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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 8 Stoicăneşti-Strada MagaziilorStoicăneşti09:00-13:00

07.03
PTCZ 9 StoicăneştiStoicăneşti 13:00-16:00
PTA Moară Isaci-circuit 1Isaci08:45-15:30
CLI 20 kV PTAB 1 ANL Piață Gară - PTCZ 14 Piată  
Gară

Slatina08:00-16:00

PC Penny Balş-Celulă PTCZ 17Balş08:00-12:00
PC Penny Balş-Celulă Măsură PTAB Penny - (Strada 
Nicolae Bălcescu )

Balş12:00-16:00

PA Spital Scorniceşti, PC Penny Scorniceşti, PTAb 
Penny Scorniceşti, PTCZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Scorniceşti, 
PTCZ Liceu Scorniceşti, PTCZ CT Scorniceşti

Scorniceşti09:00 - 17:00

02.03
Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei-Sosire din LEA - str. 
Plevnei

Slatina08:00 - 16:00

CTI 20 T2 PTCZ Tricotaje Caracal_Protecții - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA 2 Grozăveşti - circuit 2Grozăveşti08:45 - 15:30
PTA Școală Piteşti - strazile: Piteşti, OituzSlatina09:00 - 12:00
PTA Herghelie BrebeniBrebeni09:00 - 17:00

Vitezomani şi beți, pe străzile din Vâlcea

Polițiştii vâlceni au fost la datorie 
şi în acest weekend. Oamenii legii 
au întâlnit de la şoferi băuți, la 
vitezomani, şi până la numere de 
înmatriculare false. Ultima dintre 
variante a avut loc chiar sâmbătă, 
când polițiştii au oprit un şofer care 
circula cu peste 100 km la oră în 
localitate. Autoturismul acestuia avea 
numere de înmatriculare false.

„La data de 26 februarie a.c., un 
bărbat de 35 de ani, din comuna 
Stroeşti, județul Vâlcea, a fost depistat 
de polițiştii oraşului Horezu în timp ce 
conducea un autoturism în localitate, 
cu o viteză de 102 km/h (+42km/h) 
şi având montate plăcuțe cu numere 
de înmatriculare false.

În urma verificărilor efectuate 
a rezultat faptul că, autoturismul 
în cauză este radiat din circulație, 
iar plăcuțele cu numerele de 
înmatriculare montate pe acesta, la 
momentul identificării în trafic, sunt 
atribuite unui alt autoturism, care şi 
acesta era radiat din circulație.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal în care se efectuează cercetări 
pentru comiterea infracţiunii de 
punerea în circulaţie sau conducerea 

unui vehicul neînmatriculat”, IPJ 
Vâlcea.

Un alt şofer a fost depistat în 
timp ce conducea în voie, după ce a 
consumat substanțe interzise.

„La data de 25 februarie a.c., o 
persoană de sex masculin din oraşul 
Horezu ar fi condus un autoturism pe 
DN 67, în localitatea Tomşani, județul 
Vâlcea, sub influența unei substanțe 
interzise.

La testarea cu aparatul drugtest, 
a conducătorului auto, a rezultat o 
valoare pozitivă la substanța T2B 
OPI, motiv pentru care, acesta a fost 
condus la spital în vederea recoltării 
de probe biologice pentru stabilirea 
prezenței substanței psihoactive în 
organism.

Polițiştii din Horezu efectuează 
cercetări, în cadrul unui dosar 
penal pentru comiterea infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
influența băuturilor alcoolice sau a 
altor substanțe”, potrivit IPJ Vâlcea.

Revenind la capitolul viteză, un 
alt şofer a fost depistat conducând 
cu peste 150 km/h pe un sector de 
drum limitat la 70.

„La data de 23 februarie 2023, 
polițişti din cadrul Serviciului Rutier 
Vâlcea au surprins în trafic un bărbat 
din județul Argeş, în timp ce conducea 
un autovehicul pe Drumul Național 7, 

în localitatea Milcoiu, județul Vâlcea 
cu viteza de 156 km/h pe un sector 
de drum limitat la 70 km/h.

Conducătoru l  auto  a  fos t 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.900 de lei, 

iar ca măsură complementară i-a 
fost suspendat dreptul de a conduce 
pe drumurile publice, pe o perioadă 
de 120 de zile, eliberându-i-se şi o 
dovadă înlocuitoare, fără drept de 
circulație”, au adăugat polițiştii.
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Raită prin viață
Despre cultura de azi. 

Gaudeamus: Doina Ruști la Craiova

Editorialul de azi este de fapt 
o convenție, un comunicat despre 
regulile nescrise ale destrăbălării 
cotidiene în volumul de povestiri 
„Depravatul din Gorgani: alte 52 de 
ciudățenii”, apărut de curând la ed. 
LITERA și prezentat publicului în 
premieră sâmbătă, 4 martie, în cadrul 
Târgului de Carte Gaudeamus.

Secolul 18, al fanarioților 
și al iluminismului
Sâmbătă, 4 martie, începând 

cu ora 14.00, în holul Teatrului 
Național din Craiova, va avea loc 
un eveniment, dedicat volumului 
„Depravatul din Gorgani”.

Este o întâlnire cu publicul 
craiovean și  o introducere în 
poveste, care debutează cu istoria 
unui muzicant fascinant, capabil să 
schimbe pasiunile, aspirațiile și până 
la urmă chiar limba în care vorbeau 
ascultătorii lui.

Despre această poveste, care duce 
în cele din urmă în budoarele  secrete 
ale lumii de altădată, vor dialoga 
Doina RUȘTI și Mihai FIRICĂ.

Î n  „ r o l u l ”  m u z i c a n t u l u i : 
saxofonistul Bogdan Uță.

Invitați speciali: Aurora Speranţa 
Cernitu, Mihai Ene, Nicolae Vicol, 
Cătălin Ghiță, Xenia Negrea.

Autografe, fotografii și discuții 
particulare.

Doina Ruști va avea mai multe 
evenimente în Craiova, printre care o 
întâlnire cu elevii Colegiului Național 
Frații Buzești, vineri, 3 martie, la ora 
12.

Volumul „Depravatul din Gorgani: 
alte 52 de ciudățenii” cuprinde 
povestiri dintr-o lume halucinantă, 
cu o geografie insolită, pe care Doina 
Ruști a plasat-o în secolul al 18-lea, 
dând naștere unui adevărat fanariot-
cult în literatura de azi.

Continuare a „Ciudățeni i lor 
amoroase din Bucureștiul fanariot”, 
cartea aduce alte întâmplări despre 
excese, pasiuni devastatoare și 
despre consecințele dorințelor fără 
cenzură.

Volumul pornește de la personajul 

sugerat în titlu, un libertin, care lasă 
moștenire cartea despre regulile 
neștiute ale desfrâului. Este vorba 
despre 17 reguli, fiecare conținând 
câteva povestiri tematice.

„Am pornit de la faptele știute 
către cele întâmplate în teritoriile 
tenebroase, acolo unde începe 
depravarea.” (Doina Ruști)

Povestir i le sunt însoțite de 
ilustrații.

„Curând s-au răspândit zvonuri 
despre dezmățul de la Gorgani, iar 
prin oraș au apărut femeile, care erau -  
cum să vă spun? - ca niște dovezi 
din cenușă, ca niște bijuterii scăpate 
dintr-un incendiu. Nu conta deloc 
starea lor socială, moralitatea ori alte 
rahaturi luate în seamă de analiști. 
Femeile astea se vedea de departe că 
aveau o experiență comună. Păreau 
renăscute, întărite cu cine știe ce 
elixir. Până și veșmintele erau altfel, 
scoase în față prin câte un detaliu 
neașteptat, un nasture de argint, o 
plasă de perle căzută cu eleganță pe 
o ureche, un ciorap ieșit în inele și 
valuri de sub șalvari.

Toate astea le observase Eleni și 
le notase cu grijă pe marginea unei 
cărți, una dintre acele cărțoaie cu 
poze frumoase, scrisă într-o limbă 
necunoscută. Noroc cu Eleni, care 
se îndurase să-i dea valoare, altfel 
nimeni n-ar fi întârziat pe o carte 
ca aia.

Urmărind faptele, ajunsese să 
creadă că Depravatul de la Gorgani 
le făcea ceva acelor femei, poate le 
dădea otrăvuri ori elixire, le adăuga 
în sânge un demon ori o stafie, un 
duh al unei lumi inaccesibile prostimii 
de rând. Femei neînsemnate, slujnice 
conștiincioase, coconițe măritate cu 
demnitate, mame blânde, care nu 
ieșiseră noaptea pe stradă în viața lor, 
fetișcane nesărutate, chiar coconeturi 
bătrâne, preotese cu mila întipărită 
pe față, cârciumărese nerușinate, 
blidărese din golănimea orașului, în 
sfârșit, până la urmă orice femeie 
ajunsă în casa Depravatului din 
Gorgani devenea marcă înregistrată”. 
(Doina Ruști – Depravatul din Gorgani: 
alte 52 de ciudățenii, ed. LITERA, 
2023)

„Doar ochiul introspectiv al 
autoarei și talentul său scriitoricesc 
fac ca bucăți de hârtie îngălbenită 

de trecerea timpului să fie capabile 
să transpună chipuri și veșminte, 
moravuri și bizarerii amoroase din 
peisajul bucureștean fanariot” - 
Claudiu Turcitu.

„Iubiri imposibile, scrise cu talentu-i 
binecunoscut, ridică perdeaua de pe o 
lume surprinzătoare” - Eugen Negrici.

DOINA RUŞTI, prozatoare de 
referință, cu certă contribuție  atât 
în neogotic, cât și în în realismul 
ps iho log ic ,  aprec ia tă  pent ru 
originalitate și erudiție epică, a scris 
trilogia fanariotă, (Homeric, Mâța 
Vinerii, și Manuscrisul fanariot) și 
romane cu miză socială puternică: 
Fantoma din moară, Lizoanca, 
Logodnica etc.

Cel mai recent roman al său 
este Paturi oculte (2020), urmat de 
două volume de povestiri: Ciudățenii 
amoroase din Bucureștiul fanariot și 
Depravatul din Gorgani: alte 52 de 
ciudățenii.

Traduse în peste 15 limbi, inclusiv 
în chineză, scrierile sale s-au bucurat 
de exegeze și de recenzii laudative 
atât la noi, cât și în publicații 
internaționale. Printre altele, a primit 
Premiul pentru Proză al Uniunii 
Scriitorilor din România/2008 și 
Premiul Ion Creangă, al Academiei 
Române/2009.

Doina Ruști coordonează colecția 

Biblioteca de Proză Contemporană, 
la Editura Litera, este scenaristă și 
ține cursuri de scriere creativă la 
Universitatea din București.
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PUBLICITATE

Minoră violată de doi tineri

O tânără de 17 ani ar fi fost violată 
de alți doi tineri, în vârstă de 19 și 20 
de ani. Unchiul fetei a fost cel care a 
dat alarma.

„La data de 26 februarie a.c., 
Poliția municipiului Drobeta Turnu 
Severin a fost sesizată de un bărbat 
de 45 de ani, din comuna Șimian, 
cu privire la faptul că nepoata sa, 
o tânără de 17 ani, ar fi plecat de 
la locuință cu doi tineri, cu care ar 
fi întreținut raporturi sexuale fără 
acordul ei.

La fața locului s-au deplasat 
polițiștii din cadrul Secției Poliție 

Rurală Șimian și echipa operativă 
care, în urma verificărilor efectuate 
au stabilit că la data de 25 februarie, 
ora 23.00, o tânără de 17 ani a plecat 
de la locuința unchiului său cu un 
autoturism împreună cu doi tineri 
de 19, respectiv 20 de ani, ambii din 
comuna Prunișor.

Ulterior, aceștia s-au deplasat pe 
un teren viran din comuna Șimian 
și au întreținut raporturi sexuale cu 
tânăra împotriva voinței sale. Cei 
doi tineri au fost reținuți pentru 
24 de ore, urmând ca astăzi, 27 
februarie, să fie prezentați unității de 
parchet competente cu propunerea 
unei alte măsuri preventive. Se 
continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de viol”, potrivit 
IPJ Mehedinți.

Doi tineri, prinși drogați la volan

Dosare penale pe numele a doi 
tineri de 20 și 22 de ani, după ce 
au urcat la volan deși au consumat 
droguri.

Primul dintre șoferi, în vârstă de 
22 ani, a fost oprit pentru control pe 
DN56B, în localitatea Devesel.

„La data de 26 februarie a.c., ora 
18.00, polițiștii din cadrul Biroului 
Rutier au depistat, în trafic, pe DN56B, 
în localitatea Devesel, un tânăr de 22 
de ani, din comuna Devesel, în timp 
ce conducea un autovehicul după ce 
ar fi consumat substanțe psihoactive”, 
potrivit IPJ Mehedinți.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul DrugTest care a indicat 
un rezultat pozitiv la substanța 
benzodiazepină, acesta fiind condus 
la o unitate medicală în vederea 
recoltării de probe biologice de sânge.

A fost întocmit dosar penal, sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe.

Tot drogat la volan a fost depistat 
și un tânăr de 20 de ani, care 
conducea pe strada Corneliu Săvoiu, 
în municipiul Drobeta Turnu Severin.

„La data de 26 februarie a.c., ora 

19.56, polițiștii din cadrul Biroului 
Rutier au depistat, în trafic, pe strada 
Corneliu Săvoiu, în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, un tânăr de 20 de ani 
în timp ce conducea un autovehicul 
după ce ar fi consumat substanțe 
psihoactive”, se arată în comunicatul 
poliției.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul DrugTest care a indicat 
un rezultat pozitiv la canabis, acesta 
fiind condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de probe biologice 
de sânge.

Și în acest caz, a fost întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau a 
altor substanțe.

Poliţiştii mehedințeni au acţionat 
pentru impunerea respectăr i i 
legislației rutiere și prevenirea 
accidentelor de circulație. Ofiţerii 
şi agenţii de poliţie au urmărit 
conştientizarea conducătorilor de 
autovehicule şi a pasagerilor asupra 
importanţei utilizării centurii de 
siguranţă, respectarea prevederilor 
legale privind regimul de viteză, 
circulaţia pietonilor, bicicliștilor, 

depăşirea, acordarea de prioritate, 
constatând 592 de abateri la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice.

Au fost sancţionaţi 122 de 
conducători auto care au depăşit 
viteza legală pe diferite sectoare de 
drum și 62 care nu au purtat centura 
de siguranţă.

Valoarea totală a sancţiunilor 
aplicate este de peste 161.100 
de lei. Au fost reţinute în vederea 

suspendării sau anulării 28 de 
permise de conducere și au fost 
retrase 8 certificate de înmatriculare.

Pentru contracararea aspectelor 
negative în trafic şi prevenirea 
accidentelor de circulaţie, poliţia 
rutieră va continua acţiunile şi 
controalele pe sectoarele de drum 
din municipiu și județ.

Vera IONESCU
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Arestat la domiciliu, după ce a 
încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 26 de ani, din 
comuna Râmnicelul, județul Brăila, 
a fost arestat la domiciliu, după ce a 
încălcat ordinul de protecție obținut 
de soția sa.

„La data de 24 februarie a.c., ora 
12:34, polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați 
de o femeie de 26 de ani, din comuna 
Săcelu, despre faptul că la aceeași 
dată, în jurul orei 09:00, soțul său de 
26 de ani, din comuna Râmnicelul, 
județul Brăila, care locuiește fără 
forme legale în municipiul Târgu Jiu, 
ar fi încălcat ordinul de protecție 
emis de către instanța de judecată 
împotriva sa.

Polițiștii deplasați la fața locului au 
stabilit că atât femeia, cât și un bărbat 
de 35 de ani din municipiul Târgu 
Jiu, în timp ce se aflau pe o stradă 

din aceeași localitate, în urma unui 
conflict spontan, ar fi fost agresați 
fizic de soțul femeii.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de nerespectarea 
măsurilor dispuse prin ordinul de 
protecție, violență în familie și lovire 
sau alte violențe. Ulterior, în urma 
probatoriului administrat, polițiștii 
l-au reținut pentru 24 de ore, pe 
bărbatul de 26 de ani, acesta fiind 
introdus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

La aceeași dată, bărbatul a fost 
prezentat instanței de judecată, 
față de acesta fiind dispusă măsura 
arestului la domicil iu pentru o 
perioadă de 30 de zile. Cercetările 
sunt continuate de polițiști, sub 
supravegherea unității de parchet 
competente, pentru documentarea 
întregii activități infracționale a 
bărbatului”, potrivit IPJ Gorj.

Accident în Gorj. A intrat cu 
mașina într-un stâlp electric

Un bărbat de 54 de ani, din 
comuna Vladimir, a pierdut controlul 
volanului și a intrat într-un stâlp de 
electricitate și un gard din plăci de 
beton.

„La data de 27 februarie a.c., Secția 
6 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești a 
fost sesizată prin apel de urgență, 
cu privire la un eveniment rutier cu 
victime, produs în localitatea Vladimir.

Din primele cercetări, polițiștii au 
stabilit că un bărbat de 54 de ani, din 
comuna Vladimir, în timp ce conducea 
un autoturism pe DC 44 Frasin, din 
direcția Vierșani-Frasin, a pierdut 
controlul direcției de deplasare și 
a intrat în coliziune cu un stâlp de 

electricitate și un gard din plăci de 
beton.

În urma impactului, a rezultat 
rănirea ușoară a conducătorului auto, 
acesta fiind transportat la spital în 
vederea acordării de îngrijiri medicale 
de specialitate. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul etilotest 
rezultatul fiind negativ”, potrivit IPJ 
Gorj.

Cercetările sunt continuate de 
polițiști în cadrul unui dosar penal, 
sub aspectul comiterii infracțiunii 
de vătămare corporală din culpă, 
urmând a fi stabilite cauzele și 
împrejurările producerii accidentului.

Claudia GROSU

Un gorjean a câștigat 
1.170.000 de euro, după ce a 
obținut titlul european la poker

Răzvan Belea este jucătorul 
român de poker care a reuşit să dea 
lovitura, duminică, 26 februarie, la 
European Poker Tour Paris 2023. 
Acesta a terminat pe primul loc la 
Main Event.

Pentru performanţa lui, Răzvan 
Belea a pus mâna pe un premiu, 
în valoare de 1.170.000 de euro. 
Parcursul românului din Târgu Jiu 
nu este deloc întâmplător, acesta 
fiind şi câştigătorul Main Eventului 
888poker LIVE Bucureşti 2021. 
Conform cazino365.ro, Răzvan s-a 
calificat la finala de la Paris la un 
turneu de 550 euro, scrie mediafax.
ro.

EPT Paris a avut loc în perioada 

15-26 februarie, iar la deschidere 
a venit şi Neymar, ambasadorul 
Pokerstars. European Poker Tour 
(EPT) este o serie de turnee de 
poker live similară World Poker Tour 
(WPT). WPT a fost creată în 2004 de 
John Duthie şi a crescut permanent 
în popularitate, mai ales după ce, 
începând cu anul 2011, seria a fost 
preluată de PokerStars.

Premiile acordate: 1 - 1.170.000 
€, 2 - 780.100 €, 3 - 535.850 €, 4 -  
412.200 €, 5 - 317.050 €, 6 - 244.000 
€, 7 - 187.650 €, 8 - 144.300 €, 9 - 
111.000 €, 10-11 - 85.400 €, 12-13 
- 71.150 €, 14-15 - 59.300 €.

Claudia GROSU
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Drumuri asfaltate prin „Anghel Saligny”

Două localități din județul Olt 
vor avea parte de investiții pentru 
drumuri, prin programul „Anghel 
Saligny”.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Cseke Attila, 
a semnat 50 de noi contracte de 
finanțare prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, în valoare 
totală de 504.315.645,21 de lei.

Contractele semnate vizează 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere, 
modernizarea unor drumuri de 
interes local, precum și înființarea, 
modernizarea sau extinderea unor 
sisteme de alimentare cu apă și a 
unor rețele de canalizare.

„Cu aceste proiecte, numărul 
contractelor semnate, până în 
prezent, în cadrul Programului 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, 
se ridică la 563, în valoare totală de 

5.840.049.939,51 de lei”, a precizat 
ministrul Dezvoltării.

Cele două contracte semnate la 
nivelul județului Olt:

- Modernizare străzi, drumuri în 
comuna Osica de Jos, județul Olt, în 
valoare totală de 9.198.656,73 lei;

- Modernizarea drumurilor de 

interes local zona DC165, comuna 
Colonești, județul Olt - rest de 
executat, în valoare de 4.780.202,23 
lei.

Alarmele antiaeriene vor 
răsuna în Olt

Miercuri, 1 martie, locuitorii mai 
multor localități din Olt vor auzi 
sirenele antiaeriene. Autoritățile vor 
relua un proiect mai vechi intitulat 
„Miercurea Alarmelor”, o acțiune de 
prevenire și informare a oamenilor în 
cazul unui dezastru.

Astfel, în prima zi a lunii martie, 
în intervalul orar 10:00-11:00, cu 
prilejul „Săptămânii Protecției Civice”, 
ISU „Matei Basarab” din Olt va 
organiza și desfășura un exercițiu de 
alarmare publică, denumit generic 

„Miercurea Alarmelor” pentru 
verificarea funcționării sirenelor pe 
teritoriul județului Olt.

Se va acționa sirena de alarmare 
cu semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE, 
compus din 5 sunete a 16 secunde 
fiecare, cu pauză de 10 secunde 
între ele.

„Cetățenii sunt rugați să nu intre 
în panică, este doar un exercițiu”, 
transmit reprezentanții ISU Olt.

Alexandru NICA

Beți, la volan, pe 
străzile din Olt

Doi şoferi din Olt s-au ales cu 
dosare penale după ce, în weekend, 
au fost depistaţi la volanul unor 
maşini, deşi consumaseră băuturi 
alcoolice. Cei doi șoferi sunt din 
localitățile Movileni, respectiv Balș.

Potrivit IPJ, sâmbătă, în jurul 
orei 16:30, polițiștii rutieri din cadrul 
Poliției Orașului Potcoava au oprit 
pentru control, în comuna Movileni, 
un autoturism, condus de un bărbat, 
în vârstă de 52 de ani, din localitate.

Întrucât conducătorul auto emana 
halenă alcoolică, a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat o 
concentrație alcoolică de 0,78 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.

„Bărbatul a fost condus la o 
unitate spitalicească, unde i-au fost 
prelevate mostre biologice de sânge, 
în vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei. Polițiștii au întocmit un 

dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe”, transmite IPJ Olt.

Ulterior, în jurul orei 02:50, 
polițiștii rutieri din cadrul Poliției 
Orașului Balș, aflându-se pe strada 
Nicolae Bălcescu din orașul Balș, 
județul Olt, au oprit pentru control 
un autoturism, condus de un bărbat, 
în vârstă de 33 de ani, din localitate.

Întrucât conducătorul auto emana 
halenă alcoolică, a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat o 
concentrație alcoolică de 0,84 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Bărbatul 
a fost condus la Spitalul Orășenesc 
Balș, unde i-au fost prelevate mostre 
biologice de sânge, în vederea 
stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Alexandru NICA
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Se modifică Bacalaureatul: Apare bacul 
tehnologic și se introduce o probă de 

competențe de bază

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a 
anunţat, luni, că, prin noile legi ale 
Educaţiei, se propune ca examenul 
de Bacalaureat să se plieze pe fiecare 
profil, urmând să se introducă o 
probă complementară care vizează 
competenţe de bază.

„Examenul de Bacalaureat se 
pliază pe fiecare profil. Vom avea 
Bacul tehnologic pe care liceele 
tehnologice îl propun şi îl aşteaptă 
de multă vreme. Rămânem cu două 
probe de competenţe lingvistice, 
limbă străină I, limbă străină II, 
tocmai pentru a creşte potenţialul de 
angajare şi adecvare a absolvenţilor 
pentru societatea viitorului, cele 
două probe la nivelul de competenţă 
diferită, în funcţie de câtă limbă 
străină s-a studiat pe parcursul orelor 
de liceu sau de gimnaziu”, a explicat 
ministrul Educaţiei, într-o conferinţă 
de presă.

Ea a adăugat că, pe lângă forma 
actuală a examenului de Bacalaureat, 
va exista o probă complementară care 

vizează competenţe de bază.
„Pentru profilul uman va fi la 

matematică sau la ştiinţe ale naturii, 
pentru profilul real - o probă la 
alegere pentru disciplinele socio-
umane: istorie, logică, filosofie, 
psihologie. Notarea, este vorba de 
competenţe de bază, nu avansate, se 
va face pe sistem admis - respins”, a 

menţionat Deca.
Potrivit acesteia, în sesiunile de 

vară - toamnă, elevii vor avea mai 
puţine discipline de examen, pentru 
că probele de competenţe lingvistice 
pentru limba I, limba II, probele 
de competenţe digitale, proba de 
competenţă complementară se vor 
putea da în timpul anului şcolar.

Reamintim că noile legi ale 
Educației au fost puse în dezbatere 
publică de către Sorin Cîmpeanu, care 
a demisionat între timp din cauza 
acuzațiilor de plagiat. Succesoarea 
sa, Ligia Deca, cea care s-a ocupat de 
proiectul „România Educată”, lansat 
de Klaus Iohannis încă din primul 
mandat, a venit cu noi modificări.

Legile Educației au fost făcute publice. 
Evaluarea Națională rămâne ca acum

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a 
anunțat luni că evaluarea naţională 
va rămâne în forma actuală în noile 

legi ale educaţiei, iar liceele vor putea 
organiza, dacă doresc, concursuri de 
admitere la profilurile unde există 

concurenţă dovedită în ultimii ani.
„Evaluarea naţională rămâne 

în formula de acum - probe scrise 
la matematică, limba şi literatura 
română şi limba maternă pentru cei 
care îl urmează în această formă. 
Se introduce ideea de concurs de 
admitere la profilurile liceelor unde 
există concurenţă dovedită în ultimii 
ani, dacă liceele vor să scoată aceste 
locuri prin concurs. Pentru acele 
profiluri pe care le doresc scoase la 
concurs, liceele pot alege două probe 
pliate pe profil. De exemplu, pentru 
chimie-biologie pot alege chimia şi 
biologia în aşa fel încât să poată 
selecta dedicat pentru potrivirea cu 
profilul respectiv”, a declarat Ligia 
Deca luni, într-o conferinţă de presă 
în care a prezentat proiectele noilor 
legi ale educaţiei, potrivit Agerpres.

Ministrul a explicat că pentru 
60% din locurile de pe profilurile 
vizate se poate da concurs, 40% 
din locuri rămânând în repartizare 
computerizată.

„Din aceste 40%, prioritate pe 
10% dintre acestea vor avea elevii 
cu cerinţe educaţionale speciale sau 
elevii de etnie rromă”, a mai adăugat 
ministrul Educaţiei.

Ligia Deca a arătat că subiectele 
vor f i  standardizate, unice şi 
elaborate de Centrul Naţional 
pentru Curriculum şi Evaluare, în 
conformitate cu programele la nivel 
gimnazial, cu un grad de dificultate 
adecvat competiţiei, respectiv mai 
degrabă pentru selecţie, decât în 
forma de examen sumativ pe care o 
are evaluarea naţională.

Vera IONESCU
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HOROSCOP
Nu te teme de schimbarile 

care urmeaza. Chiar daca crezi 
ca nu te adaptezi bine, ai mai 
multa adaptabilitate decat iti 
dai seama. 

Fara schimbare, viata ar 
stagna. 

Vezi cum poti avansa in 
cariera sau educatie astazi. 
Ene rg i a  poa t e  f avo r i z a 
expansiunea si cresterea. 
Cand ai invatat ultima o noua 
abilitate? Nu trebuie sa fie 
legat de munca. 

Fa din visele tale un 
instrument pentru a obtine 
o perspectiva. In trecut, unii 
conducatori credeau ca visele lor 
au o perspectiva extraordinara 
si au angajat oameni care sa le 
interpreteze. 

Iti recunosti intuitia ca pe un 
bun valoros? Unii oameni o fac si 
altii nu. In ce grup esti? 

Este mai usor sa ai incredere 
in realitatea concreta decat in 
lucruri pe care nu le poti vedea 
sau atinge. 

Urmeaza-ti instinctele. Chiar 
daca ai tendinta de a asculta mai 
mult ratiunea, las-o deoparte astazi. 
In timp ce urechile tale aud cuvinte, 
intuitia ta poate auzi ce este intre 
cuvinte, oferindu-ti o imagine mai 
mare decat orice este prezentat. 

Foloseste-ti creativitatea pentru 
a face lucrurile sa se intample astazi. 
Aminteste-ti ca creativitatea nu ia 
intotdeauna forma unui produs finit. 
Foloseste-o pentru a gasi modalitati 
inovatoare de a aborda o sarcina, un 
proiect sau o problema. 

Hraneste-ti mintea cu noi 
cunostinte. Viziteaza o librarie 
sau citeste cateva informatii 
interesante pe web. Daca ai mai 
mult timp, viziteaza biblioteca sau 
afla despre cateva cursuri care ar 
putea fi perfecte pentru tine. 

Gaseste cateva modalitati 
noi de a-ti extinde orizonturile. 
Web-ul are o cantitate infinita 
de informatii de explorat, iar 
comunitatea si colegiile locale 
ofera multe cursuri din care 
sa alegi. 

Incearca sa vezi cosmarurile 
ca modalitati sigure de a intelege 
sentimentele. Nimanui nu-i place 
sa le experimenteze si mai degraba 
le-am uita odata treziti, dar cel mai 
bun mod de a ne asigura ca nu se 
intorc este sa le intelegem. 

Iesi din rutina ta. Fa acest lucru 
din cand in cand pentru a iti creste 
cunostintele si pentru iti va extinde 
orizonturile. Aspectele planetare 
favorizeaza acest lucru. Mersul pe 
un ritm diferit iti pot oferi mult mai 
mult decat iti imaginezi. 

Iti traiesti visele? Mai esti 
in legatura cu ele? Energia din 
aspectele planetare de astazi poate 
da putere si incurajare acestei parti 
a vietii tale. Profita de ocazie pentru 
a pune mana pe lucrurile pe care le 
doresti cel mai mult.

Esti multumit de cariera ta 
actuala? Daca nu, incepe prin a 
face un plan. 

Exista pasi specifici pe care 
ii poti urma pentru a profita 
cat mai mult de oportunitatile 
disponibile. 

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 Danton (12)
23:30 Soția perfectă 
00:30 Câştigă România! (R)
01:30 Shakespeare şi 
   Hathaway: 
  detectivi particulari 
02:15 Danton (12)
04:25 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

08:35 Crăciun cu afine (12)
10:05 Clifford: 
  Marele câine roșu (AG)
11:40 Festivalul   
  lui Rifkin (12)
13:15 Ducele
14:50 Îngerul din 
  bradul de Crăciun (12)
16:15 Știrile săptămânii 
  cu John Oliver 
16:50 Casa 
  spiritelor (15)
19:15 Stargirl
20:00 O parte 
  de adevăr 
21:20 C.B. Strike 
22:20 Minari (12)
00:15 Competiția 
  oficială (15)
02:10 Mortal Kombat (N15)
04:00 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)
06:00 Dansul dragostei (AG)

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 FA CUP: Bristol   
  City - Manchester City
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 Ce spun românii 
02:00 Asta-i povestea! 
03:00 Urgențe 
04:30 La bloc 
06:00 Faze tari şi minte multă 

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii plang 
  uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea continua 
14:45 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 
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 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash 
  monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Paznicul muntelui 
  de aur (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Răzbunarea 
  haiducilor (12)
04:00 Focus (R)
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (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 Furtună de meteoriți (12)
23:00 Delta Force 3: Jocul morții
01:00 Fosta mea iubire 
02:45 Albumul Naţional 
04:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Hoteluri 
  imposibile: Confruntarea 
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 Goana după aur 
22:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
23:00 Goana după aur 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
04:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 

HBO EUROSPORT

07:30 Ciclism: Circuitul Mondial -  
  Het Nieuwsblad 
09:30 Judo
10:30 Snowboard
10:50 Schi acrobatic: 
  CM Bakuriani 
13:00 Schi fond
13:20 Schi fond: CM Planica 
15:00 Ciclism: Grand 
  Prixul Samyn
18:30 Ciclism
19:20 Sărituri cu schiurile: 
  CM Planica 
20:30 Navigaţie
21:00 Ciclism
22:00 Formula e: CM Cape Town 
23:00 Schi alpin: CM
00:00 Sărituri cu schiurile: 
  CM Planica 
01:00 Ciclism: Grand Prixul 
  Samyn
02:30 Ciclism: Circuitul Mondial -  
  Het Nieuwsblad

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 40 de intrebari 
  cu Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi 
  frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:00 La Maruţă (R)
09:00 Marșul nupțial 5: 
  Iubitul meu s-a întors
10:45 La bloc

13:00 Piaza rea (AP)
14:45 Țeparii (AP)
16:30 Flint (AP)
18:15 La bloc
20:30 Paradisul Pierdut (12)
22:30 Justițiarul: Zona 
  de război (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 The Post: 
  Secretele 
  Pentagonului (12)
03:00 Observator (R)
04:00 Mireasa (R)
05:00 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  umea 
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 Hitman: 
  Agent 47 (15)
02:00 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

07.03

09:00 - 17:00
PT 401 - străzile: Teilor şi aleile aferente, Productelor, 
Ramuri şi aleile aferente, Rodnei, Murelor, AfinelorCraiova

09:00 - 17:00 PTA IAS SegarceaSegarcea

09:00 - 17:00 PTA Lunca lui Buză - circ. JT nr. 1, PTA SMA Argetoaia - 
circ. JT nr. 2

Argetoaia

09:00 - 17:00 PTA 4 Apele Vii - circ. JT nr. 2Apele 
Vii

09:00 - 17:00 PT 2 - străzile: N. Plopşor, Mihail Kogălniceanu, Theodor 
Aman, Lipscani, Sf. Dumitru

Craiova

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:

PTA ModoiaCernişoara09:00 - 12:00
PTAB Greci 2Mateeşti12:00 - 16:00
PTA Foleştii de Jos 1, PTA Foleştii de Jos 2, PTCZ MHC 
Tomşani 3

Tomşani09:00 - 16:00
07.03 09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 2Drănic

Somnul bun îţi poate prelungi 
viaţa cu până la 5 ani

Cercetătorii de la Harvard au 
descoperit că persoanele care dorm 
bine noaptea s-ar putea bucura de 
o viaţă mai lungă cu câţiva ani faţă 
de cei care nu se odihnesc destul, 
informează The Telegraph.

Somnul odihnitor regulat ar putea 
extinde viaţa bărbaţilor cu până la 
cinci ani şi pe cea a femeilor cu peste 
doi ani, sugerează un nou studiu.

Oamenii de ştiinţă au analizat 
date strânse de la peste 170.000 de 
persoane şi au descoperit că cele care 
se bucură de un somn de o calitate 
superioară trăiesc cel mai mult.

Studiul mai arată că 8% dintre 
decese, indiferent de cauze, ar putea 
fi asociate cu obiceiurile proaste 
legate de gestionarea orelor de somn, 
scrie digi24.ro.

Oamenii care au avut cele mai 
multe beneficii au dormit între 7 şi 
8 ore pe noapte, nu au întâmpinat 
nicio dificultate în a adormi şi nici nu 
au avut probleme care să îi trezească 
prematur din somn.

Aceştia nu au folosit somnifere şi 
au declarat că s-au simţit bine odihniţi 
în cel puţin cinci zile pe săptămână. 
În cazul persoanelor care au dormit 
cel mai bine, speranţa de viaţă a 
fost cu 4,7 ani mai mare la bărbaţi 
şi cu 2,4 ani mai mare la femei în 

comparaţie cu cei care au îndeplinit 
maxim una dintre cele cinci condiţii 
menţionate mai sus necesare unui 
somn de calitate.

„Cred că aceste descoperiri 
accentuează faptul că nu este 
suficient să ai destule ore de somn, 
trebuie să ai un somn odihnitor şi să 
nu ai probleme ca să adormi şi ca să 
rămâi adormit”, a explicat doctorul 
Frank Qian de la Școala Medicală 
Harvard şi coautor al studiului.

Oamenii de ştiinţă au ştiut deja de 
ceva timp că dacă nu dormim destule 
ore pe noapte creşte riscul unui număr 
de probleme de sănătate, precum 
tensiunea ridicată, obezitatea, bolile 
de inimă şi diabetul, dar este pentru 
prima oară când beneficiul unui somn 
bun în privinţa speranţei de viaţă a 
fost cuantificat.

Pentru acest studiu, cercetătorii 
au folosit date obţinute de la 172.321 
de persoane care au participat între 
2013 şi 2018 la Sondajul Naţional de 
Sănătate.

În comparaţie cu persoanele care 
îndeplineau cel mult o singură cerinţă 
din cele necesare pentru un somn de 
calitate, cei care le îndeplineau pe 
toate erau expuşi unui risc general de 
deces mai redus cu 30%. Cercetătorii 
nu au putut explica de ce beneficiul 
unui somn odihnitor este de două 
ori mai mare pentru bărbaţi decât 
pentru femei.

Încă de la o vârstă fragedă, dacă 

oamenii pot dezvolta aceste obiceiuri 
bune de a dormi destul, asigurându-
se că dorm izolaţi de orice lucru care 
ar putea să îi deranjeze în somn, 
aceştia pot beneficia de o viaţă mai 
sănătoasă pe termen lung, a explicat 
Qian.

„Este important pentru persoanele 

mai tinere să înţeleagă că multe 
obiceiuri [care afectează] sănătatea 
se cumulează cu timpul”, a explicat 
Qian.

„La fel cum ne place să spunem 
că nu este niciodată prea târziu să 
faci sport sau să renunţi la fumat, la 
fel nu este niciodată prea devreme”.
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Vulturii vor lupta la vară în ultima 
campanie a FIBA Eurobasket 

2025 Pre-Qualifiers
Duminică seara au avut loc 

ultimele partide din cadrul grupelor 
din faza secundă a precalificărilor 
europene, câștigătoarele celor trei 
serii, Macedonia de Nord, Polonia 
și Portugalia, împreuna cu Cipru, 
în calitate de co-organizatoare 
a turneului  f inal  cont inental , 
avansând în faza superioară FIBA 
Eurobasket 2025 Qualifiers. Celelalte 
reprezentative naționale, printre care 
se numără și România, vor continua 
în această vară cursa spre turneul 
final continental într-o ultimă fază de 
precalificări, conform anunțului oficial 
al forului european. În cea de-a treia 
fază a precalificărilor, programată să 
se dispute în perioada 19 iulie - 05 
august 2023, vor intra 12 echipe 
naționale care nu au depășit primele 
faze, acestea urmând să fie distribuite 
în urma unei trageri la sorți care va 
avea loc în această primăvară în 
patru grupe de câte trei echipe iar 
câștigătoarele acestor serii vor fi 
ultimele care vor completa tabloul 
din FIBA Eurobasket 2025 Qualifiers.

Rep re zen t a t i va  n a ț i o na l a 
masculină a României a încheiat 
duminică faza secundă a FIBA 
Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers cu 
o victorie împotriva selecționatei 
similare a Ciprului, scor 75-50, dar 
succesul din Pitești Arena nu a 
modificat clasamentul Grupei F. Astfel, 
în urma ultimelor rezultate, Portugalia 
a câștigat Grupa F și s-a calificat în 
faza superioară, în pofida faptului că 
a pierdut disputa de la Botevgrad, 
în vreme ce Bulgaria și România vor 
continua lupta în această vară pentru 
calificarea în faza superioară.

Conform FIBA, în urma rezultatelor 
din faza secundă, naționalele 
Macedoniei de Nord, Poloniei și 
Portugaliei, în calitate de câștigătoare 
ale seriilor D, E și F, împreună cu Cipru, 
în calitate de co-organizatoare a 
turneului final continental, au avansat 
în FIBA Eurobasket 2025 Qualifiers, în 
vreme ce restul echipelor vor intra în 
cea de-a treia fază a precalificărilor.

Mai exact, cele patru echipe 
care nu au trecut de prima fază, 
respectiv Irlanda, Luxemburg, Albania 
și Kosovo, împreună cu alte opt 
naționale care nu s-au calificat din 
faza secundă, respectiv Slovacia, 
Norvegia, Danemarca, Croația, 

Elveția, Austria, Bulgaria și România, 
vor juca în această vară într-o ultimă 
campanie de precalificări.

Cea de-a treia fază a FIBA 
Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers este 
programată să se dispute în perioada 
19 iulie - 05 august 2023, cele 12 
echipe naționale urmând să fie 
distribuite în urma unei trageri la sorți 
care va avea loc în această primăvară 
în patru grupe de câte trei echipe. 
După disputarea meciurilor din aceste 
grupe, după sistemul fiecare cu 
fiecare, tur-retur, câștigătoarele celor 
patru serii vor fi ultimele echipe care 
vor completa tabloul final din FIBA 
Eurobasket 2025 Qualifiers.

sursa: frbaschet.ro
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Gică Popescu, despre CSU Craiova: 
„O echipă stinsă de la venirea lui Neagoe”

Gică Popescu a comentat jocul 
celor de la CSU Craiova, după eșecul 
oltenilor în fața celor de la FC Voluntari. 
„Baciul” consideră că instalarea lui 
Neagoe nu a adus lucruri pozitive la 
formația din Bănie, ba chiar i-a cam 
încurcat pe alb-albaștri.

„Craiova îmi pare o echipă stinsă 
de la venirea lui Neagoe. Acest 
spirit oltenesc pare că a dispărut. 
De la început am văzut o echipă în 
expectativă, cu atacanții la 30 de 
metri de terenul advers. O echipă 
de talia Craiovei trebuie să aibă altă 
atitudine, mai ales că juca împotriva 
unei echipe care pierduse ultimele 5 
meciuri. Mi s-a părut, la fel ca în alte 
meciuri, o echipă stinsă”, a spus Gică 
Popescu pentru gsp.ro.

CSU Craiova arată ca o echipă 
mică, în opinia lui Gică Popescu. 
Fostul căpitan al Barcelonei și al 

Universității Craiova este acum oficial 
la Farul, formația favorită să câștige 
titlul în acest sezon.

„Te aștepți ca echipa să crească. 
Am înțeles, jucătorii aveau nevoie de 

timp pentru a înțelege ce vrea noul 
antrenor. Dar sunt deja 6 meciuri de 
la venirea lui Neagoe, iar echipa asta 
nu îți dă încredere. Pare o echipă 
mică, una din subsolul clasamentului, 

nu una care își dorește titlul, așa 
cum declară. La nivel declarativ, așa 
spune, că dorește titlul. Jucând așa, 
fără inițiativă, le va fi foarte greu”, a 
mai declarat Gică Popescu.

Victor Pițurcă, audiat la DIICOT Craiova

Victor Pițurcă, fostul selecționer al 
naționalei României, a ajuns luni, la 
ora 13:00, la sediul DIICOT Craiova 
unde este audiat. Ar fi vorba despre 
un dosar, care potrivit unor surse, 
vizează cumpărarea stadionului 
Extensiv. Fostul tehnician susține că 
a fost chemat în calitate de martor. 
Acesta s-a arătat nedumerit, lăsând 
de înțeles că nu știe cât de gravă 
este situația.

Stadionul Extensiv, construit de 
fraţii Eugen şi Nicu Mihăilescu în 
1998 cu o investiţie de 978.000 de 
dolari, a fost scos la licitaţie pentru a 
acoperi prejudiciul produs bugetului 
de stat de proprietarii complexului 
din Craiova.

Arena care aparț ine f irmei 
Extensiv SRL, aflată în procedură de 
faliment, a fost achiziționată pe 12 
noiembrie 2021 de S.C. AGROFERT 

LAND INVEST SRL la un preţ de 
numai 60 euro/mp, iar statul şi 
creditorii firmei falite reclamă că au 
fost păcăliți, notează ProSport.

La ieșirea din sediul DIICOT, Pițurcă 
a oferit o serie de declarații. Acesta 
se simte hăituit, dar s-a declarat 
extrem de afectat de problemele pe 
care le-a avut în Capitală, într-un alt 
dosar. Despre audierea din Bănie, 
fostul selecționer nu a avut multe 
de comentat și s-a arătat destul de 
relaxat: „Este vorba despre licitația 
care a avut loc în urmă cu un an și 
jumătate sau doi. Am fost audiat ca 
martor. Nu am nimic în comun cu 
această licitație. Fiica mea nu este 
implicată. Ea e administrator pe 
firmă. Pur și simplu mi s-au pus niște 

întrebări. Dacă îi cunosc pe cei care 
au licitat. Eu nu îi cunosc. Chiar nu 
știam cu cât s-a vândut. Cu dosarul 
de la București, m-am simțit umilit. 
Probabil au avut unii niște avantaje. 
Să vedem ce va fi. Cei care au făcut 
lucrul acesta trebuie să plătească. Nu 
cred că au legătură cele două dosare. 
La celălalt probabil a fost vorba de 
interese. Nu înțeleg. Eu nu sunt om 
politic, nu vreau să devin președintele 
României. Notorietatea nu trebuie să 
se transforme în privare de libertate. 
Ginerele meu nu a participat la 
această licitație. S-a retras, pentru 
că s-au înscris mulți”, a spus Victor 
Pițurcă.

Cătălin ANGHEL
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CSU Craiova e tot mai departe de podium!

CSU Craiova a pierdut meciul cu 
FC Voluntari. Oltenii au luat bătaie cu 
scorul de 1-0, după un meci foarte 
slab pus în practică de elevii lui Eugen 
Neagoe. Speranțele lui Mihai Rotaru în 
ceea ce privește podiumul încep să fie 
spulberate de evoluția alb-albaștrilor. 
Farul și CFR Cluj domină Liga 1. FCSB 
este în creștere de formă, în timp ce 
rapidiștii lui Mutu nu au presiune. 
Dacă au ghinion și ajunge și FCU 
Craiova în play-off, craiovenii lui 
Rotaru vor avea o misiune imposibilă 
către podium.

FC Voluntari: M. Popa - Ricardinho, 
Matricardi, Armaș - Marcelo Lopes, 
Meleke, Helder, V. Rață, N. Aliji - 
Nemec, Damașcan. Rezerve: Jesus 
Collado, Ignacio Paz, Al. Vlad, Cr. 

Costin, Voican, Răduț, D. Florea, 
Merloi, Dumiter. Antrenor: Liviu 
Ciobotariu.

CSU Craiova: L. Popescu - Vlădoiu, 
Zajkov, Raul Silva, Ndong - Mateiu, 
D. Sala - Cîmpanu, Roguljic, A. 
Ivan - Koljic. Rezerve: Lazar, Mitrea, 
Găman, Badelj, Hanca, Rivaldinho, 
Ișfan, Baiaram, J. Markovic. Antrenor: 
Eugen Neagoe.

Stadion: „Anghel Iordănescu”, 
Voluntari. Arbitru: Horațiu Feșnic / 

Asistenți: Alexandru Cerei și Valentin 
Avram. Arbitru VAR: Cătălin Popa / 
Arbitru AVAR: Ionel Dumitru.

Neagoe și-a găsit scuze 
după eșecul cu FC Voluntari: 
„Domnul arbitru e de vină”
Eugen Neagoe a recunoscut 

faptul că elevii lui nu au făcut cel mai 
strălucit joc. Totuși, antrenorul celor 
de la CSU Craiova nu și-a asumat 
prea multe lucruri după eșecul cu 
FC Voluntari. Tehnicianul s-a arătat 
deranjat de faptul că adversarii au 
tras de timp. Mai mult decât atât, el 
spune că arbitrul este de vină pentru 
faptul că ilfovenii au stat mai mult 
pe jos.

„A fost un joc pe care l-am 
controlat. Cei de la Voluntari au intrat 
de două ori în careu și ne-au dat gol. 
În rest, a fost o partidă controlată 
de noi de la un capăt la altul, dar nu 
ne-am creat foarte multe ocazii, nu 
am fost pregătiți și nu am reacționat 
să băgăm mingea în poartă. Cei de 
la Voluntari au ajuns de două ori în 
careu și au dat gol. Au fost aproape 
să mai dea un gol în prima repriză, 
la primul corner. După ce au dat gol, 
nu s-a mai jucat fotbal. Au stat numai 
pe jos. Nu sunt cei de la FC Voluntari 
de vină, ci domnul arbitru. Nu i-a 
avertizat, nu le-a atras atenția. Nu 
se mai putea juca nimic. Este vina 
noastră, nu am știut să gestionăm 
corect primele minute din repriza a 

doua. E păcat, am trecut pe lângă 
un meci în care ne-am pus mari 
speranțe. Nu trebuia să pierdem sub 
nicio formă, dar ăsta este fotbalul”, a 
declarat Neagoe, potrivit gsp.ro.

De când a ajuns la CSU Craiova, 
Neagoe se tot plânge de arbitraj. 
Echipa nu joacă mare lucru, dar 
antrenorul continuă să îi critice 
pe arbitrii, pentru felul în care 
gestionează situația pe teren.

Cătălin ANGHEL

foto: Facebook/UCVOficial


