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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 Urdinița, PTA 1 Gogoşița, PTA 2 Gogoşița, PT 
terți: PTAB CEF ROBEST Urdinița, PTA SMA Gogoşița

Gogoşu, 
Brabova

03.02

Preşedintele CJ Vâlcea, semnal de 
alarmă: „La Muereasca circulă 

maşini uriaşe cu lemn”

Alunecarea de teren de pe DJ 
658, de la km 12+250m, de pe 
raza localității Muereasca, a creat 
multe controverse în ultimele zile, 
existând acuzații că RAJDP nu şi-a 
făcut bine treaba în momentul în 
care a modernizat drumul cu fonduri 
pe PNDL.

Potrivit gazetavalceana.ro, în 
cadrul ultimei şedințe a Consiliului 
Județean Vâlcea, preşedintele 
Constantin Rădulescu a dorit să 
lămurească încă o dată situația, dar 
a făcut şi o serie de dezvăluiri. Potrivit 
acestuia, există suspiciuni că pe DJ 
658 circulă camioane cu un tonaj 
peste limita impusă, camioane pline 
cu material lemnos.

Rădulescu spune că în momentul 
în care aceste vehicule trec prin zonele 
supravegheate video, camerele sunt 
întotdeauna oprite. Ceea ce ridică 
mari semne de întrebare despre 
legalitatea transporturilor respective, 
dar şi despre cât de bine îşi fac treaba 

în zonă organele abilitate.
„Acolo s-au întâmplat de-a lungul 

timpului nişte fenomene ciudate. 
ATOP cu Jandarmeria şi Poliția au 
făcut mai multe controale în zonă şi 
de fiecare dată cele 18 camere video, 
mai ales când veneau la vale cu lemn 
nişte maşini uriaşe, nu mergeau. Ce 
să fac eu acum!? Împotriva cui să 
mă îndrept. Am sesizat, dar eu nu 
sunt Poliție. Evident că şi acum avem 
restricție de tonaj şi fac apel către 
administrația publică, către Primărie, 
să asigure funcționarea acelor camere 
non-stop. Și atunci vom vedea cine 
cară lemne, cât de legal…”, a declarat 
preşedintele Consiliului Județean 
Vâlcea.

Acesta a spus că incidentul de pe 
drumul spre Mănăstirea Frăsinei nu 
are legătură cu lucrările făcute prin 
proiectul PNDL. Constantin Rădulescu 
a precizat şi cum vede rezolvarea 
situației.

„Realitatea tristă este că incidentul 
de pe drumul spre Mănăstirea 
Frăsinei, acea tasare, nu are legătură 
cu lucrările făcute prin proiectul 

PNDL. Nu are nicio legătură! Acolo 
a plouat foarte mult, s-au înregistrat 
cantități enorme de apă. Dar nu are 
legătură cu lucrările de acum. Acolo 
a fost făcută o lucrare acum 12 ani şi 
nu de către RAJDP, ci de către o firmă 
privată. Lucru care nu îmi revine 
mie în cercetare, să mă întorc cu 12 
ani în urmă. Acolo s-a întâmplat un 
fenomen natural. Subliniez, încă o 
dată, că această alunecare de teren 
nu are legătură cu lucrările efectuate 
de RAJDP şi, mai mult, am dispus 
deja şi se va contracta o expertiză 

tehnică, se va face un studiu GEO în 
această zonă astfel încât să vedem 
ce s-a întâmplat acolo în urmă cu 
12 ani, cum au fost puse drenurile, 
ce studii au făcut. Evident că acest 
lucru nu îl facem pentru a ne duce 
cu responsabilitatea în altă parte, 
facem ca să îndreptăm o situație pe 
care nu am prevăzut-o. Am dispus 
şi se încarcă cu material succesiv pe 
măsură ce se tasează, vom încărca 
cu mixtură asfaltică până vom ştii 
clar cum trebuie să remediem şi cât 
ne va costa”, a mai spus Rădulescu.
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Bărbat din Prunișor dat dispărut

La data de 25 ianuarie, polițiștii 
mehedințeni din cadrul Secției Poliție 
Rurală Șimian au fost sesizați de 
un bărbat din comuna Prunișor cu 
privire la faptul că vecinul său, Muclea 
Lucian, în ziua de 24 ianuarie a plecat 
de la domiciliu și nu a mai revenit.

Bărbatul are 1,70 m, 80 de 
kilograme, robust.

La momentul plecării persoana 
dispărută era îmbrăcată în pantaloni 
negri, vestă verde și cizme de 

cauciuc.
Oricine poate oferi detalii cu privire 

la persoana dispărută este rugat să 

apeleze 112 sau să informeze cea 
mai apropiată unitate de poliţie.

Iulian Gogonea

Copilul 
din Greci 
dispărut a 
fost găsit 
de poliție

Minorul din localitatea Greci, 
județul Mehedinți, care a plecat azi 
dimineață, de la locuința sa, a fost 
găsit rapid, tot în această dimineață 
în Gara de Nord, din București. 
Copilul s-a urcat cu bicicleta în trenul 
care ducea spre București, iar în 
gară a fost recunoscut de oameni și 
recuperat de poliție.

„În urma verificărilor efectuate, cu 
sprijinul polițiștilor Biroului de poliție 
Transporturi Feroviare Gara de Nord, 
minorul a fost identificat în Gara de 
Nord din municipiul București. Acesta 
nu a fost victima niciunei infracțiuni”, 
a transmis IPJ Mehedinți.

Conform polițiștilor, băiatul a mai 
plecat de acasă, însă, până la urmă, 
a fost găsit la bunicii săi, vinerea 
trecută.

Iulian Gogonea
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(3),	art.182	alin.(1)	și	art.	196	alin.(1)	lit.b)	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	

nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,

D I S P U N E:

 Art.1. Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	extraordinară,	în	data	de	27.01.2023,	ora	13.00	în	sistem	on-
line,	folosind	platforma	Zoom.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	extraordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	27	ianuarie	2023	este	
înscris	în	anexa	care	face	parte	integrantă	din	prezenta	dispoziție.

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

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

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

          NR. 25                                                           Emisă astăzi, 26.01.2023

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

                         
        Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.25/2023

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

din data de 27 ianuarie 2023

1.	 	Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	Anexei	la	Hotărârea	Consiliului	Județean	Dolj	nr.271/07.10.2022	
de	modificare	și	completare	a	Hotărârii	Consiliului	Județean	Dolj	nr.208/14.07.2022	privind	aprobarea	depunerii	proiectului	
”Reabilitarea	și	modernizarea	clădirilor	publice	în	care	se	află	sediul	Centrului	Școlar	pentru	Educație	Incluzivă	”Sf.	Vasile”	
Craiova,	clădiri	situate	în	strada	Dr.	Dimitrie	Gerota,	nr.3,	Craiova,	județul	Dolj”	(comisia	nr.2)

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară
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Virgil Popescu: Am dispus extinderea 
controlului la toate achizițiile CE Oltenia

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, 
a precizat, joi, la începutul ședinței 
de Guvern, că, potrivit concluziilor 
preliminare din raportul Corpului 
de control, principala cauză a 
accidentului de la cariera Jilț a fost 
transportul muncitorilor cu o mașină 
de transport marfă și a precizat că 
a dispus extinderea controlului la 
toate achizițiile făcute de Complexul 
Energetic Oltenia.

„Principala cauză a fost că cele două 
echipe de reparații au fost îmbarcate 
într-un mijloc de transport marfă, 
care nu putea transporta persoane, 
împreună cu echipamentele. Acesta s-a 
răsturnat pe un drum foarte accidentat, 
principala cauză fiind tocmai folosirea 
unui autovehicul de transport marfă, 
fără nicio protecție pentru persoane”, a 
precizat Virgil Popescu. El a menționat 
că gradul de uzură a mașinilor și durata 
de funcționare a acestora este de peste 
40 de ani.

Ministrul a amintit demiterile de la 
CE Oltenia imediat după producerea 
tragediei.

„Am dispus extinderea controlului 

la toate achizițiile de la CE Oltenia. 
Drumurile ar trebui făcute în mod 
profesionist”, a mai spus ministrul 
Energiei.

„Domnule ministru, doresc și 
dispun ca toate contractele de achiziție 
de la Complexul Energetic Oltenia să 
fie verificate și să fie identificate 
cauzele pentru care aceste contracte 
nu au asigurat condițiile normale de 
desfășurare a activității”, a intervenit 
premierul Ciucă, potrivit g4media.ro

„Am cerut schimbarea directorului 
comercial și a tuturor responsabililor 
de starea drumurilor, schimbarea 
coordonatorului privind protecția și 
securitatea în muncă. Am considerat 
că e o gravă eroare de management 
ca șeful de tură din momentul în 
care s-a produs accidentul să fie 
promovat ca șef de carieră și am cerut 
schimbarea acestuia din funcție. Alte 
două persoane au fost identificate în 
concluziile preliminare ca fiind direct 
implicate. (…) Am cerut remedierea 
de urgență a condițiilor de transport 
persoane. E în procedură de verificare 
tot parcul auto”, a replicat Virgil 
Popescu.

Ministrul Energiei a mai precizat 
că a cerut ca în termen de maximum 
15 zile să fie prezentat un plan clar 

de exploatare în condiții de siguranță.
Ministrul Muncii, Marius Budăi, 

a precizat, de asemenea, că a fost 
sistat transportul cu autovehicule 
neomologate.

„Vă solicit ambilor miniștri ca în 
ședința de săptămâna viitoare să 
prezentați termenul în care împreună 
vă veți asigura de verificarea și 
implementarea măsurilor necesare 
în întreg Complexul Energetic Oltenia 
dar și în celelalte structuri în care 
trebuie să urmărim modul în care se 
îmbunătățesc condițiile de muncă și 
de securitate în muncă. Activitatea 
se va extinde în toate structurile de 
producere a energiei electrice din 

subordinea Ministerului Energiei. (…) 
Și veți pune la dispoziția organelor de 
cercetare penală toate datele”, a mai 
declarat premierul.

Ministrul Virgil Popescu a precizat 
că a dispus ca toate companiile 
din industria energetică să facă o 
evaluare a activității și a riscurilor, 
pentru ca aceste lucruri să nu se mai 
întâmple.

„E foarte bine, doar că e un pic 
târziu și avem nevoie ca toată lumea 
să conștientizeze responsabilitatea 
pe care o au pentru asigurarea și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și mai ales a securității în muncă”, a 
replicat premierul.

Grupul 3 de 
la Rovinari 

a fost 
oprit

Grupul 3 de la Rovinari a fost 
oprit noaptea trecută, motivul, fiind 
lipsa cărbunelui, potrivit pandurul.
ro. Totodată, a fost pornit un grup 
la Turceni. CE Oltenia livrează în 
sistem, la această oră, circa 1.100 
MW. Compania trece printr-o perioadă 
complicată, după accidentul de la Jilț, 
unde trei oameni au murit.

Ch ia r  dacă  D i rec to ra tu l  a 
fost completat, acesta este mai 
nefuncțional ca în perioada în care 
erau doar doi șefi la conducere. 
Recent a fost numit un membru nou 
în Directorat, Iulius Plăveți, care a 
apărut de nicăieri, în mijlocul unei 
furtuni provocate de tragedia din 
carieră.

Claudia GROSU

Secțiile de Cardiologie și Neurologie de la 
SJU Târgu Jiu vor fi mutate

Secț i i l e  de Card io log ie  ș i 
Neurologie de la Spitalul Județean 
de Urgență Târgu Jiu vor fi mutate 
în cadrul unității de pe strada Tudor 
Vladimirescu, pentru ca bolnavii să 
nu mai fie mutați de la un spital 
la altul în vederea efectuării de 
investigații.

„Avem în vedere mutarea unei 

părți din secțiile de Neurologie și 
Cardiologie în spitalul de pe strada 
Tudor Vladimirescu, pentru că trebuie 
să funcționeze pe lângă Unitatea 
de Primiri Urgențe. Ne dorim să 
modificăm structura organizatorică 
și să aducem aceste compartimente 
la spitalul de pe strada Tudor 
Vladimirescu. Această mutare implică 

aparatură suplimentară și personal 
suplimentar. Disconfortul pacienților 
va fi redus și va scădea timpul de 
intervenție. O să mergem în acest 
an cu modificarea de structură 
organizatorică”, a spus Dumitru 
Vienescu, directorul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu.

Claudia GROSU

Gorjenii vor aștepta mai puțin pentru 
analizele de tip RMN

Timpul de așteptare pentru 
efectuarea analizelor de tip RMN 
va fi redus din luna februarie, când 
se va lucra în două schimburi la 
efectuarea acestor investigații.

„Este problema deficitului de 
medici pe această specialitate. 
RMN funcționează pe o singură 
tură. Anul trecut au fost angajați 
trei medici de radiologie, rezidenți 

anul V. Au susținut examenul de 
specialiști la sfârșitul anului 2022. 
Se așteaptă să vină certificatele de 
medici specialiști, urmând să intre 
în contract cu Casa de Asigurări de 
Sănătate.

Am discutat cu medicul șef de la 
Radiologie și sperăm ca începând cu 
luna februarie să se lucreze în două 
ture la RMN, astfel încât timpul de 

așteptare să se reducă. Ar fi nevoie 
de al doilea RMN, dar este nevoie 
și de personal suplimentar. Chiar la 
nivelul țării este o criză de medici 
specialiști pe această specialitate”, 
a spus Dumitru Vienescu, directorul 
Spitalului Județean de Urgență 
Târgu Jiu.

Claudia GROSU
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Spitalul Schitu-Greci, dotat de CJ cu 
pompe de căldură

Consilierii judeţeni au aprobat, 
joi, un proiect de hotărâre pentru 
implementarea pompelor de încălzire 
în sistem alternativ, la Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu-Greci. 
Valoarea totală a investiţiei se ridică 
la 3.834.157,04 lei, TVA inclusă.

P o t r i v i t  g a z e t a n o u a . r o , 
preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a 
declarat că se intenţionează înlocuirea 
centralelor termice electrice care se 
află la fiecare dintre pavilioanele 
unităţii medicale din Schitu-Greci.

„Spitalul Schitu-Greci este un 
spital pavilionar şi atunci fiecare 
pavilion are propria centrală. În 
momentul de faţă, soluţia aleasă încă 
din trecut acolo a fost pentru centrale 
pe curent electric. Odată cu creşterea 

preţurilor la energie, costurile sunt 
foarte mari. Încercăm ca, în această 
vară, să implementăm cât putem 
din acest proiect, să începem să 
schimbăm pavilion cu pavilion, să 
punem pompe de căldură”, a declarat 
Marius Oprescu.

Totodată, forul judeţean va iniţia 
un alt proiect pentru instalarea de 
panouri solare la Spitalul Schitu-Greci, 
astfel încât să asigure independenţă 
energetică. Investiţiile în pompele de 
căldura ar trebui să reducă simţitor 
factura la energia electrică.

„În acelaşi timp, avem în vedere 
un proiect pentru a dota spitalul cu 
panouri solare, astfel încât o parte din 
curentul electric pentru aceste pompe 
de căldură să fie produs de către spital, 
din sursă proprie. O pompă de căldură 
consumă o treime din ce consumă o 
centrală pe curent electric. Aceasta 
este situaţia, conform indicatorilor 

tehnici ai pompelor de căldură şi 
din ce am vorbit cu specialiştii. Noi 
sperăm să reducem facturile şi o 
dată cu montarea panourilor solare. 

Cu siguranţă, în maximum doi ani, 
se vor autogospodări din ceea ce 
produc cu panouri solare”, a adăugat 
preşedintele CJ Olt.

Dosar penal, după ce a 
maltratat peste 30 de câini

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, 
din comuna Cezieni, județul Olt, s-a 
ales cu dosar penal după ce ar fi 
înfometat și schingiuit 32 de câini, 
chiar în locuința proprie. Oamenii legii 
au confiscat animalele și le-au trimis 
în adăpost.

„La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii 
Biroului pentru Protecția Animalelor 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu 
privire la faptul că un bărbat, în vârstă 
de 34 de ani, din comuna Cezieni, ar fi 
supus la suferințe fizice mai mulți câini, 
în comuna Cezieni, județul Olt.

În cauză, a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de schingiuirea animalelor, cercetările 
fiind continuate pentru stabilirea 
situației de fapt și dispunerea de 
măsuri legale.

În urma activităților desfășurate 
în cadrul dosarului penal, la data de 
25 ianuarie a.c., polițiștii au identificat 
la locuința bărbatului, din comuna 
Cezieni, 32 de câini, de rasă comună, 
ce nu ar fi fost îngrijiți corespunzător, 
aceștia fiind înfometați și schingiuiți.

Pentru toți cei 32 de câini, polițiștii 
din cadrul Biroului pentru Protecția 
Animalelor au emis câte un ordin de 
plasare în adăpost, la o asociație din 
județul Galați”, potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA

Tânărul care a violat o iapă, 
reținut de polițiști

Tânărul în vârstă de 19 ani, din 
comuna Brastavățu, care a întreținut 
relații sexuale cu o iapă a fost reținut 
de polițiști. Agresorul a fost introdus 
în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă al Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt. Între timp, cabalina a 
fost trimisă într-un adăpost.

„În urma probatoriului administrat, 
la data de 25 ianuarie a.c., sub 
supravegherea procurorului de caz 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Corabia, pe numele 
tânărului a fost emisă o ordonanță 
de reținere pentru 24 de ore, acesta 
fiind introdus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt, urmând ca în 
cursul zilei de 26 ianuarie a.c. să fie 
prezentat în fața instanței de judecată 
cu propuneri legale.

De asemenea, polițiștii din cadrul 
Biroului pentru Protecția Animalelor 
au emis un ordin de plasare în 
adăpost pentru cabalină”, potrivit 
IPJ Olt.

Reamintim că un tânăr de 19 ani 
din județul Olt este acuzat de zoofilie, 
după ce ar fi întreținut relații sexuale 
cu o iapă. Totul a fost filmat și publicat 
pe o pagină de socializare. Imaginile 

au fost șterse, însă nu înainte de a 
ajunge în atenția polițiștilor.

„La data de 18 ianuarie a.c., Biroul 
pentru Protecția Animalelor din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Olt s-a sesizat, din oficiu, cu privire la 
faptul că un tânăr, în vârstă de 19 ani, 
din comuna Brastavățu ar fi întreținut 
act sexual cu o cabalină.

În cauză, polițiștii din cadrul 
Biroului pentru Protecția Animalelor 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
zoofilie, cercetările fiind continuate 
pentru stabilirea situației de fapt și 
dispunerea de măsuri legale”, anunța 
IPJ Olt.

Alexandru NICA
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Subvenție triplă la căldură în Craiova? 
Așa susține primarul

Craiovenii plătesc mai mult pentru 
căldură, în 2023. S.C. Termo Urban 
Craiova SRL a solicitat ca tariful de 
distribuţie şi furnizare a energiei 
termice, distribuită prin punctele 
termice pentru populație şi agenţii 
economici, sa fie de 239,73 lei/Gcal, 
exclusiv TVA, la care se adaugă 
tariful apei fierbinți de la CEO, de 
312,66 lei/Mwh x 1,163 (constantă 
de transformare din MW în Gcal) = 
363,62 lei/Gcal, rezultând un tarif 
de 603,35 lei/Gcal, exclusiv TVA, iar 
prețul de producere, distribuție și 
furnizare a energiei termice distribuită 
din centrale termice să fie de 869,20 
lei/Gcal, exclusiv TVA.

Subvenția acordată de autoritățile 
locale, pentru gigacalorie, este mai 
mică în prezent, față de alte localități. 
Pentru a explica de ce s-a ajuns în 
acest punct, Lia Olguța Vasilescu 
a dezvăluit care sunt relațiile între 
Primăria Craiova și Complexul 
Energetic Oltenia.

„În ultima perioadă au avut loc 
foarte multe discuții în spațiul public. 
Am evitat să ies și să vorbesc despre 
aceste lucruri, pentru că au fost foarte 
multe discuții pe care le-am avut 
până acum cu Ministrul Energiei, cu 
conducerea CEO și am încercat să 
închid aceste discuții ca să putem 
să prezentăm o variantă cetățenilor 

Craiovei. Noi, la ora actuală, nu mai 
avem contract direct cu CEO. Când 
s-a măritat CET II Craiova, când s-a 
scos din CEO, s-a măritat fără zestre. 
Noi am solicitat niște lucruri, ne-au 
fost promise, dar nu s-au întâmplat. 
Am cerut să ni se dea cantitatea 
de cărbune necesară, pentru ca în 
lunile de iarnă să putem să acoperim 
încălzirea și apa caldă în Craiova. Ni 
s-a spus că se rezolvă și că, până în 
noiembrie, vom avea 200.000 de tone 
în rezerva Termocentralei Craiova. La 
ora actuală mai este cărbune doar 
pentru o săptămână. Deci, nu ni s-a 
pus la dispoziție cantitatea de care 
am avut nevoie”, a declarat primarul 
Craiovei.

Craiovenii au fost foarte aproape 
să rămână fără căldură în această 
iarnă, după cum explică primarul 
orașului. Lia Olguța Vasilescu nu a 
spus acest lucru până acum, pentru 
că nu a vrut să îi sperie pe cetățeni.

„Când am văzut că nu primim 
înțelegere din partea CEO, am făcut 
apel la rezerva de stat. Am fost 
sprijiniți, într-o primă etapă, ca în 
rezervele Craiovei să rămână doar 
30.000 de tone, nu 60.000, iar acum, 
în disperare de cauză, am ajuns tot la 
rezervele statului, pentru a putea să 
trecem această iarnă. Nu le-am spus 
cetățenilor, pentru că nu am vrut să 
îi panichez. Le spun acum pentru că 
s-a rezolvat. Nu înțeleg de ce CEO 
nu și-a respectat această obligație”, 

„15 milioane euro pentru statui și fântâni”. Protest la Craiova
Consilierii locali USR au protestat, 

joi dimineața, împotriva noilor 
fântâni arteziene care ar urma să 
fie montate în Craiova. Înainte de 
ședința de consiliu, când a fost 
dezbătut și votat proiectul legat 
de noua investiție, consilierii s-au 
strâns în fața stadionului și au afișat 
un mesaj clar: „15 milioane de euro 
pentru statui și fântâni? Vă bateți joc 
de banii craiovenilor!”.

USR a votat împotriva acestui 
proiect, considerând că nu este o 
prioritate pentru craioveni.

„Pe Olguța Vasi lescu nu o 
interesează nevoile craiovenilor. Îi 
va lăsa pentru un fotoliu călduț la 
București. Nu are viziune și aruncă 
banii pe proiecte care iau ochii, iar 
pentru problemele importante nu 
are bani. Avem străzi fără asfalt și 

canalizare, nămoale în cartierele de 
la periferie, în rețeaua de distribuție 
căldură nu s-au făcut investiții 
de peste 40 de ani, pierderile le 
plătesc tot craiovenii din taxe și 
impozite, medicamente în spitale 
nu sunt, transportul în comun este 
la pământ și nu servește nevoilor 
reale de mobilitate ale craiovenilor, 
la intrările în oraș se merge bară 
la bară pentru că transportul în 
comun pentru zona metropolitană 
lipsește cu desăvârșire. Și lista 
poate continua. Asta înseamnă 
administrație PSD: pietricele, statui și 
panseluțe”, declară Cezar Dragoescu, 
liderul consilierilor USR Craiova.

În timpul ședinței, când s-a 
ajuns la punctele legate de fântânile 
arteziene, consilierii locali au cerut 
explicații din partea executivului. 

Aceștia consideră că la capitolul 
„regenerare urbană”, autoritățile 
locale pot investi altfel 15 milioane 
de euro, care, în cele din urmă, ar 
ajunge în Bănie cu ajutorul fondurilor 
europene. Primarul orașului, Lia 
Olguța Vasilescu, a răspuns.

„Avem axă de finanțare. În 
regenerarea urbană nu intră doar 
fântânile. Nu avem de gând să lăsăm 
doar fântâni arteziene într-un astfel de 
proiect. Sunt zone pe care vrem să le 
regenerăm urban cu o prealocare de 
44 de milioane de euro pe care o avem 
la dispoziție. Acești bani nu pot fi dați în 
altă parte. Ne-am gândit la mai multe 
zone din oraș. Avem zona centrală, 
unde cele două fântâni trebuiau 
reabilitate. De 10 ani tot aud că trebuie 
reabilitată fântâna lui Solomon. Nu am 
făcut-o până acum, pentru că ar fi 

trebuit să o fac pe fonduri de la bugetul 
local și nu vreau să bag buget local în 
fântâni arteziene. În zona respectivă 
mai intră și Filarmonica Oltenia, 
extinderea pieței Mihai Viteazu. Apoi, 
avem parcarea de la Mercur, care 
trebuie reabilitată. Avem pasarela. 
Aceasta ar fi prima zonă. A doua zonă 
este cea din 1 Mai. Pentru că acest 
cartier, după zona centrală este cel 
mai vizat de locuitorii Craiovei. Avem 
stadioanele, sălile de sport care vor fi în 
construcție. În afară de această salbă 
de fântâni, va intra în zona respectivă 
și altceva: reabilitarea Liceului Marin 
Sorescu. Vrem să reabilităm și Grădina 
de vară Patria. Ne interesează să 
cumpărăm terenul din zona respectivă 
de la Service Poiana”, a explicat Lia 
Olguța Vasilescu.

Cătălin ANGHEL

a mai explicat Lia Olguța Vasilescu.
După ce a precizat faptul că 

orice scumpire dorită de CEO poate 
lăsa orașul fără căldură, dacă nu se 
aprobă în consiliul local, primarul din 
Bănie a explicat cum își dorește să 
majoreze subvenția la gigacalorie. 
Autorități le locale încearcă să 
recupereze garanția pentru CEO.

„Nu avem datorii. Nu înțelegem 
de ce, anul trecut, am fost obligați, 
ca o mare parte din subvenție să o 
blocăm într-un cont de garanție. Este 
vorba despre 3 milioane de euro. Nu 
s-a mai cerut acest lucru în alt oraș 
din România. Banii au fost blocați 
în lei. Ni s-a spus că dacă nu sunt 
banii în cont până la 12 noaptea, 
furnizarea agentului termic în Craiova 
se va întrerupe. Noi nu am fi mers 
doar cu 13 milioane de lei pentru 
subvenție, anul trecut. Am fi mers 

și cu acești 3 milioane de euro. Asta 
ca să înțelegeți de ce este subvenția 
mai mică decât în alte localități. 
Aceștia bani s-au devalorizat. Sunt 
depuși în lei. Este motivul pentru 
care l-am rugat pe domnul ministru, 
având în vedere că Termo Urban nu 
are datorii la Termocentrale Craiova, 
să ne lase să deblocăm acești bani, 
pe care să ne lase să îi introducem 
în subvenție, pe lângă ceea ce am 
pus noi deja în buget. Ar însemna 
o triplare a subvenției pe care noi o 
plătim pentru gigacalorie”, a spus Lia 
Olguța Vasilescu.

Numărul craiovenilor care se 
bazează, în continuare, pe sistemul 
public de termoficare din oraș este în 
scădere. Dacă în 1990 erau aproape 
80 de mii de apartamente conectate 
la sistemul centralizat, acum mai sunt 
puțin peste 40.000.
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HOROSCOP
Daca est i  impl icat in 

prezent, asteapta-te sa simti 
un val de pasiune reinviata 
pentru partenerul tau. In caz 
contrar, singura mare iubire 
a vietii tale ar putea aparea 
in sfarsit.

Activitatile de grup sau 
evenimentele sociale te-ar 
putea pune in contact cu o 
persoana noua, interesanta. 

A i  p u t e a  s i m t i  o 
puternica atractie fizica si 
romantica. 

Stii ca esti intuitiv, dar in creierul 
tau ar putea avea loc schimbari 
care sa-ti ridice abilitatile dincolo de 
simpla intuitie. Viziuni, vise profetice si 
perspective puternice asupra gandurilor 
si sentimentelor altora ar putea sa iti 
dezvaluie ca esti o persoana talentata. 

Or i ce  a i  incercat  sa 
realizezi in ultimele luni s-ar 
putea intampla asa cum vrei 
tu astazi. 

Ar putea fi o surpriza si sa 
semene cu un blocaj care in 
cele din urma cedeaza. 

Nu re fuza  inv i ta t i i l e 
astazi. O intalnire de grup 
sau un eveniment social ar 
putea fi organizat impreuna 
cu cunostinte ocazionale, iar 
relatia ta cu acesti oameni s-ar 
putea schimba brusc.

Astazi poate fi una dintre 
cele mai norocoase zile din viata 
ta. Tot ceea ce te-ai straduit 
– romantism, bani, implinire 
creativa – s-ar putea pune in 
aplicare in diferite momente 
ale zilei.

Un castig financiar ar 
putea veni ca rezultat al unei 
miscari pe care nimeni nu se 
astepta sa o faci. Este posibil 
ca toata lumea sa fie foarte 
mandra de tine – si la fel vei 
fi si tu.

In fo rma t i i l e  p r im i t e 
prin vise si viziuni ar putea 
declansa dezvaluiri ale solutiilor 
la probleme pe care le ai de 
cateva saptamani. Ceea ce 
realizezi este probabil sa 
clarifice orice dificultati si sa 

Vesti minunate vin de departe, 
posibil implicand scrierea, predarea 
sau publicarea. 

Creativitatea se combina cu 
capacitatea intelectuala sporita de 
a aduce succesul si norocul la usa 
ta astazi. 

Unele apeluri neasteptate 
de la prieteni sau colegi iti pot 
aduce vesti minunate astazi. O 
pauza norocoasa intamplatoare 
ar putea pune capat blocajului 
care a impiedicat realizarea 
tuturor viselor tale.

O intreprindere la care 
ai renuntat de mult, poate 
una  ca re  imp l i ca  a r te l e 
c r e a t i v e ,  p o a t e  a pa r e a 
b rusc  d in  nou ,  de  da ta 
aceasta ca o oportunitate 
reala. 

Proiectele personale sau 
legate de locul de munca 
sunt susceptibile sa ajunga 
la un punct culminant acum. 
Succesul este in aer, impreuna 
cu o crestere semnificativa a 
veniturilor si recunoasterea celor 
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BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Exclusiv în România (R)
10:55 Mic portret de 
  mari romance (R)
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 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
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.10(AP)
18:55 Ţară, ţară, cine eşti? 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Par impar (AP)
23:10 Soția perfectă 
00:10 Câştigă România! (R)
01:10 Shakespeare şi 
  Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Par impar (AP)
03:50 Izolaţi în România (R)
04:15 Meteo (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Teleshopping

07:50 Misterele 
  pețitoarei (12)
09:20 Inteligență 
  artificială (AG)
11:45 Lucrurile 
  mărunte (15)
13:55 Alvin și veverițele:  
  Marea aventură (AG)
15:30 Pe platourile 
  de filmare 
16:00 Plini de grație
17:50 Alertă de 
  grad zero (N15)
20:00 Babylon Berlin
21:45 Misiune: 
  Imposibilă - 
  Protocolul fantomă (N15)
23:55 Iuda și Mesia negru (18)
02:00 Resident Evil: 
  Bun venit în 
  Raccoon City (N15)
03:45 În zori (15)
06:00 Ultima șansă a lui Harvey 

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 FA Cup : 
  Man City- Arsenal
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 Casă, 
  super-casă

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 Secretele 
  presedintelui
20:00 Rocky III (12)
22:00 Spitalul 
  Bellevue (AP)
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Iubire elena
04:00 Focus (R)
05:30 Flash 
  monden 
06:00 Doar pentru 
  iubire (AP)

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2
20:00 Iubirea invinge
21:00 Amenintare nevazuta (12)
22:45 Delta Force II: Filiera
  columbiana (12)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)

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 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
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 O pradă mortală:
   Întoarcerea vikingilor 
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 O pradă mortală: 
  Întoarcerea vikingilor 
04:00 Meserii murdare

HBO EUROSPORT

08:45 Tenis: Australian Open
10:00 Tenis: Australian Open
13:45 Sărituri cu schiurile:
   Cupa Mondială 
  Bad Mitterndorf Kulm 
14:45 Minutul 
14:50 Tenis: Australian Open
15:35 Schi fond: Cupa
   Mondială Les Rousses 
17:00 Snooker: Home Nations 
  Series Shoot Out 
18:50 Formula e: Campionatul
   Mondial Diriyah 
20:15 Snooker: Home Nations 
  Series Shoot Out 
01:00 Tenis: 
  Australian Open
02:30 Patinaj artistic:
   Campionatele 
  Europene Espoo 
04:00 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 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile  
   Kanal D (R)
01:00 Casa 
  iubirii (R)
04:30 Apel la 
  consilier (R)
05:00 Teo 
  Show (R)
06:45 Știrile 
  Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:30 Joey (AP)
10:30 La bloc 

12:45 Misterul lui Hailey Dean:
   Sentința finală (R)
14:30 Păzind-o pe Tess (AP)
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   Cazul lui Will
18:15 La bloc 
20:30 Viața e frumoasă (12)
23:00 Batalionul Donbass (15)
01:30 Viața e frumoasă (12)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
02:45 Dragoste 
  de tată
04:15 Nu te supăra, 
  frate! (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Românii 
  au talent 
00:00 Identitatea 
  lui Bourne (12)
02:15 Nevastă de 
  împrumut (12)
04:15 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
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Simularea pentru Evaluarea Națională în 
2023 începe pe 20 martie, iar cea pentru 

BAC în perioada 27-30 martie

Simularea pentru Evaluarea 
Națională 2023 are loc în perioada 
20-22 martie, iar cea pentru examenul 
de Bacalaureat 2023 va fi organizată 
între 27 martie și 30 martie, a anunțat 
Ministerul Educației.

„Am aprobat Ordinul privind 
organizarea simulării Evaluării naționale 
pentru absolvenții clasei a VIII-a și a 
simulării probelor scrise ale examenului 
național de Bacalaureat, în anul școlar 
2022 - 2023”, conform sursei citate.

„Notele obținute la simulările 
naționale nu se trec în catalog. Prin 
excepție, la solicitarea scrisă a elevului, 
notele obținute la simulările naționale 
pot fi trecute în catalog”, precizează 
Ministerul Educației.

Calendarul simulării Evaluării 
Naționale 2023 pentru absolvenții 
clasei a VIII-a
20 martie 2023: Limba şi literatura 

română - probă scrisă
21 martie 2023: Matematică - probă 

scrisă
22 martie 2023: Limba şi literatura 

maternă - probă scrisă
29 martie 2023: Comunicarea 

rezultatelor

Calendarul simulării probelor scrise
ale examenului național 
de Bacalaureat 2023
27 martie 2023: Proba E) a) - probă 

scrisă - Limba şi literatura română
28 martie 2023: Proba E) c) - probă 

scrisă - proba obligatorie a profilului
29 martie 2023: Proba E) d) - probă 

scrisă - proba la alegere a profilului şi 
specializării

30 martie 2023: Proba E) b) - probă 
scrisă - Limba şi literatura maternă

6 aprilie 2023: Comunicarea 
rezultatelor

Ordinul a fost trimis spre publicare 
în Monitorul Oficial.

Vera IONESCU
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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. 

PTAB Sonda 608 Govora, PTA Curături, PTAB Bloc 1 Govora, PTCZ 
Bloc 2 Govora - zona centrală, Primărie

Băile Govora09:00 - 15:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti09:00 - 16:0003.02

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:

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. 

Celula 20 kV plecare PTCZ 6.167 - străzile: C. A. 
Rosetti, Popa Șapcă, Cuza VodăCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 36 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, VăilorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 35 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, Plevnei, Văilor

Slatina12:00 - 16:00

03.02

PTA 1 Bârza circuit 1Bârza08:00 - 16:00
PTA 2 Studina, circuit 1 - Str. Ioan SlaviciStudina08:00 - 12:0031.01

31.01

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

09:00 - 16:00

PTA BraviţaRâmnicu Vâlcea

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

LEA JT PTA Igoiu - circuitul 1Alunu09:00 - 16:00

LEA JT PTA Stoeneşti Berislăveşti - circuitul 2Berislăveşti09:00 - 17:00
PTA Mănăstirea Cozia, PC Căciulata 1, PTA Păuşa 3, PTA Jible Veche 
1, PTAB Jiblea Veche 2, PTAB Jiblea Veche 3, PTA Şcoală Jiblea, PTA 
IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Motel Lotrişor, PTA Gara Turnu (terţ), PTA 
Mănăstirea Turnu (terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ SI CHE 
Turnu (terţ), PTAB Dastour (terţ), PTA Gară Călimăneşti (terţ), PTA 
Colonie ACH Păuşa (terţ), PTA Staţie Tratare Păuşa (terţ)

Călimăneşti06:00 - 20:00

PTCZ Mica Brezoi, PTA Mixturi Asfaltice, PTA Colonie ACH (terţ), PTA Peco Gura Lotrului 
(terţ), PTA Restaurant Class (terţ), PTM Autoservice Brezoi (terţ), PTA Tadiex (terţ), PTAM 
Parc Auto ACH (terţ), PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa lui Traian (terţ), PTA Parking 
Lotrişor (terţ), PTAB Annabella Brezoi (terţ), PTAB Centrul Tineret Brezoi (terţ), PC Penny 
1 Brezoi, PTAB Penny 2 Brezoi, PTA IF Blocuri Brezoi, PTA Str. Fabricii, PTA Brutărie Brezoi 
(terţ), PTCZ Ufet Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), 
PTCZ Liceul Brezoi, PTA Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), 
PTA Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui Stan, 
PTCZ Bloc 3 Brezoi,
PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTA Vasilatu 2, PTA Păscoaia 
1, PTA Păscoaia 2, PTA Lunca Prest (terţ), PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Văratica, 
PTA Gară Lotru, PTA Proieni, PTA Corbu, PTA Fructe de Pădure Brezoi, PTA Călineşti 1, 
PTA Călineşti 2, PTA Călineşti 3, PTA Drăgăneşti, PC MHC Călineşti 1+2 (terţ), PTAB MHC 
Călineşti 1 (terţ), PTAB MHC Călineşti 2 (terţ), PTA RCS&RDS Văratica (terţ), PTA Orange 
Gura Lotrului (terţ), PTA Cosmote (terţ), PTCZ SI CHE Gura Lotrului (terţ), PTAB As Trans 
(terţ),
PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA Depozit ACH Brezoi (terţ)

Brezoi06:00 - 20:00

PTA Bolovanu, PTA Balota, PTA Racoviţa, PTA Ţuţulesti, PTA Copăceni, PTA Bradu Clocotici, 
PTA Gruiul Lupului, PTA RCS&RDS Racoviţa (terţ), PTA Orange Cornetu (terţ), PTA Schitu 
Cornetu (terţ), PTAM Sortare ACH Cornetu (terţ), PTM SI CHE Cornetu (terţ), PTA Centrul 
Social Racoviţa (terţ), PTA Lyo Forest (terţ), PTA Staţie PECO Balota (terţ)Brezoi, PTA 
Mixturi Asfaltice, PTA Colonie ACH (terţ), PTA Peco Gura Lotrului (terţ), PTA Restaurant 
Class (terţ), PTM Autoservice Brezoi (terţ), PTA Tadiex (terţ), PTAM Parc Auto ACH (terţ), 
PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa lui Traian (terţ), PTA Parking Lotrişor (terţ), PTAB 
Annabella Brezoi (terţ), PTAB Centrul Tineret Brezoi (terţ), PC Penny 1 Brezoi, PTAB Penny 
2 Brezoi, PTA IF Blocuri Brezoi, PTA Str. Fabricii, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTCZ Ufet 
Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, 
PTA Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), PTA Hală Producţie 
Mideni (terţ), PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui Stan, PTCZ Bloc 3 Brezoi,
PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTA Vasilatu 2, PTA Păscoaia 
1, PTA Păscoaia 2, PTA Lunca Prest (terţ), PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Văratica, 
PTA Gară Lotru, PTA Proieni, PTA Corbu, PTA Fructe de Pădure Brezoi, PTA Călineşti 1, 
PTA Călineşti 2, PTA Călineşti 3, PTA Drăgăneşti, PC MHC Călineşti 1+2 (terţ), PTAB MHC 
Călineşti 1 (terţ), PTAB MHC Călineşti 2 (terţ), PTA RCS&RDS Văratica (terţ), PTA Orange 
Gura Lotrului (terţ), PTA Cosmote (terţ), PTCZ SI CHE Gura Lotrului (terţ), PTAB As Trans 
(terţ),
PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA Depozit ACH Brezoi (terţ)

Racoviţa06:00 - 20:00

PTA UFET Câineni, PTA Câinenii Mici, PTA DGRS Câineni, PTA Câinenii Mari, PTAB Râul 
Vadului 1, PTA Ateliere IFET Râul Vadului, PTA Releu TV Câineni, PTA Grebleşti 1, PTA 
Grebleşti 2, PTA Robeşti, PTA Priloage, PTCZ SI CHE Robeşti (terţ), PTM Baraj 1 (terţ), 
PTAM Baraj 2 (terţ),
PTA Balta Verde Câineni (terţ), PTAM MHC Râul lui Vlad (terţ), PTA Restaurant Râul 
Vadului (terţ), PTA RCS&RDS Râul Vadului (terţ), PTA Orange (terţ), PTA Cosmote Râul 
Vadului (terţ), PTA Staţie Combustibil (terţ), PTA CFR Râul Vadului (terţ), PTA Cosmote 
Valea Fratelui (terţ), PTCZ CHEMP Boia 1 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 2 (terţ), 
PTCZ CHEMP Boia 3 (terţ), PTA Obştea Moşnenilor Grebleşti (terţ)

Câineni06:00 - 20:00

PTA Boişoara 1, PTA Boişoara 2, PTA Boişoara 3, PTA Găujani, PTA Bumbuieşti, 
PTA Staţie Sortare Boişoara (terţ)

Boişoara06:00 - 20:00

PTA Titeşti 1, PTA Titeşti 2, PTA Bratoveşti, PTA CucoiuPTA Balota, PTA Racoviţa, PTA 
Ţuţulesti, PTA Copăceni, PTA Bradu Clocotici, PTA Gruiul Lupului, PTA RCS&RDS Racoviţa 
(terţ), PTA Orange Cornetu (terţ), PTA Schitu Cornetu (terţ), PTAM Sortare ACH Cornetu 
(terţ), PTM SI CHE Cornetu (terţ), PTA Centrul Social Racoviţa (terţ), PTA Lyo Forest (terţ), 
PTA Staţie PECO Balota (terţ)Brezoi, PTA Mixturi Asfaltice, PTA Colonie ACH (terţ), PTA 
Peco Gura Lotrului (terţ), PTA Restaurant Class (terţ), PTM Autoservice Brezoi (terţ), PTA 
Tadiex (terţ), PTAM Parc Auto ACH (terţ), PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa lui Traian 
(terţ), PTA Parking Lotrişor (terţ), PTAB Annabella Brezoi (terţ), PTAB Centrul Tineret Brezoi 
(terţ), PC Penny 1 Brezoi, PTAB Penny 2 Brezoi, PTA IF Blocuri Brezoi, PTA Str. Fabricii, PTA 
Brutărie Brezoi (terţ), PTCZ Ufet Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie 
Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater 
Cosmotec (terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, 
PTA Valea lui Stan, PTCZ Bloc 3 Brezoi,
PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTA Vasilatu 2, PTA Păscoaia 
1, PTA Păscoaia 2, PTA Lunca Prest (terţ), PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Văratica, 
PTA Gară Lotru, PTA Proieni, PTA Corbu, PTA Fructe de Pădure Brezoi, PTA Călineşti 1, 
PTA Călineşti 2, PTA Călineşti 3, PTA Drăgăneşti, PC MHC Călineşti 1+2 (terţ), PTAB MHC 
Călineşti 1 (terţ), PTAB MHC Călineşti 2 (terţ), PTA RCS&RDS Văratica (terţ), PTA Orange 
Gura Lotrului (terţ), PTA Cosmote (terţ), PTCZ SI CHE Gura Lotrului (terţ), PTAB As Trans 
(terţ),
PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA Depozit ACH Brezoi (terţ)

Titeşti06:00 - 20:00

PTA Podeni, PTA Spinu, PTA Perişani 1, PTA Perişani 2, PTA Perişani 3, PTA Mlăceni, 
PTA Pripoare, PTA Poiana 1, PTA Poiana 2, PTA Hală Lovflor (terţ)

Perişani06:00 - 20:00

09:00 - 16:00
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Miercuri 25.01.2023

Mihai Costea, noul jucător al unei formaţii 
cu pretenţii din Liga 3

Mihai Costea (34 de ani) este gata 
de o nouă aventură. El a început 
sezonul la ARO Câmpulung Muscel, 
dar nu a rămas la gruparea din liga 
a patra.

El a semnat cu Viitorul Dăeşti, din 
Liga 3. La formaţia vâlceană, Mihai îl 
va avea coleg pe fratele său, Florin 
Costea.

„Este un lot foarte puternic, se 
vrea promovarea, am venit acasă să 
ajut să îşi îndeplinească obiectivele. 
Am mulţi prieteni cu care am jucat 
la juniori la Vâlcea şi asta m-a 
determinat să vin la Viitorul.

Am venit încrezător că o să 
promovăm, nici nu mă gândesc că 

putem să ratăm accederea în play-
off. Am semnat până în vară, după 
ce promovăm, o să văd dacă continui 
aici sau am şi alte oferte”, a declarat 
Costea, pentru cei de la Impact Real.

Mihai Costea a trecut în carieră 
pe la: Universitatea Craiova, FCSB, 
FC Voluntari, Ittihad Kalba, Fujairah, 
Al-Arabi, Chindia, Progresul 2005 şi 
ARO Câmpulung.

Cei de la Viitorul Dăeşti ocupă 
locul locul 5 în seria a VI-a a Ligii 
a 3-a. Echipa s-a întărit serios în 
această iarnă, pentru a prinde un 
loc de play-off, de unde să atace 
promovarea.

sursa: primasport.ro
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Papură va fi antrenor principal 
la CSU Craiova

Șefii clubului patronat de Mihai 
Rotaru au căutat soluția ideală pentru 
banca tehnică, până când Eugen 
Neagoe își va rezolva problemele cu 
U Cluj. Finanțatorul trupei din Bănie 
nu are emoții, pentru că știe deja cine 
va fi principal, cel puțin la meciul cu 
Hermannstadt, de sâmbătă.

Potrivit ProSport, la meciul cu 
sibienii, din weekend, pe banca alb-
albaștrilor va sta Corneliu Papură. El 

este varianta principală. Mihai Rotaru 
îi mai avea la dispoziție pe Cârțu, 
Ungureanu sau Craioveanu: „În club 
îi avem cu licența PRO pe Sorin Cârțu, 
Corneliu Papură, Nae Ungureanu și 
Gică Craioveanu”, a anunţat patronul 
alb-albaștrilor.

Oltenii au nevoie de o victorie cu 
Hermannstadt. Lupta pentru play-off 
este din ce în ce mai strânsă și nu au 
mai rămas chiar atât de multe meciuri 
până la începerea părții secunde a 
campionatului. Obiectivul celor de la 
CSU Craiova este poziționarea pe un 
loc ce duce în cupele europene.

Basilio Ndong vrea în 
Liga Campionilor cu 

CSU Craiova

Basilio Ndong este noul fundaș 
stânga de la CSU Craiova. Oltenii l-au 
prezentat miercuri, iar fotbalistul are 
planuri mari în Bănie. El a semnat 
un contract valabil 3 ani și jumătate, 
cu opțiune de prelungire pentru încă 
un an.

„Personal, îmi doresc să evoluez 
în UEFA Champions League. Doamne 
ajută ca în anul acesta sau în 
următorul să jucăm în grupele 
competiției europene și să câștigăm 
trofee cu Craiova. Condițiile de 
antrenament pe care le avem aici 
sunt foarte bune. La echipa pentru 
care am evoluat înainte să vin aici 
ne-am pregătit pe teren cu gazon 
sintetic. Toate terenurile din Norvegia 
sunt de acest tip, artificiale. Când 
am ajuns aici am observat din prima 
că avem condiții superbe, mult mai 

bune decât în Norvegia”, a declarat 
jucătorul.

Basilio Ndong a mai jucat la 
echipe precum FC Shkupi, KVC 
Westerlo. Ultima oară a jucat la 
IK Start. În Bănie a ajuns după ce 
Nicușor Bancu s-a accidentat. El va 
fi titular, dar Neagoe consideră că 
nu are un fundaș dreapta mai bun 
decât Vătăjelu.

„Campionatul de fotbal din 
România mi se pare bun și extrem 
de echilibrat. De la an la an, fotbalul a 
progresat și asta este un lucru foarte 
bun pentru țară și campionat. Sunt 
aici să ajut echipa și să dau tot ce am 
eu mai bun. Vă mulțumesc tuturor 
pentru modul în care am fost primit 
și hai Craiova”, a mai spus Basilio 
Ndong.

Cătălin ANGHEL


