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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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 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

09:00 - 17:00 PTA 1 Comoşteni - circ. JT nr. 1Gângiova

26.01

09:00 - 17:00 PTA SI SPL 2 Ocolna, PT terți: PTAB Potelu SolarAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 1Gighera

09:00 - 17:00

PT 660 - sat Branişte, PT 522 - sat Balta Verde, 
PT 647 - sat Balta Verde, PT terți: PTAB 442 UM 
Romaneşti, PTA 753 Radu Sanda, PTA 692 Depozit 
Cherestea PF Todea, PTA 726 Darcoserv, PTA 626 
Elisiria, PTA 682 BB Brother, PTA 768 Kiss Naht, 
PTAB Bisa Eco Plast

Craiova, 
Podari

09:00 - 16:00 PTAB 1 Işalnița - circ. JT nr. 3, str. Libertății, 
numerele: 26, 28, 30Işalnița

09:00 - 13:00 PT 529 - bd. Carol I, zona bl. M6 cu agenții 
economici aferenți bloculuiCraiova

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

09:00 - 17:00 PTA 4 Brădeştii din Față - circ. JT nr. 3Brădeşti

09:00 - 17:00 PTA IMA Predeşti - circ. JT nr. 1Predeşti

09:00 - 17:00 PTA SMA Plenița - circ. JT nr. 1Plenița

09:00 - 17:00 PTA 1 Teiu - circ. JT nr. 1Orodel

09:00 - 17:00

PTA IMA Bârca, PTA 2 Bârca, PTA CAP Bârca Sud 
(Drumul lui Lenin), PTA Moară Bârca, PTA IAS Bârca, 
PTA 4 Bârca, PTA 1 Bârca, PTA Solar Bârca, PTA 3 
Bârca (CV), PT terți: PTA CAP Bârca, PTA Gospodărie 
Apă Bârca, PTA LUZARDO, PTCZ SPP 18

Bârca, 
Gighera

09:00 - 17:00 PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 3+4Orodel

30.01

31.01

01.02

„La porțile Daciei”, 
o nouă întâlnire în 

cadrul Conferințelor 
Patrimonium Drobetense

O nouă întâ ln ire în cadrul 
C o n f e r i n ț e l o r  P a t r i m o n i u m 
Drobetense are loc la finalul lunii 
ianuarie. Evenimentul, programat în 
26 ianuarie, este intitulat „La porțile 
Daciei” şi îl are ca invitat pe dr. Cătălin 
Borangic.

„Dacii ocupă, de mai mult de 
un secol, un loc central în mentalul 
colectiv românesc. Pentru a înțelege 
care sunt resorturile interioare ale 
acestei fascinații, Muzeul Regiunii 
Porți lor de Fier vă propune o 
incursiune profundă în istorie, pornind 
de la momentul când dacii pătrund în 
conştiința Antichității şi, făcând un arc 
peste timp, până în zilele noastre”, 

spun organizatorii evenimentului.
„Călătoria imaginară în timp, 

propusă în cadrul acestei conferințe 
începe cu unele d in pr imele 
manifestări ale desprinderii dacilor 
din masa tracică, descoperite în zona 
Porților de Fier, şi individualizarea 
acestui grup eterogen față de 
diversele entități culturale care au 
stat la bazele fondării Regatului 
dac din munții Orăştiei. Întreruptă 
aproape două milenii, conexiunea 
culturală cu războinicii daci îşi 

reocupă locul în cultura românească 
la începutul secolului XX, bifurcându-
se aproape imediat în dacologie şi 
dacomanie. Deşi profund antagonice, 
ambele curente concurează pentru 
recuperarea moştenirii dacice şi 
integrarea acesteia în patrimoniul 
istoric şi identitar românesc”, declară 
dr. Cătălin Borangic.

Evenimentul are loc de la ora 
16.00, la Muzeul Regiunii Porților 
de Fier (Pavilion Multifuncțional, str. 
Independenței nr. 2).
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Antrenorul acuzat că a 
drogat petrecăreții, arestat la 

domiciliu

Un antrenor de fitness din Vâlcea 
este acuzat că a drogat cel puțin 15 
persoane la o aniversare. Reținut 
încă de duminică, pentru 24 de 
ore, antrenorul a primit mandat de 
arestare la domiciliu.

Potrivit adevarul.ro, duminică, 22 
ianuarie, polițiștii de la Combaterea 
Criminalității Organizate (CCO) și 
procurorii DIICOT Vâlcea au reținut 
o persoană suspectă în dosarul legat 
de o petrecere cu stupefiante din 
Râmnicu Vâlcea, în urma căreia 15 
invitați, cu vârste cuprinse între 20 și 
54 de ani, au ajuns la spital.

Prezentat luni, 23 ianuarie, 
Tribunalului Vâlcea, un judecător 
de drepturi și libertăți a respins 
propunerea Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție 
DIICOT Vâlcea de arestare preventivă 
și a decis doar să fie arestat la 
domiciliu pentru 30 de zile, sub 
acuzația de trafic de droguri de risc.

Persoana acuzată este un antrenor 
de fitness, de 32 de ani, originar din 
Chișinău, Republica Moldova, care 
locuiește în Râmnicu Vâlcea de mai 
mulți ani.

Potrivit sursei, bărbatul era Fitness 
Instructor and Personal Trainer la o 
sală de sport din Râmnicu Vâlcea, 
din toamna anului trecut (după ce 
în prealabil mai colaborase și cu alte 
săli), și că a studiat Marketing în cadrul 
Facultății de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor, la Universitatea 
Babeş-Bolyai, din Cluj Napoca.

Reamintim faptul că sâmbătă 
seara, 21 ianuarie, în cazul a 15 
persoane care au ajuns la Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
Vâlcea, testele cu THC au indicat 
pozitiv la consumul de droguri.

Din cercetări avea să reiasă 
că mâncaseră cu toții din aceeași 
prăjitură, și drept urmare au început 
să se simtă rău: să acuze afecțiuni 
digestive, palpitații, atacuri de panică, 
halucinații, vomă etc.
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Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA LIVEZILE, titular al proiectului Modernizare drumuri locale II, 
comuna Livezile, județul Mehedinți, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, 
proiect propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Livezile, 
satele: Livezile, Ștefan Odobleja, Izvoru Aneştilor, Petriş şi Izvorălu de 
Jos, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din 
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de 
luni până joi între orele 8 - 16, vinerea între orele 8 - 12 și la următoarea 
adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de zece zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a APM Mehedinți.

PUBLICITATE

Transportul minerilor în toate carierele 
Complexului Energetic Oltenia, oprit

În urma controalelor dispuse de 
către Inspectorul General de Stat 
al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae 
Bratu, și efectuate de către inspectorii 
de muncă din cadrul ITM Gorj, a 
fost sistată activitatea de transport 
persoane în toate carierele miniere 
ale Complexului Energetic Oltenia.

Din acest moment, mașinile în care 
trebuie să fie îmbarcați minerii pentru a 
fi duși în cariere, sunt trase pe dreapta, 
iar angajații vor merge pe jos până la 
punctele de lucru. De altfel, minerii de 
la Jilt sud și Nord au refuzat, luni, să se 
urce în mijloacele de transport.

Chiar dacă parcurg kilometri 
întregi prin nămoale, inspectorii 
de muncă susțin că protecția lor 
este mult mai sigură, decât dacă ar 
folosi acele mașini vechi și cu multe 

deficiente, scrie europafm.ro
Tot luni, inspectorii de muncă 

au identificat 2 mașini folosite 
pentru transportul minerilor care 
erau neconforme cu cerințele de 
securitate, adică nu aveau centuri 
de siguranță, iar anvelopele acestora 
erau uzate și crăpate, le lipseau 
trusele de prim ajutor și nu avea căi 
de evacuare urgentă.

Astfel au întocmit un document 
pe care l-au înaintat conducerii 
companiei energetice în care dispun 
sistarea activității de transport 
persoane în toate carierele care 
aparțin Complexului Energetic Oltenia.

Măsura este dispusă pentru 
siguranța minerilor.

În ultima săptămână, inspectorii 
de muncă au efectuat mai multe 
controale în carierele CE Oltenia, 
după accidentul de la exploatarea Jilț 
Sud, în urma căruia trei persoane au 
decedat și alte zece au fost rănite.

Reduceri la abonamentele 
pentru parcările publice cu 

plată, la Târgu Jiu
Primăria Municipiului Târgu Jiu 

anunță cetățenii că, pot beneficia 
de reduceri consistente pentru 
abonamentele la parcările publice 
cu plată.

Astfel, deși abonamentul lunar 
costă tot 150 de lei, începând din 
acest an, un abonament pentru 3 luni 
va costa 400 de lei, un abonament 
pentru 6 luni va costa 700 de lei, iar 
un abonament pentru 12 luni va costa 
1000 de lei.

„Începând din acest an, pot 
beneficia de reduceri consistente 
pentru abonamentele la parcările 
publ ice cu plată. Astfel ,  deși 
abonamentul lunar costă tot 150 
de lei, un abonament pentru 3 luni 
va costa 400 de lei, un abonament 
pentru 6 luni va costa 700 de lei, iar 
un abonament pentru 12 luni va costa 
1000 de lei.

Beneficiarii pot parca fără să mai 
plătească în orice parcare publică din 
municipiu, în perioada de valabilitate 
a abonamentului (aici nu sunt 
incluse parcările de reședință)”, spun 
reprezentanții Primăriei Târgu Jiu.

Abonamentele se plătesc la 

oricare dintre casieriile Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu (situate la 
sediul Primăriei Târgu-Jiu, Bulevardul 
Constantin Brâncuși, nr. 19, sediul 
Direcției Impozite și Taxe, Bulevardul 
Republicii, bl.25, parter, Centrul de 
Încasare, Str. A. I. Cuza, bl. 15, parter, 
Centrul de încasare Abator, Bulevardul 
Victoriei, bl.196, parter), după ce, în 
prealabil, a fost înregistrată o cerere, 
la registratura instituției, în care se 
specifică perioada pentru care se 
solicită eliberarea acestora: 1, 3, 6 
sau 12 luni.

Vera IONESCU

Cinematograful ”Sergiu 
Nicolaescu”, închis din 

cauza facturilor la curent
Facturile uriașe la energie au 

închis și Cinematograful Sergiu 
Nicolaescu, din Tg. Jiu, în urmă cu trei 
zile. Încasările nu au fost suficiente 
pentru a acoperi plata facturilor și 
s-a luat decizia ca acesta să fie închis 
temporar. Ultima factură la curent a 
fost de 24.000 de lei.

Iniț ial, spun reprezentanți i 
ins t i tuț ie i ,  se  are în  vedere 
închiderea temporară a activității 
cinematografului, urmând ca acesta 
să fie redeschis în luna aprilie, dacă 
vor exista solicitări în acest sens, scrie 
gorjeanul.ro

În aceeași situație se găsește și 
cinematograful Patria din Craiova 

care a transmis, duminică, că își 
suspendă activitatea din cauza 
facturilor mari la utilități.

„Începând cu data de 23 ianuarie 
2023, activitatea Cinema Patria 
Craiova va fi suspendată temporar! 
Costul ridicat al utilităților (energie 
electrică, gaze naturale), coroborat 
cu nivelul scăzut al încasărilor, a stat 
la baza acestei decizii!”, au transmis 
reprezentanții cinematografului într-o 
postare publicată, ieri, pe pagina de 
Facebook.

Acesta ar urma să fie redeschis pe 
31 martie, mai spun reprezentanții.   

Vera IONESCU
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Personalitățile Slatinei, premiate la Gala 
Superlativelor

În cadrul evenimentelor organizate 
de Primăria Slatina cu ocazia sărbătoririi 
a 655 de ani de la prima atestare 
documentară a oraşului, s-a regăsit și 
Gala Superlativelor. Astfel, luni seară, 
într-un format deosebit, la Centrul 
Cultural „Eugen Ionescu”, au fost 
acordate distincţiile de cetăţeni de 
onoare, au fost premiate personalităţile 
anului în medicină, cultură şi sport, 
fiind acordate diplome de merit şi 
reprezentanţilor principalelor instituţii 
din judeţ.

Consiliul Judeţean (CJ) Olt a fost 
premiat, iar președintele instituției, 
Marius Oprescu, a luat cuvântul.

„Este un moment special. 655 de 
ani de atestare documentară a Slatinei 
înseamnă mult pentru noi, înseamnă 
mult pentru slătineni. Nu pot decât 
să le urez la mulţi ani şi să trăiască 
într-un oraş mai bun, mai prosper, 
mai bogat, mai dezvoltat. Aşa cum 
a demonstrat administraţia publică 
slătineană de-a lungul anilor, ştiu 
să aibă deschidere către mediul de 
afaceri şi iată că platforma industrială 
a Slatinei, nu numai că am păstrat 
ce am avut ca moştenire, dar am 
şi reuşit să dezvoltăm, aducând noi 
firme care au creat locuri de muncă 
şi au adus plus valoarea în Slatina”, a 
declarat preşedintele CJ Olt, potrivit 
gazetanoua.ro.

Titlul de cetăţean de onoare a 

fost acordat medicului Mircea Şerbu şi 
profesorului Dumitru Nica. Premiile au 
fost decernate de primarul Emil Moţ.

Doctorul Mircea Şerbu a primit 
titlul de cetăţean de onoare pentru 
implicarea în viața comunității locale, 
pentru implicarea în organizarea de 
activități culturale încă din anii 1970, cu 
invitați de marcă precum Marin Sorescu 
sau pictorul Sabin Bălașa.

El este deținătorul unei biblioteci 
unice de carte veche și numismatică, 
colecționar de facturi originale de 
comerț (deține peste 1.000 de facturi 
din anul 1900 până în prezent), fiind 
şi posesorul unei colecții de fotografie 
document privind istoria municipiului 
Slatina.

În cadrul manifestării, municipalitatea 
a premiat şi personalitățile anului în mai 
multe domenii - medicină, sport, cultură 
sau economie.

Astfel, medicul Renică Diaconescu 
a fost desemnat personalitatea anului 
în medicină pentru Premiul GOLD 
acordat de către Organizația europeană 
STROKE, pentru modul cum a tratat 
pacienții care au suferit accidente 
vasculare cerebrale.

„Iubesc să fiu slătinean. Este locul în 
care trăiesc de foarte mulţi ani, iubesc 
Spitalul Slatina, iubesc pacienţii judeţului 
Olt. Dacă acest premiu este ca urmare 
a recunoaşterii internaţionale, consider 
că sunt doar reprezentantul echipei de 
neurologi a Spitalului Judeţean Slatina. 
Dacă se referă în general la activitatea 
mea, atunci mulţumesc şi sunt onorat. 
Ca să faci medicină de succes îţi trebuie 
trei lucruri: să te pregăteşti continuu, să 

fii la curent cu noutăţile de diagnostic 
şi tratament, să ai empatie faţă de 
pacient şi să îţi cunoşti limitele, să 
ştii până unde poţi să tratezi tu şi de 
unde nu mai poţi”, a transmis medicul 
slătinean.

Arhitectul Sever Mitrache este 
personalitatea anului în păstrarea 
identităţii culturale, premiul acordat 
pentru întreaga activitate arhitecturală 
din municipiul Slatina: restaurare Casa 
Fântâneanu, restaurare viitorul sediu 
al Judecătoriei Slatina și Restaurare 
Biserica Sf. Treime din str. Lipscani.

Handbalista de la CSM Slatina, 
Diana Lixăndroiu, a fost desemnată 
personalitatea anului în sport,  pentru 
participarea și prestația, alături de 
Echipa Națională de handbal feminin, 
la Campionatul European desfășurat 

în Slovenia, Muntenegru și Macedonia 
de Nord.

Seara s-a încheiat cu un recital 
susţinut de grupul Ad Libitum, despre 
care a vorbit chiar edilul orașului.

„În fiecare an au fost oameni de 
excepţie. Încercăm să premiem cât 
mai mulţi oameni care fac lucruri 
extraordinare pentru oraşul nostru. 
După cum aţi văzut, anul acesta, am 
încheiat cu o noutate, cu o formaţie 
de excepţie, Ad Libitum Voices, care la 
finalul acestei gale deosebite, după ce 
am premiat aceste personalităţi, ne-am 
bucurat de un real moment de fericire, 
de muzică bună, de muzică veche, care 
a căzut pe sufletul meu şi pe sufletul 
tuturor din sală”, a declarat primarul 
Emil Moţ, potrivit sursei.

Cea mai mare pensie din județ. O treime au pensie minimă
Nu mai puțin de o treime dintre 

pensionarii din Olt primesc pensie 
minimă. Casa Județeană de Pensii Olt a 
plătit în ianuarie peste 85.000 ajutoare 
pentru pensionarii cu venituri sub 
3.000 lei, în condițiile în care, în județ, 
sunt mai puțin de 100.000 pensionari, 
potrivit adevarul.ro.

Mai mult de jumătate dintre 
pensionarii aflați în evidențele Casei 
Județene de Pensii Olt primesc lună de 
lună de la poștaș sau în contul bancar 
cel mult 1.500 lei în contul pensiei. 
Alți peste 17.000 au pensii între 1.501 
și aproape 2.000 lei, iar alți puțin 
peste 17.000 ridică lunar între 2.000 
și aproape 3.000 lei. Doar câteva mii 
de pensionari au venituri decente din 
pensie și nu toți au contribuit pentru 
acești bani.

În luna ianuarie, pensionarii cu cele 
mai mici venituri (cel mult 3.000 lei) 
au primit o primă tranșă din ajutorul 
pe care statul îl acordă în acest an, în 
două tranșe, pentru a-și putea plăti 

facturile. Cei cu venituri între pensia 
minimă (pensie socială) de 1.125 lei 
și cel mult 1.500 lei primesc 1.000 lei, 
o primă tranșă în ianuarie și a doua 
tranșă în octombrie. Cu 200 lei mai 
puțin primesc cei cu pensii între 1.501 
și 2.000 lei și doar 600 lei, tot în două 
tranșe, primesc cei cu pensia între 
2.001 și 3.000 lei.

La stabilirea plafonului în funcție 
de care se acordă ajutorul financiar 
reglementat prin OUG nr. 168/2022 
se iau în calcul următoarele venituri:

- veniturile din pensii acordate în 
sistemul public de pensii, plătite în luna 
ianuarie 2023, respectiv octombrie 
2023;

- veniturile din pensii acordate în 
sistemele neintegrate sistemului public 
de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, 
respectiv octombrie 2023;

- veniturile din drepturi acordate 
în baza legilor cu caracter special, cu 
următoarele excepții: indemnizațiile 
acordate în temeiul Legii nr. 341/2004, 

soțului supraviețuitor, copilului și 
părintelui eroului martir, soțului 
supraviețuitor, copiilor și părinților celui 
decedat în urma revoltei muncitorești 
anticomuniste de la Brașov din 
noiembrie 1987, indemnizați i le, 
indemnizația de gratitudine și sporul 
de participare la război acordate în 
temeiul Legii nr. 49/1991 invalizilor 
de război, veteranilor de război, 
văduvelor de război, pensionarilor 
I.O.V.R. accidentați de război în afara 
serviciului ordonat;

- veniturile din indemnizația socială 
pentru pensionari acordată în baza 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 6/2009;

- veniturile din salarii și asimilate 
salariilor, la nivelul lunii octombrie 
2022, respectiv iulie 2023.

Cea mai mare pensie din Olt
Dacă majoritatea covârșitoare 

a pensionarilor se descurcă cu bani 
extrem de puțini, la polul opus sunt 

„pensionarii de lux”, care încasează 
pensii în baza unor legi speciale, și 
pensionarii care au realizat venituri 
foarte mari în timpul activității, au 
contribuit și acum au parte de bătrâneți 
liniștite.

Cea mai mare pensie care se 
acordă prin CJP Olt în județul Olt se 
ridică la 37.433 lei și este încasată 
de un pensionar care a contribuit la 
fondul asigurărilor sociale. În top 5, 
tot pensii în baza contributivității, sunt 
următoarele sume: 36.636 lei, 21.524 
lei, 18.960 lei și 16.945 lei. Ar fi vorba 
de foști șefi din cadrul întreprinderilor 
de pe platforma industrială a Slatinei.

Nici pensionarii cu pensii stabilite în 
baza unor legi speciale (magistrații) nu 
stau foarte rău. Iată cum arată, pentru 
această categorie de pensionari, top 
5: 29.172 lei; 29.024 lei; 28.665 lei; 
27.776 lei și 27.681 lei. De menționat 
că în cazul ambelor categorii de 
pensionari este vorba de cuantumul 
brut al pensiei, potrivit sursei citate.
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Termocentrala Craiova II se poate închide

Termocentrala Craiova II este 
într-o situație delicată. Sunt șanse ca 
din cauza lipsei de cărbune, aceasta 
să nu mai poată funcționa. În mijlocul 
iernii, conducerea caută să încheie 
contracte pentru a achiziționa lignit. 
Totodată, termocentrala a pierdut 100 
de salariați, în urma pensionărilor.

Sindicatul Termo Energia Craiova 
II a emis un comunicat, prin care 
și-a manifestat îngrijorarea față 
de situația actuală, considerând 
că autoritățile locale și Ministerul 
Energiei nu-și dau interesul suficient.

„În privința stocului de cărbune, 
realitatea este că mai ajunge doar 
pentru câteva zile în condiții le 
actuale și doar dacă vremea se 
menține frumoasă. Iar acest lucru 
se poate observa ușor la fața locului, 
la Depozitul de combustibil al 
termocentralei. Din această cauză, 
săptămâna trecută, pentru a se 
face economie, s-a funcționat cu 4 
mori în loc de 5, cu suplimentare de 
gaz metan, pentru a realiza puterea 
contractată. Iar acest lucru duce tot 
la pierderi financiare foarte mari, dat 

fiind prețul actual al gazelor naturale. 
În ceea ce privește viitorul apropiat, 
optimismul Conducerii și al bossului 
I. Vîlceanu este nejustificat… „se 
va face un contract cu CEO pentru 
carbune”, „se va negocia un preț” 
… Acum!? În mijlocul iernii? Când 
CEO are probleme atât de mari 
cu asigurarea necesarului pentru 
propriile termocentrale? Părerea 
noastră este că, din diverse motive, 
am fost lăsați la voia sorții, să ne 
sufocăm în propria neputință, fără 

niciun sprijin din partea Ministerului 
Energiei și al autorităților locale, 
total neimplicate în rezolvarea 
acestei dificile probleme, de care 
depinde întreg municipiul Craiova”, 
au transmis sindicaliștii, conform 
gorjeanul.ro.

Comitetul de conducere al 
Sindicatului Termo Energia Craiova 
II este îngrijorat pentru viitorul 
apropiat al Termocentralei: „Arătăm 
îngrijorarea noastră profundă privind 
viitorul, chiar apropiat, al Craiovei 

II, având în vedere cele expuse mai 
sus, fiind încredințați că suntem 
doar o etapă bifată - se pare, prima 
-, în tăvălugul ce urmează a veni 
peste tot ce înseamnă „Producția 
de energie pe bază de cărbune”, iar 
pentru faptul că încă mai respirăm, 
chiar dacă pe aparate, trebuie să-i 
mulțumim, nu Guvernului României, 
ministrului Popescu, politicienilor 
sau OMV, ci conjuncturii. Ceva total 
impredictibil…”, se mai menționează 
în comunicat.

Poliția Locală Craiova a dat aproape 14.000 de amenzi 
în 2022

Poliția Locală Craiova a raportat 
reușitele pe care le-a avut în anul 
2022. Agenții au acționat, în principal, 
pe linia prevenirii faptelor antisociale 
și pentru fluidizarea circulației rutiere, 
f i ind organizate şi desfăşurate 
acțiuni preventive și acțiuni specifice, 
punctuale.

În perioada de vară, pe timpul 
nopții, două echipaje formate din 
6 - 8 polițiști locali cu atribuții de 
menținere a ordinii și liniștii publice 
și un echipaj cu atribuții de circulație 
rutieră au desfășurat misiuni în 
toate cartierele municipiului Craiova 
(locurile de joacă, foișoarele, zonele 
și părculețele din jurul blocurilor de 
locuințe, etc). Astfel au fost depistate 
ș i  sancț ionate persoanele care 
deranjau liniștea publică, consumau 
alcool pe domeniul public, aruncau 
diverse gunoaie pe domeniul public 
(ambalaje, peturi, cutii, coji de 
semințe, etc).

Printre alte acțiuni considerate 
importante în meseria lor, polițiștii locali 
dotați cu armament letal și muniție 
aferentă au efectuat un număr de 1.978 
misiuni speciale de transport valori, 
asigurând colectarea și transportul 
acestora către Trezoreria Municipiului 

Craiova, cu autospeciala blindată aflată 
în dotarea Poliției Locale, în condiții de 
maximă siguranță și fără înregistrarea 
niciunui eveniment.

În domeniul circulației, au fost 
desfășurate, în principal, activități 
de responsabilizare a conducătorilor 
de autovehicule. La 6 evenimente 
publice majore organizate de Primăria 
Municipiului Craiova, Poliția Locală a 
participat cu efective mărite pentru 
menținerea ordinii și siguranței publice, 
evenimente care s-au desfășurat fără 
înregistrarea de incidente:

- Zilele Municipiului Craiova, ce 
s-au desfășurat în perioada 27 mai - 
01 iunie;

- Festivalul de muzică „INTENCITY” 
CRAIOVA desfășurat pe parcursul a 3 
zile, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în 
perioada 26-28 august;

- Festivalul Internațional PUPPETS 
OCCUPY STREET 2022, ce s-a 
desfășurat pe parcursul a 7 zile, pe 
toată raza municipiului Craiova, în 
perioada 25 august - 01 septembrie;

- Evenimentul muzical THE ARTIST 
AWARDS 2022 ce s-a desfășurat pe 
data de 11 noiembrie;

- Târgul de Crăciun 2022 desfășurat 
în perioada 11 noiembrie 2022 - 08 

ianuarie 2023;
- Spectacol Revelion 2023 (unde 

au participat peste 50.000 persoane).
În cursul anului 2022 au fost 

constatate şi aplicate 19.472 de 
sancțiuni contravenţionale. Polițiștii 
locali din Bănie au dat 13.988 de 
amenzi și 5.484 de avertismente, după 
cum urmează:

- Legea nr. 61/1991 - 1.284 sancțiuni 
(1.241 - amenzi; 43 - avertismente);

- Legea nr. 62/2018 - 24 sancțiuni 
(2 - amenzi; 22 - avertismente);

- Legea nr. 92/2007 - 523 sancțiuni 
(434 - amenzi; 89 - avertismente);

- Legea nr. 185/2013 - 9 sancțiuni 
(2 - amenzi; 7 - avertismente);

- Legea nr. 15/2016 - 302 sancțiuni 
(250 - amenzi; 52 - avertismente);

- Legea nr. 448/2006 - 577 sancțiuni 
(263 - amenzi; 314 - avertismente);

- Legea nr. 421/2002 modificată 
prin Legea 97/2020 - 46 sancțiuni (26 
- amenzi; 20 - avertismente);

- Legea nr. 50/1991 - 189 sancțiuni 
(189 - amenzi);

- Legea nr. 38/2003 - 4 sancțiuni 
(3 – amenzi; 1 - avertismente);

- O.G. 92/2021 - 38 sancțiuni (38 -  
amenzi);

- H.C.L. nr. 107/2021 - 6.577 

sancțiuni (3.764 - amenzi; 2.813 - 
avertismente);

- H.C.L. nr. 293/2021 - 95 sancțiuni 
(62 - amenzi; 33 - avertismente);

- H.C.L. nr. 211/2015 - 54 sancțiuni 
(38 - amenzi; 16 - avertismente);

- H.C.L. nr. 31/2017 - 1.723 sancțiuni 
(1.600 - amenzi; 123 - avertismente);

- H.C.L. nr. 159/2021 - 4 sancțiuni 
(4 - avertismente);

- H.C.L. nr. 845/2013 - 4 sancțiuni 
(4 - avertismente);

- H.C.L. nr. 115/2006 - 227 sancțiuni 
(200 - amenzi; 27 - avertismente);

- H.C.L. nr. 25/2020 - 182 sancțiuni 
(14 - amenzi; 168 - avertismente);

- H.C.L. nr. 222/2022 - 5 sancțiuni 
(3 - amenzi; 2 - avertismente);

- H.C.L. nr. 223/2022 - 8 sancțiuni 
(8 - avertismente);

- O.U.G. nr. 195/2002 - 7.582 
sancțiuni (5.854 - amenzi; 1.728 - 
avertismente;

- Alte acte normative - 15 sancțiuni 
(5 - amenzi; 10 - avertismente);

Valoarea totală a amenzilor aplicate 
în anul 2022 - 9.850.625 lei. Puncte 
de penalizare aplicate la permisul de 
conducere - 18.797.

Cătălin ANGHEL
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Primăria Craiova vrea să le ofere 
craiovenilor încă 8 fântâni arteziene. 
Autoritățile locale au pregătit studiul 
de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare ansamblu fântâni 
arteziene pe Bulevardul 1 Mai”. Acesta 
va sta pe masa consilierilor locali din 
Bănie, joi, în ședința ordinară.

Studiul de Fezabilitate prevede un 
cost total de 45 de milioane de lei, 
pentru noile arteziene din Craiova. 
Termen de realizare a investiției a 
fost aproximat la 15 luni: 3 pentru 
proiectare și 12 pentru construcția 
efectivă.

Pentru cele opt fântâni împodobite 
cu statui, ce ar urma să fie plasate 
pe mijlocul bulevardului, au fost două 
variante de realizare a investiției, 
singura diferență dintre cele două 
reprezentând-o materialul din care 
urmează a fi realizare statuile.

- Scenariul 1. Dotări: statui din 
bronz (sau aliaj de bronz), cu siluetă 
umană ce execută diverse mișcări 
artistice.

Tipologia 1: 4 statui din bronz (sau 
aliaj de bronz)

Tipologia 2: 1 statuie din bronz (sau 
aliaj de bronz)

Tipologia 3: 3 statui din bronz (sau 
aliaj de bronz)

Tipologia 4: 3 statui din bronz (sau 
aliaj de bronz)

- Scenariul 2. Dotări: statui realizate 
din rășină acrilică armată, plus pigment 
de bronz, cu siluetă umană ce execută 
diverse mișcări artistice.

Tipologia 1: 4 statui din rășină 
acrilică armată, plus pigment de bronz

Tipologia 2: 1 statuie din rășină 
acrilică armată, plus pigment de bronz

Tipologia 3: 3 statui din rășină 
acrilică armată, plus pigment de bronz

Tipologia 4: 3 statui din rășină 
acrilică armată, plus pigment de bronz

„Soluția recomandată de proiectant 
este Soluția 1, întrucât are un impact 
benefic mai mare asupra imaginii 
orașului și a atractivității acestuia, 
recomandare realizată și din cauza 
unor diferențe în ceea ce privește 
durata de realizare, calitatea lucrării, 
a materialelor și rezistența în timp. În 
Scenariul 1, statuile sunt propuse a fi 
realizate din bronz (sau aliaj de bronz). 
În Scenariul 2, statuile sunt propuse 
a fi realizate rășină acrilică armată 

8 fântâni arteziene noi pentru craioveni. 
Primăria plătește 45 de milioane de lei

pigmentată cu patină de bronz. Luând 
în calcul estetica, calitatea materialului, 
rezistența și întreținerea în timp, 
Scenariul recomandat este Scenariul 
1”, se menționează în raportul pus la 
dispoziția consilierilor locali.

Terenul pe care urmează a se 
amenaja ansamblul de fântâni de pe 
Bulevardul 1 Mai este alcătuit din alveole 
de spații verzi care separă sensurile de 
circulație auto ale bulevardului, pe 
întreaga sa lungime, respectiv între 
intersecția cu Bd. Știrbei Vodă și 
intersecția cu Bd. Nicolae Romanescu. 
Aceste alveole reprezintă spații verzi, 
acoperite predominant cu gazon, 
în lungul cărora pot fi identificate și 
observate mici platbande de trandafiri, 
astfel că spațiul este monoton și nu 
prezintă interes estetic. Bulevardul 
face legătura între două obiective 
importante ale Municipiului Craiova, 
Stadionul „Ion Oblemenco” și Parcul 
Nicolae Romanescu, amenajarea 
acestui ansamblu de fântâni crescând 
importanța urbanistică a zonei.

„Proiectul se desfășoară strict în 
interiorul alveolelor mediane și nu 
va afecta traficul pietonal sau pe 
cel auto. Fântânile sunt dotate cu 
statui arteziene, lumini și jeturi de 
apă, integrându-se în contextul local 
al zonei prin tematica statuetelor 
propuse (tematică artistică/ sportivă/ 
culturală). Scopul acestui obiectiv de 
investiții este de amenajare a unui 
ansamblu de fântâni arteziene de-a 
lungul Bulevardului 1 Mai. Acesta 
va avea o coerență conceptuală în 
abordarea obiectivului, înscriindu-se în 
limitele unor idei urbanistice moderne, 
care să influențeze pozitiv imaginea 
de ansamblu a Municipiului Craiova”, 
se specifică în referatul de aprobare.

Alte trei fântâni din Craiova 
pot fi refăcute
Pe lângă ansamblul de 8 fântâni 

arteziene noi, autoritățile locale vor să 
refacă și câteva dintre cele vechi. Prima 
astfel de fântână pusă în discuție este 
chiar cea de la intersecția bulevardului 
1 Mai cu bulevardul Știrbei Vodă, mai 
exact insula de girație.

„Zona unde se dorește amenajarea 
noii fântâni arteziene este pe locul celei 
actuale cu posibilitatea de extindere 
în spațiul adiacent acesteia, respectiv 
în coroana circulară de zonă verde ce 
înconjoară bazinul actualei fântâni, 
eventual până la limita bordurii de 
delimitare a insulei de girație de 

partea carosabilă. În prezent fântâna 
arteziană existentă prezintă un grad 
avansat de degradare”, este explicația 
pe care consilierii locali o vor cântări, 
joi. Valoarea totală (inclusiv TVA) se 
ridică la suma de 9.761.401,55 lei, din 
care construcţii montaj, inclusiv TVA, 
va fi de 5.097.338,89 lei. Durata de 
realizare a investiţiei a fost stabilită la 
9 luni, din care 3 luni proiectare şi 6 
luni execuţie.

O altă arteziană care intră în 
reabilitare/modernizare este cea de 
la intersecția străzilor Calea Unirii 
cu străzile A. I. Cuza, Popa Șapcă 
și Str. Olteț. Zona unde se dorește 
amenajarea noii fântâni arteziene este 

pe locul celei actuale și pe o parte 
din spațiul adiacent acesteia. Scopul 
acestui obiectiv de investiții este de 
modernizare a fântânii arteziene 
situată în Piața Mihai Viteazul, respectiv 
dezafectarea acesteia și realizarea unei 
lucrări noi. Valoarea totală (inclusiv 
TVA) ar fi de 11.604.751,47 lei.

Cea de-a treia fântână arteziană 
pe care autoritățile locale o pot reface 
este în Piața Regele Ferdinand și 
Regina Maria. Terenul pe care urmează 
a se realiza modernizarea fântânii 
arteziene este o piață publică situată 
la intersecția străzilor Lipscani cu Calea 
Unirii. 5.622.650,83 lei ar urma să fie 
valoarea totală a investiției.

Craiovenii au sărbătorit 
Mica Unire

Pe data de 24 ianuarie, craiovenii 
au sărbătorit Mica Unire, în Piața 
„Alexandru Ioan Cuza” din Bănie. 
Evenimentul a debutat cu o ceremonie 
religioasă, urmată de alocuțiunile 
oficialităților, de momentul depunerii 
coroanelor, precum și de parada 
militarilor doljeni.

Oamenii au dansat Hora Unirii, 
iar în încheiere s-au bucurat de un 
spectacol oferit de Ansamblul „Maria 
Tănase” Craiova. Au cântat Constantin 
Enceanu, Marius Măgureanu, Cristian 
Bănățeanu și Marian Medregoniu.

Craiova a fost unul dintre orașele 
care a avut o importanță însemnată 

în realizarea Unirii Principatelor Unite 
sub comanda lui Alexandru Ioan 
Cuza. „Trăiască Unirea!, Trăiască 
Vodă-Cuza!, A fost bucurie mare”, 
au strigat oamenii pe străzile Băniei, 
conform rapoartelor însemnate la 
vremea respectivă de șeful Poliției 
Craiova, cât și de Prefectul de Dolj.

În ciuda frigului, oamenii s-au 
strâns alături de cei mici să vadă 
evenimentul, să danseze, dar și să-și 
vadă cântăreții preferați. Oltenii s-au 
înghesuit să facă poze cu Constantin 
Enceanu, acesta alegând să joace 
hora alături de oameni.

Claudia GROSU
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HOROSCOP
Probabil vei petrece timp 

cu cineva care te energizeaza 
si te intinereste astazi. 

Cu noroc, aceasta intalnire 
nu va avea loc prea tarziu seara, 
altfel vei avea o problema in a 
dormi. 

Ziua ce urmeaza te va 
reenergiza dupa aceste ultime 
zile de apatie. Oricine incearca 
sa te retina astazi ar face bine 
sa aiba grija, pentru ca nu 
vei avea chef sa tolerezi nicio 
obiectie.

Este posibil sa simtiti o nevoie 
urgenta de a iti folosi energia 
fizica. Aceasta nevoie va ridica 
problema cum sa incorporezi mai 
mult exercitiu in viata ta. Acesta 
ar fi momentul ideal pentru a te 
inscrie la o sala de sport.

Astazi s-ar putea sa fii 
atins de o persoana care 
emana genul de determinare 
produs de o combinatie de 
putere si credinta spirituala si 
intelectuala. 

O zi ca cea de astazi ar 
trebui sa demonstreze un 
adevar vechi – oamenii isi 
amintesc de bine si uita de 
rau. Vei fi plin de energie, de 
speranta si optimism pentru 
viitor. 

Ai fost letargic in ultima 
vreme? Daca da, ziua de astazi 
este apelul tau de trezire. Vei fi 
atent si clar cu privire la sarcina 
la indemana. Intelegi ca de 
ajutorul tau este nevoie urgent 
si ca nu ai timp de pierdut.

Ai chef sa pleci intr-o 
calatorie? Ti-ar placea sa 
locuiesti in Asia? Acestea sunt 
dorinte pe care s-ar putea sa 
le ai in acest moment, cand 
incepi procesul de largire a 
campului vizual.

E x i s t a  o  o a r e c a r e 
probabilitate sa te simti brusc 
obligat sa rezolvi o chestiune 
obos i toare odata pentru 
totdeauna. Poate ca se refera 
la ceva din viata ta casnica care 
a fost lasat nesupravegheat.

Ce se intampla in relatiile 
tale personale? Se pare ca esti in 
cautarea unei lupte. S-ar putea 
ca cineva sa fi furat o pozitie de 
conducere de sub nasul tau? Ai 
tendinta de a conduce orice grup, 
dar acum te confrunti cu rezistenta.

Ziua poate fi oarecum 
dificila pentru tine. Este posibil 
sa ai un discurs de sustinut. In 
orice caz, va trebui sa dovedesti 
ca nu vei economisi energie 
inutila. Pana la sfarsitul zilei, vei 
fi multumit, dar complet epuizat.

In anumite momente poti 
simti unde ti se afla destinul. Astazi 
va fi un astfel de moment pentru 
tine. Poate doresti sa iti schimbi 
orientarea fundamentala. Fiecare 
domeniu al vietii tale va fi afectat 
de aceasta schimbare.

Poti astepta cu nerabdare 
o zi plina asa ca nu iti programa 
sarcini suplimentare. De fapt, 
energia ta este probabil sa 
fie intinsa pana la punctul de 
rupere, asa ca ai grija sa pastrezi 
putina putere pentru tine.

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 Istorii incredibile Ep.1
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 
15:55 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Exclusiv în România 
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 10 zile fără mama 
22:55 Zi de zi
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi
  Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 10 zile fără mama 
03:35 Meteo (R)
03:40 Dincolo de alb şi 
  negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:30 Peter Iepuraşul: 
  Fugit de acasă 
09:00 Nu săruta un bărbat 
  în haine de Crăciun 
10:30 Tom și Jerry 
12:10 Omul-Păianjen: 
  În lumea
  păianjenului 
14:05 Oamenii 
15:55 10 perfect 
17:20 Godzilla vs. Kong 
19:10 Julia 
20:00 Adam întunecatul 
22:05 The Last of Us 
23:05 Eiffel 
00:50 Vânătoarea de 
  vrăjitoare 
02:25 Pasagerii 
04:20 O nouă poveste 
  de Crăciun
06:00 Omul-Păianjen: 
  În lumea
  păianjenului

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Marea scenă a fotbalului
17:30 Handbal Feminin: 
  CS Minaur Baia Mare - 
  SCM Râmnicu Vâlcea
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Găsit nevinovat 
04:30 Lista neagră 

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei 
  surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Sunt a 
  nimanui
13:00 Cununa de lacrimi –
  povestea 
  continua
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei 
  surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Sunt a 
  nimanui (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei 
  surori (R)
03:00 Cununa de lacrimi – 
  povestea 
  continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru 
06:00 Iubirea are 
  numele tau 

07:00 Starea 
  naţiei (R)

08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire 
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 Arunc-o pe mama
  din tren 
22:00 Starea naţiei 
23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Răpirea 
  fecioarelor 
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire 
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii 
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii 
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Air America 
22:15 Forta Malefica 
00:15 Zero absolut 
02:00 Albumul Naţional 
04:00 Baronii 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii 
06:00 Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la 
  licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la 
  licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică? 
20:00 Maşini pe 
  alese 
21:00 Garajul lui 
  Kindig 
22:00 Comori auto 
  recuperate 
23:00 Mașini de milioane 
00:00 Comori arhitecturale
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Garajul lui Kindig 
04:00 Comori auto 
  recuperate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

09:15 Minutul 
09:20 Tenis: Australian Open
13:45 Iahting: Spiritul
  iahtingului 
14:15 Snooker: Grand Prixul
  Mondial 
14:45 Snooker: Home Nations
  Series Shoot Out 
19:00 Tenis: Australian Open
19:30 Navigaţie: Cursa în jurul 
  lumii Volvo - 
  Capul Verde 
21:00 Snooker: Home Nations 
  Series Shoot Out 
01:00 Golf pga tour: 
  Discovery Golf 
01:30 Minutul 
01:35 Patinaj artistic: 
  Campionatele Europene 
  Espoo 
02:30 Tenis: Australian Open
05:30 Snooker: Home Nations 
  Series Shoot Out 

07:00 Aripi 
  frante 
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor cu 
  Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile 
  Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea 
22:30 Jocul cuvintelor cu 
  Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante 

ANTENA 1

KANAL D

08:15 Misterele pețitoarei 
10:00 La bloc 

12:15 Ace Ventura: 
  Un nebun în Africa 
14:00 Cupa Gilbert 
16:00 Moromeții 2 
18:15 La bloc 
20:30 Asalt in Manhattan
22:30 Becky 
00:15 Asalt in Manhattan 
02:15 La Maruţă (R)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu 

  Răzvan şi Dani 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te supăra, frate!
19:00 Observator
  Sport/Meteo
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
  Sport
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela
01:30 Dragoste 
  de tată
04:00 Nu te supăra, frate! (R)
06:00 Observator 
  Sport/Meteo

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii de 
  viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Nevastă de 
  împrumut 
02:15 Lecţii de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 



PUBLICITATE9 Miercuri, 25 Ianuarie 2023

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. 

30.01

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 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 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. 

31.01

26.01

PTA Stănculeşti 1, PTA Sţănculeşti 2, PTA Valea 
Ursului, PTA Seciu, PTA Cuci, PTA Dozeşti, PTA 
Căţetu, PTAB CEF Fârtăţeşti (terţ)

Fârtăţeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Zlătărei 4 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00
PTAB Jiblea Veche 3, PTA Gară Călimăneşti (terţ), 
PTA Școală Jiblea, PTAB Jiblea Veche 2, PTA Jiblea 
Veche 1, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Păuşa 3, PTA 
Staţie Tratare Păuşa (terţ), PTA Colonie ACH Păuşa 
(terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ ȘI CHE 
Turnu (terţ), PC Căciulata 1, PTAB Dastour (terţ), PTA 
Mănăstire Cozia

Călimăneşti09:00 - 17:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

LES JT PTCZ Ostroveni 207 - circuitele 2 şi 7,
LES JT PTCZ Ostroveni 209 - circuitul 5,
LES JT PTCZ Ostroveni 211 - circuitul 7

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

PTAB Annabella 1 BăbeniBăbeni09:00 - 17:00

PTAB OcniţaOcnele 
Mari09:00 - 16:00

PTA Coşota, PTCZ Complex Ocnele Mari, PTA Ocnele 
Mari, PTA Blocuri Ocnele Mari, PC Salină Ocnele Mari, 
PTA Cărpiniş 1, PTAB Cărpiniş 2, PTA Goruniş, PTA 
Câmp 2 Sonde (terţ), PTAM Decantor (terţ), PTAB 
Sare 2 (terţ), Staţia Salina (terţ), PTA Tuf Vulcanic 2 
(terţ)

Ocnele 
Mari

Două 
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
09:00 - 16:00

PTA BraviţaRâmnicu 
Vâlcea

Două 
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
09:00 - 16:00

LEA JT PTA Bumbueşti - circuitul 2Boişoara09:30 - 17:30

PTA Buleta 1 - zona PrimărieiMihăeşti09:00 - 12:00
PTA CoşaniFrânceşti12:00 - 14:00
PTA IAS GaliceaGalicea14:00 - 16:00

PTCZ ICF TroianuRâmnicu 
Vâlcea09:00 - 14:00

PTCZ Ferma Pui BăbeniBăbeni09:00 - 16:00
PTA Vaideeni 1, PTA Vaideeni 2, PTA Vaideeni 3, PTA 
Vaideeni 4, PTA Vaideeni 5, PTAB Vaideeni 6, PTA 
PTTR Vaideeni, PTA Izvorul Rece 1, PTAB Izvorul 
Rece 3

Vaideeni09:00 - 13:00

PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2, PTAB Rugetu 3, PTAB 
Rugetu 4, PTA Slătioara Sfat, PTA Staţie Sortare 
Capitrans (terţ)

Slătioara13:00 - 17:00

01.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 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:

PTAB Babuieşti 2

PTAB Dem Rădulescu 3

LEA JT PTA Bumbueşti – circuitul 1

PTA Tabăra Brădişor (terţ)

PTA Popeşti 1, PTA Popeşti 2

PTA Ruda 1

PTAB Bujoreni 3Bujoreni09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:30 - 17:30

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Dăeşti

Râmnicu 
Vâlcea

Boişoara

Malaia

Goleşti

Budeşti

26.01

PTA 2 Oboga de Mijloc-Strada PrincipalăOboga09:00-12:00
PTA 3 Oboga de Sus-Strada PrincipalăOboga13:00-16:00
CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 21 Crişan 
III-Strada Lalelelor, Strada Armoniei

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 43 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 44 Caracal-Strada Aleea RăsărituluiCaracal12:00-16:00
PTCZ 1 Crişan I-Strada Independenţei, Bloc M1, M2Slatina08:30 - 16:30

25.01

PTA Deservirea, PTA Liceu Industrial, PTA Sediu 
Sistem CaracalCaracal09:00-16:00

PTA 1 Fălcoieni-Strada Principală
Potcoava-

Sat 
Fălcoieni

09:00-12:00

PTA 2 Fălcoieni-Strada Principală
Potcoava-

Sat 
Fălcoieni

13:00-16:00

PTSol Irigaţii ALHS 2, PTA/PTSol SPA Drăgăneşti, 
PC CEF Astroenergy Stoicăneşti, PTAB 1, 2 CEF 
Astroenergy Stoicăneşti

09:00-17:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiLalelelor, 
Strada Aleea MunciiSlatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal08:00-12:00
Trafo 2 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal12:00-16:00

PTCZ PTTR 1-Strada Aleea Lalelelor, Bloc FA 15, 
Scara B, D

Slatina08:00 - 16:00

Drăgăneşti, 
Stoicăneşti

PTA 1 Bârza circuit 1Bârza09:00 - 17:00
Celula 20 kV sosire din LEA F- ca de Mobilă, PTCZ SC 
Sucidava SA CorabiaCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 29 Ecaterina Teodoroiu - străzile: 
Dorobanţi, Cireşoia, Văilor, Cuza VodăSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 24 Ecaterina Teodoroiu - străzile:  
Drăgăneşti, Ecaterina TeodoroiuSlatina12:00 - 16:00

PTA Fabrica de Cărămidă Vitomireşti Vitomireşti09:00 - 17:00

01.02



PUBLICITATE10 Miercuri, 25 Ianuarie 2023

PUBLICITATE

„Ne bucurăm că avem sprijinul finanțării acordate de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar 
Norvegian 2014-2021 în realizarea unei noi investiții în 
instalațiile electrice Distribuție Oltenia pentru acoperirea 
consumului intern de energie și îmbunătățirea calității energiei 
distribuite consumatorilor noștri. Acestea sunt și obiectivele 
noastre de dezvoltare durabilă, asumate în cadrul strategiei 
Distribuție Oltenia de sustenabilitate. Vom continua să căutăm 
oportunități noi de accesare a acestor fonduri” - a declarat 
Eugen Butoarcă, Director Executiv Distribuție Oltenia.

Cu o valoare totală a proiectului de 1.265.304 euro din 
care 20.400 euro reprezintă valoarea neeligibilă, 1.244.904 
euro, valoarea totală eligibilă din care 745.722 euro reprezintă 
valoarea nerambursabilă, proiectul operatorului Distribuţie 
Oltenia presupune montarea de panouri fotovoltaice în stația 
de transformare 110/ 20 kV Bărbătești din județul Gorj și stația 
Balș din județul Olt.

Scopul proiectului este de a monta centrale electrice 
fotovoltaice în vederea compensării consumului propriu 
intern aferent stațiilor de transformare cu ajutorul unei surse 
de energie verde, ducând la îmbunătățirea randamentului 
procesului de distribuție a energiei electrice, fapt ce va contribui 
direct la eficientizarea costurilor și la asigurarea continuității 
în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Gorj 
și Olt.

În plus, în acest proiect Distribuție Oltenia vizează 
asigurarea consumului propriu intern aferent stațiilor 
interconectate prin LEA 110 kV cu stațiile Bărbătești și Balș.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, 
respectiv între 01.08.2022 și 30.09.2023.

Care sunt obiectivele proiectului?
- utilizarea surselor regenerabile de energie electrică - 

producție estimată de 1.183 MWh/an/ per CEF;
- reducerea anuală estimată a emisiilor de CO2 cu 362 

tone echivalent CO2/an, după implementare;
- reducerea costurilor de achiziție a energiei legate de 

consumul intern al stațiilor;
- impactul pozitiv generat asupra mediului, prin construirea 

de centrale fotovoltaice;
- angajații Distribuție Oltenia își vor îmbogăți aria de 

cunoștințe în domeniul energetic prin utilizarea instalației de 
energie regenerabilă.

Peste 25.500 de consumatori alimentați din stațiile de 
transformare Bărbătești, respectiv Balș

Stația 110/20 kV Bărbătești din județul Gorj alimentează 
cu energie electrică peste 5.600 de consumatori din localitățile 
Bărbătești, Jupânești, Săulești și parțial orașele Târgu 
Cărbunești și Țicleni.

Stația 110/20 kV Balș din județul Olt alimentează cu 
energie electrică în jur de 19.900 de consumatori din Balș, 
zonele limitrofe și localitățile Bârza, Robănești, Oboga, 
Baldovinești și Bobocești.

Consumul serviciilor interne al celor două stații se ridică 
la aproximativ 1.561 MWh/ an, această cantitate de energie 
urmând să fie produsă din surse verzi, după finalizarea 
proiectului.

Mai multe detalii despre proiectul „Sistem fotovoltaic 
pentru consumul propriu în stațiile de transformare Bărbătești 
și Balș”, co-finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2014 
– 2021, pot fi regăsite la pagina dedicată proiectului - https://
www.distributieoltenia.ro/ro/proiecte/proiect-cofinantat-
din-mecanismul-financiar-norvegian-2014-2021-programul-
pentru-energie-in-romania.html

Distribuție Oltenia vizează și în 2023 implementare 
proiectelor sale de digitalizare, atragerea de fonduri europene 
și norvegiene și îmbunătățirea procesului de distribuție în aria 
sa operațională.

Divizia Oameni și Brand

Distribuţie Oltenia continuă să monteze 
panouri fotovoltaice în stațiile sale de 

transformare, prin derularea proiectului 
cofinanțat din Mecanismul Financiar 

Norvegian 2014 - 2021, Programul pentru 
energie în România, Apel 3.1 „Capacitate 

sporită de furnizare a energiei regenerabile” 
Alte surse regenerabile de energie (SRE)
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 20.01.2023

Mititelu l-a convins pe Andre Duarte: 
„Sunt jucătorul celor de la Craiova”

Andre Duarte și impresarul lui au 
fost protagoniștii unei situații foarte 
tensionate la FCU Craiova. Cei doi ar fi 
vrut să schimbe clubul. Pe lângă două 
echipe din Polonia, fundașul a fost 
propus și la CSU, formație patronată 
de Mihai Rotaru.

„Am vrut să transferăm un fotbalist 
în zona ofensivă, care să poată juca 
pe mai multe posturi, și l-am luat 
pe Ișfan. Vrem un fundaș stânga, 
pentru că avem o problemă cu 
accidentarea lui Bancu. Și am mai vrut 
un fundaș central, motiv pentru care 
l-am transferat pe Zajkov, titularul 
naționalei Macedoniei de Nord. Aici 
au fost mai multe variante, printre 
care și Duarte. Impresarii lui ni l-au 
propus, dar am refuzat pentru că 
nu am vrut să intrăm într-un litigiu 
și pentru că, mai mult ca sigur, nu 

Mirel Rădoi revine pe bancă, 
după demisia de la CSU

Mirel Rădoi și-a găsit o nouă 
echipă. Fostul antrenor de la CSU 
Craiova a fost anunțat oficial drept 
noul antrenor al formației Al-Tai, 
ocupanta locului nouă din prima ligă 
a Arabiei Saudite. Acesta cunoaște 
foarte bine fotbalul arab. El a jucat 
acolo între 2009 și 2011, pentru Al 
Hilal.

Fostul selecționer al României a 
semnat un contract valabil un an și 
jumătate cu noua echipă, unde va 
avea un salariu de 1,2 milioane de 
dolari pe an, scrie Fanatik.

Mutarea vine la scurt timp după ce 
Rădoi a fost criticat de Marian Iancu, 
fostul patron de la Poli Timișoara: 
„Rădoi la Craiova s-a implicat mult 
peste fișa postului, nu poți tu să iei 
măsuri represive, tu antrenor care 
depinzi de rezultate. Dacă simți 
nevoia de măsuri, trebuie să-i spui 
conducătorului, cel care nu depinde 
de rezultate, să ia măsuri. Cum e 
Becali, cum ar trebui să fie Rotaru, 
cei care au drept de dispoziție nu se 
implică și nu intervin. Rădoi, ați văzut 
ce a făcut, a vrut să facă mai mult 
decât trebuie”, a spus Marian Iancu, 
la Pro Arena.

Cătălin ANGHEL

va putea fi legitimat în România la 
vară”, a declarat Mihai Rotaru pentru 
ProSport.

Acum, Adrian Mititelu a reușit să 
îl convingă pe apărător că îi este mai 
bine la FCU Craiova. Duarte spune că 
rămâne în Bănie și că vrea în cupele 
europene.

Rezolvare integramă, Vineri 20.01.2023
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CSU Craiova a transferat un internațional 
african: „Plătim undeva la 200.000 de euro”

Mihai Rotaru a dezvăluit că CSU 
Craiova urmează să prezinte un nou 
fotbalist. Olteni s-au înțeles cu un 
fundaș stânga, internațional african. 
Jucătorul are 24 de ani, iar clubul 
din Bănie ar urma să plătească în 
schimbul lui aproximativ 200.000 
de euro.

„Am luat un fundaș stânga, e în 
Craiova de două zile, urmează să-l 
anunțăm. Nu sunt toate procedurile 
făcute. Este un jucător din afara 
României, un internațional dintr-o 
țară din Africa. Da, a jucat în 
Europa. Are 24 de ani. Plătim 
undeva la 200.000 de euro. Noi 
zicem că e un jucător foarte bun, 
peste media Ligii 1”, a declarat Mihai 
Rotaru, pentru fanatik.ro.

Accidentarea lui Nicușor Bancu 
l-a forțat pe Mihai Rotaru să facă 
mutăr i  în defensivă. După ce 
Hermannstadt și Sepsi au refuzat 
ofertele pentru Opruț, respectiv 
Dumitrescu, oltenii s-au reorientat. 
Neagoe a rămas doar cu Vătăjelu 
în banda stângă, după ce căpitanul 
Bancu a ieșit din joc.

Rotaru a făcut praf un jucător 
de la CSU: „A pus o pată 
neagră pe clubul nostru”

Raul Silva a surprins pe toată 
lumea în timpul meciului cu FC 
Botoșani. Rezervă neuti l izată, 
brazilianul a fost văzut cum a scos 
un telefon din geacă, după ce gazdele 
au deschis scorul. Fundașul încercat 
să-l ascundă cum a putut mai bine. 
După o scurtă privire în dispozitiv, 
fotbalistul l-a băgat înapoi în buzunar.

Mihai Rotaru s-a declarat surprins 
de faptele fotbalistului. Patronul alb-
albaștrilor a anunțat că Raul Silva 
o să fie amendat. Mai mult decât 
atât, brazilianul a fost criticat dur de 
finanțator.

„Nu este comportament de 
profesionist! A pus o pată neagră pe 

clubul nostru, din toate punctele de 
vedere. Este amendat, a spus că a 
scos telefonul doar ca să se uite cât 
e ceasul. Nu avea voie, n-avea ce 
să caute telefonul la el în buzunar. 
Suntem foarte supărați din cauza 
acestei situații. Singura posibilă 
scuză este că el era accidentat și nu 
era pregătit să joace în acest meci, 
oricum. Era clar, erau zero șanse 
să joace, era doar la număr. Putem 
să spunem că era deconectat, dar 
trebuie să te bucuri și să suferi alături 
de coechipieri”, a anunțat Mihai 
Rotaru, la Fanatik.
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