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Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

Jandarm bătut la Vâlcea, în trafic. 
Era în timpul liber

Un jandarm în vârstă de 38 de 
ani a fost agresat în plină stradă la 
Horezu, după o şicanare în trafic. 
S-a întâmplat la data de 28 ianuarie 
a.c., în jurul orei 11.00, în fața unui 
magazin din oraşul Horezu, potrivit 
seintamplainvalcea.ro.

Dacă inițial s-a anunțat că în 
conflict sunt implicați mai mulți 
bărbați, în final polițiştii au stabilit că 
au fost doar două persoane. În urma 
anchetei polițiştilor Poliției oraşului 
Horezu s-a stabilit că cei doi şoferi 
s-au şicanat în trafic.

La un moment dat, jandarmul 
(care se afla în timpul liber, se pare) a 
staționat maşina în fața unui magazin 
din oraş, fiind urmat de celălalt şofer. 
Atunci a început bătaia, cel care a 
fost lovit cu pumnii în zona capului şi 
corpului a fost jandarmul. Mai mult, 
lui i-a fost distrusă şi maşina.

„Din primele cercetări efectuate, 
s-a constatat faptul că un bărbat, 
în timp ce se afla în zona pietonală 
a oraşului Horezu, pe baza unei 
neînțelegeri în trafic, ar fi fost agresat 
fizic de către un alt bărbat, care 
l-ar fi lovit cu pumnii în zona feței 

şi a corpului, distrugând-i totodată, 
luneta şi oglinda din partea dreaptă 
a autoturismului şi tulburând ordinea 
şi liniştea publică.

În continuare, se efectuează 
cercetări în cadrul unui dosar penal, 
sub coordonarea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Horezu, pentru 
săvârşirea infracțiunilor de tulburarea 
ordinii şi liniştii publice, lovirea sau 
alte violențe şi distrugere.

De asemenea, a fost luată măsura 
reținerii față de bărbatul în cauză, 
pentru 24 de ore, acesta fiind introdus 
în Centrul de Reținere şi Arestare 
Preventivă din cadrul I.P.J. Vâlcea, 

Turişti blocați la Cozia. Un copil de 1 an şi 
jumătate între aceştia

urmând ca, în cursul zilei de astăzi 
să fie prezentat magistraților cu 

propuneri legale”, precizează, într-un 
comunicat de presă, IPJ Vâlcea.

Un grup de 4 persoane, printre 
care un copil de doar 1 an şi 7 luni, 
au rămas blocați în zăpadă în masivul 
Cozia. Evenimentul a avut loc vineri 
seară, iar salvamontiştii vâlceni au 
fost nevoiți să intervină. Cei 4 au 
reuşit să scoată autoturismul din 
zăpadă, cu ajutorul salvamontului, 
care a venit şi cu recomandări.

„Vineri seara am intervenit în 
masivul Cozia pentru recuperarea 

unui grup de 4 persoane, printre care 
se afla şi un copil în vârstă de doar 
1 an şi 7 luni. Persoanele au rămas 
blocate în zăpadă, cu autoturismul, 
nepotrivit de altfel pentru zona pe 
care au ales să o parcurgă şi anume 
drumul auto de acces către cabana 
Cozia. Aceştia au încercat timp de 
câteva ore să deblocheze maşina 
însă fără a avea succes. După aceste 
ore petrecute în zonă, la lăsarea 
întunericului, au sunat după ajutor.

Pe toată perioada anului, în zona 
montană, trebuie folosit echipament 
adecvat. În această perioadă este 
cu atât mai periculos să nu ai un 
echipament corespunzător, vremea 
nu este potrivită pentru parcurgerea 
drumurilor montane sau potecilor 
turistice fără a folosi echipament 
corespunzător sau un mijloc de 
transport care să se preteze la acest 
tip de vreme.

Chiar dacă unele drumuri auto 
montane sunt deszăpezite, iar la 
prima vedere par accesibile cu 
orice tip de autoturism, datorită 

schimbărilor de vreme care au loc 
foarte des în zona montană, drumul 
proaspăt deszăpezit poate fi acoperit 
de zăpadă, din nou, în totalitate, în 
doar câteva ore.

În ultimele zile, tot mai multe 
persoane se aventurează pe drumuri 
şi poteci montane cu echipament 
necorespunzător şi în multe cazuri 
cu autoturisme total nepregătite 
pentru această perioadă şi din păcate 
aceste persoane nu conştientizează 
pericolele la care se expun.

Dorim să tragem încă odată un 
semnal de alarmă şi recomandăm 
turiştilor să nu se expună la riscuri 
inutile care pot duce, din nefericire, 
la tragedii.

Ne pare rău că trebuie să dăm 
exemple negative prin imaginile 
ataşate în această postare dar vorba 
bună, în cele mai multe cazuri, nu 
funcționează, mai ales atunci când 
turiştii ştiu că noi nu aplicăm sancțiuni 
şi refuză să asculte sfaturile noastre”, 
au spus salvamontiştii vâlceni.

Alexandru NICA
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Servicii medicale de Neurologie și Chirurgie Plastică, 
disponibile la Spitalul Municipal Orșova

Spitalul Municipal Orșova dezvoltă 
serviciile medicale care nu sunt 
acoperite de structura și secțiile 
existente ale unității medicale. Astfel, 
pacienții din municipiu, dar și din 
zonele limitrofe au acum posibilitatea 
să apeleze la medicii specialiști din 
cadrul spitalului medical pentru 
servicii ce țin de Neurologie și 
Chirurgie Plastică și Microchirurgie 
Reconstructivă, a scris pe Facebook 
Adrian Cican, manager la Spitalul 
Municipal din Orșova.

Pacienții se pot programa pe site-
ul spitalului sau telefonic, de LUNI 
până VINERI ÎNTRE ORELE: 8:00 
- 14:00 la TELEFON - 0786.050.673

Consultațiile pentru pacienții 
internați în spital prescrise de medicul 
curant sunt GRATUITE.

DR. OLARIU ȘTEFAN, Medic 
Primar NEUROLOGIE

PROGRAM: Marți 16:00 - 20:00 și 
Sâmbătă 12:00 - 20:00

Consultație - 150 lei
Control - 110 lei
Referat - 150 lei

UPDRS - 80 lei
ADL - 80 lei
MS - 80 lei
Fișe diverse - 50 lei
Consultațiile, fișele, eliberarea 

de acte medicale, referatele pentru 
pacienții internați în spital, prescrise 
de medicul curant, sunt gratuite.

DR .  S INGH  BHUP INDER , 
M e d i c  P r i m a r  C H I R U R G I E 
PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ

PROGRAM: Marți 16:00 - 20:00 și 
Sâmbătă 12:00 - 18:00

Blefaroplastie superioară - 2.500 -  
3.500 lei

Blefaroplastie inferioară - 3.500 -  
4.000 lei

Blefaroplastie superioară și 
inferioară - 7.500 lei

Rinoplastii primare - 3.500 lei
Otoplastie - 3.000 lei
Lifting facial - 10.000 lei
Minilifting - 2.500 - 3.500 lei
Injectare acid hialuronic în buze/

șanțuri nazogeniene - 900 - 1.500 lei
Injectarea cu toxină botulinică - 

GORJ | Peste 1 milion de euro pentru reabilitarea 
unui bloc din Târgu Jiu

Pes t e  1  m i l i o n  d e  e u r o 
(6 milioane de lei), prin PNRR, 
pentru modernizarea și reabilitarea 
energetică a blocului nr. 6 din 
Bulevardul Ecaterina Teodoroiu.

„Am semnat documentele pentru 
finanțare alături de administratorul 
asociației, domnul Vasile Cîrstea, 
fiind vorba de unul din blocurile 
mari din zonă, situat în apropierea 
centrului pietonal. PNRR ne-a oferit 
șansa de a interveni în cazul clădirilor 

foarte mari și de a grăbi procesul de 
modernizare și reabilitare a blocurilor 
din municipiul Târgu Jiu.

Suma este foarte mare, dar și 
lucrările sunt pe măsură pentru că 
cei ce locuiesc aici vor beneficia 
de panouri fotovoltaice, sisteme 
inteligente de umbrire, reparații, 
refacerea trotuarului de gardă pentru 
protejarea fundației, tâmplărie nouă 
și performantă din PVC, reabilitarea 
și modernizarea instalației electrice, 

montarea de sisteme inteligente de 
gestionare a energiei și multe altele.

Asemenea lucrări generează 
costuri pe care proprietarii nu le-
ar putea suporta sau ar fi greu de 
asigurat de aceștia și de aceea am 
creat și vom continua să elaborăm 
proiecte pentru accesarea de fonduri 
în acest sens”, a declarat Marcel 
Romanescu, primarul orașului Târgu 
Jiu.

Claudia GROSU

Ana este tânăra din Gorj care s-a sinucis din dragoste
Povestea tinerei care s-a sinucis, 

sâmbătă, 28 ianuarie, aruncându-se 
de la etajul 1 al unui bloc din zona 
Unirii a îngrozit Oltenia. Prietenii sunt 
șocați și refuză să creadă că Ana a 
recurs la un asemenea gest. Tocmai 
împlinise 20 de ani, vara trecută, 
în august, la puțin timp după ce 
terminase liceul.

Din câte se pare, între Ana și 
iubitul său se iviseră discuții, în ultima 
vreme, din cauză că nu era acceptată 
de părinții băiatului, care-i cereau să 
rupă relația, potrivit gorjonline.ro.

Tânăra era foarte afectată, iar 

vineri noaptea mama ei a consolat-o 
până spre dimineață, iar când a 
crezut că Ana s-a liniștit a mers să 
se odihnească, după cum susțin 
apropiații familiei. Dimineața, părinții 
tinerei n-au mai găsit-o în camera sa 
și au intrat în panică. Au găsit-o, fără 
suflare, căzută în spatele blocului. Se 
aruncase de la etaj.

Reprezentanții Inspectoratului de 
poliție Județean Gorj au comunicat 
că, tatăl tinerei a sunat la 112, iar 
echipajul medical sosit la fața locului 
nu a mai putut face nimic, pentru că 
fata era deja decedată.

„La data de 28 ianuarie a.c., 
Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost 
sesizată de un bărbat din municipiul 
Târgu Jiu, cu privire la faptul că fiica 
sa a căzut de la etajul apartamentului 
unde locuiește. Polițiștii s-au deplasat 
la fața locului și au găsit-o pe tânăra 
de 20 de ani în stare de inconștiență.

Echipajul Serviciului de Ambulanță 
prezent la fața locului a constatat 
decesul tinerei, corpul acesteia 
fiind transportat la Serviciul de 
Medicină Legală Gorj, în vederea 
efectuării necropsiei. Cercetările sunt 
continuate în cadrul unui dosar penal, 

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
ucidere din culpa”, a comunicat 
poliția.

Claudia GROSU

1.400 lei
Excizia formațiunilor tumorale - 

750 lei/formațiune
Excizia melanoamelor - 750 lei
Excizie chist sebacei - 750 lei
Plastia coapselor - 6.000 lei
Chirurgia mâinii - 1.500 - 2.500 lei
Microchirurgie reconstructivă - 

2.500 - 3.500 lei
Reconstrucție picior traumatic - 

1.500 - 2.500 lei
Reconstrucție vagin - 4.500 lei
Unghie încarnată - 500 lei
Chirurgie arsuri - excizie cicatrice -  

2.500 lei.
Claudia GROSU
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(2)	lit.	a),	art.182	alin.(1)	și	art.	196	alin.(1)	lit.b)	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	

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

D I S P U N E:

 Art.1.	Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	ordinară,	care	se	va	desfășura	cu	participare	fizică,	în	data	de	02.02.2023,	
ora	14.00	în	Sala	de	ședințe	nr.1	a	Consiliului	Județean	Dolj,	Calea	Unirii	nr.19,		Craiova,		județul	Dolj.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	ordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	02.02.2023	este	înscris	în	anexa	care	
face	parte	integrantă	din	prezenta	dispoziție.

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

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

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

          NR. 31                                                        Emisă astăzi, 27.01.2023 

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

                         
                  Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 31/2023

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

din data de 02.02.2023

1.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	numărului	și	cuantumului	burselor	școlare	acordate	elevilor	Liceului	Tehnologic	Special	
”Beethoven”	Craiova,	Centrului	Școlar	pentru	Educație	Incluzivă	”Sf.	Vasile”	Craiova	și	Școlii	Gimnaziale	Speciale	”Sf.	Mina”	Craiova	
pentru	perioada	ianuarie	–	august	2023	(comisia	nr.4)
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Spitalului	de	Pneumoftiziologie	Leamna,	pe	anul	2023	

și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
3.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Spitalului	„Așezămintele	Brâncovenești”	Dăbuleni	pe	

anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
4.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Amărăștii	de	Jos,	pe	anul	2023	

și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
5.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Bechet,	pe	anul	2023	și	estimările	

pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
6.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Brabova,	pe	anul	2023	și	

estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
7.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Cetate,	pe	anul	2023	și	estimările	

pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
8.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Melinești,	pe	anul	2023	și	

estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară
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9.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Plenița,	pe	anul	2023	și	estimările	
pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
10.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Unității	Medico-Sociale	Sadova,	pe	anul	2023	și	estimările	

pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
11.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Direcției	Publice	Comunitare	de	Evidență	a	Persoanelor	

Dolj	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024	-	2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.3)
12.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Direcției	Județene	de	Servicii	Publice	și	Utilități	Dolj	pe	

anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.	1și	comisia	nr.3)
13.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	Planului	anual	de	acțiune	privind	serviciile	sociale	administrate	și	finanțate	din	bugetul	

Consiliului	Județean	Dolj	pentru	anul	2023	(comisia	nr.5	și	comisia	nr.6)
14.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Direcției	Generale	de	Asistență	Socială	și	Protecția	Copilului	Dolj,	pe	anul	2023	

și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.6)
15.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Centrului	Județean	pentru	Protecția	Naturii,	Turism	și	

Dezvoltare	Rurală	Durabilă	Dolj	pentru	anul	2023	și	estimările	pentru	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.2)
16.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Clubului	Sportiv	Județean	Știința	”U”	Craiova	pe	anul	

2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
17.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Muzeului	Olteniei	Craiova,	pe	anul	2023	și	estimările	

pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
18.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Muzeului	de	Artă	Craiova,	pe	anul	2023	și	estimările	

pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
19.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Bibliotecii	Județene	”Alexandru	și	Aristia	Aman”,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	

anii	2024-2026	și	a	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	fondurilor	externe	nerambursabile	al	Bibliotecii	Județene	”Alexandru	și	Aristia	
Aman”,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
20.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Centrului	Județean	pentru	Conservarea	și	Promovarea	

Culturii	Tradiționale	Dolj,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
21.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Școlii	Populare	de	Arte	și	Meserii	”Cornetti”,	pe	anul	

2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)	
22.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Liceului	Tehnologic	Special	”Beethoven”,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-

2026	și	a	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	fondurilor	externe	nerambursabile	al	Liceului	Tehnologic	Special	”Beethoven”,	pe	anul	2023	
(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
23.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Liceului	Tehnologic	Special	”Pelendava”	Craiova,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	

anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
24.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Centrului	Școlar	pentru	Educație	Incluzivă	”Sf.	Vasile”	Craiova,	pe	anul	2023	și	

estimările	pe	anii	2024-2026	și	a	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	fondurilor	externe	nerambursabile	al	Centrului	Școlar	pentru	Educație	
Incluzivă	”Sf.	Vasile”	Craiova,	pe	anul	2023	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
25.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Școlii	Gimnaziale	Speciale	”Sf.	Mina”	Craiova,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	

2024-2026	și	a	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	fondurilor	externe	nerambursabile	a	Școlii	Gimnaziale	Speciale	”Sf.	Mina”	Craiova,	pe	
anul	2023	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
26.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	Centrului	Județean	de	Resurse	și	Asistență	Educațională	Dolj,	pe	anul	2023	și	

estimările	pe	anii	2024-2026	și	a	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	fondurilor	externe	nerambursabile	al	Centrului	Județean	de	Resurse	
și	Asistență	Educațională	Dolj,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4)
27.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	utilizării	sumei	de	25.168,00	mii	lei	din	excedentul	bugetar	al	anului	2022	pentru	finanțarea	

unor	cheltuieli	ale	secțiunii	de	dezvoltare	în	anul	2023	(comisia	nr.1)
28.	 Proiect	de	hotărâre	privind	alocarea	sumelor	defalcate	din	taxa	pe	valoarea	adăugată	pentru	finanțarea	cheltuielilor	descentralizate	

la	nivelul	județului	Dolj,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026,	reprezentând	plata	contribuției	pentru	personalul	neclerical	angajat	
în	unitățile	de	cult	din	județul	Dolj	(comisia	nr.1)
29.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	creditului	intern	pe	anul	2023	(comisia	nr.1)
30.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	bugetului	general	al	județului	Dolj,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	

nr.1)
31.	 Proiect	de	hotărâre	privind	desemnarea	de	către	Consiliul	 Județean	Dolj	a	doi	 consilieri	 județeni	 care	vor	avea	calitatea	de	

evaluatori	în	cadrul	comisiei	de	evaluare	a	performanțelor	profesionale	individuale	ale	secretarului	general	al	județului	Dolj	(comisia	nr.5	
și	comisia	nr.6)
32.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	achiziționării	imobilului	teren	în	suprafață	de	184	mp,	situat	în	municipiul	Craiova,	strada	

Frații	Golești,	nr.2G	(comisia	nr.1)
33.	 Proiect	de	hotărâre	privind	acordarea	unui	mandat	special	Asociației	de	Dezvoltare	Intercomunitară	de	Gestionare	a	Deșeurilor	

ECODOLJ	să	aprobe	în	Adunarea	Generală	a	Asociaților	documentația	de	atribuire	aferentă	Contractului	de	Delegare	a	Gestiunii	Activității	
de	Eliminare	prin	Depozitare	a	Deșeurilor	la	Depozitul	Ecologic	de	Deșeuri	Mofleni-Craiova	(comisia	nr.2	și	comisia	nr.6)
34.	 Proiect	 de	 hotărâre	 	 pentru	modificarea	 anexelor	 nr.3,	 nr.4,	 nr.5,	 nr.7,	 nr.9	 și	 nr.10	 la	 Hotărârea	 Consiliului	 Județean	Dolj	

nr.191/30.06.2022	privind	aprobarea	documentației	de	atribuire	a	Contractului	de	delegare	a	gestiunii	serviciilor	publice	de	transport	
persoane	în	aria	de	competență	a	județului	Dolj	(comisia	nr.3	și	comisia	nr.5)
35.	 Proiect	de	hotărâre	privind	preluarea	în	administrarea	Unității	Administrativ-Teritoriale	Județul	Dolj	a	unui	teren	în	suprafață	de	

6779	mp,	din	proprietatea	publică	a	Unității	Administrativ-Teritoriale	Comuna	Rast	(comisia	nr.1)
36.	 Proiect	de	hotărâre	privind	revocarea	dreptului	de	administrare	al	Spitalului	Clinic	Județean	de	Urgență	Craiova	asupra	unui	

teren	în	suprafață	de	1.760	mp,	situat	în	municipiul	Craiova,	strada	Tabaci,	nr.1,	precum	și	trecerea	acestui	teren	din	domeniul	public	al	
județului	Dolj	în	domeniul	public	al	statului	(comisia	nr.1)
37.	 Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	și	completarea	Hotărârii	nr.269/2021	privind	închirierea		prin	licitație	publică	a	unor	terenuri	

aparținând	domeniului	public	al	Județului	Dolj,	situate	în	Municipiul	Craiova,	Str.	Tabaci,	Nr.1	(comisia	nr.1)	
38.	 Diverse	-	interpelări
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Slatina. 80% dintre blocuri, reabilitate. 
Anveloparea continuă

Municipalitatea continuă şi în acest 
an programul de anvelopare termică 
a blocurilor de locuinţe din Slatina.

Viceprimarul Gigi Vîlceleanu 
a declarat că municipalitatea va 
prevede şi în acest an fonduri pentru 
continuarea acestui program.

Aproximativ 80% dintre blocurile 
de locuit din Slatina sunt deja 
anvelopate termic, iar în prezent alte 
60 sunt în lucru, în diferite stadii de 

execuţie.
„Slatina stă foarte bine în ceea 

ce priveşte reabilitarea termică a 
blocurilor de locuit. Din totalul de 
aproximativ 700 de blocuri, avem 
reabilitate undeva la 550 şi mai 
sunt încă 60 în derulare. Ca şi 
procent, avem undeva la 80 la sută 
din totalul de blocuri reabilitate 
termic, ceea ce înseamnă foarte 
mult. Nu ştiu câte oraşe au aşa 
ceva. Este un program început de 
foarte mult timp, care a continuat 
şi va continua, este benefic pentru 
locuitorii noştri. Vom continua 

Ce bani se cheltuie pentru întreținerea unui 
bătrân într-un cămin de stat

Deși costurile lunare generate 
de întreținerea unui bătrân într-un 
azil se situează între 3.600 și 7.000 
lei, contribuția care revine persoanei 
asistate sau susținătorilor legali ai 
acesteia este diferită. Suma s-a 
majorat de curând.

Potrivit adevărul.ro, persoanele 
vârstnice care aleg să fie îngrijite 
într-un cămin de stat au obligația, 
în cazul în care au venituri, să 
suporte o contribuție lunară, valoarea 
contribuției aprobându-se anual. 
Dacă nivelul veniturilor înregistrate 
nu le permite, plata contribuției cade 
în sarcina susținătorilor legali.

În județul Olt funcționează două 
cămine pentru îngrijirea persoanelor 

vârstnice - în municipiul Slatina, 
respectiv în localitatea Fălcoiu - cu 
o capacitate cumulată de 100 locuri, 
acestea aflându-se în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Olt.

În această lună a fost aprobată 
de către consilierii județeni din 
Olt, valoarea contribuției lunare de 
întreținere datorată de persoanele 
vârstnice care dispun de venituri 
proprii (sau de susținătorii legali), 
sumele crescând pentru acest an cu 
aproximativ 270 lei față de sumele 
aprobate anul trecut.

„Contribuția lunară de întreţinere 
pentru anul 2023 se stabileşte în 
funcţie de cheltuielile de întreţinere, 

pentru hrană şi  gospodărire, 
obiecte de inventar, echipament şi 
cazarmament, materiale igienico-
sanitare, pe anul 2022, calculate de 
către Serviciul contabilitate-salarizare 
din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, raportate la numărul 
de beneficiari din căminele pentru 
persoane vârstnice din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
rezultând o contribuție lunară de 
întreținere, stabilită individualizat în 
funcție de gradul de dependență al 
persoanei vârstnice”, se menționează 
în documentația supusă aprobării 
aleșilor județeni.

Î n  func ț i e  de  g radu l  de 
dependență, contribuția va avea, 
în 2023, următoarele valori: gradul 
I - 1.544 lei; gradul II - 1.531 lei; 
gradul III - 1.509 lei.

Valoarea pe care trebuie să o 
susțină lunar persoana asistată 
sau susținătorii legali ai acesteia 
a crescut, astfel, cu aproximativ 
270 lei față de anul trecut, valorile 
stabilite de către CJ Olt în urmă 
cu un an, pentru anul 2022, fiind 
următoarele: 1.268 lei pentru gradul 
I de dependență, 1.256 lei pentru 
gradul II de dependență, respectiv 
1.245 lei pentru gradul III de 
dependență.

Alexandru NICA

Weekend plin de accidente rutiere
Weekend-ul trecut a fost unul 

pl in de evenimente rutiere în 
județul Olt. Vremea proastă dar și 
iresponsabilitatea șoferilor au dus la 
mai multe accidente.

Încă de vineri, doi copii și mama 
lor au ajuns la spital, după ce mașina 
în care se aflau a fost implicată 
într-un accident rutier produs pe 
bulevardul Nicolae Titulescu, din 
Slatina.

Potrivit Poliției Olt, în accident 
„au fost implicate trei autovehicule, 
respectiv un autoturism condus de un 
tânăr, în vârstă de 19 ani, din comuna 
Curtișoara, un autoturism condus de 
un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din 
comuna Sâmburești și un autoturism 
condus de un bărbat, în vârstă de 
45 de ani, din municipiul Slatina. În 
urma evenimentului, trei persoane 

au necesitat îngrijiri medicale, fiind 
transportate la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina”.

Evenimente rutiere au continuat, 
și tot în acest weekend, trei persoane 
au fost rănite în urma unui accident 
rutier produs pe Drumul Național 65 
- European 574, în afara localității 
Optași-Măgura. Victimele au fost 
transportate la spital.

„Din primele verificări, polițiștii 
au constatat că în eveniment a fost 
implicat un autoturism condus de 
un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din 
orașul Balș și un autoturism condus 
de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, 
din comuna Căteasca, județul Argeș.

Duminică a avut loc un alt accident 
rutier grav, în urma căruia 5 persoane 
au ajuns la spital. Între aceștia se afla 
și o minoră de 4 ani.

„În urma accidentului rutier 
a rezultat o victimă încarcerată, 
femeie, în vârstă de 59 de ani, 
aceasta a fost extrasă de echipajele 
de pompieri, politraumatizată și 
predată echipajelor medicale.

La spital au fost transportate, 
în total, cinci victime cu diverse 
traumatisme prin accident rutier, 
printre acestea fiind și o minoră, în 
vârstă de patru ani, care prezenta 
traumatism cranio-cerebral și dureri 
la membrele inferioare”, au spus 
reprezentanții ISU Olt.

Polițiștii au fost prezenți, de 
asemenea, la fața locului. La volanul 
celor două autoturisme se aflau 
un bărbat, în vârstă de 66 de ani, 
din municipiul Slatina și un tânăr, 
în vârstă de 27 de ani, din aceeași 
localitate.

În urma evenimentului rutier, 
cinci persoane au necesitat îngrijiri 
medicale, fiind transportate la 
Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Ziua nu s-a încheiat. O tânără 
din Balș s-a urcat la volan după ce a 
consumat alcool și a intrat cu mașina 
într-un parapet.

„Din primele verificări, polițiștii 
au constatat faptul că în eveniment 
a fost implicat un autoturism, condus 
de o tânără, în vârstă de 27 de ani, 
din orașul Balș, care, din cauze ce 
urmează a fi stabilite, a intrat în 
coliziune cu parapetul metalic de 
pe marginea părții carosabile. În 
urma evenimentului rutier, tânăra 
a necesitat îngrijiri medicale, fiind 
transportată la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina”, au spus polițiștii.

Alexandru NICA

tot t impul cu acest program, 
până când vom atinge maximul. 
Sunt anumite condiţii ce trebuie 

îndep l in i te  pentru a  in t ra  în 
programul acesta”, a declarat Gigi 
Vîlceleanu, potrivit gazetanoua.ro.
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Reparații și igienizări la 
Pediatrie și Maternitate

Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
din Craiova va dispune în acest an 
de un buget total de 3,7 milioane 
lei, anunță reprezentanții unității 
medicale. Între altele, se vor face 
lucrări de reparații și igienizări atât 
în secția de Pediatrie, cât şi în 
clădirea Maternitate parter şi etajul 
I. Farmacia centrală şi laboratorul de 
analize medicale sunt, de asemenea, 
vizate.

Conform reprezentanților Spitalului 
Filantropia, vor fi făcute și achiziții 
pentru dotarea cu aparatură a mai 
multor secții medicale, iar Centrul de 
Imagistică și Radiologie al Spitalului 
Filantropia va fi finalizat în lunile 
următoare.

Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
va avea un buget pentru funcționare 
și administrare, reparații curente și 
investiții de 3,7 milioane lei. Vor fi 
executate reparaţii curente în valoare 
de 2,6 milioane de lei, precum: 

lucrări de reparații şi igienizări 
atât pentru secția pediatrie, cât şi 
pentru clădirea maternitate, parter 
plus etajul I, farmacia centrală și 
laboratorul de analize medicale. 
Investițiile reprezintă 1,1 milioane 

de lei. Proiect tehnic, asistență 
tehnică şi execuție pentru Centrul 
de Imagistică și Radiologie al 
Spitalului Filantropia, 770.000 de 
lei, care se va finaliza în lunile 
următoare. Achiziție de paturi și 

mobilier specific pentru secțiile ATI, 
cardiologie, oncologie, hematologie 
şi medicală II, 248.000 de lei”, 
a declarat primarul Craiovei, la 
prezentarea bugetului municipiului 
pe 2023.

Bugetul Craiovei pe 2023, prezentat oficial

Primăria Craiova și-a prezentat 
bugetul pentru anul 2023. Potrivit 
proiectului, în 2023 sunt preconizate 
venituri de 1,28 miliarde de lei şi 
cheltuieli de 1,35 miliarde de lei. 
Bugetul este în dezbatere publică 
până luni, 30 ianuarie.

În acest an, secț iunea de 
dezvoltare la nivelul orașului este 
mai mare decât cea care prevede 
cheltuielile de funcționare. Practic, 
Primăria va aloca pentru dezvoltare 
704.343.000 lei, în timp ce cheltuielile 
secțiunii de funcționare însumează 
doar 648.747.000 lei.

Acest lucru reprezintă un paradox, 
iar motivația municipalității este 

aceea că în acest an vor fi achitate 
mai multe mijloace de transport 
în comun, costurile acestora fiind 
ridicate. Este vorba despre cele 
17 tramvaie noi, dar și cele 30 de 
autobuze electrice, a căror valoare 
totală este de 238,8 milioane de lei.

Din punct de vedere al veniturilor pe 
care Primăria le așteaptă, aproape 350 
de milioane lei vor veni de la Uniunea 
Europeană, prin proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 93 de milioane vor 
ajunge cu titlul de subvenție de la 
bugetul de stat, pentru proiectele 
cu finanțare europeană, în timp ce 
contribuția craiovenilor este cea care 
hrănește cel mai mult, atât cheltuielile, 

cât și investițiile la nivelul orașului. Nu 
mai puțin de 245 de milioane de lei 
vor veni la bugetul municipalității din 
taxe și impozite, iar alți peste 436 de 
milioane lei din cotele defalcate din 
impozitul pe venit.

Cel mai mare buget alocat 
de către Primărie este cel care 
privește transporturile. Mai exact, 
municipalitatea pune la bătaie pentru 
acest domeniu 462.640.000 de lei.

Alexandru NICA
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posibilitatea sa faci anumite 
schimbari in locuinta si vei fi 
nevoit sa faci unele cheltuieli 
destul de mari. Mobila pe care 
ai pus ochii in urma cu cateva 
zile va fi in sfarsit a ta.

Aran jeaza- t i  energ ia 
a g r e s i v a  a  z i l e i ,  s i 
fo loses te -o  pen t ru  a  i t i 
impinge intentii le inainte. 
In tens i ta tea  emot iona la 
de as taz i  te  va  pune in 
genunchi daca nu esti atent. 

Succesele recente te fac 
sa te simti presat de anumite 
proiecte. Este posibi l  sa 
trebuiasca sa iei in considerare 
anumite optiuni cu privire la 
activitatile tale in afara carierei 
si a familiei. 

Aran jeaza- t i  energ ia 
agresiva a zilei, si foloseste-o 
pentru a iti impinge intentiile 
inainte. 

Intensitatea emotionala de 
astazi te va pune in genunchi 
daca nu esti atent. 

Cuvintele tale te pot implica 
astazi in probleme, asa ca fii atent 
la ceea ce spui. Incearca sa te abtii 
la comentariile pripite alimentate de 
emotii intense. Aceste comentarii 
pot fi intelese gresit si pot fi folosite 
impotriva ta mai tarziu.

Esti de obicei destul de direct 
cu privire la ceea ce vrei si nu iti 
este deloc frica sa mergi si sa obtii 
tot ce iti doresti. In aceasta zi esti 
putin diferit fata de celelalte zile, 
totusi, energia ta mintala este mult 
mai orientata spre altceva. 

Se pare ca baza ambitiei tale 
sociale a luat un pic de bataie in 
ultima vreme. Energiile planetare 
ar trebui sa iti ofere niste dorinte 
noi. Ele pot fi de o natura mai 
modesta, dar asta nu inseamna 
ca nu vor fi importante. 

O neintelegere minora iti 
poate intoarce ziua cu susul 
in jos. 

Navigarea neteda ar putea 
necesita un efort supraomenesc 
din partea ta pentru a depasi un 
caz tulburator.

Cineva iti poate provoca 
astazi capabilitatile mentale. 

Tendinta ta naturala ar putea 
fi sa preiei informatiile, sa o intrebi 
pentru o vreme si sa revii cu 
decizia sau opinia ta la o data 
ulterioara. 

Serviciul pentru altii ar 
putea dura o mare parte a zilei, 
poate la un nivel artistic sau 
poate sub forma unei energii 
psihice sau vindecatoare. 

Nu crezi ca eforturile tale 
sunt neapreciate.

Nu te supara pe nimeni 
in aceasta zi. Timpul tau 
este prea pretios, iar energia 
ta prea puternica pentru a 
pierde pe cei care te vad ca 
pe un prieten in vreme buna 
sau pe o carpa emotionala.

Corpul tau, care ruleaza cu 
viteze mari, iti spune sa incetinesti. 
Trebuie sa iei o pauza din cand in 
cand. Daca mananci un castron 
mare de floricele de porumb, nu te 
va trimite intr-o spirala descendenta 
din care nu vei iesi niciodata.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:40 Eurovision 2023 
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Istorii incredibile 
13:00 Oamenii şi legea 
13:55 Eurovision 2023 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Maghiara de 
  pe unu 
16:55 Mic portret de   
  mari romance 
17:00 Nocturne 
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 Filiera Franceză (12)
23:00 Soția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi
   Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 Filiera Franceză (12)
03:40 Dincolo de alb   
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

08:40 Tânărul Sheldon 
09:00 Un Crăciun 
  de 8 biți (12)
10:35 Extratereștrii 
  din mansardă (AG)
12:00 Uncharted (AP12)
13:55 Femeia 
  Fantastică 1984 (12)
16:20 Father 
  Stu (15)
18:20 Venom: Să fie 
  carnagiu (N15)
20:00 The Last of Us 
21:15 Peacemaker 
22:00 Brigada 
  sinucigașilor:
   Misiune ucigașă (N15)
00:10 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)
02:15 Toubab (15)
03:50 Equalizer (N15)
06:00 Femeia 
  Fantastică 19

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
17:30 Handbal Feminin: CSM
   București - CS 
  Rapid București
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Lista scurtă 
21:45 FA Cup : Derby 
  Country- West Ham
23:45 Stiri Sport.ro
00:30 Ora exacta in sport (R)
02:30 Găsit nevinovat 
03:30 Lista neagră 
04:30 La bloc

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

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Supernanny 
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (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 Iubitul mamei 
  mele (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Anul 
  dragonului (15)
03:00 Spune-mi 
  cine esti (R)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:15 Sângele apă nu se face
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 Sanctuarul (12)
23:15 Amenintare nevazuta (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 ? 
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 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: 
  Misterele lumii 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Ed Stafford 
04:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
05:00 Maşini 
  pe ales

HBO EUROSPORT

07:00 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul San Juan 
08:00 Patinaj artistic:
   CE Espoo 
09:30 Schi alpin: CM
11:30 Ciclism: Cupa Franţei
   Grand Prixul 
  La Marseillaise 
12:30 Ciclism: Seria Pro 
13:25 Minutul 
13:30 Sărituri cu schiurile: CM 
  Bad Mitterndorf Kulm 
14:30 Tenis: Australian Open
17:25 Minutul 
17:30 Schi alpin: CM
19:00 Călărie: Cupa 
  Mondială Puebla 
20:30 Ciclism: Turul 
  Arabiei Saudite
21:30 Rezumatul Openului  
  Australian 
22:30 Minutul 
22:35 Schi fond: CM Les Rousses

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)
05:15 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:45 Doi frați (AP)
09:45 La bloc 

12:00 Indiana Jones și 
  regatul craniului 
  de cristal (AP)
14:30 Mereu la prima 
  întâlnire (AP)
16:30 Design-ul unei crime
18:15 La bloc 
20:30 Foc incrucisat (12)
22:30 Încredere (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

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

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Batman vs. 
  Superman: Zorii 
  dreptății (12)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem 
  palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Craiova. Trei frați, acuzați de 
proxenetism cu minore

Trei frați cunoscuți în lumea 
interlopă din Craiova au fost reținuți 
pentru trafic de minori și proxenetism, 
în urma unei acțiuni a polițiștilor 
Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Craiova, derulată împreună 
cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. -  
Serviciul Teritorial Craiova.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua 
acționa încă din 2012, iar până acum 
au fost descoperite șase victime. 
Fetele erau exploatate sexual atât în 
țară cât și în străinătate. Ar fi practicat 
prostituția inclusiv într-un club din 
Craiova. Cei trei suspecți au fost 
ulterior plasați sub control judiciar.

„În fapt, trei bărbați, din municipiul 
Craiova, sunt bănuiți că, în cursul 
anului 2012, ar fi constituit un grup 
infracțional organizat, specializat 
în comiterea infracțiunilor de trafic 
de persoane, trafic de minori și 
proxenetism.

Aceștia ar fi racolat mai multe 
persoane vătămate, în scopul 
exploatării sexuale, inițial în țară, 
în municipiile Craiova, Pitești și 
Timișoara, ulterior fiind transportate 
și adăpostite în străinătate (Italia, 
Franța și Elveția).

În perioada martie 2015 - martie 
2017, unul dintre cei trei bărbați, 

sub pretextul obținerii unui contract 
de muncă, ar fi înlesnit practicarea 
prostituției într-un club din municipiul 
Craiova.

În cursul urmăririi penale, au fost 
identificate 6 persoane vătămate, 
majoritatea minore la data săvârșirii 
faptelor și a fost documentată 
implicarea altor trei bărbați, din 
județele Gorj și Argeș, în activitățile 
grupului.

Membri grupării, folosindu-se de 
metoda „loverboy” ar fi identificat 
persoane vulnerabile, cu o situație 
materială precară sau care proveneau 
din familii dezorganizate, pe care le-ar 
fi determinat, și, ulterior, constrâns 
să practice prostituția, inițial în țară 
și apoi în străinătate, sumele de bani 
obținute ajungând în totalitate la 
membrii grupului” - IPJ Dolj.

Anchetatorii au făcut percheziții 
în Dolj, Gorj și Argeș în urma 
cărora au fost ridicate trei telefoane 
mobile, 10.700 de euro și mai multe 
documente. Cinci persoane au fost 
duse la audieri, în baza mandatelor 
de aducere emise pe numele lor.

„ Î n  u r m a  p r o b a t o r i u l u i 
administrat, procurorul de caz 
din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul 
Teritorial Craiova a dispus măsura 
reținerii, pentru 24 de ore, față de 
trei persoane, iar, în cursul zilei de 
27 ianuarie, judecătorul de drepturi 

și libertăți din cadrul Tribunalului 
Dolj a dispus față de aceștia măsura 
controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Activități le s-au desfășurat 
cu sprijinul polițiștilor din cadrul 
Se rv i c iu lu i  de  Combate re  a 
Criminalității Organizate Gorj și ai 
Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Pitești, precum și al 
jandarmilor din cadrul Grupării 

Mobile de Jandarmi Craiova și ai 
inspectoratelor de jandarmi județene 
Gorj și Argeș.

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” - IPJ 
Dolj.

Cartușe de vânătoare 
descoperite într-un 

autoturism, la Calafat
Zeci de cartușe de vânătoare 

au fost descoperite, într-o mașină, 
la Punctul de Trecere a Frontierei 
Calafat din județul Dolj. Persoana în 
cauză nu deținea armă de vânătoare, 
permis de port și nu era vânător 
autorizat.

„La data de 26.01.2023, în jurul 
orei 14.00, în Punctul de Trecere a 
Frontierei Calafat, judeţul Dolj, s-a 
prezentat pentru a intra în țară, aflat 
la volanul unui autoturism, un cetățean 
român, în vârstă de 59 de ani.

În urma efectuării controlului 
de frontieră asupra mijlocului de 
transport, poliţiştii au descoperit, în 
habitaclul autoturismului, două cutii, 
ce conțineau fiecare câte 25 cartușe 
de vânătoare cu alice, calibru 12”, se 

arată în comunicatul poliției.
În cadrul cercetărilor, șoferul a 

declarat că a achiziționat cartușele 
de vânătoare de la un magazin din 
orașul Vidin, Bulgaria, și nu cunoștea 
faptul că pentru a introduce în 
România cartușe de vânătoare, este 
necesar să posede armă, permis de 
port și să fie vânător autorizat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
nerespectare a regimului armelor și 
munițiilor, conform art. 342 din Codul 
Penal și contrabandă calificată, faptă 
prevăzută de art. 271 din Legea 
86/2006, iar cartușele, în valoare de 
150 lei, au fost indisponibilizate în 
vederea continuării cercetărilor.

Eliza RADU

Peste 470.000 de țigarete au 
fost confiscate de polițiști

Un bulgar, de 55 de ani, a fost 
reținut de polițiști ai Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii Economice 
Dolj, pentru 24 de ore. Acesta 
transporta uși din PVC, fabricate 
în Bulgaria. Polițiștii au descoperit 
în interiorul ușilor țigarete, diverse 
mărci, care aveau aplicate timbre 
fiscale emise de Republica Bulgară, 
dar care nu ar fi fost declarate la 
controlul vamal.

„În noaptea de 27 spre 28 ianuarie 
a.c., sub coordonarea Direcției 
de Investigare a Criminalități i 
Economice, poliţiştii Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii Economice 
Dolj au desfășurat o acțiune pe 
linia combaterii comerțului ilicit și 
comercializării ilegale a țigaretelor, 
produselor din tutun și a altor produse 
accizabile.

În cadrul acțiunii, în jurul orei 
03.30, cu sprijinul polițiștilor din 
cadrul Poliției Municipiului Calafat și 
al polițiștilor de frontieră din cadrul 
Serviciului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Dolj, a fost oprită, pentru 
control, pe D.N. 56, în localitatea 
Basarabi, o autoutilitară ce tracta o 
platformă, ambele înmatriculate în 
Republica Bulgară.

Pe platformă au fost descoperite 

uși din PVC, fabricate în Bulgaria, cu 
destinația Belgia. În urma verificărilor 
suplimentare, în interiorul ușilor au 
fost descoperite țigarete, diverse 
mărci, care aveau aplicate timbre 
fiscale emise de Republica Bulgară, 
dar care nu ar fi fost declarate la 
controlul vamal.

Astfel, au fost descoperite 23.571 
de pachete de țigarete (471.420 
de țigarete). Totodată, asupra 
conducătorului auto și a pasagerului, 
doi bărbați de 55 și 45 de ani, cetățeni 
bulgari, a fost descoperiți 22.560 de 
euro, 395 de leva și 86 de lei.

Întreaga cantitate de ţigarete, 
sumele de bani și vehiculele folosite 
au fost indisponibilizate de poliţişti, 
în vederea continuării cercetărilor.

Cei doi bărbați au fost conduși 
la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Dolj, pentru audieri, iar în 
urma probatoriului administrat, a fost 
dispusă reținerea bărbatului de 55 de 
ani, pentru 24 de ore, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de deţinere 
de către orice persoană în afara 
antrepozitului fiscal a produselor 
accizabile supuse marcării, peste 
limita a 10.000 de ţigarete, prevăzută 
de Codul Fiscal”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU
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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. 

PTA Goranu 4Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 15:00

PTA Teiuş 1, PTAB Teiuş 2, PTA Buneşti 5Buneşti09:00 - 16:00
06.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

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

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

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

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

Trafo 1 PTCZ Tipografie - străzile: Aleea Tipogradului, 
Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 12:00

Trafo 2 PTCZ Tipografie - străzile: Aleea Tipogradului, 
Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina12:00 - 16:00

Celula 20 kV sosire din PTCZ 6.16 - străzile: 
Bulevardul 1 Mai, C. A. Rosetti, Ion Heliade Rădulescu

Corabia08:00 - 16:00

06.02

Trafo 2 PA 6.1 Corabia - străzile: C. A. Rosetti, Popa 
Șapcă, Bulevardul Carpaţi

Corabia08:00 - 16:00

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 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 4 Afumaţi - circ. JT nr. 1+2Afumaţi

06.02

09:00 - 17:00 PTA SMA Bechet - circ. JT nr. 1+2Bechet

09:00 - 17:00 PT 241 - cart. Valea Roşie, Șc. Gen. nr. 31, străzile: 
Vântului, Rovinari, Bobâlna, A. Vlaicu, zona 
blocurilor: S1, S2, S3, S4, S5, S6,  S7, S8, S9,S10,  
S11, S12, S13, S14, S15,  T2, T3, T4, T5, T6, T7

Craiova

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

09:00 - 17:00

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

Bârca, 
Gighera

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

01.02

09:00 - 17:00 PT 661 - cart. Izvorul Rece (integral), PT 555 - cart. 
Izvorul Rece, str. Maria Rosetti - circ. JT. nr. 4

Craiova

Simona Radiş, desemnată „Sportiva Anului 2022”. 
4 trofee pentru Federaţia Română de Canotaj!

Cei mai valoroşi sportivi ai Federaţiei 
Române de Canotaj au fost premiaţi, 
alături de antrenorul Antonio Colamonici, 
în cadrul Galei „Sportivul Anului”, 
organizată joi, 26 ianuarie, de Ministerul 
Sportului, la Opera Naţională din 
Bucureşti. Federaţia Română de Canotaj 
a fost cea mai premiată federaţie sportivă 
în cadrul galei, primind nu mai puţin de 
patru trofee. Premiile au fost acordate 

sportivilor cu cele mai bune performanţe 
în 2022, în urma nominalizărilor făcute de 
Asociaţia Presei Sportive.

Simona Radiş a fost desemnată 
„Sportiva Anului” după ce a reuşit o 
performanţă extraordinară în 2022, când 
a devenit dublă campioană europeană 
şi mondială, atât la dublu vâsle feminin 
(W2x), cât şi în barca de 8+1 feminin 
(W8+). Simona este prima canotoare 

din lume care a câştigat două medalii de 
aur în mai puţin de o oră, la Campionatul 
Mondial din 2022.

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au 
primit din partea Ministerului Sportului 
trofeul la categoria „Echipa anului - feminin 
sporturi individuale”. Cele două sportive 
sunt campioane olimpice la Tokyo 2020, 
duble campioane europene în 2022, atât 
la dublu vâsle feminin (W2x), cât şi la 8+1 
feminin (W8+), dar şi campioane mondiale 
în 2022 la dublu vâsle feminin (W2x).

Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, 
componenţii bărcii de dublu rame 
masculin (M2-), au fost desemnaţi 
de Ministerul Sportului drept „Echipa  
anului - masculin sporturi individuale”. 
Campioni mondiali şi europeni în 2022, 
Marius şi Sergiu au devenit primii canotori 
români din istorie cu titlu mondial în proba 
de dublu rame masculin (M2-), aceeaşi 
în care tot anul trecut au cucerit şi aurul 
european.

Antonio Colamonici, antrenor principal 
Loturi Olimpice de Seniori şi Tineret U23 
în cadrul Federaţiei Române de Canotaj, 
a primit premiul la categoria „Antrenorul 
Anului”. Rolul antrenorului este esenţial 
în succesul unor sportivi de performanţă, 
întrucât el este cel care vede potenţialul 
sportivilor, îl fructifică şi îi motivează pe 
aceştia să ajungă la cel mai înalt nivel.

La eveniment a participat şi Elisabeta 
Lipă, preşedintele Federaţiei Române de 
Canotaj, care este întotdeauna alături 
de sportivi, precum şi o parte din staff-ul 
Federaţiei Române de Canotaj.

„Vreau să trimit felicitările mele 

Ministerului Sportului, domnului ministru 
Eduard Novak şi tuturor celor implicaţi 
în organizarea acestui eveniment, care 
a celebrat performanţa la cel mai înalt 
nivel. Sportivii muncesc atât de mult şi 
merită astfel de momente, în care munca 
lor şi rezultatele extraordinare să le fie 
recunoscute şi premiate. Mă bucură foarte 
mult că Federaţia Română de Canotaj a 
luat acasă 4 dintre cele 14 premii acordate 
seara trecută, după un an 2022 în care 
sportivii au demonstrat excelenţă la cele 
mai importante competiţii internaţionale. 
Felicitări, Simona! Felicitări, Ancuţa! 
Felicitări, Marius şi Sergiu! Felicitări, Antonio 
Colamonici! Avem o echipă puternică, 
unită şi sunt sigură că vom demonstra 
în continuare chiar mai mult decât am 
făcut-o până acum. Mulţumim Ministerului 
Sportului şi Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român pentru susţinere, Asociaţiei Presei 
Sportive pentru nominalizări şi tuturor 
partenerilor noştri fiindcă fără sprijinul lor 
constant, nimic din toate acestea nu s-ar 
putea întâmpla”, a declarat Elisabeta Lipă, 
preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.

Federaţia Română de Canotaj
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 27.01.2023

Rezolvare integramă, Vineri 27.01.2023

C, U, CAPSA, TAIN, CAREU, RARA, A, S, SAT, ROTAT, A, EV, 
TAPA, LS, PRESAT, AM, ET, RE, STIRC, PA, RECREA, S, DAR, 
URCAT, PLAT, ERA, DIABET, AN.

Florența Ilie rămâne la CSM Târgu Jiu

Florența Ilie va evolua în continuare 
pentru CSM Târgu Jiu, sub comanda 
lui Liviu Andrieș, pentru încă două 
sezoane, până în 2025. Oficialii 

Partida Sepsi - FCU Craiova a fost suspendată
Meciul dintre Sepsi și FCU Craiova 

a fost suspendat, după doar 25 de 
minute. Arbitrul a oprit jocul, din 
cauza fanilor. Suporterii au avut 
scandări xenofobe, iar centralul nu a 
acceptat așa ceva. Astfel, cele două 
formații au fost trimise la vestiare, iar 
oamenii din tribune avertizați.

După revenirea echipelor pe 
gazon, scandările au continuat. 
Așadar, arbitrul a oprit definitiv 
pa r t i da .  Până  l a  momen tu l 
tensionat, trupa din Bănie a fost 
mai periculoasă. Elevii lui Bergodi 
așteptau ca oaspeții să greșească 
și să îi prindă pe contră.

La finalul duelului, deznodământul 
nu era clar. Comisiile vor decide care 
dintre cele două echipe va câștiga 
meciul. Gazdele riscă să piardă la 
masa verde, ținând cont de faptul 
că au organizat duelul. Totodată, ar 
putea să joace mai multe meciuri fără 

spectatori.

Sepsi - FCU Craiova, 0-0 
după 25 de minute!
Sepsi (4-3-3): Niczuly (cpt.) -  

Dimitrov, Ciobotar iu,  Bălașa, 
Dumitrescu - C. Matei, Păun, 
Aganovic - Tudorie, Safranko, 
Ștefănescu. Rezerve: Began - Ninaj, 
M. Tamas, Ispas, Francisco Junior, 
I. Gheorghe, Achahbar, A. Șerban, 
Rondon. Antrenor: Cristiano Bergodi.

FCU Craiova (4-2-3-1): Gurău -  
Paramatt i ,  Duarte, Agost inho 
Henriques, Huyghebaert - Albu, 
Vl. Achim - Baeten, Bauza (cpt.), 
Bahassa - Chițu. Rezerve: R. Popa -  
Negru, Mascarenhas, Zanfir, Van 
Durmen, Asamoah, Ganea, Ibrahim, 
Blănuță.

Antrenor: Nicolo Napoli.
Stadion: Sepsi Arena, Sfântu 

Gheorghe

Arbitru: Andrei Chivulete / 
Asistenți: Sebastian Gheorghe și 
Andrei Constantinescu

Arbitru VAR: Cătălin Popa / Arbitru 
AVAR: Adrian Vornicu.

Cătălin ANGHEL

grupării gorjene au ajuns la un acord 
cu experimentata handbalistă.

Reprezentanții clubului se gândesc 
deja la următorul an competițional 
și au prelungit înțelegerile cu mai 
multe jucătoare, care formează un 
nucleu solid la echipa gorjeană, iar 
lotul pentru următoarea stagiune 
prinde tot mai mult contur, a anunțat 
csmtargujiu.ro.

Pe lângă Ekaterina Dzhukeva 
(portar),  Ana Cio lan (pivot), 
Alexandra Gavrilă (centru), Angela 

Pușcaș (centru), jucătoare care și-
au prelungit angajamentele cu CSM 
Târgu Jiu, echipa lui Liviu Andrieș 
și-a asigurat și postul de extremă 
dreapta, acolo unde evoluează 
Florența Ilie, care la rândul ei și-a pus 
semnătura pe un nou angajament cu 
echipa din Târgu Jiu.

Handbalista de 26 de ani a venit 
la CSM Târgu Jiu spre finalul anului 
2021, după ce mai jucase în Liga 
Florilor pentru HCM Slobozia și U Cluj 
Napoca. La Târgu Jiu s-a acomodat 

foarte repede, iar evoluțiile sale au 
contribuit la promovarea istorică a 
echipei din Târgu Jiu în Liga Florilor.

„Sunt fericită să fac parte din 
acest proiect și în următoarele 
sezoane. Proiectul pe care-l avem 
și implicarea celor din jur m-au 
convins să semnez prelungirea”, a 
declarat extrema dreaptă, Florența 
Ilie, pentru site-ul oficial, după 
prelungirea angajamentului cu 
echipa din Târgu Jiu.

Claudia GROSU
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278.5647
4.4928
5.5612

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
† Sfinții Trei Ierarhi

4.8922
Max.        2oC
Min.   -1oC 

SLATINA 
SEVERIN

2/-2oC
5/1oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

4/-30C
4/-5oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

CSU Craiova știe să câștige cu Neagoe pe bancă
CSU Craiova a câștigat pentru 

prima dată în 2023, într-un meci 
oficial. Trupa din Bănie s-a impus, 
pe teren propriu, în fața celor de la 
FC Hermannstadt. Oltenii a învins 
cu scorul de 2-0, după o dublă a 
lui Andrei Ivan. Atacantul a deschis 
scorul cu o execuție de excepție.

În urma acestei victorii, craiovenii 
au mai scăpat de emoțiile calificării în 
play-off. Ei se clasează pe locul 5 și 
păstrează încă șanse și la titlu. Totuși, 

câștigarea campionatului nu mai este 
un obiectiv pentru alb-albaștri, care 
vor doar un loc de cupe europene.

CSU Craiova: Arlauskis - Martic, 
V. Găman, Raul Silva, Vătăjelu - 
Căpățînă, Screciu - Ișfan, Nistor, 
A. Ivan - Rivaldinho. Rezerve: I. 
Popescu - Zajkov, Hanca, Mateiu, 
Danciu, Roguljic, Cîmpanu, Koljic, 
Markovic.

Antrenor: Eugen Neagoe.
Hermannstadt: Letica - C. Ene, 

Bejan, Issah - Butean, P. Petrescu, 
Mino Sota, Opruț - Balaure, D. 
Paraschiv, Oroian. Rezerve: Muțiu - V. 
Popa, Etienne, Biceanu, C. Popescu, 
Bărbuț, D. Iancu, Babic, Buhăcianu.  
Antrenor: Marius Măldărășanu.

Stadion: Ion Oblemenco (Craiova). 
Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti) / 
A1: Gheorghe Bogdan (Bucureşti), 
A2: Orbuleţ Mircea (Bucureşti) / 
Arbitru VAR: Costreie Sorin (Buftea)

Cătălin ANGHEL

Neagoe nu concepea să piardă cu Hermannstadt: 
„Am controlat partida de la un cap la altul”

Eugen Neagoe și-a rezolvat 
problemele cu U Cluj. Antrenorul a 
putut să se așeze pe banca celor 
de la CSU Craiova. A fost dorința lui 
cea mai mare, iar acum a devenit 
realitate. Tehnicianul și-a condus 
elevii spre victorie, scor 2-0, contra 
celor de la Hermannstadt și s-a 
declarat mulțumit la finalul meciului.

„Chiar dacă nu am fost pe bancă 
la Botoșani, mă cunoașteți, tot eu 
am pregătit echipa. Din păcate, nu 

ne-a ieșit cum am dorit. În această 
seară, am întâlnit o echipă bună, nu 
întâmplător a câștigat cu CFR, cu 
Farul. Cred că am controlat partida de 
la un cap la altul, chiar dacă nu am 
avut multe ocazii în prima repriză. O 
singură ocazie au avut. În repriza a 
doua am făcut un joc foarte, foarte 
bun. Am marcat două goluri, am avut 
o bară și alte ocazii, scorul putea fi 
mult mai mare”, a declarat Neagoe, 
la finalul meciului cu Hermannstadt.

Antrenorul și-a felicitat elevii și 
spune că nu vrea să dea jucători 
afară de la CSU. Neagoe vrea un 
lot numeros, pentru a reuși să 
ruleze fotbaliștii. El le-a promis alb-
albaștrilor că fiecare va avea șansa 
să joace.

„Băieții merită felicitări pentru că 
au făcut un efort foarte mare. A fost 
un joc plăcut, dar îmi doresc să jucăm 
mult mai bine și putem să facem acest 
lucru. Cu siguranță, toți jucătorii vor 
mai avea șanse. Nu eu vând jucători, 
nu am venit să dau jucători afară. Îi 

spuneam patronului că e foarte dificil 
să alcătuiesc primul 11, să trec cei 
20 de jucători pe foaie, dar e mai 
bine așa decât să nu avem cu cine să 
jucăm. Îmi doresc să fie toți sănătoși. 
În general, băieții au fost exemplari în 
această perioadă, mai puțin la jocul 
de la Botoșani. În acest moment nu 
am discutat de un alt transfer, dar 
dacă va apărea un jucător valoros 
pe care putem să-l aducem, patronul 
va reacționa pozitiv”, a mai transmis 
Eugen Neagoe.

Cătălin ANGHELAndrei Ivan, vedeta meciului 
CSU - Hermannstadt: „Trebuie 

să urcăm pe podium”
Andrei Ivan a marcat două goluri 

în meciul cu Hermannstadt. Prima 
reușită a atacantului a fost una 
de excepție. La finalul partidei, 
fotbalistul de la CSU Craiova a spus 
că vrea să dea cât mai multe goluri 
sub comanda lui Neagoe, antrenorul 
care i-a redat încrederea.

„Sunt bucuros pentru echipă că 
am câștigat, am luat cele trei puncte, 
aveam nevoie. Nu am mai marcat 
de ceva timp. Au fost mai multe 
motive. A fost o primă repriză bună, 
dar nu ne-am creat prea mult ocazii. 
Suntem bucuroși că am luat cele trei 
puncte, trebuie să urcăm mai sus, 
pe podium. E normal să te gândești 
la Craiova, dar în ce situație suntem 
acum, am strâns 41 de puncte, e un 
drum lung, vom vedea ce ne rezervă 
viitorul. E nevoie de Mister pe bancă. 
La Botoșani ne-a lipsit și s-a văzut și 
pe tabelă. Știe să comunice cu noi, 
știe să vorbească și asta e cel mai 
important pentru noi. Mi-am propus 

să marchez cât mai mult pentru 
Universitatea Craiova”, a declarat 
fotbalistul.

Totodată, Ivan spune că nu știe 
dacă va pleca de la CSU. Fotbalistul 
susține că doar șefii clubului cunosc 
astfel de detalii: „(n.red. - Există 
șanse să pleci?) Asta nu am de unde 
să știu, doar domnul președinte știe. 
Nu am fost niciodată informat. Nici 
când am plecat la Krasnodar nu am 
știut nimic. (n.red. - Dar aștepți o 
ofertă?) Momentan, nu știu nimic, 
v-am spus”, a spus Andrei Ivan.

Eugen Neagoe își dorește ca Ivan 
să ajungă la națională. Tehnicianul 
se felicită pentru faptul că i-a dat 
banderola de căpitan atacantului: 
„Nu întâmplător l-am pus căpitan pe 
Andrei, e un jucător valoros. De asta 
e Ivan căpitan, de asta e în vizorul 
naționalei, ne așteptam și trebuie 
să vină cu execuții foarte bune”, a 
explicat antrenorul.

Cătălin ANGHEL


