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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

PTCZ Siloz FrăsinețCaracal 09:00-13:00

06.03

PTAB  Radomireşti-Strada Trandafirului, Strada OltuluiRodomireşti 13:00-16:00
PTA 1,2 Strejeşti de Jos, PTA Fermă Strejeşti, PTA 
CAP Strejeşti, PTA 1,2,3 Strejeşti de Sus,PTA TCIF 
Grădinari,PTA Stubee, PTA CRR Strejeşti, PTA UM 
Grădinari, PTA SERE Popescu, PTA IT Grădinari, 
PTA Runcu Mare, PTAb Grădinari,PTA Tighina,PTAB 
Primacons Gradinari (tert), PTA Casa Agronomului

Strajeşti, 
Strejeşti de 
Jos, Strejeşti 

de Sus, 
Grădinarii

09:00-17:00

PTA SMA Isaci-circuit 1Isaci08:45-15:30
Trafo 1 PTCZ 34 Ecaterina Teodoroiu-(Strada Plevnei, 
Strada Văilor)

Slatina08:00-12:00

Trafo 1 Gară CFR Slatina (Strada Nicolae Iorga, 
Strada Aleea Cazărmii)

Slatina12:00-16:00

Profi-PC Penny Balş-Celulă MT PTCZ 1134 Ecaterina 
Teodoroiu-(Strada Plevnei, Strada Văilor)

Balş08:00-16:00

Spitalul Municipal Orşova a sistat 
unele servicii medicale: „Va duce la 

înfometarea pacienților”

Spitalul Municipal Orşova trece 
printr-o criză fără precedent. Unitatea 
a redus sau chiar a sistat unele servicii 
medicale, după ce administrația locală 
nu şi-a dat votul pentru bugetul 
instituției, potrivit actualmehedinti.ro.

Laboratorul de Analize Medicale 
funcționează, acum, cu o singură 
tură şi, din cei trei medici, a rămas 
doar unul singur, căruia i se alătură 
un contract de prestări de servicii 

medicale (contract neonorat, însă, 
din punct de vedere financiar).

C a  u r m a r e  a  r e f u z u l u i 
administrației locale de avizare 
a scoaterii unui post de medic la 
concurs, acesta rămâne vacant. La 
Compartimentul Imagistică Medicală 
(Computer Tomograf, Mamograful, 
Radiologie fixă şi Radiologia mobilă), 
funcționează o singură tură şi, 
datorită sprijinul medicilor, în anumite 
zile, vor fi două ture. Cabinetul 
de Diabet Zaharat, Nutriție şi Boli 
Metabolice va funcționa doar marți, 
miercuri şi joi după-amiaza.

„Suntem singurul spital din 
România care nu are director medical 
şi director financiar - contabil. 
Suntem singurul spital din România 
căruia i s-au tăiat veniturile proprii şi 
cheltuielile, ceea ce încet, dar sigur, 
va duce la înfometarea pacienților, 
la infecții nosocomiale, la lipsa 
medicamentelor şi la sistarea sau 
diminuarea unor servicii medicale.

Am găsit soluția legală prin 
care să montăm aparatul RMN, din 
luna martie, aceasta însemnând 
aproximativ 1.000.000 lei, fără 
acordul administrației locale. Avem 

acordul pacienților, adică al celor 
care au nevoie de servicii medicale 
şi, pentru noi, spitalul, este suficient”, 
transmite managerul Spitalului 
Municipal Orşova, Adrian Cican.

Detergenți contrafăcuți, vânduți în Oltenia
Un mehedințean de 40 de ani 

este acuzat că a vândut detergenți 
contrafăcuți în trei județe din Oltenia, 
dar şi în capitală. Oamenii legii au 
făcut joi 5 percheziții în acest caz.

„Din cercetări ,  pol i ț işt i i  au 
stabilit că un bărbat, de 40 de ani, 
din județul Mehedinți, în calitate 
de reprezentant a trei societăți 
comerciale, ar fi pus în circulaţie, 

fără drept, în județele Dolj, Gorj, 
Mehedinți şi municipiului Bucureşti, 
produse sanitare şi detergenți 
lichizi, purtătoare a unor mărci 
cunoscute, existente pe piață, 
acestea fi ind achiziționate din 
Ungaria. În urma perchezițiilor, au 
fost indisponibilizați 320.000 de lei, 
un cap tractor cu remorcă şi 4.386 
de bidoane de detergent de 5 litri, 

în valoare de 197.370 de lei” potrivit 
reprezentanților IPJ Gorj.

Bărbatul a fost dus la audieri 

la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Gorj.

Eliza RADU
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Membru MISA, arestat după ce a violat o 
copilă de 11 ani

O minoră de doar 11 ani a fost 
victima unui viol pus la cale de un 
membru MISA (Mişcarea de Integrare 
Spirituală în Absolut). Agresorul a 
fost arestat pentru 30 de zile. Acesta 
ar fi profitat de minoră în perioada 
noiembrie - decembrie 2022, în două 
seri consecutive. Apoi, violatorul 
ar fi ademenit-o pe victimă într-o 
locuință din București, la sfârșitul lunii 
februarie, unde a întreținut, din nou, 
relații sexuale cu minora.

„Procurorii din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea 
și polițiștii de Investigații criminale 
au descoperit că Adrian L. a abuzat 
o minoră în vârstă de 11 ani, iar în 
momentul în care a fost prins se 
pregătea să facă același lucru, după 
ce a determinat-o pe copilă să se 
deplaseze la București, acolo unde 
se afla el. Ca urmare, anchetatorii din 
Vâlcea i-au pus imediat cătușele și, în 
data de 25 februarie 2023, l-au dus 
în fața instanței Judecătoriei Râmnicu 
Vâlcea, acolo unde membrul MISA a 

primit mandat de arestare preventivă 
pentru 30 de zile.

Din probatoriul administrat în 
cauză, până la acest moment al 
urmăririi penale a rezultat faptul că, 
inculpatul membru în Mişcarea de 
Integrare Spirituală în Absolut (MISA), 
în perioada noiembrie - decembrie 
2022, în două seri consecutive, 
în timp ce persoana vătămată în 
vârstă de 11 ani se afla la locuinţa 
acestuia, profitând de imposibilitatea 
minorei de a-şi exprima în mod liber 
şi conştient voinţa, datorită vârstei 
fragede, a întreţinut cu aceasta 
raporturi sexuale.

Totodată, în sarcina inculpatului 
se reţine faptul că, în perioada 23-
24 februarie 2023, a contactat-o 
telefonic pe persoana vătămată, 
pentru ca aceasta să se deplaseze 
în Bucureşti, la locuinţa acestuia, în 
scopul întreţinerii din nou de raporturi 
sexuale, culminând cu determinarea 
minorei să se deplaseze singură 
cu mijloace de transport până în 
Bucureşti, unde a fost aşteptată de 
inculpat, însă, oprit de intervenţia 
organelor de poliţie.

Investigaţiile au fost efectuate 
împreună cu lucrătorii de poliţie 
din cadrul IPJ Vâlcea - Serviciul de 
Investigaţii Criminale şi cu suportul 
tehnic al Direcției Operațiuni Speciale. 
Cercetările continuă pentru lămurirea 
cauzei sub toate aspectele. Facem 
precizarea că punerea în mişcare 
a acţiunii penale este o etapă a 

procesului penal reglementată de 
Codul de procedură penală, necesară 
în vederea propunerii unor măsuri 
preventive, activitate care nu poate, în 
nici o situaţie, să înfrângă principiului 
prezumţiei de nevinovăţie” - se 
arată într-un comunicat de presă al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Râmnicu Vâlcea.

Baza balneoclimaterică 
din Ocnele Mari, 
finanțare de la 

Ministerul Dezvoltării
Baza ba lneoc l imater ică de 

tratament Ocnele Mari a fost inclusă 
pe lista de finanțări a Ministerului 
Dezvoltării. Edilul din Ocnele Mari, 
Remus Sasu, a explicat importanța 
bazei, pentru viitorul stațiunii vâlcene.

„Baza balneocl imaterică de 
tratament Ocnele Mari a fost inclusă 
pe lista de finanțări a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației pentru Programul 
Național de Construcții de Interes 
Public sau Social. Reamintesc faptul 
că am inițiat acest proiect în asociere 
cu Consiliul Județean Vâlcea. Reiau 
aici câteva imagini pe care le-am 
publicat în anunțul inițial, împreună 
cu adresa sosită recent la Primăria 
Ocnele Mari în care se regăsește 
includerea proiectului în lista de 
finanțare.

Baza ba lneoc l imater ică de 

tratament Ocnele Mari este de departe 
unul dintre marile noastre proiecte, 
cu ajutorul căruia putem contribui 
decisiv la repoziționarea localității 
noastre în rândul stațiunilor turistice 
cu profil balneoclimateric. Continuăm 
pe această direcție de dezvoltare cu 
încrederea că Ocnele Mari poate juca 
un rol și mai important în păstrarea 
și îmbunătățirea sănătății celor care 
apelează la serviciile noastre de 
turism”, a spus Remus Sasu, primarul 
din Ocnele Mari.

Alexandru NICA
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De ce nu mai pleacă medicii să 
lucreze în străinătate

Salariile din sistemul medical au 
fost mărite, astfel că nici medicii și 
nici asistentele nu-și mai întrerup 
contractele de muncă să plece să 
lucreze în spitalele din străinătate. 
În prezent, medicii și asistentele 
preferă să lucreze în spitalele din 
Gorj, unde au și condiții, dar și salarii 
mulțumitoare.

„În ultima perioadă nu am mai avut 
cazuri de medici sau de asistente care 
să-și întrerupă contractele din țară și 
să plece să muncească în spitalele din 
străinătate. Se întâmpla asta înainte 
de pandemie, dar acum salariile sunt 
destul de bune și nu mai au motive 
să plece, pentru că majoritatea 
de asta alegeau străinătatea. În 
plus de asta, majoritatea spitalelor 
din Gorj oferă și condiții bune de 

muncă și dacă găsesc aici ceea 
este în afară de ce ar mai pleca?”, 
a declarat Ion Ciochină, managerul 
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” de la Dobrița, potrivit 
pandurul.ro.

Nici de la Spitalul Județean de 
Urgență din Târgu Jiu nu mai sunt 
medici plecați să trateze străinii.

„Cu ani în urmă erau medici și 
asistente care plecau să muncească 
în spitalele din străinătate, dar de 
când s-a schimbat legea salarizării 
au revenit la posturi. În prezent nu 
avem nici un medic plecat și noi 
am format o comisie care va face o 
analiză a personalului medico-sanitar 
din fiecare secție și vedem unde 
mai avem deficit pentru a rezolva 
această problemă”, a precizat Dumitru 
Vienescu, managerul Spitalului de 
Urgență din Târgu Jiu.

De la Spitalul din Novaci au mai 
plecat medici, însă la alte unități 

medicale din țară.
„Nu avem medici care și-au 

întrerupt contractele pentru a pleca 
în străinătate. Cei care au părăsit 
spitalul au plecat cu demisie sau 

transfer la alte unități spitalicești din 
țară. Suntem deficitari pe urgență și 
radiologie”, a declarat Emil Grigore, 
managerul Spitalului Orășenesc din 
Novaci.

Spitalul Orășenesc din Novaci 
are computer tomograf, dar nu 

are medic radiolog

Pe vremea când Spitalul Orășenesc 
din Novaci avea medic radiolog, nu 
avea computer tomograf. Acum când 
a fost achiziționat, unitatea medicală 
nu are nici un medic angajat în Secția 
de Radiologie. Conducerea spitalului 
a încheiat contracte de prestări 
servicii cu doi medici specialiști 
angajați la alte spitale din județ.

În acest moment, la spitalul din 
Novaci se amenajează încăperea 
în care va funcționa CT-ul nou 
achiziționat. Când spațiul va fi gata 
va fi adus și aparatul care până acum 
a lipsit din această unitate medicală. 
Problema cea mare o reprezintă 
faptul că spitalul nu are nici un medic 
radiolog angajat.

„Trebuie să montăm computerul 
tomograf, care va funcționa în 
premieră la acest spital. Din păcate 
nu avem medic radiolog. Avem 
doi medici specialiști cu care avem 
încheiate contracte de prestări servicii. 
Este un medic pensionar și un medic 
de la Spitalul din Dobrița. Aceștia vin 
prin rotație ca să acopere necesarul 
de investigații. Dacă sunt urgențe 
se face radiografie și se transmite 
celor doi medici pentru interpretare. 
Trebuie să găsim neapărat un medic 
specialist în momentul în care se va 
monta CT-ul”, a precizat Emil Grigore, 
managerul Spitalului din Novaci.

Claudia GROSU

Două școli afectate de 
cutremure, demolate

Două școli din comunele Arcani și 
Runcu vor fi demolate după valul de 
cutremure din ultimele zile.

Potrivit specialiștilor care au 
făcut verificări, structura celor două 
clădiri a fost serios avariată și nici 
măcar nu mai poate fi vorba despre 
consolidare, anunță Gorj TV. Pereții 
acestora au crăpături imense și se pot 
prăbuși la orice cutremur.

Sute de elevi care învață aici vor 
fi mutați în alte clădiri în care să-și 
poată desfășura activitatea.

De asemenea, alte 11 școli au 
suferit fisuri minore, însă a fost deja 

alocată o sumă de aproximativ zece 
milioane de euro pentru reabilitare.

La nivelul județului Gorj, 27 
de unități școlare au fost afectate 
în urma cutremurelor. 11 dintre 
acestea au suferit fisuri minore, iar 
de reparație se ocupă primăriile de pe 
raza localităților în care se regăsesc 
aceste școli.

Pentru ce le  16 un i tăț i  de 
învățământ puternic afectate va fi 
alocată o sumă de aproximativ 10 
milioane de euro pentru refacere.

Vera IONESCU

Foto: arhivă
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Târgul de Paște, în Parcul „Romanescu”

Târgul de Paște de anul acesta 
va avea loc în Parcul „Nicolae 
Romanescu”, în perioada 1 aprilie - 1 
mai. Primăria Craiova scoate deja la 
închiriat căsuțele în care ar urma să 
fie vândute diverse produse specifice 
sărbătorii și nu numai. Conform unui 
anunț publicat pe pagina de web a 
Primăriei, căsuțele vor fi amplasate 
în zona Casei Bibescu din parc. 
Comercianții care vor să-și vândă 
produsele aici se pot înscrie până 
pe 10 martie. Tariful de participare 
pentru zona de food va fi de 7.440 
lei, pentru toată luna, pentru fiecare 
căsuță închiriată, cu dimensiune 4 
x 2,5 m. Pentru zona non-food se 
va plăti 1.302 lei, pentru toată luna, 

căsuțele având dimensiunea 3 x 2 m.
Deș i  i n i ț i a l  p rogramu l  de 

funcționare al târgului a fost anunțat 
a fi de luni până joi în intervalul orar 
12-18, iar de vineri până duminică 
între 11 și 19, Primăria Craiova 
a transmis ulterior un comunicat 
de presă în care a anunțat că s-a 
răzgândit în privința programului. 
Acesta va fi zilnic, între orele 12-20.

Controale la persoanele care vând câini. 
S-au aplicat 16 amenzi

Între 20 - 24 februarie a.c., 
poliţiştii Biroului pentru Protecţia 
Animalelor au verificat dacă sunt 
respectate condiţiile de sănătate 
şi bunăstare a câinilor din regimul 
câinilor periculoși sau agresivi, oferite 
spre vânzare pe internet.

Poliţiştii au verificat, la locuinţele 
persoanelor care vindeau câini, 
dacă aceștia sunt microcipaţi, dacă 
au fost înregistraţi la Asociația 
Chinologică Română - Filiala Oltenia 
și la unitatea de poliție competent 
teritorială, precum şi dacă proprietarii 
de câini agresivi sau periculoşi au 
afişat anunţul cu privire la deţinerea 
unui astfel de câine, pe gardul 
împrejmuitor al gospodăriilor, potrivit 
IPJ Dolj.

În urma controalelor, s-a constatat 
că unii dintre proprietari nu au 
respectat prevederile legislaţiei în 

domeniu, privind deţinerea câinilor 
periculoşi sau agresivi sau gestionarea 
câinilor fără stăpân, fiind aplicate 16 
amenzi în valoare totală de 3.000 lei.

Totodată, au fost constatate și 
două infracţiuni, una prevăzută de 
Legea nr.205/2004 privind protecția 
animalelor şi a doua prevăzută de 
O.U.G. nr.55/2002 privind regimul 
de deținere al câinilor periculoși sau 
agresivi.

Polițiștii au descoperit un bărbat, 
de 65 de ani, din comuna Ţuglui, care 
avea un Metis Pitbull nemicrocipat. 
Aceștia au descoperit un alt bărbat, 
de 55 de ani, din comuna Mârşani, 
care avea două exemplare canine 
din rasa Cane Corso ce prezentau 
urechile cupate.

„Cu ocazia verificărilor efectuate 
la locuinţa unui bărbat, de 65 de 
ani, din comuna Ţuglui, care oferea 

spre comercializare, în mediul online, 
un exemplar canin din rasa Metis 
Pitbull, s-a stabilit că acesta nu este 
identificat prin microcipare.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârș ir i i 
infracțiunii de comercializarea câinilor 
de luptă și de atac, faptă prevăzută 
de O.U.G. nr. 55/2002.

La locuinţa unui bărbat, de 55 
de ani, din comuna Mârşani, au fost 
identificate două exemplare canine 
din rasa Cane Corso ce prezentau 
urechile cupate.

În cauză, au întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 
„intervențiile chirurgicale destinate 
modificării aspectului unui animal 
sau altor scopuri necurative, cum 
ar fi codotomia, cuparea urechilor, 
secționarea corzilor vocale, ablația 
ghearelor, coltilotul ciocului și dinților”, 
prevăzută de Legea nr. 205/2004 
privind protecția animalelor”, potrivit 
sursei citate.

Polițiștii reamintesc proprietarilor 
de animale că au următoarele 
obligații:

- să asigure acestora un adăpost 
corespunzător,  hrană ș i  apă 
suficiente, posibilitatea de mișcare 
suficientă, îngrijiri, atenție și asistență 
medicală, fiindu-le interzis să aplice 
rele tratamente și cruzimi;

- să identifice exemplarele canine 
prin microcipare sau prin alt mijloc 

de identificare, stabilit de autoritatea 
națională sanitară, veterinară și 
pentru siguranța alimentelor;

- să sterilizeze exemplarele canine 
aparținând raselor comune și metișii 
acestora, precum și câinii de luptă 
și de atac, asimilați prin caracterele 
morfologice cu câini de tipul Pitbull, 
Boerbull, Bandog și metișii lor;

- să ia toate măsurile pentru 
a preveni un eventual atac canin 
asupra oamenilor sau a altor animale;

- să nu vândă, să nu înstrăineze 
sau să nu ia în proprietate exemplare 
canine, fără documente prevăzute de 
legislația sanitar veterinară;

- să nu introducă în ţară sau 
să comercializeze câinii de luptă şi 
de atac, asimilaţi prin caracterele 
morfologice cu câini de tipul Pit Bull, 
Boerbull, Bandog şi metişii lor;

- să anunțe la poliţie pierderea 
sau decesul câinilor din rasele: Pit 
Bull, Boerbull, Bandog, American 
Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, 
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, 
Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc 
Caucazian, Cane Corso;

- pentru câinii periculoși sau 
agresivi, să ia măsuri privind 
înregistrarea acestora la Asociația 
Chinologică Română și declararea 
la unitatea de poliție competent 
teritorială.

Claudia GROSU
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O nouă secție cu bloc operator 
și heliport, la SJU Slatina

O nouă clădire care va conţine, 
printre altele, un bloc operator şi va 
fi dotată cu heliport va fi construită 
de Consiliul Judeţean Olt, în curtea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina. Noua clădire va avea regimul 
de înălțime parter plus șase etaje.

Preşedintele CJ Olt, Marius 
Oprescu, a explicat că noul imobil va 
fi amplasat în locul actualei Secţii de 
infecţioase, o clădire veche şi depăşită 
care va fi demolată. Investiţia ajunge 
la aproape 50 de milioane de euro.

„Vorbim de o clădire din curtea 
spitalului, în care funcţionează Secţia 
de infecţioase, unde odată cu apariţia 
COVID-ului, ne-am dat seama că 
imobilul este necorespunzător cu ceea 
ce se întâmplă în prezent şi atunci, 
plecând de la ideea de a construi o 
nouă Secţie de infecţioase, am mai 
adăugat câteva etaje şi o să încercăm 
acolo, pe lângă alte secţii care vor fi 
mutate, să facem un bloc operator 
nou şi, legat de el, o nouă Secţie ATI. 

Încercăm, la acea clădire, să avem şi 
heliport, astfel încât atunci când avem 
nevoie de elicopterul SMURD, să 
aterizeze direct pe clădirea Spitalului 
Judeţean şi să nu mai trebuiască să 
mergem cu salvarea până la stadion. 
Trebuie să obţinem şi finanţare, 
pentru că întreg proiectul cu dotări, 
aparatură şi mobilier înseamnă 
aproape 50 de milioane de euro. Sunt 
mai multe variante, fonduri europene 
sau un contract pe care statul român 
îl va face, în perioada următoare, 
prin Ministerul Sănătăţii, cu Banca 
Europeană de Investiţii”, a declarat 
Marius Oprescu.

Președintele CJ Olt a explicat că 
numărul actual al sălilor din Blocul 
operator a devenit insuficient pentru 
spital. De aceea este nevoie de un 
bloc operator mai mare.

„Am luat această decizie din 
dorinţa de a crea o nouă Secţie 
de infecţioase pentru că secţia 
actuală nu corespunde. Plecând 
de la ideea că în locul acela ar 
trebui să construim o nouă Secţie 
de infecţioase, am zis să reuşim 
o nouă clădire. După reabilitarea 

spitalului, rămâne în continuare 
problema Blocului operator actual, 
care nu face faţă, nu avem destule 
săli de operaţie astfel încât să 
putem să operăm cum trebuie. 
Atunci, de fiecare dată, plecăm 
de la un program al sălilor de 
operaţie, astfel încât să fim cât 

mai eficienţi. Discuţii au fost tot 
timpul între anumite secţii care sunt 
chirurgicale, Ortopedia şi celelalte, 
pentru că nu poţi să operezi atunci 
când vrei, iar programarea se 
făcea inclusiv după terminarea 
programului medicilor”, a adăugat 
Marius Oprescu.

CJ premiază excelența în sport
Consiliul Județean (CJ) Olt va 

premia, și anul acesta, cei mai 
buni sportivi și antrenori din județ. 
Premierea se va desfășura pe 28 
februarie în sala de spectacole a 
Palatului Copiilor „Adrian Băran” din 
Slatina. Potrivit președintelui CJ, 
Marius Oprescu, premiile acordate 
au o valoare cuprinsă între 400 și 
3.000 de lei. În total, investiția CJ 
Olt în excelența sportivă va depăși 
120 mii lei.

Cel mai mare premiu, cel de 
3.000 de lei va merge în buzunarul 

câștigătorului locului I la Campionatele 
europene.

„Aşa cum şi cu olimpicii a devenit 
o tradiţie, şi cu sportivii reuşim să 
ducem mai departe acest proiect de 
a-i premia. Sunt 132 de premii, în 
total 121.000 lei, iar cel mai mare 
premiu este de 3.000 lei, pentru 
locul I la Campionatele europene. 
Festivitatea de premiere va avea loc, 
la Palatul Copiilor, marțea viitoare, 
pe 28 februarie”, a declarat Marius 
Oprescu.

Alexandru NICA

A murit arsă în incendiu
O femeie de 55 ani din județul 

Olt a murit într-un puternic incendiu 
care i-a cuprins locuința. Pompierii au 
găsit-o cu arsuri pe tot corpul.

Tragedia s-a produs în comuna 
Mărunței, iar, potrivit ISU Olt, focul a 
izbucnit, cel mai probabil, din cauza 
coșului de fum defect sau neizolat 
corespunzător. Au intervenit pompierii 
de la Detașamentul Slatina și Stația 
Stoenești, cu două autospeciale de 
stingere și un echipaj SMURD.

„La sosirea echipajelor, locuința 
ardea generalizat, iar după asigurarea 
accesului în casă, proprietara, în 
vârstă de 55 de ani, a fost găsită 
decedată, cu arsuri pe întreaga 
suprafață a corpului.

Misiunea pompierilor a durat 
aproximativ două ore. În urma 
incendiului, au ars, locuința pe circa 140 
de metri pătrați și bunurile din aceasta”, 
potrivit reprezentanților ISU Olt.

Alexandru NICA

Trei olteni, reținuți. Ar fi 
furat bunuri în valoare 

de 7.000 de lei
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție 

Rurală Bobicești, sub supravegherea 
procurorului de caz, din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Balș, au reținut joi, 23 februarie, trei 
tineri cercetați pentru furt calificat. 
Aceștia ar fi sustras bunuri în valoare 
de 7.000 de lei.

„În fapt, la data de 19 februarie 
2023, în jurul orei 10:30, polițiștii 
Secției nr. 1 Poliție Rurală Bobicești 
au fost sesizați de către un bărbat 
de 55 de ani, din comuna Cârcea, 
județul Dolj, cu privire la faptul că 
persoane necunoscute i-ar fi sustras 
dintr-un imobil pe care îl deține în 
comuna Iancu Jianu, județul Olt, 
mai multe bunuri în valoare de 
7.000 de lei.

În cauză, polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat, fiind 
continuate cercetările în vederea 
identificării autorilor și dispunerii 
măsurilor legale.

În urma activităților investigativ-

operative, polițiștii au identificat trei 
tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 21 
de ani, toți din comuna Iancu Jianu și 
un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din 
comuna Oboga, județul Olt, bănuiți 
de comiterea infracțiunii. Prejudiciul 
a fost recuperat în totalitate și predat 
persoanei vătămate.

În urma probatoriului administrat, 
la data de 23 februarie a.c., sub 
supravegherea procurorului de caz, 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Balș, pe numele a trei 
tineri a fost emisă câte o ordonanță 
de reținere pentru 24 de ore, aceștia 
fiind introduși în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt.

Facem precizarea că, pe parcursul 
întregului proces penal, persoanele 
cercetate beneficiază de drepturile 
și garanțiile procesuale prevăzute de 
Codul de procedură penală, precum 
și de prezumția de nevinovăție”, 
potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA
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Mizerie în cămine de bătrâni. 
CJPC a dat amenzi

Saltele și lenjerii de pat pătate, 
mucegai în camere, dar și mizerie 
în depozitele de alimente. Asta 
au găsit, între altele, comisarii 
Centrului Județean pentru Protecția 
Consumatorului (CJPC) Dolj, în urma 
unor acțiuni de control făcute în 
centrele pentru persoane vârstnice 
din județ.

Potrivit comisarului șef adjunct al 
CJPC Dolj, Cosmin Șomîcu, au fost 
verificate 18 centre, fiind întocmite 4 
procese verbale de constatare (fără 
deficiențe) și 14 procese verbale 
de constatare a contravenției, fiind 

aplicate 8 avertismente și 14 amenzi 
în valoare de 86.000 lei.

„A fost dispusă măsura de oprire 
definitivă - distrugere pentru produse 
nesigure în valoare de 3.200 lei cât și 
măsura de oprire temporară a prestării 
serviciilor la 4 dintre centrele unde au 
fost identificate deficiențe până la 
remedierea acestora pentru a nu fi 
afectată sănătatea consumatorilor”, 
a adăugat acesta.

Între deficiențele identificate se 
numără următoarele: lipsă protecție 
saltea, lipsă capace protecție guri 
de scurgere la băi, bloc alimentar 
neigienizat corespunzător.

„ C o n d i ț i i  i g i e n i c e 
neco respunză toa re ,  p roduse 
destinate consumului fără elemente 
de identificare (produse nesigure). 
Depozitele de alimente neigienizate 
corespunzător, legumele și fructele 
depozitate direct pe paviment. 
La verificarea saloanelor au fost 
identificate deficiențe la saltelele 
patur i lor  (deter iorate) .  L ipsă 
informare consumatori cu privire la 
prețurile practicate. Saltele/lenjerii 
de pat neigienizate corespunzător 
cu urme de pete, cameră cu urme de 
mucegai/ igrasie, băi cu paviment 

Vot pentru „cel mai mare parc 
industrial din sudul României”

Un nou parc industrial se va 
construi în județul Dolj. Autoritățile 
spun că va fi „cel mai mare parc 
industrial din sudul României” și 
că este nevoie de acesta pentru că 

orașul Craiova, ca de altfel întreg 
județul, se află pe ultimele locuri în 
ceea ce privește investițiile străine 
și se menține „nivelul ridicat al 
șomajului în comparație cu media 

națională”. Terenul pe care ar urma 
să se construiască se află în Coșoveni 
și aparține de Ministerul Justiției - 
Penitenciarul Pelendava.

Consilierii județeni au aprobat, 
vineri, solicitarea trecerii acestui 
teren din administrarea statului, în 
domeniul Doljului pentru o perioadă 
de 30 ani.

„Împreună cu Primăria Craiova, 
am încercat să identificăm un 
amplasament potrivit pentru a 
răspunde numeroaselor solicitări 
venite din partea unor potențiali 
investitori, atât români, cât și 
străini, de punere la dispoziție a 
unor suprafețe de teren racordate la 
utilități pentru dezvoltarea afacerilor. 
Am ident i f icat un teren care 
îndeplinește condițiile necesare, iar 
astăzi (n.r. - vineri), în cadrul ședinței 
ordinare de plen, am supus votului 
aprobarea trecerii unei suprafețe 
de peste 180 de ha din domeniul 

public al statului în domeniul public 
al Unității Administrativ Teritoriale 
Dolj. Terenul pe care se va realiza 
noul parc industrial se află pe 
teritoriul administrativ al localității 
Coșoveni și este, în acest moment, 
în administrarea Ministerului Justiției, 
a Penitenciarului Pelendava”, a 
precizat Cosmin Vasile, președintele 
Consiliului Județean Dolj.

Potrivit acestuia, parcul va fi 
administrat de o societate comercială.

„Odată cu obținerea votului 
consilierilor județeni, vom continua 
demersurile pentru obținerea titlului 
de parc industrial pentru o durată 
legală de 30 de ani, acesta urmând 
a fi dat în administrarea unei societăți 
comerciale. În acest fel, împreună cu 
Primăria Craiova, creăm infrastructura 
necesară atragerii investitorilor și 
dezvoltării regiunii”, a mai menționat 
Cosmin Vasile.

Vera IONESCU

deteriorat, lipsă bucăți faianță/
gresie, produse identificate cu dată 
limită de consum depășită”, sunt 
alte deficiențe constatate.

„Comisariatul CJPC Dolj solicită 
persoanelor care sesizează nereguli 
sau orice deficiență cu privire la 

serviciile prestate de către operatorii 
economici sau anumite produse să 
se adreseze către ANPC, folosind 
formularul de pe pagina instituției 
anpc.gov.ro”, a mai precizat Cosmin 
Șomîcu, comisar șef adjunct al CJPC 
Dolj.
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HOROSCOP
Fii tactic atunci cand 

vorbesti astazi. 
Cu energia din aceasta zi, 

este important sa te gandesti 
la modul in care cuvintele tale 
afecteaza persoana cu care 
vorbesti.

E x i s t a  p o s i b i l i t a t e a 
ca relat i i le din jur sa se 
tensioneze din cauza unui 
partener de afaceri pentru ca 
tot i se pare ca nu ii acorzi 
destula atentie, ceea ce te 
innebuneste.

Astazi s-ar putea sa te simti 
inspirat pentru ai ajuta pe ceilalti 
mai putin norocosi. Posibilitatea 
de a face o munca voluntara 
poate veni in cale, poate pentru o 
biserica, o organizatie de caritate 
sau o alta organizatie umanitara. 

In ultimele cateva zile ai fost 
destul de norocos in termeni financiari 
si materiali. Dar ziua de azi va fi o 
exceptie. Daca planuiesti sa faci o 
investitie, sa semnezi un contract sau 
sa achizitionezi un lucru important, 
amana pe o alta zi. 

Intuitia ta trebuie sa fie foarte 
inalta acum, ca si puterea ta de 
manifestare. Astazi trebuie sa incerci 
sa iti impiedici gandurile negre si sa 
te gandesti doar la lucruri frumoase 
pentru ca ai putea gasi ca ceea ce 
gandesti pare sa se manifeste!

Ziua aceasta nu este probabil 
cea mai importanta din saptamana 
ta. S-ar putea sa fii constient de 
constrangerile de la locul de munca 
sau de la domiciliu. Este foarte probabil 
sa fii propus pentru o recompensa 
potrivita pentru munca ta.

Ai un cadou innascut pentru 
vindecarea si calmarea altor 
persoane in situatii de criza. 

Daca acest lucru nu este 
ceea ce faci de o viata, trebuie sa 
te gandesti sa faci ceva cu acest 
talent natural. 

Impinge-ti ego-ul deoparte si 
lasa-l pe cel iubit sa aiba propriul 
sau drum acum. Nu e atat de 
rau sa te inseli si ceilalti sa aibe 
dreptate. Incerci anumite chestii noi 
motivandu-te sa lupti pentru control 
in numele iubirii. 

Distreaza-te cu cei dragi. 
Pune-ti grijile deoparte. Nu te 
gandi la posibilele consecinte 
negative ale unui moment 
bun. Concentreaza-te pe 
distract ia s i  entuz iasmul 
momentului.

Este posibil sa ai probleme in a 
decide daca trebuie sa impartasesti 
o abilitate nou dobandita sau sa 
o pastrezi pentru tine. Balanta 
diplomatica vrea sa multumeasca, 
dar nu exista un singur raspuns care 
sa satisfaca toate situatiile. 

Astazi s-ar putea sa te simti 
putin mai sigur de tine decat de 
obicei dar poti avea momente 
in care vei fi destul de timid si 
rezervat. Astazi ar trebui sa incerci 
sa-i faci pe oamenii mai putin 
constienti de tine, sa te ia in serios. 

Astazi, te poti astepta sa 
fii ceva mai entuziasmat in 
relatiile tale. 

Poti gasi noi prieteni sau 
te poti bucura de petrecerea 
timpului de calitate cu unele 
vechi. 

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 Tribuna 
  partidelor parlamentare 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Maghiara de pe unu 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Adevăruri despre trecut 
17:45 Vorbeşte corect! (R)
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
18:55 Dincolo de alb 
  şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Iluzionistul (12)
23:00 Soția perfectă
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Iluzionistul (12)
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

08:10 Tânărul Sheldon 
08:30 Angry Birds: 
  Filmul 2 (AG)
10:05 Omul-Păianjen: 
  Niciun drum 
  spre casă (AP12)
12:30 Mai bine nu 
  se poate (12)
14:50 Englezii 
16:30 Au venit 
  împreună (15)
17:55 Lucrurile 
  mărunte (15)
20:00 The Last 
  of Us 
21:00 Peacemaker 
21:50 Părintele 
  Stu (15)
23:55 Casa spiritelor (15)
02:20 Înrudiți (15)
04:00 C.B. Strike 
05:00 Fall River 
06:00 Ali (15)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
02:00 Ce spun românii 
03:00 Asta-i povestea! 
04:00 Urgențe 
05:30 La bloc 

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii 
  plang uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea
  continua 
15:00 Reteta fericirii 
17:00 Si bogatii 
  plang uneori 
19:00 Iubirea are numele tau 
21:00 Indragostiti din interes 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot (R)
01:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)
03:00 Indragostiti din 
  interes (R)
04:00 Trei surori (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 Supernanny 
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
14:00 Focus 
15:30 Sănătate 
  cu stil 
16:00 Schimb de mame 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Răzbunarea 
  haiducilor (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Soldații 
  destinului (12)
02:00 Cusca mortii (R)
04:00 Focus 
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

08:30 O Crima in Noapte (AP)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
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 Dragostea găsește o cale 
21:00 Delta Force 3: Jocul morții
23:00 Vanatoare in Mexic (12)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Goana după aur 
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 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: 
  La limita supravieţuirii 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
04:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
09:30 Schi acrobatic: 
  CM Bakuriani 
10:00 Schi acrobatic
10:50 Snowboard:
   CM Bakuriani 
13:00 Combinata nordică:
   CM Planica 
13:30 Schi fond: CM Planica 
14:30 Ciclism: Circuitul Mondial - 
  Het Nieuwsblad 
17:00 Ciclism
18:00 Schi alpin: CM
19:00 Sărituri cu schiurile: 
  CM Planica 
20:00 Judo
21:00 Snooker
22:00 Schi alpin: CM
23:00 Schi fond: CM Planica 
00:00 Sărituri cu schiurile: CM Planica
01:00 Ciclism: Seria Pro - 
  Kuurne-Brussels-Kuurne

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)
23:00 Tu urmezi! (R)
01:00 Știrile 
  Kanal D (R)
02:00 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Marșul nupțial 4: 
  Ceva vechi, ceva nou
10:30 La bloc

12:45 Răsfățații Americii (AP)
14:45 Tabără cu bucluc (AP)
16:30 Țeparii (AP)
18:15 La bloc
20:30 Marea lovitură (12)
22:30 Nu e vreme de murit (15)
00:30 Marea lovitură (12)
02:30 La Maruţă (R)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Bine aţi 
  venit (15)
02:30 Observator (R)
04:00 Mireasa (R)
05:00 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile 
  Pro Tv 
00:00 Mumia (12)
02:15 Lecţii 
  de viaţă (R)
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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

06.03

09:00 - 17:00
PT 43 - străzile: Bucovăţ, Elena Teodorini, Alexandru 
cel Bun, Drăgăşani, Călugăreni, Plopului, Câmpia Islaz, 
Tomis - parţial

Craiova

09:00 - 17:00 PT terţi: PT Sol CORACraiova

09:00 - 17:00 PTA 4 Apele Vii - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA Apele Vii - circ. 
JT nr. 1+2

Apele 
Vii

09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 2Drănic

09:00 - 17:00 PT 348 - Abator PodariPodari

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

PTCZ Policlinică HorezuHorezu09:00 - 12:00
PTCZ PTTR HorezuHorezu12:00 - 16:00
PTA TighinaVoiceşti09:00 - 17:00
PTA Băltăţeni 1, PTA Băltăţeni 2, PTA Foleştii de 
Sus

Tomşani09:00 - 16:00

06.03

01.03

PTA Frânceşti 1, PTAM Frânceşti 5, PTA Coşani, PTA 
Mănăstire Lemn, PTA Dezrobiţi 1, PTA Dezrobiţi 2, 
PTA Lunca, PTA Moşteni, PTA Balastieră Frânceşti 
(terţ)

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Valea Mare 1Băbeni09:00 - 12:00
PTA VeţeluCopăceni14:00 - 17:00
PTCZ Ostroveni 308Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 13:00

LEA JT PTA Drăgoeşti 3 - circuitul 1Drăgoeşti09:30 - 13:30
LEA JT PTA Malaia 2 - circuitul spre Valea SatuluiMalaia14:30 - 18:00
LEA JT PTA Turceşti 1 - circuitul 4Mateeşti09:00 - 17:00

PUBLICITATEPUBLICITATE

S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. organizează concurs, în 
data de 22.03.2023 ora 10:30 la sediul societăţii din Mun. Craiova, str. 
Calea Bucureşti, nr. 51, pentru ocuparea posturilor vacante pe durata 
nedeterminată.

În cadrul Serviciului Tehnic:
- 1 (un) post vacant de electrician
- 1 (un) post vacant de inginer
- 2 (două) posturi  vacante de muncitor necalificat.
În cadrul, Direcţiei Dezvoltare - Compartiment Vânzări:
- 1 (un) post vacant de şef raion,
- 1 (un) post vacant de casier.
Dosarele se vor depune până la data de 17.03.2023, ora 14:00, la 

sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL - Biroul Resurse Umane, 
Salarizare şi Imagine.

Condiţiile de participare vor fi afişate pe site-ul societăţii, precum şi 
la sediul acesteia.

Relaţii suplimentare la telefon 0251/410696.
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 24.02.2023

Rezolvare SUDOKU, Vineri 24.02.2023

P, B, MAMOS, TANC, HARTA, TAINA, R, GEM, ACTOR, E, AS, 
OAIE, RS, OPRI, T, TA, MORAR, ITI, AT, TARAM, GRESAT, BI, 
CRURAL, S, LEAC, CALE.

Un întreg podium românesc la Cupa 
Națiunilor de la Winterberg

A cântat imnul României la 
pârtia din Winterberg, Germania! 
Valentin Crețu este câștigătorul 
Cupei Națiunilor în acest sezon 
competițional la proba de sanie 
simplu masculin.

În clasamentului general, după 
toate etapele desfășurate în cadrul 
acestei competiții, românul nostru 
a obținut medalia de aur și globul 
de cristal. Titlul a fost disputat de 
29 de sportivi, însă clasările bune 
a lui Valentin în fiecare etapă i-au 
adus puncte și iată că a obținut încă 
o victorie pentru România la proba 
de sanie. Sportivul nostru a fost 
într-o formă bună în acest sezon, iar 
experiența și determinarea și-au spus 
cuvântul. Printre rezultatele obținute 
de Valentin se numără câștigarea 
medaliei de aur la etapa Cupei 
Națiunilor desfășurată la Winterberg 
la începutul lunii februarie, dar și 
medalia de bronz obținută pe 17 
februarie la St. Moritz, pe singura 
pârtie olimpică naturală din lume. 
Valentin Crețu este antrenat de 
către Alexandru Comșa și face parte 
din Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia 
(CSO Sinaia).

„Sezonul 2022 /2023 a fost unul 
plin de provocări pentru mine. Primul 
obiectiv a fost să fixăm materialele 
pe care urma să concurez și să îmi 

păstrez o formă sportivă cât mai bună 
pe parcursul competițiilor.

Chiar dacă nu am participat la 
două etape din circuitul mondial, 
care au avut loc în Park City - 
SUA și Whistler - CANADA, în acea 
perioadă am reușit să îmbunătățim 
materialele, să mă antrenez pe 
pârtiile din Europa și să rămân 
motivat. La fiecare concurs m-am 
străduit să dau tot ce am mai bun, 
să mă concentrez la fiecare coborâre, 
iar acum pe final de sezon sunt foarte 
fericit să pot culege roadele acestui 
efort colectiv. Felicitări și colegilor din 
proba de dublu masculin, Handaric 
Ștefan /Motzca Sebastian, care s-au 
autodepășit și cu un record personal 
la finalul coborârii au cucerit medalia 
de argint.

Iar eu în proba de simplu masculin 
a ultimei etape din Cupa Națiunilor 
a acestui sezon am reușit un loc 6 
care mi-a asigurat punctajul necesar 
pentru câștigarea Cupei Națiunilor 
la total.

Medalia de aur și globul de Cristal 
la final de sezon, acompaniate de 
intonarea imnului național pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului îmi 
dăruiesc o ONOARE și o emoție greu 
de descris în cuvinte.

Pentru mine, visul de mic copil 
când am descoperit tainele acestui 

sport este îndeplinit!
Mulțumim tuturor celor implicați 

în activitatea noastră! Mulțumim 
celor care ne susțin de acasă și  care 
reușesc mereu să ne încarce pozitiv și 
să ne facă să credem mai mult în noi 
și că SE POATE!”, a declarat sportivul 
Valentin Crețu după festivitatea de 
premiere.

Echipajul de dublu de la CSO Sinaia 
a reușit să câștige la Winterberg 
a doua medalie de argint în Cupa 
Națiunilor. Reușita sportivilor Tudor 
Ștefan Handaric și Sebastian Motzca 
vine după ce în urmă cu o săptămână 
ei au obținut la St. Moritz (Elveția) 
tot argintul.

Raluca Strămaturaru, legitimată 
la Clubul Steaua și antrenată de 

Eugen Radu, a cucerit bronzul în 
ultima etapă a Cupei Națiunilor de 
la Winterberg. Din acest sezon, 
Raluca alături de Carmen Manolescu, 
participă la o nouă probă introdusă 
Federația Internațională de Sanie în 
calendarul competițional și anume 
proba de sanie dublu feminin.

„Sincer, mă bucur tare mult pentru 
că am făcut o coborâre reușită care 
să îmi asigure o medalie în ultima 
etapă din Cupa Națiunilor. După un 
sezon dificil în care am concurat 
și la proba de simplu și la cea de 
dublu mă pot considera mândră de 
rezultatele mele”, a precizat Raluca 
Strămaturaru.

sursa: Federația Română de Bob 
și Sanie
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Un jucător de la Sepsi l-a ironizat 
pe Mititelu: „Pe PlayStation 

dacă vor să îl joace”

Cosmin Matei, jucătorul lui Sepsi, 
a venit cu o ironie la adresa lui Adrian 
Mititelu. Patronul alb-albaștrilor 
insistă pentru rejucarea meciului 
dintre formația din Sfântu Gheorghe 
și FCU Craiova.

„Nu cred că se rejoacă meciul 
pentru că nu are de ce să se rejoace. 
Pe PlayStation dacă vor să îl joace. 
Decizia, după părerea mea, e finală 
şi cine greşeşte trebuie să plătească! 
Oricum astea că dacă joacă cu noi 
ne bat… Îi respectăm, sunt o echipă 
bună, dar şi noi suntem o echipa 
bună şi consider că putem face faţă 
cu brio. Avem un final cu echipe 
puternice, dar în momente de genul 
acesta se vede unde te afli şi este un 
test puternic pentru fiecare jucător!”, 
a spus Cosmin Matei.

Adrian Mititelu este atât de 
vehement în declarații pentru că o 
victorie într-o eventuală rejucare a 
meciului cu Sepsi i-ar spori șansele 
la play-off.

„Eu vorbesc din regulament. Am 
tăcut din gură pentru că era un meci 
important. Nu am vrut ca jucătorii să 
se gândească la decizia Federației. 
Regulamentul spune clar că arbitrul 
poate întrerupe meciul când sunt 
scandări rasiste. Mai spune că înainte 
de a opri meciul, arbitrul trebuie să 

cheme căpitanii echipelor pentru a-i 
întreba. Sunt tot felul de jucători de 
culoare care sunt atacați și nu mai 
pot da un randament bun. Nu mint 
cu nimic. Nici eu nu am știut această 
informație. Decizia va fi rejucarea 
meciurilor. Arbitrul a greșit când a 
întrerupt meciul. Nu există în Europa 

o decizie de pierdere a meciului cu 
3-0 pentru scandări xenofobe. În 
regulamentul FIFA nu există. La FIFA 
există o precizare că se asimilează 
scandărilor rasiste și celor xenofobe”, 
a spus Adrian Mititelu la emisiunea 
Digi Sport Special.

Bergodi: „Nu știu dacă se poate rejuca 
meciul cu Craiova”

Sepsi s-a impus pe teren propriu 
cu Hermannstadt, scor 2-1, în etapa 
cu numărul 27 din Liga 1. formația 
din Sfântu Gheorghe s-a detașat, 
din nou, la 5 puncte de oltenii de la 
FCU Craiova, iar Cristiano Bergodi s-a 

arătat încântat de acest lucru.
„Un meci frumos, cu multe emoții. 

În prima repriză nu am pornit bine, 
mingea se plimba lent. În a doua 
repriză, a venit acest episod cu 
penalty și eliminarea lui Tamas. Acest 

moment putea omorî orice echipă. 
Dar băieții au reacționat bine, au 
avut încredere, n-au renunțat. E o 
victorie de moral, care duce la cinci 
puncte (n.r. - de FCU Craiova) și asta 
e important. N-am văzut faza penalty-
ului, dar a fost un episod care putea 
omorî și un taur. Să fii egalat în zece 
oameni, dar noi n-am renunțat și am 
profitat de greșeala lor. Dar important 
este să ai încredere că poți să câștigi 
meciul”, a declarat antrenorul.

Bergodi spune că nu cunoaște 
regulamentul și că nu știe dacă 
meciul cu FCU Craiova se poate 
rejuca. Totuși, tehnicianul spune 
că va accepta să dispute, din nou, 
partida, dacă se va ajunge la o astfel 
de decizie.

„Aveam nevoie de o victorie. 
N-am făcut un joc strălucitor, dar 
au intervenit probleme în lot. Nu 
știu dacă se poate rejuca meciul cu 
Craiova. Vom vedea ce se va decide 

la apel. Nu e o problemă pentru noi. 
Dacă decide să se rejoace, se va 
rejuca, nu e problemă. Nu mă pricep 
la regulament”, a mai spus Cristiano 
Bergodi.

Cătălin ANGHEL
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Nicolo Napoli compară generația lui 
Bauza și Bahassa cu cea a fraților Costea

Nico lo  Napo l i  a  reuș i t  să 
construiască o formație puternică la 
FCU Craiova. Antrenorul italian are 
șanse să îi ducă pe alb-albaștri în 
cupele europene și chiar să câștige 
Cupa României. Întrebat dacă este cel 
mai puternic lot pe care l-a antrenat 
în Bănie, antrenorul italian a reamintit 
de generația fraților Costea.

„Am mai avut o echipă foarte bună 
când au fost frații Costea, Prepeliță. 
Era o echipă foarte bună. Avem 
și acum o echipă bună, s-a văzut, 
facem rezultate”, a spus Nicolo Napoli, 
conform DigiSport.

Totuși, chiar dacă mulți încă își 
amintesc de lotul din care făceau 
parte Lung, Dănănae, Găman, Stoica, 
Bărboianu, Wobay, Prepeliță, Dina, 

Florin Costea sau Mihai Costea, 
actualul lot are șansa să facă și 

performanță. Diferența este că, în 
prezent, fotbaliștii străini fac legea în 
primul 11, la FCU: Duarte, Asamoah, 
Baeten, Bauza și Bahassa sunt 
fotbaliștii de bază ai lui Nicolo Napoli.Rotaru, criticat după ce a renunțat 

la Marcel Popescu: „Trebuia să-l 
țină până moare acolo”

CSU Craiova și Marcel Popescu nu 
vor mai colabora. Fostul președinte al 
clubului condus de Mihai Rotaru nu mai 
era în prim plan și a decis să renunțe la 
poziția pe care o mai ocupa pe lângă 
formația din Bănie. Suporterii nu s-au 
arătat prea dezamăgiți, chiar dacă este 
vorba despre un om care a lucrat mult 
timp la CSU.

Dumitru Dragomir consideră 
că finanțatorul din Bănie n-ar fi 
trebuit să renunțe la colaborarea cu 
Marcel Popescu. Fostul Șef al Ligii 
Profesioniste a vorbit despre faptul 

că bătrânețea nu iartă pe nimeni.
„De un singur lucru îmi pare rău, 

de [plecarea lui] Marcel Popescu. Nu 
știu de ce pleacă, trebuia să-l țină 
până moare acolo! Ăla a ajutat și 
vechea Știința Craiova, știu asta de 
când eram și eu junior la ei. Domnule, 
Marcel Popescu e un tip extrem de 
deștept! Dar bătrânețea nu iartă pe 
nimeni. Nu i-a iertat pe marii oameni 
ai istoriei, ce să mai zicem de noi, 
«păduchelnițele»”, a spus Dragomir, 
potrivit gsp.ro.

Cătălin ANGHEL


