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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 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 1 Preajba, PTA 2 Preajba, PTAB 3 Preajba, PTAB 
4 Preajba, PTAB SEMTEST Malu Mare, PT terți: PTA 
Porcine Făcăi, PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT 
Făină Furaje Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal 
Group, PTAB Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

Malu 
Mare

02.02

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

09:00 - 17:00 PTA IMA Predeşti - circ. JT nr. 1Predeşti
30.01 09:00 - 13:00 PTM Black Fox, PTAB AGROLAND, PT terți: PTAB 

TUBOMET, PTAB SEMROM, PTA Plus Auto
Pieleşti

09:00 - 17:00 PTAB 7 Cârcea - circ. JT nr. 1Cârcea

Măsuri împotriva câinilor maidanezi

Primarul din Râmnicu Vâlcea, 
Mircia Gutău, a convocat miercuri 
dimineața o şedință de urgență la 
care au fost prezenți responsabilii din 
Primăria Municipiului de activitatea de 
ecarisaj, de administrarea Adăpostului 
de câini de la Fețeni, de departamentul 
juridic, dar şi cu participarea insp. 
princip. Marius Laurențiu Ciucu, 
şeful Biroului Protecția Animalelor 
din cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție.

Ședința a vrut stabilirea unor 
măsuri în ceea ce priveşte câinii 
maidanezi. Acest lucru vine în 
contextul tragediei petrecută recent 
în Bucureşti, în care o tânără şi-a 
pierdut viața muşcată de câini în 
zona Lacul Morii, dar şi ca urmare a 
mai multor sesizări venite din partea 
cetățenilor Râmnicului.

„În urma discuțiilor, s-au identificat 
mai multe surse potențiale ce pot 
duce, şi la Râmnicu Vâlcea, la astfel de 
incidente dramatice: prezența în mai 
multe zone din municipiu (printre care 
Goranu, Valea Dumitrana, Posada, 
Depozitelor ş.a.) a unor deținători a 
numeroşi câini, dar care sunt lăsați 
să umble liberi în afara limitelor 

proprietății, abandonarea continuă 
în zonele limitrofe ale oraşului - în 
special în Colonia Nuci sau la limita 
cu comuna Bujoreni - a unor câini 
proveniți în special din localitățile 
învecinate, dar nu numai (s-au 
capturat animale ale căror microcipuri 
arătau că proveneau din Drăgăşani 
sau chiar din județul Argeş!), 
precum şi nerespectarea de către 
toți proprietarii de câini a obligațiilor 
impuse de Legea nr. 258/2013 
printre care se numără sterilizarea 
şi microciparea patrupedelor. S-a 
mai subliniat totodată şi faptul că la 
Adăpostul de câini de la Fețeni trebuie 
respectată strict legislația specifică, 
în sensul păstrării câinilor capturați 
de pe domeniul public pentru un 
termen de 21 de zile (conform HCL 
nr. 23/2014, care a extins la nivel local 
termenul de 14 zile impus de legea 
națională), interval de timp în care 
aceştia pot fi revendicați sau adoptați.

Printre concluziile întâlnirii s-au 
numărat necesitatea demarării, 
prin intermediul Poliției Locale, a 
unor campanii de informare asupra 
obl igați i lor ce revin prin lege 
deținătorilor de animale de companie, 
intervenții punctuale şi regulate în 
zonele în care se practică abandonul 
masiv al câinilor (inclusiv demersuri 
pentru modificarea legislației în 

sensul posibilității de confiscare a 
autovehiculelor folosite la transportul 
animalelor, aşa cum se procedează 
în cazul aruncării de deşeuri pe 
domeniul public), precum şi o mai 
strânsă colaborare între instituțiile 

cu atribuții în domeniu (Primăria 
Municipiului, IPJ Vâlcea, DSVSA 
Vâlcea etc.) pentru ținerea acestui 
fenomen sub un control cât mai 
strict”, potrivit reprezentanților 
Primăriei Râmnicului.
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Un bărbat și-a violat fiica

Un bărbat din judeţul Mehedinţi 
a fost arestat preventiv după ce și-a 
violat fiica, o minoră de 17 ani.

„La data de 23 ianuarie a.c., ora 
15.00, poliţiştii Secţiei nr.12 Poliţie 
Rurală Daneţi au fost sesizaţi de 
un bărbat, din comuna Daneţi, 
cu privire la faptul că, o minoră 
de 17 ani ar fi fost violată de 
tatăl acesteia, un bărbat de 47 
de ani, din judeţul Mehedinţi, 
aceştia locuind fără forme legale 

în comuna Daneţi.
În urma cercetărilor efectuate 

de poliţişti s-a stabilit că în perioada 
16-19 ianuarie a.c., bărbatul ar fi 
constrâns-o fizic pe fiica sa cu care 
ar fi întreţinut relaţii sexuale. În 
urma probatoriului administrat, 
bărbatul a fost reţinut, pentru 24 
de ore, fiind introdus în Centrul de 
Reţinere şi Arestare Preventivă din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Dolj”, transmit polițiștii.

În cursul zilei de 24 ianuarie a.c., 
judecătorul de drepturi şi libertăţi 
a dispus arestarea preventivă a 
bărbatului pentru 30 de zile.

Fenomen îngrijorător în județ: 
tot mai mulți tineri prinși 

drogați la volan!  

Drogurile de mare risc, cum ar fi 
cocaina și canabisul, au ajuns, dacă 
se poate spune așa, precum guma 
de mestecat, pentru mulți tineri din 
Mehedinți care se urcă la volan! 
Poliția rutieră face ce poate: îi prinde 
pe cei care le cad în mână și îi dă 
pe mâna justiție. Însă „neguțătorii” 
care le furnizează aceste substanțe 
interzise zburdă nestingheriți în 
libertate, autoritățile competente 
fiind deocamdată neputincioase.

În ultima perioadă, în județul 
Mehedinți un fenomen îngrijorător 
ia amploare. Tot mai mulți tineri sunt 
depistați drogați la volan. Cele mai 
recente cazuri ale poliției înregistrate 
în aceste zile sunt o tânără din 
Severin drogată cu canabis și un 
tânăr drogat cu cocaină. Polițiștii din 
cadrul Biroului Rutier au depistat, 
în trafic, o tânără de 21 de ani, din 
municipiul Drobeta Turnu Severin 
în timp ce conducea un autoturism 
pe bulevardul Tudor Vladimirescu, 
după ce ar fi consumat substanțe 
psihoactive.

Conducătoarea auto a fost testată 
cu aparatul DrugTest care a indicat 

o valoare pozitivă pentru cannabis, 
motiv pentru care a fost condusă la 
o unitate medicală pentru recoltarea 
de mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârşirea 
infracţiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe. 

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
au depistat, în trafic, un tânăr de 
21 de ani, din comuna Hinova, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
bulevardul Nicolae Iorga, după ce ar 
fi consumat substanțe psihoactive.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul DrugTest care a indicat 
o valoare pozitivă pentru cocaină, 
acesta fiind condus la o unitate 
medicală pentru recoltarea de mostre 
biologice.

„În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârşir i i 
infracţiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe”, a anunțat IPJ 
Mehedinți.

Iulian Gogonea

Tânăr din Poroina Mare prins 
când conducea și beat și fără 

permis un vehicul neînmatriculat  

Polițiștii din cadrul Poliției orașului 
Vânju Mare, județul Mehedinți, au 
depistat, în trafic, un bărbat de 24 de 
ani, din comuna Poroina Mare în timp 
ce conducea un moped fără număr 
de înregistrare, pe strada Republicii, 
în orașul Vânju Mare, fără a poseda 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule.

Bărbatul a fost testat cu aparatul 
alcooltest care a indicat o valoare 
de 0,80 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, acesta fiind condus la o 
unitate medicală pentru recoltarea 
de probe biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârș ir i i 
infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere, 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe și 
punerea în circulație sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat.

44 permise auto suspendate
În  u l t ime le  o re ,  po l i ţ i ş t i i 

mehedințeni au acţionat pentru 
impunerea respectării legislației 
rutiere și prevenirea accidentelor 
de circulație. Ofiţerii şi agenţii de 
poliţie au urmărit conştientizarea 
conducătorilor de autovehicule şi 
a pasagerilor asupra importanţei 
utilizării centurii de siguranţă, 
respectarea prevederilor legale 
privind regimul de viteză, circulaţia 
pietonilor, bicicliștilor, depăşirea, 
acordarea de prioritate, constatând 
544 de abateri la regimul circulaţiei 
pe drumurile publice.

„Au fost sancţionaţi 150 de 
conducători auto care au depăşit 
viteza legală pe diferite sectoare de 
drum și 68 care nu au purtat centura 
de siguranţă.

Valoarea totală a sancţiunilor 
aplicate este de peste 177.000 lei.

Au fost reţinute în vederea 
suspendării sau anulării 44 de permise 
de conducere și au fost retrase 17 
de certificate de înmatriculare”, a 
anunțat IPJ Mehedinți.

Iulian Gogonea
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Containere pentru colectare separată 
a deșeurilor textile, amplasate în 

mai multe zone din Craiova

Primăria Municipiului Craiova, în 
parteneriat cu EUROTEX SH SRL, 
a demarat proiectul ce presupune 
amplasarea pe domeniul public a 
unui număr de 16 containere pentru 
colectare separată a deșeurilor textile -  
îmbrăcăminte și încălțăminte.

Astfel, craiovenii pot depune, 
începând cu data de 25.01.2023, 
în locurile special amenajate (în 
apropierea stațiilor mijloacelor de 
transport în comun și a piețelor), 
a r t i co l e l e  de  îmbrăcăm in te , 
încălțăminte, precum și alte țesături 
care nu le mai sunt de folos.

Ce tipuri de articole sunt acceptate
Craiovenii pot depune articole de 

îmbrăcăminte, încălțăminte, perdele, 
draperii, pături, pilote, perne, lenjerii 
de pat etc.

Ce se întâmplă cu deșeurile 
după colectare
Deșeuri le sunt preluate de 

către EUROTEX SH SRL partener 
autorizat, care se va ocupa de 

sortarea, igienizarea, repararea și 
transformarea țesăturilor în produse 
reutilizabile, ca, de exemplu, lavetele 
de curățenie.

Lista zonelor unde vor fi amplasate 
containere dedicate pentru colectarea 
deșeurilor textile:

- Bulevardul Decebal, zona SUCPI -  
lângă stația de autobuz - sens de 
mers către pod Electroputere

- Bulevardul 1 Mai - lângă stația 
de autobuz de la Ciupercă

- Strada Nanterre - intersecția cu 
strada Spania

- Strada Frații Golești - zona Piața 
Centrală vis a vis de stația de taxi

- Bulevardul Dacia - zona Gară, 
Bulevardul Dacia

- Strada Henri Coandă - zona Piața 
Valea Roșie

- Complex vechi Baba Novac - 
strada Brazda lui Novac lângă stația 
de autobuz, sensul de mers către 
Bulevardul Dacia

- Strada 1 Decembrie 1918 - zona 
Simplon.

- Strada N. Iorga - lângă părculeț
- Bulevardul 1 Mai - lângă stația 

de autobuz de la Confecții
- Strada Sf. Dumitru - intersecția 

cu strada Felix Aderca

- Bulevardul Oltenia - lângă 
Carrefour și Pepco

- Bulevardul Dacia - lângă stația 
de autobuz de la Olimp

- Bulevardul Oltenia - lângă stația 
de autobuz de la Orizont - sensul de 
mers către Niela

- Bulevardul N. Titulescu - la 
Groapă

- Bulevardul Oltenia - lângă stația 
de autobuz de la Niela sens de mers 
către Orizont

„Proiectul privind amplasarea 
pe domeniul public de containere 

pent ru  co lec tare  separată  a 
deșeuri lor de îmbrăcăminte și 
încălțăminte se desfășoară în 
parteneriat cu societatea EUROTEX 
SH SRL ce are ca obiect servicii de 
colectare stradală material textil -  
îmbrăcăminte și încălțăminte. 
EUROTEX SH SRL va oferi gratuit 
containerele de colectare ce vor fi 
personalizate cu sigla municipalității, 
colectarea regulată a deșeului 
text i l  ș i  raportarea completă 
asupra cantităților colectate”, spun 
reprezentanții Primăriei Craiova.

Percheziţii în România şi mai multe ţări, la o grupare 
specializată în trafic internaţional de droguri

Autorităţile judiciare au făcut 
simultan percheziţii în România, 
Olanda, Polonia şi Germania, la 
o grupare specializată în trafic 
internaţional de droguri.

Sunt vizaţi cetăţeni turci, olandezi, 

români şi polonezi.
„La data de 24 ianuarie 2023, 

Poliţia Română, prin Direcţia de 
Combatere a Criminalităţii Organizate 
- Serviciul Antidrog, a desfăşurat, 
în comun cu autorităţi din Olanda, 
Polonia şi Germania, mai multe 
percheziţii concomitente, în locaţii din 
România, Olanda şi Polonia, pentru 
probarea activităţii infracţionale a 
unei grupări importante implicate în 
spălare de bani şi trafic internaţional 
de droguri”, a transmis, miercuri, 
IGPR.

În Olanda, potrivit sursei citate, 
au fost arestate două persoane, 
sub acuzaţiile de trafic de droguri, 
nerespectarea regimului armelor şi 
muniţiilor şi spălare de bani.

„Membrii grupării infracţionale 
sunt cetăţeni de sorginte turcă, 

olandeză, română şi poloneză, fiind 
rezidenţi ai ţărilor europene în care 
au fost desfăşurate investigaţiile. 
Acţiunea a beneficiat de sprijinul 
EUROPOL, care a facilitat mijloacele 
necesare logistice şi operaţionale 
pentru desfăşurarea operaţiunii”, a 
mai transmis sursa citată.

Potr iv i t  acesteia,  acţ iunea 
reprezintă o modalitate de acţiune 
des utilizată de autorităţile de 
aplicare a legii şi de către specialiştii 
din cadrul Poliţiei Române, pentru a 
combate criminalitatea organizată 
transnaţională, pentru asigurarea 
unui climat de securitate european.

La activităţile din România, unde 
au fost efectuate 2 percheziţii, au 
participat şi patru investigatori 
d in Germania BKA ş i  Olanda 
Poliţia Naţională, care au solicitat 

participarea la activităţile specifice 
prin ordin european de anchetă.

Din cadrul Poliţiei Române, 
la activităţi au participat poliţiştii 
Direcţiei de Combatere a Criminalităţii 
Organizate - Serviciul Antidrog, 
Brigăzii de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Oradea şi luptătorii 
Serviciului pentru Acţiuni Speciale 
Oradea.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul 
de specialitate al Direcţiei Operaţiuni 
Speciale din cadrul Poliţiei Române.

Activităţile solicitate prin ordin 
european de anchetă sunt coordonate 
judiciar de către procurorii din 
cadrul Serviciului de Cooperare 
Reprezentare şi Asistenţă Judiciară  
Internaţională - D.I.I.C.O.T.

Eliza RADU

Foto: Poliția Română



GORJ5 Joi, 26 Ianuarie 2023

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro

Au început lucrările pentru INFOTRAFIC

Au început lucrări le pentru 
INFOTRAFIC - unul dintre cele mai 
importante proiecte cu finanțare 
europeană și a cărui valoare este de 
aproximativ 9 milioane de euro. În 
acest moment, se lucrează la centrul 
de comandă, amenajat într-o fostă 
centrală termică din zona 23 August.

Proiectul prevede:
- Un centru de management 

(comandă și control), cu arhitectură 
proprie complexă, bazat pe o 
platformă de comunicații de mare 
viteză, de ultimă generație (tip IP) și 
o structură de servere care asigură 
puterea de procesare necesară;

-  S is tem de pr ior i t i zare a 
transportului public (principala funcție 
a sistemului va asigura preluarea 
informațiilor din teren referitoare la 
vehiculele de transport în comun și 
corespondența acestora cu orarul de 
circulație, asigurând resincronizarea 
diagramelor de semaforizare în 

funcție de necesar);
- Sistem de informare a călătorilor 

(va funcționa atât la nivelul vehiculelor 
și stațiilor, cât și în mediul on-line, prin 
aplicația mobilă pentru informarea 
călătorilor);

- Sistem de monitorizare video 
pentru creșterea siguranței;

- Sistem eTicketing (modulul 
pentru vânzarea on-line a titlurilor 
de călătorie va oferi călătorilor 
atât serviciul de achiziționare prin 
Internet a titlurilor de transport cu 
reîncărcarea ulterioară a cardurilor, cât 
și o serie de funcționalități avansate 
destinate confortului călătorilor în 
managementul utilizării serviciilor de 
transport public);

- 47 stații echipate cu panouri 
de informare privind timpul de 
așteptare și liniile disponibile în 
stația respectivă, precum și cameră 
video de supraveghere cu rol de 
creștere a siguranței călătorilor și 
echipamentelor din stație (în stațiile 
de călători cu aflux mare - 8 stații - 
vor fi instalate automate de vânzare 
titluri de călătorie).

Peste 20 de gorjeni au fost 
mușcați de câini

La Spitalul Județean de Urgență 
Târgu Jiu s-au prezentat 23 de 
persoane mușcate de câini, de la 
începutul anului și până prezent.

„De la începutul acestui an și până 
în prezent, la Spitalul Județean de 
Urgență Târgu Jiu s-au prezentat 23 
de persoane mușcate de câini (dintre 
aceștia, nouă au fost mușcate de câini 
necunoscuți. Ca exemple de localități: 
Peșteana, Crasna, Motru, Scoarța)”, 
a transmis Mihaela Ţicleanu, purtător 
de cuvânt al spitalului.

Printre persoanele atacate de 
animalele de companie, se numără şi 
copii: „Din totalul pacienților, trei au 
fost copii (5 ani, 8 ani și 11 ani) - din 
Drăgotești, Iezureni și Tismana. Un 
singur copil a fost mușcat de un câine 
necunoscut (din afara gospodăriei). 
La spital vin pentru curățarea și 
tratarea rănilor și pentru vaccinul 
antirabic”, a adăugat reprezentanta 
spitalului.

Claudia GROSU

Polițiștii au reținut peste 
140 de permise, în 

ultimele zile
În perioada 20 - 24 ianuarie a.c., 

peste 200 de polițiști au fost prezenți, 
zilnic, la datorie și au acționat pentru 
asigurarea unui climat de ordine și 
siguranță publică, atât în zonele unde 
au fost preconizate aglomerări de 
persoane, cât și în ceea ce privește 
circulația pe drumurile publice.

Astfel, în această perioadă, polițiștii 
au intervenit la 338 de evenimente, 
dintre care 215 semnalate prin 
apelul unic de urgență 112. În 
cele patru zile, polițiștii au aplicat 
1.168 sancțiuni contravenționale, în 
cuantum de peste 487.000 lei.

Polițiștii rutieri au acționat pentru 
prevenirea principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere, fiind 
reținute 141 de permise de conducere 
pentru comiterea diferitelor nereguli, 
conform OUG 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice.

Tot ca măsură complementară, 
au fost retrase 56 certificate de 
înmatriculare, pentru diversele 
abateri constatate de polițiști.

De asemenea, au fost constatate 
în flagrant delict 10 infracțiuni, iar 
față de trei persoane polițiștii au luat 
măsura reținerii pentru 24 de ore. De 
precizat, este faptul că în perioada 
menționată nu au fost comise fapte 
care să aducă atingere unui climat 

de ordine și siguranță publică a 
cetățenilor și nu a fost înregistrat nici 
un eveniment rutier grav.

„În fapt, la data de 21 ianuarie 
a.c., ora 03:46, Poliția Municipiului 
Motru a fost sesizată prin apelul de 
urgență 112, de către un bărbat, cu 
privire la faptul că în jurul orei 02:40, 
ar fi fost lovit de alți doi bărbați.

Polițiștii deplasați la fața locului au 
stabilit că un tânăr de 25 de ani, din 
comuna Florești, județul Mehedinți, 
în timp ce se afla în incinta unui 
local public din municipiul Motru, 
pe fondul consumului de alcool, ar 
fi fost agresat fizic de doi tineri de 
24 și respectiv 23 de ani, ambii din 
municipiul Motru.

În urma administrării probatoriului, 
la data de 24 ianuarie a.c., polițiști din 
cadrul Poliției Municipiului Motru au 
reținut pentru 24 de ore, un tânăr 
de 23 de ani, din municipiul Motru, 
bănuit de săvârșirea infracțiunii de 
lovire sau alte violențe”, potrivit IPJ 
Gorj.

Cercetările sunt continuate de 
polițiști pentru documentarea întregii 
activități infracționale a bărbatului, 
urmând să fie prezentat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Motru, cu 
propuneri legale.

Claudia GROSU
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Iulius Șpak, condamnat la 7 ani 
de pușcărie

Iulius Șpak, f iul  mi l ionarul 
Constantin Șpak și fostul cumnat al 
Andreei Antonescu, a fost condamnat 
la 7 ani de închisoare cu executare 
pentru evaziune fiscală. Adrian 
Iordache, director al fabricii de 
mezeluri Șpak, a primit aceeași 
pedeapsă.

C o n f o r m  a n c h e t a t o r i l o r, 
infracțiunile au avut loc în perioada 
2017-2018, când o parte din veniturile 
realizate din vânzarea produselor din 
carne au fost omise din evidența 
actelor de contabilitate ale societății.

Metoda a fost facilitată cu ajutorul 
unui soft special prin care agenții de 
vânzări puteau emite facturi, care 
ulterior erau înregistrate într-un 
sistem de contabilitate paralelă.

„În cazul în care clientul opta să 
achiziționeze marfa fără ca aceasta 
să fie însoțită de factură, deci în 
mod ilegal, agentul de vânzări făcea 
mențiunea prin intermediul aceluiași 
dispozitiv și transmitea la sediul 

firmei comanda clientului respectiv, 
cu mențiunea „CASH”. Folosindu-
se de acest cod, personalul din 
cadrul compartimentului contabilitate 
(facturare) procesa comanda pentru 
acel client și lista o factură fiscală 
care nu era niciodată înregistrată în 
contabilitatea societății, dar care avea 
scopul de a însoți marfa pe timpul 
transportului, în cazul unui control. 
După livrarea mărfii către client, 
șoferul încasa pe loc contravaloarea 
mărfii, iar factura respectivă era 
distrusă sau adusă la sediul societății, 
tot aici depunându-se și sumele de 
bani, într-o cutie metalică destinată 
exclusiv pentru acest lucru”, se arată 
în dosar.

Potrivit gazetaoltului.ro, metoda 
era aproape perfectă, pentru că nici 
clienții și nici furnizorii nu declarau 
tranzacția. Frauda a fost descoperită 
după ce mașinile companiei care se 
ocupau de transport au fost oprite în 
trafic de mai multe ori, în perioada 
decembrie 2017 - ianuarie 2018, 
iar polițiștii au considerat ca fiind 
suspecte documentele de însoțire a 
mărfii.

Documentele erau de mai multe 
tipuri, în funcție de serie. Cele care 
începeau cu cifra 2 se regăseau în 
contabilitate, iar cele cu serii cu 3 
sau 4 nu erau înregistrate.

La data de 28 februarie 2020, 
la sediul firmei lui Iulius Șpak a 
fost demarată o expertiză contabilă 
comandată de autorități, în cadrul 
căreia au fost descoperite facturi care 
nu erau trecute în evidența contabilă 
și nici nu erau declarate.

Prejudiciul total la bugetul de stat 
a fost evaluat la circa 480.000 de lei, 
așa că, în timpul urmăririi penale, mai 

multe imobile din județul Olt au fost 
puse sub sechestru.

Oficial, Iulius Șpak nu este asociat 
al firmei, în acte fiind condusă 
de soția lui. Femeia s-a aflat în 
atenția procurorilor, dar pentru că 
în perioada respectivă se afla în 
concediu de maternitate, nu a fost 
trimisă în judecată. Zeci de martori, 
majoritatea agenți de vânzări, au 
fost audiați în timpul procesului și 
au explicat cum funcționa acțiunea 
frauduloasă. O parte din prejudiciu 
a fost acoperită de unul dintre 
inculpați, mai exact 110.000 lei.

sursa foto: gazetaoltului.ro

Percheziții pentru braconaj. 
6 persoane la audieri

Polițiștii olteni au efectuat 8 
percheziții domiciliare, în județele Olt 
și Dolj, la locuințele a 7 bărbați cu 
vârstele cuprinse între 19 și 45 de ani, 
bănuiți de săvârșirea infracțiunilor 
de braconaj și transportul vânatului 
dobândit în alte condiții decât cele 
legale. Cu ocazia perchezițiilor, 
polițiștii au confiscat: un autoturism 
de teren, 12 câini, 4 proiectoare și 2 
telefoane mobile.

Șase persoane au fost conduse 
la sediul Biroului Arme, Explozivi și 
Substanțe Periculoase din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Olt.

„În fapt, bărbații sunt cercetați 
într-un dosar penal, fiind bănuiți de 
fapte de braconaj, săvârșite în cursul 
anului 2022, pe fondurile cinegetice 
de pe raza județului Olt.  Perchezițiile 
domiciliare au fost executate de 
către polițiștii din cadrul Biroul Arme, 
Explozivi și Substanțe Periculoase ai 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Olt, în baza unor mandate de 
percheziție emise de către Judecătoria 

Municipiului Caracal. Acțiunea a 
beneficiat de sprijinul de specialitate 
al luptătorilor din cadrul S.A.S Olt, 
Serviciul de Investigații Criminale, 
Poliția Municipiului Caracal, Secția 
5 Poliție Rurală Deveselu, Poliția 
Orașului Corabia și Inspectoratul 
de Poliție Județean Dolj. Cu ocazia 
perchezițiilor, polițiștii au identificat 
și ridicat în vederea continuării 
cercetărilor: un autoturism de teren, 
12 câini din rasa ogar sau metiși, 
cadavrele a doi iepuri de câmp, 4 
proiectoare, 2 telefoane mobile, 
precum și alte bunuri susceptibile 
să fi fost folosite la activitatea 
infracțională”, transmite IPJ Olt.

Alexandru NICA

Ziua Unirii, sărbătorită 
la Slatina

Mica Unire a fost celebrată și la 
Slatina marți, 24 ianuarie, pe platoul 
din fața statuii domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, din fața Magazinului Oltul.

Potrivit gazetaoltului.ro, la 
eveniment au fost prezenți prefectul 
județului, Florin Homorean, subprefectul 
Cosmin Florean, primarul Slatinei, Emil 
Moț, viceprimarii municipiului Gigi 
Vâlceleanu și Alexandru Berechet, 
președintele CJ Olt, Marius Oprescu, 
cei doi vicepreședinți ai CJ Olt, Ionuț 
Ivan și Virgil Delureanu, senatorul 
PSD Siminica Mirea, deputatul Marius 
Iancu, șefii structurilor din cadrul MAI, 

dar și cadre militare în rezervă și în 
retragere.

Peste 300 de oameni au fost, de 
asemenea, prezenți la eveniment.

„Ca de fiecare dată, oltenii 
sărbătoresc Mica Unire, și astăzi 
suntem cu toții aici deși frigul a 
încercat să ne oprească din acest 
eveniment. A fost foarte multă lume 
și ne-am adus aminte cu toții, așa 
cum trebuie, de acest eveniment 
important din formarea statului 
român”, a transmis Marius Oprescu, 
președintele CJ Olt. 

Alexandru NICA
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Gripa și virozele, în creștere

Cazuri le de gr ipă ș i  v iroze 
respiratorii sunt în creștere în Dolj. 
De la o săptămână la alta, din ce în 
ce mai multe persoane ajung la medic 
cu simptome specifice infecțiilor 
respiratorii.

Potrivit reprezentanților DSP, în 
ultima săptămână s-au înregistrat 
2.377 cazuri de IACRS, 616 cazuri de 
pneumopatii acute şi 40 cazuri clinice 
de gripă din care 18 confirmate cu 
test rapid şi 4 cu test PCR, în creștere 
față de săptămâna precedentă.

„Numărul total al cazurilor de 
viroze respiratorii şi gripă înregistrat 
în această săptămână (3.031) 
este mai crescut faţă de valoarea 
înregistrată în săptămâna anterioară 
(2.622 cazuri). Rata incidenţei în 
populaţie a cazurilor de IACRS a fost 
348,49 o/oooo, gripă 5,57 o/oooo 
şi a pneumopatiilor a fost de 90,31 
o/oooo. Ponderea spitalizărilor din 
numărul total de cazuri a fost 9,60 
%”, potrivit DSP Dolj.

Numărul total al doljenilor care 
s-au îmbolnăvit de viroze respiratorii, 
de la debutul sezonului este de 
24.124, dintre care peste 80 de 
persoane au contactat virusul gripal.  
Referitor la vaccinarea antigripală a 
populaţiei din grupele la risc, până în 
prezent au fost imunizate cu vaccin 

tetravalent 79.220 persoane, mai 
transmit reprezentanții DSP, care 
au comunicat și măsurile preventive 
împotriva contactării infecții lor 
respiratorii.

Măsuri nespecifice, generale
Cel mai eficient mijloc de prevenţie 

rămâne igiena personală, precum 
spălarea mâinilor cu apă şi săpun din 
abundenţă.

Alte recomandări :
-  ve s t imen ta ţ i e  adecva tă 

temperaturi i de afară (căciuli, 
mănuşi);

- alimentaţie sănătoasă cu multe 
fructe şi legume cu aport crescut de 
vitamine;

- evitarea fumatului activ sau pasiv 
şi a consumului de alcool;

- aerisirea încăperilor la domiciliu 
sau la locul de muncă;

- mişcare fizică în aer liber, efortul 
fizic tonificând organismul;

- evitarea oboselii fizice şi psihice 
prelungite;

- evitarea spaţi i lor închise, 
supraaglomerate;

- evitarea vizitelor la persoanele 
bolnave;

- izolarea la domiciliu sau spital 
a persoanelor bolnave cu evitarea 
colectivităţilor - serviciu, grădiniţă, 
şcoală;

- folosirea batistei sau şerveţelului 
de unică folosinţă în cazul strănutului 

sau tusei;
- spălatul mâinilor cu apă caldă şi 

săpun după strănutat sau tuse.

Măsuri specifice
Vaccinarea antigripală este cea 

mai importantă metodă de prevenire 
a infecţiei şi în special a complicaţiilor 
datorate infecţiei gripale.

Vaccinarea este importantă în 
special pentru persoanele cu risc 
de complicaţii datorate gripei şi 
pentru persoanele care îngrijesc 
aceste persoane, care beneficiază 
de vaccine gratuit prin cabinetele 
medicilor de familie:

- Persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 6 luni şi 64 de ani în evidenţă cu 
afecţiuni medicale cronice pulmonare, 
cardiovasculare, metabolice, renale, 
hepatice, neurologice, diabet 
zaharat, obezitate, astm sau virusul 
imunodeficienţei umane;

- Gravide;
- Medici, cadre sanitare medii şi 

personal auxiliar, atât din spitale cât 
şi din unităţile sanitare ambulatorii, 
inclusiv salariaţi ai instituţiilor de 
ocrotire (copii sau bătrâni) şi ai 
unităţilor de bolnavi cronici, care 
prin natura activităţii vin în contact 
respirator cu pacienţii sau asistaţii;

- Persoane, adulţ i şi copii, 
rezidente în instituţii de ocrotire 
socială, precum şi persoane care 
acordă asistenţă medicală, socială 
şi îngrijiri la domiciliu persoanelor la 
risc înalt;

- Toate persoanele cu vârsta egală 
sau peste 65 de ani.

În afara acestor grupe de risc, 
care beneficiază de vaccin gratuit, 
vaccinarea antigripală este utilă 
şi pentru celelalte persoane, care 
pot procura vaccinul din farmacii la 
preţuri accesibile.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova crește 
contribuția lunară de întreținere

Căminu l  pent ru  Persoane 
Vârstnice Craiova este o instituție de 
interes public cu o capacitate maximă 
de 320 locuri. În cursul anului 2022 
au beneficiat de serviciile sociale din 
cadrul căminului un număr mediu de 
295 persoane asistate. Joi, consilierii 
locali din Bănie urmează să voteze 
costului mediu lunar de întreținere 
şi a cuantumului contribuţiei de 
întreţinere pentru persoanele 
asistate, pentru anul 2023.

Costul mediu lunar de întreţinere 
pentru persoanele asistate în 
cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, pentru anul 
acesta, ar urma să fie de 7.040 lei/
lună pentru persoanele dependente, 
4.820 lei/lună/beneficiar pentru 
persoanele semidependente și 
3.632 lei pentru persoanele care 
nu sunt dependente. Totodată, 
contribuţia lunară de întreţinere 

datorată de persoanele asistate în 
cadrul Căminului sau susţinătorii 
legali va fi în cuantum de 1.400 
lei, lunar.

În anul 2022, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova a avut 
un număr mediu de salariați de 150 
persoane. Persoanele dependente și 
semidependente, care și-au pierdut 
autonomia total/parțial din cauze 
fizice, psihice sau mentale, au costuri 
mai ridicate datorită cheltuielilor cu 
salariile personalului aferent îngrijirii 
lor, cu materiale de curățenie, cu 
energia electrică, cu apa caldă și apa 
rece, cu pampers și șervețele umede, 
etc. Cheltuielile de personal/salariat/
lună au fost în medie, în anul 2022, 
de 6.172 lei.

Până acum, pentru serviciile 
de asistenţă socială acordate 
persoanelor vârstnice care au venituri 
şi sunt îngrijite în cămin se achita 

contribuţia lunară de întreţinere în 
cuantum de 1.200 lei, conform HCL 
32/2022, valoare care se propune a 
fi modificată în anul 2023, avându-
se în vedere faptul că s-a majorat 
începând cu 01.01.2023 punctul 
de pensie conform OUG 168/2022, 
majorarea prețurilor la alimente, 
medicamente, materiale sanitare, 
utilități, astfel:

A. Persoanele vârstnice care au 
venituri și sunt îngrijite în cămin 
datorează contribuția lunară de 
întreținere în sumă de 1.400 lei, dar 
nu mai mult de 60% din valoarea 
veniturilor nete personale lunare;

B. În situația în care veniturile 
persoanelor asistate nu acoperă 
cuantumul maxim de 1.400 lei/lună 
valoarea contribuției de întreținere 
se stabilește, astfel:

- persoanele vârstnice fără 
susținători legali au obligația de a 

achita 60% din veniturile nete proprii 
lunare, diferența de 40% rămânând 
la dispoziția persoanei vârstnice;

-  persoane le vârstn ice cu 
susținători legali au obligația de 
a suporta 60% din veniturile nete 
proprii lunare, iar diferența până 
la 1.400 lei se va plăti de către 
susținătorii legali ai persoanelor 
vârstnice îngrijite în cămin, dacă 
real izează venit lunar net pe 
membru de familie în cuantum 
mai mare decât valoarea netă 
a salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată, stabilit 
potrivit legii;

C. În cazul persoanelor vârstnice și 
a susținătorilor legali fără venituri ce 
nu pot achita cuantumul contribuției 
lunare de întreținere datorată, 
aceasta va fi suportată integral din 
bugetul local al Municipiului Craiova.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Azi ar putea veni niste vesti 

tulburatoare dar nu este posibil sa te 
preocupe in mod direct. Este posibil sa 
fie ceva legat de situatia lumii care s-ar 
putea reflecta in cele din urma indirect 
asupra ta sau ar putea fi doar o barfa 
despre cineva pe care il cunosti. 

Astaz i  s-ar  putea sa 
te gandesti sa iti extindeti 
orizonturile, poate la un nivel 
monumental. S-ar putea sa 
te gandesti sa calatoresti sau 
chiar sa te muti intr-un loc 
indepartat. 

O crestere a venitului tau 
ar putea duce la o transformare 
a valorilor tale, in special in 
ceea ce priveste afacerile. 
S-ar putea sa te deschizi catre 
potentialul vast de prosperitate 
care exista acum. 

Astaz i  s-ar  putea sa 
primesti cateva informatii 
despre cum sa i t i  crest i 
veniturile intr-o perioada scurta 
de timp. 

Aceste informatii pot fi sau 
nu valide. Fii precaut. 

Stresul, efortul s i un 
mic conflict in cadrul unui 
parteneriat de afaceri, romantic 
sau creativ te-ar putea face 
sa te joci cu ideea de a pune 
capat. Nu fa nimic exagerat 
acum. 

Relatiile cu parteneri de 
tot felul – de afaceri, romantici, 
creativi – ar putea fi oarecum 
tensionate astazi. Este posibil ca 
tu si celelalte parti implicate sa fi 
fost foarte stresati si s-ar putea 
sa va stresati unul pe celalalt.

Astazi, s-ar putea sa te 
simti putin nesigur in legatura 
cu starea ta de sanatate. Ai 
putea decide sa compensezi 
orice lipsa de exercitii fizice din 
ultimele saptamani. E bine, dar 
ia-o incet. 

S t r e s u l  d i n  c a u z a 
suprasolicitarii ar putea face 
ca energia ta sa fie scazuta 
azi. S-ar putea chiar sa te simti 
putin sub vreme. Aceasta este 
o zi grozava pentru a ramane 
acasa si pentru a te recupera.

Un prieten poate trece prin 
niste schimbari destul de mari, si 
poate sa vina la tine pentru o ureche 
intelegatoare. Problema este ca 
s-ar putea sa fii putin stresat si sa 
nu ai chef sa auzi despre necazurile 
altcuiva.

Astazi ai putea simti un 
val de pasiune senzuala. Poate 
doresti sa te intalniti cu un 
partener de dragoste seara, 
dar nu o poti face chiar acum. 
Alte responsabilitati ar putea 
impiedica ceea ce vrei sa faci. 

Prea multe solicitari impuse 
de altii te-ar putea face sa te 
simti folosit, abuzat si stresat. 
S-ar putea sa ajungi aproape de 
a-ti pierde cumpatul dar nu este 
necesar. Tot ce trebuie sa faci este 
sa inveti sa spui nu.

Unele probleme pot aparea 
cu echipamentele pe care le 
folosesti acasa sau cu structura 
casei. 

Acestea ar putea necesita 
reparatii si iti vor strica planurile 
care le ai.

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 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Exclusiv în România 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi
   Hathaway: detectivi 
  particulari Ep.9(AP)
18:55 Dincolo de alb 
  şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Dosar România 
22:55 Zi de zi (R)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari Ep.9(AP)
01:55 Dosar România (R)
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

07:55 10 perfect (12)
09:15 Tânărul 
  Sheldon 
09:35 Conni și 
  pisica (AG)
10:55 Adam 
  întunecatul (AP12)
13:00 Hotel pentru 
  căței (AG)
14:40 Eiffel (15)
16:25 Pe scurt (12)
18:00 Pasagerii (AP12)
20:00 Inteligență 
  artificială (AG)
22:25 Prezența 
  lui Pelosi
00:15 11 lovituri 
01:00 Timpuri 
  bune (12)
02:35 Seceta (18)
04:30 Patru ore la 
  Capitoliu (12)
06:00 Orașul pierdut (AP12)

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 Ora exacta in sport (R)
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 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Găsit nevinovat 
04:30 Lista neagră 
05:30 La bloc 
06:00 Ora exacta   
  in sport (R)

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 (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele 
  tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv 
  VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Spitalul 
  Bellevue (AP)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Arunc-o pe mama 
  din tren (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Fugara (12)
22:45 Forta Malefica (12)
00:45 Poama acră 
02:45 Albumul Naţional 
04:45 Vouă 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

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 
14:00 Frații Diesel 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori 
  arhitecturale recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Vânătorii de artefacte 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
04:00 Comori restaurate 

HBO EUROSPORT

07:00 Tenis: 
  Australian Open
14:45 Snooker: 
  Home Nations
   Series Shoot Out 
19:00 Tenis: 
  Australian Open
20:00 Tenis: 
  Australian Open
20:40 Minutul 
20:45 Snooker: 
  Home Nations
   Series Shoot Out 
01:00 Tenis: 
  Australian Open
02:00 Patinaj artistic: 
  Campionatele 
  Europene Espoo 
03:00 Tenis: 
  Australian Open
04:00 Tenis: Australian Open
05:00 Tenis: Australian Open
05:30 Tenis: Australian Open

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

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Cupa Gilbert (AP)
10:00 La bloc

12:15 Moromeții 2 (AP)
14:30 Joey (AP)
16:30 Misterul lui Hailey 
  Dean: Sentința finală
18:15 La bloc 
20:30 Operațiunea de 
  salvare: Punctul limită
22:15 De-a șoarecele 
  și pisica

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 
20:30 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (R)
02:45 Dragoste 
  de tată
04:15 Nu te 
  supăra, frate! (R)

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Legea 
  străzii (12)
22:15 Motivat să ucidă (15)
00:15 Ştirile Pro Tv 
00:45 Lecţii de viaţă (R)
01:45 I Like IT 
02:15 Apropo Tv 
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

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. 

PTCZ Pompe Apă BujoreniRâmnicu 
Vâlcea13:00 - 16:00

PTCZ Rase Grele MihăeştiMihăeşti09:00 - 16:00
PTA Izvorul Rece 2, PTA Cornetu, PTA Cerna, PTA 
MariţaVaideeni09:00 - 16:00

02.02

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: Celula 20 kV trafo 1+Trafo PA 6.1 Corabia - străzile: 

C. A. Rosetti, Popa ȘapcăCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 30 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Văilor, 
Ecaterina TeodoroiuSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 32 Ecaterina Teodoroiu - str. VăilorSlatina12:00 - 16:00
PTA 2 Corbu, circuit 1Corbu09:00 - 17:00

02.02

Craiovenii au râs cu lacrimi la filmul 
„Taximetrişti”

„Taximetrişti” este o comedie 
regizată de Bogdan Theodor Olteanu 
şi scrisă alături de Adrian Nicolae, ce îi 
are ca protagonişti pe Liviu (Rolando 
Matsangos) şi Lică (Alexandru Ion). 
Aceştia sunt doi taximetrişti care 
încearcă să supravieţuiască unei 
ture de noapte în care fiecare client 
are o problemă şi fiecare cursă e o 
aventură.

Comedia a ajuns în 82 de 
cinematografe din 47 de oraşe din 
ţară, din 20 ianuarie, şi a beneficiat de 
o lansare simultană în Moldova. Luni, 
23 ianuarie, de la ora 18.30, la Inspire 
Cinema VIP Electroputere a avut loc 
o proiecţie specială „Taximetrişti” 
în prezenţa regizorului Bogdan 
Theodor Olteanu, a co-scenaristului 

Adrian Nicolae şi a actorilor Rolando 
Matsangos şi Vlad Ionuţ Popescu.

Craiovenii s-au arătat extrem de 
receptivi şi au gustat din plin glumele 
şi umorul din film. De la început 
şi până la sfârşit oamenii au râs şi 
unii chiar şi-au exprimat regretul 
că filmul n-a durat mai mult. Prima 
întrebare pusă regizorului a fost când 
urmează partea a doua. Acesta a 
spus că se gândesc la o continuare 
şi că deocamdată sunt în discuţii cu 
platformele de streaming pentru ca 
filmul să fie disponibil şi după ce nu o 
să mai ruleze în cinematografe.

„Scenele din maşină au fost 
filmate de pe o platformă care era 
foarte sensibilă la gropi. Am înjurat 
cred că toţi primarii pe care i-a avut 
Bucureştiul. O altă problemă pe care 
nu am anticipat-o a fost lumina. A 
trebuit să compensăm ca să nu fie ca 

o discotecă taxiul. În Bucureşti sunt 
lumini pe sodiu, pe neon, tot felul de 
sisteme de iluminare. Am avut cadre 
pe care a trebuit să le aruncăm la 
gunoi pentru că oamenii claxonau 
să ne întrebe ce facem acolo”, a spus 
co-scenaristul Adrian Nicolae.

„Bugetul pentru film e confidenţial, 
iar sursele de finanţare sunt private. 

Bugetul nu e foarte mare, dar nici 
foarte mic. Știu 5 filme făcute în 
România mai scumpe decât acesta”, 
a spus regizorul. „Eu nu ştiu 5 mai 
ieftine. Încerc să mă gândesc dacă 
din fală ai adăugat <<nici prea 
mic>>”, a ţinut să completeze Adrian 
Nicolae, moment care a stârnit din 
nou râsete.
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40.000 de euro a dat Federația 
Română de Volei pentru a achiziționa 
sistemul chal lenge, similar cu 
VAR-ul din fotbal. Din cauza crizei 
conductorilor, el a fost plătit în 
primăvară și a sosit abia în iarnă! 
Pentru a fi în siguranță, când nu va fi 
folosit, sistemul va fi ținut sub cheie, 
la sediul Federației!

La fel ca la fotbal, voleiul românesc 
are, începând din acest weekend, 
sistem VAR. Aici se cheamă challenge, 
iar partida la care s-a inaugurat noua 
achiziție a fost super meciul câștigat 
cu 3-2 de liderul campionatului 
masculin, Dinamo, în fața campioanei, 
Arcada Galați. Toți cei implicați s-au 
bucurat ca niște copii la apariția 
noutății tehnice.

„Toate campionatele puternice 
au acest sistem. Ne bucurăm că 
Federația a reușit să-l aducă și în 
România și cu siguranță e un plus 
pentru toată activitatea voleibalistică 
de la noi. De asemenea, sunt convins 
că este un plus și pentru echipa 
națională, pentru că îl vom putea 
folosi la meciurile de acasă” - Sergiu 
Stancu, antrenor Arcada Galați și 
selecționerul naționalei masculine.

„Mă simt mai sigur, pentru că apar 
unele erori de arbitraj care poate nu 
se văd. Și sistemul ne ajută în cazul 
acesta, cum s-a și dovedit” - Bela 
Bartha, jucător Dinamo și component 
al echipei naționale.

El a fost și protagonistul unui 
moment inedit, sistemul challenge 
demonstrând că a atins fileul, ceea 
ce în volei se penalizează, dar Bela 
nesimțind acest lucru.

„La acea fază i -am ș i  z i s 
antrenorului să ceară challenge, 
pentru că eu chiar nu mi-am dat 
seama cine a atins fileul. Și am văzut 
pe reluare că de fapt atinsesem eu 
cu tricoul. Nu am simțit chiar nimic” 
- Bela Bartha, jucător Dinamo și 
component al echipei naționale.

Ca și la VAR-ul de la fotbal, și 
aici există momente de întrerupere 
a jocului, pentru analizarea fazelor. 
Spre deosebire de fotbaliști, cei 
implicați spun că nu îi deranjează 
această fragmentare a meciului.

„Sunt lucruri normale. Nu putem 
să ne plângem de aceste pauze, 
pentru că e ceea ce se întâmplă 

Avem VAR și la volei! A costat 40.000 de 
euro și a fost inaugurat duminică

De teama hoților, când nu e folosit, sistemul e ținut sub cheie, la Federație

peste tot. Trebuie să ne acomodăm 
la aceste lucruri” - Sergiu Stancu, 
antrenor Arcada Galați și selecționerul 
naționalei masculine.

„Nu-s obositoare, mai ales după 
un rally mai lung sau după o fază 
mai controversată în care am alergat 
mult sau am sărit mult după minge, 
e OK” - Bela Bartha, jucător Dinamo 
și component al echipei naționale.

A fost plătit în primăvară, 
a ajuns în decembrie
Federația a avut de așteptat 

aproape jumătate de an pentru a 
achiziționa aparatura, care va fi 
folosită la cel mai tare meci al fiecărei 
etape.

„A durat ceva, pentru că o parte 
din componentele sistemului vin 
din China. Situația o știe toată 
lumea. Era totul complet mai puțin 
numărul de camere. Noi am plătit 
un avans în primăvară și a venit 
acum. Ne-am propus să-l avem la 
începutul campionatului și-l avem la 
începutul returului” - Adin Cojocaru, 
președintele Federației Române de 
Volei.

Aparatura are 23 de camere și 
a fost montată în sala Dinamo în 
câteva ore, sub supravegherea unui 
consultant venit din Italia. Acesta 
i-a „școlit” pe arbitrii români atât 
în ceea ce privește folosirea, cât 

și manevrarea sistemului. Toată 
aparatura a costat peste 40.000 de 
euro și, pentru că este o „jucărie” 
de preț, când nu va fi folosită, va fi 
ținută sub cheie, la sediul Federației.

„A costat 32.000 - 34.000 de euro 
plus TVA, adică în jur de 40.000 de 
euro. Deocamdată, când nu va fi 
folosit, îl vom depozita în federație 
pentru că e un bun, o valoare. Noi 
avem niște camere, depozite în care 
ținem echipamente. Dar pentru 
siguranța noastră deocamdată e 
bine să stea în Federație. Urmează 
să găsim un loc unde într-adevăr să 
fie și supravegheat, să fie în regulă, 
și atunci îl vom depozita acolo, numai 
când suntem în siguranță cu el” - Adin 

Cojocaru, președintele Federației 
Române de Volei.

Fiind doar un singur sistem video, 
acesta va fi folosit la cele mai tari 
meciuri din etapă. De regulă, la cele 
televizate, dar nu este exclus ca, în 
funcție de cereri, să fie dus și la alte 
partide.

„Ca primă intenție, la meciurile 
care sunt televizate pe postul public 
dacă e un derby, vom merge cu 
challenge-ul suprapus cu jocul 
respectiv. Dacă va fi solicitat de 
către alt club și e liber, îl putem 
trimite către cei care solicită” - Adin 
Cojocaru, președintele Federației 
Române de Volei.

SPORTS NET



SPORT11 Joi, 26 Ianuarie 2023

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Polițiștii doljeni au câștigat 
„Cupa Unirii”, la fotbal

Echipa IPA - Regiunea 1 Dolj, 
formată din poliţişti din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Dolj, a câştigat locul 1 la fotbal, 
în cadrul competiţiei „Cupa Unirii”, 
organizată la Cluj. Competiția care a 
reunit 16 echipe din toată țara a avut 
loc în perioada 19 - 21.01.2023.

Participanţii la competiție sunt 
membri IPA şi provin de la toate 
structurile Ministerului Afacerilor 
Interne, poliţişti, jandarmi sau 
pompieri. Pe baza rezultatelor de 
la competiţiile anterioare, echipa 
poliţiştilor doljeni a fost desemnată 
cap de serie şi a ieşit câștigătoare cu 
maxim de puncte din grupă.

„În semifinală, colegii noştri 
s-au impus împotriva poliţiştilor din 
Bucureşti, iar finala competiţiei a 
fost câştigată de poliţiştii doljeni în 
faţa pompierilor clujeni, cu scorul 
de 5-3, după ce au fost conduşi cu 
scorul de 3-1, echipa noastră oferind 
şi cel mai bun jucător al competiţiei”, 

transmit polițiștii doljeni.
Câştigarea competiţiei vine să 

confirme performanţele obţinute în 

cursul anului 2022, când poliţiştii 
doljeni au cucerit inclusiv Titlul de 
Campioană Naţională, competiţie 

desfăşurată la Târgu Mureş.

Cătălin ANGHEL

Jucător nou la CSU Craiova: 
„El va juca la Știința cu numărul 12”

CSU Craiova și-a prezentat noul 
jucător. Este vorba despre Basilio 
Ndong de la IK Start. Fundașul stânga 
a semnat pentru o perioadă de 3 ani 
și jumătate, cu opțiune de prelungire 
pentru încă un an. Apărătorul din 
Guineea Ecuatorială a fost format de 
formația Cano Sport, în țara natală, 
și a mai evoluat în trecut la echipe 
precum FC Shkupi, KVC Westerlo și 
ultima oară la IK Start.

„Un ivers i ta tea  Cra iova l -a 
transferat definitiv pe Basilio Ndong 
de la IK Start, iar acesta va îmbrăca 
tricoul Științei pentru o perioadă 
de 3 ani și jumătate, cu opțiune de 
prelungire pentru încă un an. El va 
juca la Știința cu numărul 12. Îi dorim 
lui Basilio să aibă parte de multe 
jocuri reușite în tricoul Științei!”, este 
mesajul clubului.
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Critici dure pentru Rotaru și CSU: 
„Nimeni n-a confirmat acolo, nimeni 

nu a făcut nimic”
Dinu Gheorghe îl critică pe Mihai 

Rotaru, pentru situația în care a ajuns 
CSU Craiova. Oltenii aveau pretenții 
de titlu, iar acum tremură pentru un 
loc de play-off. Una dintre problemele 
subliniate au făcut referire la felul în 
care a fost tratat Mirel Rădoi.

„Dacă domnul Rotaru așa înțelege 
să construiască o echipă… După atâția 
ani în care nimeni n-a confirmat acolo, 
nimeni nu a făcut nimic, probabil că 
va dura mulți ani această situație la 
Craiova. Probabil că la Craiova se 
întâmplă… Dolce farniente (n.r. - 

dulce trândăvie) este acolo. Toată 
lumea stă bine-liniștită. Obiectivul 
este să își ia salariul în fiecare lună. A 
vrut Rădoi să facă ceva, l-au curățat 
imediat”, a declarat Dinu Gheorghe, 
la ProSport Live.

Fostul conducător din fotbalul 
românesc este de părere că în jurul 
patronului de la CSU Craiova există 
oameni care îl influențează în mod 
negativ. Nici Andrei Ivan nu a scăpat 
de critici, după evoluția din meciul cu 
FC Botoșani.

„Rămân la părerea că de domnul 
Rotaru, așa cum se întâmplă în fotbalul 
nostru, se lipesc niște «influenceri» 
care îl manipulează în momentul acesta. Și, nu de acum, ci de mulți 

ani. Acum la Botoșani, cel mai slab 
jucător a fost Ivan, care poartă 
banderola de căpitan de echipă. Când 
îi dai cuiva banderola, trebuie să aibă 
atitudine, personalitate. Ivan ar fi 

trebuit să spună la pauză «Scoateți-
mă, că vă încurc». Nu se poate așa… 
Dă un gol la patru meciuri, pupă 
stema și… Sunt lucruri minore, dar 
care atârnă greu în evoluția echipei”, 
a mai spus Dinu Gheorghe.

Rădoi a vrut să fie stăpân la 
CSU, dar Rotaru era jupân: 

„Nu am cerut lucruri absurde”
Mirel Rădoi și-a găsit echipă, după 

demisia de la CSU Craiova. Înainte să 
plece în Arabia Saudită, antrenorul 
a explicat faptul că nu le poartă pică 
oltenilor. Fostul selecționer spune că 
el voia doar să fie stăpânul vestiarului, 
în Bănie.

„(n.r. – La Craiova au rămas lucrurile 
în regulă cu toată lumea? V-aţi împăcat 
cu Sorin Cârţu?) Din punctul meu de 
vedere, da. Mă ştiţi că uneori sunt destul 
de impulsiv, poate şi agresiv, dar spun 
lucrurilor pe nume. Nu înseamnă că 
am încercat să-mi acopăr nereuşitele. 
Dacă am ceva să-mi reproşez, nu-mi 
reproşez decât eliminarea din Cupa 
României. Nu am cerut lucruri absurde. 
Am cerut să fiu stăpânul vestiarului, 
să fiu stăpânul echipei, atât. Nu vreau 
să fiu preşedinte, nu vreau să fiu 
team manager, am destule pe cap 
ca antrenor. Chiar nu e o experienţă 
neplăcută! Totuşi, să nu uităm că 
echipa, când am intrat, era pe locul 
11, fără mari perspective. Cred că din 
punctul ăsta de vedere, pentru ambele 
părţi, perioada asta, chiar dacă a fost 
scurtă, a fost benefică. Le urez succes 
în continuare acum în lupta pentru 
play-off, pentru că aia este cea mai 
importantă!”, a declarat Rădoi, conform 

orangesport.ro.
După primul conflict pe care l-a avut 

cu Sorin Cârțu la Craiova, lui Rădoi i 
s-a explicat clar faptul că Mihai Rotaru 
este „jupânul” clubului și că nimeni nu 
are un cuvânt mai puternic decât al 
patronului.

„Poate să tragă un semnal de 
alarmă. Sunt treburi interne (n.r. - 
despre amenda primită). Probleme 
interne. Cuantumul, astea stabilim între 
noi, el (n.r. - Mihai Rotaru) e jupânul 
nostru, șeful nostru.

Practic e să nu prejudiciezi niște 
interese la care ne gândim toți. Hai, 
să-l lăsăm pe Mirel Rădoi”, a precizat 
Sorin Cârțu, la Fotbal Club.

Cătălin ANGHEL


