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Tânăr din Vâlcea, la volan, 
drogat cu 4 substanțe

Un tânăr de 21 de ani din Vâlcea 
a fost depistat de către polițiştii 
Formațiunii Rutiere Drăgăşani în 
timp ce conducea un autoturism, 
aflându-se sub influența mai multor 
substanțe interzise. Șoferul a fost 
testat cu etilotestul, iar aparatul a 
relevat că acesta era pozitiv la nu 
mai puțin de 4 substanțe, printre 
care MDMA.

„La data de 29 ianuarie 2023, 
po l i ț i ş t i i  Formaț iun i i  Rut ie re 
Drăgăşani au surprins în trafic 
un tânăr de 21 de ani, în timp 
ce conducea un autoturism în 
munic ip iu l  Drăgăşani,  județul 
Vâlcea, sub influența unor substanțe 
interzise.

După testarea acestu ia cu 
aparatul drugtest, care a rezultat o 
valoare pozitivă pentru substanțele 
COC, MET, MDMA şi MTD, a fost 
condus la spital, pentru recoltarea 
de mostre biologice, în vederea 
stabilirii prezenţei substanţelor 
psihoactive în organism.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal ,  în  care se efectuează 

cercetări, sub aspectul comiterii 
infracțiunii de conducerea unui 

vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe”, au 

spus polițiştii vâlceni.

Amenzi de aproape 60.000 lei, în trafic
Polițiştii din Vâlcea au avut de 

muncă în acest weekend. Oamenii 
legii au aplicat nu mai puțin de 266 
de amenzi în valoare totală de 59.635 
de lei. Au fost reținute 34 de permise 

de conducere şi 8 certificate de 
înmatriculare.

„Polițiştii au legitimat peste 600 
de persoane, au controlat 567 de 
autoturisme şi au efectuat peste 
150 de testări de alcool şi droguri, 
fiind aplicate 266 de sancțiuni 
contravenționale, în cuantum de 
aproximativ 59.635 de lei.

Din totalul acestora, 86 au fost 
aplicate pentru nerespectarea 
regimului legal de viteză, una pentru 
consumul de băuturi alcoolice la volan, 
11 pentru depăşire neregulamentară 
şi 4 pentru neacordare prioritate 
pietoni/vehicule. Totodată, 23 au fost 
aplicate pentru abateri ale pietonilor, 
10 pentru abateri ale bicicliştilor şi 3 
pentru abateri ale căruțaşilor, iar 128 
pentru alte nereguli.

De asemenea, pe parcursul 
acțiunilor au fost reținute, în vederea 
suspendării dreptului de a conduce 
pe drumurile publice, 34 de permise 
de conducere (13 pentru încălcarea 
regimului legal de viteză, 11 pentru 
depăşiri neregulamentare, 1 pentru 
consumul de băuturi alcoolice, 4 
pentru neacordare prioritate vehicule/ 
pietoni şi 5 pentru alte abateri).

Totodată, au fost retrase 8 
certificate de înmatriculare şi au fost 
constatate 6 infracțiuni, dintre care, 
2 pentru refuzul sau sustragerea de 
la prelevarea de mostre biologice şi 
4 pentru conducerea unui vehicul 
sub influența băuturilor alcoolice 
sau a altor substanțe”, au spus 
polițiştii.

Alexandru NICA
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Un severinean s-a aruncat în gol, 
de pe un bloc

Un bărbat în vârstă de 37 de ani se 
zbate între viață și moarte la Spitalul 
Județean din Severin după ce ar fi 
încercat să se sinucidă aruncându-se 
în gol de pe un bloc. Medicii fac tot 
ce le stă în putință însă șansele sale 
de supraviețuire sunt tot mai mici.

Nefericitul eveniment a avut loc 
duminică seara, într-un bloc situat 
la câteva sute de metri de Serviciul 
Județean de Ambulanță Mehedinți 
din Drobeta Turnu Severin. Un bărbat 
de 37 de ani, din Drobeta Turnu 
Severin, a căzut în gol, în scara unui 
bloc. Din primele verificări reiese că 
bărbatul locuia în blocul vecin și ar 
fi încercat să își pună capăt zilelor, 
aruncându-se în gol. Locatarii au auzit 
bubuitura, iar, când au ieșit afară, au 
descoperit omul căzut. Autoritățile 

au fost sesizate și s-au deplasat de 
urgență la fața locului. Bărbatul a fost 
transportat de spital, însă starea sa 
este extrem de gravă, cu slabe șanse 
de supraviețuire.

„Am fost solicitați să intervenim 
pentru un pacient care a căzut în gol, 
în scara unui bloc. Nu se știe, încă, 
etajul de la care a căzut, se presupune 
că 3 sau 4. La locul solicitării, am găsit 
un tânăr care respira greoi, cu mult 
sânge în jurul lui. Vecinii au spus 
că au auzit o bubuitură și l-au găsit 
căzut. L-am aspirat și am luat primele 
măsuri la fața locului. L-am transferat 
la UPU a spitalului, dar starea lui este 
gravă”, a declarat medicul Horia Ene, 
din cadrul Serviciului Județean de 
Ambulanță Mehedinți.

La fața locului, s-au deplasat 
polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți, 
care au deschis o anchetă, pentru a 
stabili cu exactitate cum s-a produs 
acest incident.

Bărbat reținut după 
ce și-a bătut câinele

Un bărbat de 33 de ani din Drobeta 
Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost 
reținut, duminică, fiind bănuit că și-a 
bătut câinele cu o curea.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru 
Protecția Animalelor cu sprijinul 
polițiștilor din cadrul Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale au făcut o percheziție 
domiciliară, duminică, la un bărbat 
bănuit de săvârșirea infracțiunii de 
schingiuire a animalelor.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru 
Protecția Animalelor cu sprijinul 
polițiștilor din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale au pus în 
executare un mandat de percheziție 
domiciliară la domiciliu unui bărbat 
bănuit de săvârșirea infracțiunii 
schingiuirea animalelor.

Din cercetări a reieșit că la 

data de 24 ianuarie, în timp ce se 
afla în imobilul său din municipiul 
Drobeta Turnu Severin bărbatul de 
33 de ani ar fi aplicat mai multe 
lovituri cu un obiect de tipul unei 
curele, exemplarului canin deținut 
aparținând raselor periculoase”, au 
spus reprezentanții poliției.

A fost pus în executare un mandat 
de aducere față de bărbatul de 33 de 
ani, iar după audieri s-a luat măsura 
reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
schingiuire a animalelor, urmând ca 
bărbatul să fie prezentat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin în vederea luării unei 
alte măsuri preventive.

Eliza RADU

Nouă kilometri de piste 
pentru biciclete, la Severin

Nouă kilometri de piste pentru 
biciclete au fost realizați la Drobeta 
Turnu Severin, banii provenind din 
fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.

Administrația publică locală și-a 
propus să dezvolte infrastructura 
de ciclism urban, o modalitate 
de transport nepoluant, în scopul 
creșterii siguranței pietonilor și 
bicicliștilor, al reducerii emisiilor de 
gaze, descongestionării traficului, 
reducerii zgomotului și nivelului de 
poluare în zonele centrale.

Proiectul, al cărui beneficiar 
este Primăria Municipiului Drobeta 
Turnu Severin, are o valoare totală 
de aproximativ 7,9 milioane de lei 
și o finanțare nerambursabilă de 7,5 
milioane de lei.

Investiția a constat în realizarea 
unui traseu pentru bicicliști cu o 
lungime totală de 8,997 m, pe 
următoarele artere din municipiu:

- Carol I (cuprins între intersecția 
cu str. Dimitrie Grecescu și intersecția 
cu str. Theodor Costescu);

- Theodor Costescu (cuprinsă 
între bd. Carol I și str. Traian) și zona 
intersecției cu str. Aurelian;

- Traian (cuprinsă între intersecția 
cu str. Theodor Costescu și intersecția 
cu str. Anghel Saligny);

- Anghel Saligny (cuprinsă între 
intersecția cu str. Traian și intersecția 
cu bd. Tudor Vladimirescu) și zona 
intersecțiilor cu str. Constantin 
Brâncoveanu, str. Calomfirescu, str. 
Adrian, str. Mareșal Averescu;

- Mihai Viteazu - tronson 1 (cuprins 
între intersecția cu bd. Nicolae Iorga 
și intersecția cu str. Prelungirea Orly);

- Mihai Viteazu - tronson 2 (cuprins 
între intersecția cu str. Prelungirea 
Orly și intersecția cu bvd. Aluniș);

- Prelungirea Orly (cuprinsă între 
intersecția cu bd. Mihai Viteazu și 
intersecția cu str. Crișan);

- Crișan - tronson 1 (cuprins între 
intersecția cu str. Prelungirea Orly și 
intersecția cu bd. Mihai Viteazu);

- Crișan - tronson 2 (cuprins între 
intersecția cu bd. Mihai Viteazu și 
intersecția cu bd. Revoluției 16-22 
Decembrie);

- Gheorghe Anghel (cuprinsă între 
intersecția cu bd. Tudor Vladimirescu 
și intersecția cu bd. Mihai Viteazu).

Vera IONESCU

Foto: Facebook/Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
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Turiști beți la volan sau cu permisul 
suspendat, prin Rânca

Turiștii au profitat de ninsoarea 
de weekend-ul trecut și au mers la 
Rânca. Numai că, nu toată lumea a 
fost regulamentară. Polițiștii au prins 
șoferi beți la volan sau cu permisul de 
conducere suspendat.

„La data de 28 ianuarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Novaci au depistat, în trafic, un bărbat 
de 33 de ani, din comuna Cetate, 
județul Dolj, în timp ce conducea 
un ATV pe DN 67 Rânca, iar în urma 
testării cu aparatul etilotest, acesta 
a indicat o concentrație de 0,57 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul, de către 
o persoană aflată sub influența 
băuturilor alcoolice.

La data de 28 ianuarie a.c., polițiști 
din cadrul Poliției Orașului Novaci au 
depistat în trafic, un bărbat de 35 

O șoferiță beată a intrat cu 
mașina într-un cap de pod

O tânără de 27 de ani, din comuna 
Runcu, a intrat cu mașina într-un cap 
de pod. Șoferița a fost testată cu 
aparatul etilotest, iar în urma testării 
a rezultat o concentrație de 0,65 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.

„La data de 27 ianuarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Municipiului 
Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 
unic de urgență 112, cu privire la 
faptul că pe raza comunei Runcu s-a 
produs un eveniment rutier.

Polițiștii deplasați la fața locului 
au stabilit faptul că o tânără de 27 
de ani, din comuna Runcu, în timp 
ce conducea un autoturism pe DC 

131 A Runcu, a pierdut controlul 
asupra direcției de mers și a intrat în 
coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului au rezultat doar 
pagube materiale. Conducătoarea 
auto a fost testată cu aparatul 
etilotest, iar în urma testării a rezultat 
o concentrație de 0,65 mg/l alcool 
pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul, de către 
o persoană aflată sub influența 
alcoolului”, potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

de ani, din municipiul Drobeta Turnu 
Severin, județul Mehedinți, în timp 
ce conducea un autoturism, pe DN 
67 C Zona Turistică Montană Rânca, 
având dreptul de a conduce vehicule 
pe drumurile publice suspendat”, 
potrivit IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a unui 
vehicul pe drumurile publice, de către 
o persoană care are suspendat acest 
drept.

„La data de 29 ianuarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Novaci au depistat, în trafic, un tânăr 
de 25 de ani, din comuna Valea 
Stanciului, județul Dolj, în timp ce 
conducea un ATV pe DN 67 C Zona 
Turistică Montană Rânca, fără a 
poseda permis de conducere.

Din verificările efectuate de 
polițiști, s-a stabilit faptul că ATV-ul 
îi fusese încredințat tânărului de către 
o tânără de 28 de ani, din comuna 
Dobrești, județul Dolj.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de conducere a unui 
vehicul pe drumurile publice, de către 
o persoană care nu posedă permis 
de conducere și încredințarea unui 

vehicul unei persoane care nu deține 
permis de conducere”, potrivit sursei 
citate.

Olteni arestați după ce 
ar fi furat cablurile de 

telecomunicații din Albeni

Un bărbat de 42 de ani din 
comuna Albeni și doi tineri de 20 
și 25 de ani, din comuna Miheșu 
de Câmpie, județul Mureș, au fost 
încătușați fiind bănuiți că au furat 100 
metri de cablu de telecomunicații de 
pe raza localității Albeni.

„La data de 27 ianuarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Târgu-Cărbunești au reținut pentru 
24 de ore și introdus în Centrul de 
Reținere și Arestare Preventivă al 
IPJ Gorj, un bărbat de 42 de ani din 
comuna Albeni și doi tineri de 20 și 
25 de ani, din comuna Miheșu de 

Câmpie, județul Mureș, bănuiți de 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări, polițiștii au stabilit 
faptul că, în perioada 8-9 ianuarie a.c., 
bănuiții ar fi sustras circa 100 metri de 
cablu de telecomunicații de pe raza 
localității Albeni. Prejudiciul cauzat 
în urma săvârșirii infracțiunii este 
de aproximativ 5000 lei. Cercetările 
continuă sub supravegherea unității 
de parchet competente, pentru 
documentarea întregii activități 
infracționale a bărbaților”, potrivit 
IPJ Gorj.

Claudia GROSU
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PUBLICITATEPolițiștii, 
nemulțumiți 

de uniformele 
primite: 

„Pantalonii s-au 
rupt, jachetele 

s-au uzat”

Sindicatul Europol a 
afirmat, luni, că, după doar 
o lună de folosire, noile 
uniforme se deteriorează. 
Potr iv i t  s indica l işt i lor, 
panta lon i i  s -au  rupt , 
jachetele s-au uzat, iar 
inscripţiile cu „Poliţia” s-au 
dezlipit.

„De  un  an  de  z i l e 
semnalăm sub diferite 
forme probleme în privinţa 
noi i  uni forme pe care 
Poliţia Română vrea să 
o achiz i ţ ioneze. De la 
licitaţii anulate şi până la 
caiete de sarcini întocmite 
necorespunzător, temerea 
noastră s-a materializat 
când absolvenţii şcolilor de 
agenţi de poliţie au primit 
în 2022 noua uniformă”, 
susţin sindicaliştii, într-o 
postare pe Facebook.

Po t r i v i t  a c e s t o r a , 
m a t e r i a l e l e  f o l o s i t e 
nu corespund cu cele 
prezentate.

„Colegii semnalează deja 
situaţii în care, la o lună de 
la utilizare, pantalonii s-au 
rupt, jachetele s-au uzat 
la contactul cu dotările de 
pe centură, iar inscripţiile 
cu „Poliţia” s-au dezlipit”, 
au mai transmis sindicaliştii, 
distribuind fotografii cu 
uniformele deteriorate.

Sindicatul Europol a 
adăugat că, nici după 20 
de ani, Poliţia Română „nu 
este capabilă să facă un 
mic efort şi să se asigure 
că zecile de milioane de 
lei destinate noii uniforme 
sunt cheltuite legal ş i 
eficient”.

Vera IONESCU

Foto: Facebook/Sindicatul Europol
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Slatina. Bază sportivă, reabilitată

Baza sportivă de la Şcoala „Nicolae 
Iorga”, fostă Şcoala Nr. 5, din Slatina 
va fi reabilitată în acest an, cu 
fonduri de la bugetul local. Potrivit 
gazetanoua.ro, viceprimarul Slatinei, 
Gigi Vîlceleanu, a declarat că proiectul 
prevede realizarea unui teren sintetic 
multifuncţional, dar şi de terenuri 
pentru tenis de câmp.

„Nu arată deloc fericit, acum. 
Am avut o vizită în teren, cu domnul 
primar şi cu domnul citymanager, 
şi ne-am pus la punct cu ceea ce 
urmează să facem acolo, anul acesta 
vom bugeta pentru realizarea unei 
baze sportive moderne, cu un teren 
sintetic multifuncţional şi terenuri 

de tenis de câmp”, a declarat Gigi 
Vîlceleanu, potrivit sursei.

Tot în acest an, patru noi corpuri 
de şcoală vor fi construite, la tot 
atâtea unităţi de învăţământ din 
Slatina.

„Vă pot spune că o prioritate, şi în 
acest an, rămâne pentru noi educaţia. 
Vrem să investim, ca în fiecare an. 
Vrem să investim în viitorul copiilor 
noştri, pentru că ei trebuie să aibe 
toate dotările, să nu le lipsească nimic 
din şcoli, pentru a avea performanţă. 
Sigur, din discuţiile pe care le-am avut 
cu domnul primar, vom avea patru noi 
corpuri de şcoală în patru unităţi de 
învăţământ. Mă refer aici la Şcoala 
„Eugen Ionescu”, Şcoala „Ştefan 
Protopopescu”, Şcoala „Constantin 
Brâncoveanu” şi Şcoala „George 
Poboran””, a declarat Vîlceleanu.

sursafoto: gazetanoua.ro

Stradă importantă din 
Slatina, reabilitată cu 
peste 11 milioane lei

Una dintre străzile importante 
a le orașulu i  de pe Ol t  va f i 
reabilitată. Calvarul șoferilor care 
tranzitează municipiul Slatina se 
apropie de sfârșit. Strada Oituz va 
fi refăcută. Potrivit gazetaoltului.ro, 
valoarea totală a investiţiei este de 
11.751.342,07 lei fără T.V.A.

Principalele lucrări care vor fi 
realizate pe strada Oituz sunt:

I. Sistem rutier - frezare, săpătură 
mecanică, spargere beton, pregătire 
pat drum, balast la carosabil, balast 
stabilizat, reparații la canalizarea 
existentă, mixtură asfaltică AB31,5 - 
8 cm, strat de legătură BAD22.4 - 6 

cm, mixtură asfaltică MAS16 - 4 cm;
II. Trotuare - decapare, spargere 

beton, săpătură mecanică, balast, 
nisip, pavele, borduri mari și mici;

III. Accese proprietăți - săpătură, 
balast, nisip, pavele;

IV. Edilitare - ridicare la cotă 
răsuflători de gaze, ridicare la cotă 
cămine existente, guri de scurgere 
noi, montare conductă PVC D160 
mm, rigolă betonată;

V. Consolidare - balast la carosabil, 
zid de sprijin 30 m;

VI. Semnalizare rutieră - marcaj 
rutier longitudinal și transversal.

Alexandru NICA

Polițiștii, cu ochii pe pietoni. 
18 au fost amendați

Polițiștii olteni au desfășurat 
luni activități care au privit pietonii. 
Oamenii legii au dat și amenzi, dar au 
explicat celor care vor să traverseze 
strada cum trebuie s-o facă în mod 
corect.

18 pietoni au fost amendați pentru 
nerespectarea normelor privind 
circulația pe drumurile publice.

„Acţiunea s-a desfăşurat atât în 
mediul urban, cât şi în mediul rural 
şi a avut în atenție pietonii care nu 
respectă normele privind circulația pe 
drumurile publice.

Astfel, în intervalul orar 07:00-
11:00, poliț ișt i i  au aplicat 18 
sancțiuni, pietonilor care nu au 
respectat normele privind circulația 
pe drumurile publice.

În cadrul activității, polițiștii 
le-au explicat pietonilor regulile 
de circulație și i-au îndemnat la 
respectarea acestora, acțiunea 
vizând în primul rând conștientizarea 
pietonilor cu privire la riscurile la care 
se expun atunci când se deplasează 
pe drumurile publice și nu respectă 
regulile de circulație.

Astfel de activități vor continua 
pe tot parcursul zilei și au ca scop 
informarea pietonilor cu privire la 
necesitatea respectării regulilor 
de circulație, în vederea creșterii 
gradului de siguranță rutieră și 
reducerii accidentelor de circulație în 
care sunt implicați aceștia”, au spus 
polițiștii olteni.

Pentru a evita evenimentele 

rutiere, poliţiştii recomandă pietonilor:
- să se angajeze în traversarea 

drumului public numai prin locurile 
special amenajate (pe trecerea 
de pietoni) şi la culoarea verde a 
semaforului electric, acolo unde 
există;

- să se asigure permanent, chiar 
şi atunci când se află pe trecerea de 
pietoni, că traversarea se poate face 
în condiţii de siguranţă (vehiculele 
sunt oprite înaintea marcajului 
pietonal, în special când drumul 
are mai multe benzi de circulaţie pe 
sens);

- să nu traverseze niciodată în 
fugă pe marcajul pietonal, indiferent 
de urgenţa existentă la un moment 
dat;

- să nu se deplaseze pe partea 
carosabilă, iar acolo unde nu 
există trotuar sau acostament, 
să se deplaseze pe partea stângă 
a drumului, cât mai aproape de 
marginea acestuia;

- pe vreme rea sau întuneric, să 
poarte haine de culori deschise şi/
sau elemente reflectorizante, pentru 
a fi vizibili;

- să nu traverseze prin spatele 
mijloacelor de transport în comun, 
atunci când acestea sunt oprite în 
staţie;

- copiii nu trebuie lăsaţi să 
traverseze singuri - ei sunt imprevizibili 
şi nu pot aprecia corect distanţele și 
vitezele.

Alexandru NICA
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Bugetul Doljului pe 2023, la vot. 
Cât este și pe ce se duc banii?

Județul Dolj va avea în 
acest an un buget de peste 
800 milioane lei. Consilierii 
județeni se întrunesc joi 
în ședință pentru a-l vota. 
Vor vota și cheltuielile 
estimate pentru acest an, 
cheltuieli care vor depăși 
veniturile estimate. Pe ce 
se duc banii, citiți în cele ce 
urmează.

Potrivit proiectului de hotărâre ce 
urmează a fi supus votului consilierilor 
județeni, bugetul general al județului 
Dolj pe anul 2023 este, la partea de 
venituri, în sumă de 811.851.000 lei, 
iar la partea de cheltuieli în sumă de 
842.316 mii lei.

Pentru secțiunea de funcționare, 
suma ce urmează a fi aprobată este 
de 339.436 mii lei.  

Pentru secțiunea dezvoltare, la 
partea de venituri sunt prevăzute 
402.343 mii lei şi la partea de cheltuieli 
427.511 mii lei.

„Învăţământului” îi sunt alocate 
29.018 mii lei, pentru „Asigurări şi 

asistenţă socială” - 143.493 mii lei, 
„Protecția mediului” - 9.816 mii lei, 
iar capitolul „Transporturi” ar urma 
să aibă cel mai mare buget - 331.871 
mii lei.

La capitolul „Transporturi”, suma 
urmează fi repartizată astfel: „pentru 
lucrările de reparaţii şi de întreţinere 
drumuri judeţene se alocă în anul 2023 
suma de 24.294 mii lei. Transferurile 
propuse spre acordare în anul 2023 
pentru R.A. Aeroportul Internaţional 
Craiova sunt în valoare totală de 
25.967 mii lei, din care: 6.186 mii 
lei pentru finanţarea activităţilor de 
natură neeconomică şi 19.781 mii 
lei transferuri pentru investiții (din 
care 13.196 mii lei din excedentul 
anului 2022). Pentru acordarea 
unui ajutor de minimis individual în 
scopul creşterii traficului de pe R.A. 
Aeroportul Internaţional Craiova se 
va aloca pentru anul 2023 suma de 
605 mii lei”. De asemenea, pentru 
proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) care 
vizează modernizări de drumuri se 
alocă suma 242.848 mii lei.

Pentru „Cultură, recreere şi religie” 
în buget este prevăzută suma de 
95.056 mii lei. Din acești bani, între 
altele, Muzeul de Artă Craiova va 
primi transferuri pentru cheltuieli 

curente în valoare de 5.343 mii lei şi 
transferuri pentru investiţii în sumă 
de 831 mii lei - „Sistem acoperiș 
cu ventilație și climatizare pentru 
Centrul Internațional Constantin 
Brâncuși, Documentaţie tehnică 
privind stabilirea măsurilor tehnice 
și organizatorice ce trebuie realizate 
pt. îndeplinirea condițiilor necesare 
obținerii autorizației de funcționare 
din partea I.S.U. Dolj pentru Muzeul 
de Artă Craiova, Analiza de risc la 
securitatea fizică pentru Centrul 
Internaţional Brâncuşi, Sistem 
securitate opere de artă”.

Pentru „Sănătate”, în bugetul 
Doljului pe 2023 este prevăzută 

suma de 24.603 mii lei. Conform 
administrației județene, suma se 
propune a fi repartizată astfel: „pentru 
finanţarea cheltuielilor de personal 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali precum şi a cheltuielilor 
cu medicamentele şi materialele 
sanitare din unităţile medico-sociale, 
finanţate de la bugetul de stat, prin 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 
se alocă pentru anul 2023 suma de 
6.046 mii lei (5.917 mii lei conform 
standardului de cost și 129 mii lei 
pentru plată hotărâri judecătorești). 
Pentru finanţarea spitalelor se alocă: 
o sumă de 63 mii lei transferuri 
curente - acțiuni de sănătate”.

Craiovenii bagă peste 31 de milioane de lei 
în Poliția Locală

Poliția Locală a Municipiului Craiova 
a transmis spre aprobare bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2023. 
Astfel, pentru buna desfășurare a 
acțiunilor pe care le desfășoară agenții 
ar fi nevoie de suma de 31.831.000 de 

lei, bani din bugetul local al orașului.
Astfel, din subvenţii pentru instituţii 

publice, Poliția Locală ar putea fi 
ajutată cu suma de 31.791.000 de 
lei. Totodată, 40.000 de lei ar veni 
din venituri proprii provenite din 

monitorizare sisteme de alarmă şi 
transport.

„La fundamentarea cheltuielilor 
de personal s-au avut în vedere 
cele 285 funcţii ocupate, din care 
280 funcţii publice şi 5 funcţii 
contractuale. Suma propusă la acest 
titlu de cheltuială este de 30.831 mii 
lei şi se va utiliza pentru asigurarea 
dreptur i lor salar ia le aferente 
personalului din această instituţie, 
pe anul 2023 şi pentru cheltuieli 
salariale în natură (acordarea normei 
de hrană) potrivit prevederilor 
O.M.D.R.A.P. nr. 776/2015 privind 
contravaloarea alocaţiei valorice a 
normei de hrană, stabilită conform 
Hotărârii nr. 171/2015 privind 
stabilirea metodologiei şi a regulilor 
de aplicare a drepturilor prevăzute 
la art.351 alin (1) din Legea poliţiei 
locale nr. 155/201”, se menționează 
în raportul de aprobare.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile, suma propusă 
la acest titlu de cheltuială în valoare 
de 980.000 de lei va fi folosită pentru 
plata utilităţilor, carburanţilor, reparaţii 
curente, precum şi alte cheltuieli 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova în anul 2023.

Bugetul Poliției Locale pentru anul 
2023 va sta pe masa consilierilor locali 
din Bănie, joi, în cadrul unei ședințe 
extraordinare. Aceștia vor decide dacă 
agenții vor beneficia de suma pe care 
au cerut-o.

Poliţia Locală a Municipiului Craiova este 
o instituţie publică subordonată Consiliului 
Local Craiova. Astfel, bugetul de venituri 
şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova se aprobă prin hotărâre a autorităţii 
deliberative, la propunerea ordonatorului 
principal de credite.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
O mare parte din zi poate 

fi petrecuta alergand prin 
cartierul tau, poate in compania 
partenerului. Este posibil sa ai o 
multime de comisioane de facut 
sau poate ca esti doar nerabdator 
si nu doresti sa petreci ziua in casa. 

Simtul tau innascut al 
aventurii este activ astazi. 
Ca lator ia este in mintea 
ta. Tu si unii prieteni s-ar 
putea sa aveti idei pentru 
o excursie neconventionala 
intr-un loc exotic. 

S-ar putea sa ai un castig 
financiar astazi si este posibil sa 
nu fie un castig la loterie sau o 
mostenire surpriza. Probabil ca 
este ceva pentru care ai muncit 
din greu, chiar mai mult decat 
te-ai fi asteptat. 

P r o b l e m e l e  d e 
car iera pot impl ica niste 
circumstante delicate care 
necesita metode ingenioase 
pentru a le rezolva. Esti in 
starea de spir i t  potr iv i ta 
pentru nascoci ceva.

Probabil ca te simti plin de 
energie si cauti o iesire pentru 
asta in afara de jogging-ul 
sau antrenamentul obisnuit. 
O excursie de-a lungul unei 
carari pitoresti ar fi exact lucrul 
potrivit. 

Un eveniment social te-ar 
putea aduce in contact cu niste 
oameni interesanti din domenii 
fascinante, unii chiar din locuri 
indepartate. Discutiile te pot 
indrepta catre unul sau mai multe 
interese noi.

Subconstientul tau este 
activ astazi, poate eliberand 
vechile traume din trecut. 

Amintiri de demult s-ar 
putea revarsa in mintea ta 
de parca ar fi fost deschise 
portile. 

O explozie de energie 
f i z i c a  t e -a r  pu t ea  f a c e 
s a  p e t r e c i  o r e  i n t r e g i 
antrenandu-te astazi. S-ar 
putea sa decizi sa incerci un 
program de exercitii nou si 
ambitios. 

Ai tendinta sa fii un suflet 
aventuros din fire. Astazi, dorinta 
de a face ceva ce nu ai mai 
facut pana acum ar putea fi 
coplesitoare. S-ar putea sa te juci 
cu idei scandaloase, cum ar fi sa 
inveti sa faci sarituri cu parasuta. 

Esti implicat intr-un fel de proiect 
ambitios,? S-ar putea sa ai atat de 
multe de facut incat sa decizi sa iei 
un partener, daca nu ai facut-o deja. 
Cand tu si aceasta persoana lucrati 
impreuna, intregul este cu siguranta 
mai mare decat suma partilor.

Daca te-ai gandit sa studiezi 
astrologia, aceasta este ziua sa 
o faci. Chiar daca cunosti deja 
domeniul, ai putea decide sa 
il imparti intr-un aspect mai 
nou sau mai radical, cum ar fi 
astrologia draconica.

Dorinta de a imbunatati 
aspectul casei tale ti-ar putea 
veni brusc astazi. Indiferent daca 
planuiesti o redecorare sau pur 
si simplu o curatare amanuntita, 
probabil ca vei lua taurul de coarne si 
nu te vei concentra la nimic altceva.

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 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Nocturne 
17:00 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi
   particulari Ep.12(AP)
18:55 Dincolo de alb şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Toxic (AP)
22:50 Discover Romania 
23:00 Soția perfectă
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari Ep.11(AP)
01:55 Toxic (AP)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb şi negru
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

08:30 Calcă apăsat: 
  Povestea lui 
  Dewey Cox (15)
10:10 Chiar si soarecii 
  au un loc in rai
11:35 Jumanji: Aventură 
  în junglă (AP12)
13:35 Toubab (15)
15:10 Contra (12)
16:50 Inteligență
  artificială (AG)
19:15 Stargirl 
20:00 O parte 
  de adevăr 
22:00 Fără mișcări 
  bruște (18)
23:55 Nume de 
  cod Geronimo (12)
01:35 Răzbunare 
  și adrenalină (18)
03:10 Mama (18)
04:35 Reflux (15)
06:00 Odată ca niciodată (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia 
  Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta 
  in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T.
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Găsit nevinovat 
04:30 Lista neagră
05:30 La bloc 

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

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

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Iubitul 
  mamei 
  mele (12)
04:00 Focus (R)
05:30 Doar pentru 
  iubire (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 Zona de calamitate (12)
23:00 Teroare la inaltime (12)
01:15 Fosta mea iubire 
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 
15:00 Goana după aur: Freddy
   Dodge, salvatorul minelor 
16:00 Goana după aur: Freddy
   Dodge, salvatorul minelor 
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 Goana 
  după aur 
22:00 Indigenii din Alaska 
23:00 Goana după aur 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Goana după aur 
04:00 Indigenii din Alaska 
05:00 Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:00 Tenis: Australian Open
08:00 Schi fond: CM Les Rousses
09:30 Tenis: Australian Open
11:25 Minutul 
11:30 Snooker: Home Nations 
  Series Shoot Out 
13:00 Schi alpin: CM
16:00 Sărituri cu schiurile: CM 
  Bad Mitterndorf Kulm 
17:00 Sărituri cu schiurile:
   CM Hinterzarten 
18:00 Tennis: Rezumatul 
  Openului Australian 
19:00 Călărie: CM Amsterdam 
20:00 Ciclism: Turul 
  Arabiei Saudite
21:00 Sărituri cu schiurile: CM
  Bad Mitterndorf Kulm 
22:00 Formula e: CM Diriyah 
23:00 Schi alpin: CM 
  Garmisch Partenkirchen 
01:30 Patinaj artistic: CE Espoo
02:30 Tenis: Australian Open

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
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

08:15 Cu toţii la surf 2: 
  Mania valurilor (AP)

10:00 La bloc 
12:15 Kramer contra 
  Kramer (AP)
14:30 Jumanji (AP)
16:30 O dragoste fatală
18:15 La bloc
20:30 Ultima aventură (AP)
23:00 Mame bune şi nebune
01:00 Ultima aventură (AP)

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 Prețul cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela
01:30 Misiune: 
  Imposibilă - 
  Protocolul 
  fantomă (12)
04:00 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator 

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 Equalizer 2 (N15)
02:30 I Like IT 
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. 

PTCZ Fabrica de Cărămidă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu09:00 - 12:00
07.02

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. 

Profi - Cel 20 kV Trafo 1 - PTCZ Treaptă II Uzina de 
Apă - străzile: Primăverii, Aleea RozelorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 50 Caracal - străzile: Aleea Rasăritului,                     
1 Decembrie 1918Caracal12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 52 Caracal - străzile: Mihai Eminescu, 
Parângului

Caracal08:00 - 16:00

06.02

PTA 1 Voineasa Mare, circuit 1 - str. PrincipalăVoineasa08:00 - 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 Meteor Bechet - circ. JT nr. 1Bechet07.02
09:00 - 17:00 PT 730 - străzile: Geniştilor, Drumul Apelor, Aleea 4 

Bambusului, circ. JT. nr. 2
Craiova, 

Malu 
Mare

09:00 - 17:00 PT 342 - cart. Craioviţa Nouă, străzile: Gheţişoarei, 
Magnoliei, Ion Vasilescu, zona blocurilor: 159, 161, 163

Craiova

09:00 - 17:00 PT OcolnaAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PT 156 - str. Caracal, ateliere DIFCraiova

09:00 - 17:00 PT 22 - străzile:Theodor Aman, Lipscani, Romain 
Rolland, Olteţ, Griviţa Roşie şi societăţile aflate la 
parterul blocurilor din zonă

Craiova

09:00 - 17:00 PT 440 - străzile: Madona Dudu, Sf. Dumitru, blocurile: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi societaţile de la parterul blocului, 
Cinema Modern, Banca Unicredit Ţiriac, CEC

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Fermă Cârcea - circ. JT nr. 2Cârcea

09:00 - 17:00 PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 1Ghindeni
09:00 - 17:00 PTA Dobromira - circ. JT nr. 2Vârvoru 

de Jos

PTA Buneşti 1, PTA Buneşti 2, PTA Buneşti 3, PTA 
Buneşti 4, PTA Buneşti 6, PTA Buneşti Treime, PTA 
Pompe Apă Buneşti, PTA Balastieră Buneşti (terţ), 
PTA Promosort Buneşti (terţ)

Buneşti09:00 - 16:00

PTA GătejeştiBăile 
Govora

09:00 - 16:00

Administratorii 
Deltei Dunării vor ca 
pescuitul sportiv să 
fie din nou taxat

Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării (ARBDD) caută soluţii 
pentru ca pescuitul sportiv în 
rezervaţie să fie taxat, după ce legea 
nr. 1/2017 privind eliminarea unor 
taxe şi tarife le-a permis celor care 
practică acest sport să aibă acces la 
resursa piscicolă doar pe baza plăţii 
tarifului de acces în Deltă şi a unui 
permis de pescuit sportiv/recreativ 
eliberat de instituţie gratuit.

Guvernatorul Rezervaţiei, Gabriel 
Marinov, a declarat că doreşte taxarea 
pescuitului sportiv/recreativ în Deltă, 
însă până acum juriştii instituţiei 
nu au găsit nicio modalitate de a o 
introduce.

„Dorim ca pescuitul recreativ-
sportiv să fie taxat. Taxa va face 
obiectul unei dezbateri publice la nivel 
naţional, pentru că în Delta Dunării 
vin pescari din toată ţara. Anul trecut, 
am eliberat 133.280 de permise 
de pescuit sportiv. Toate ar aduce 
venituri la bugetul Rezervaţiei”, a 
menţionat Marinov pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, viitoarea taxă 
de pescuit sportiv în Deltă va fi 
diferenţiată în funcţie de zonă.

Referindu-se la propunerea pentru 

modificarea tarifelor de acces în Deltă 
înaintată anul trecut Ministerului 
Mediului, guvernatorul Rezervaţiei a 
menţionat că, deocamdată, aceasta 
nu a fost aprobată.

În momentul de faţă, pescarii 
sportivi care ajung în deltă trebuie 
să plătească tariful de acces în 
Rezervaţie şi să-şi obţină gratuit 
permisul de pescuit sportiv/recreativ 
de la ARBDD.

Tariful de acces pentru o zi în 
Deltă este de 5 lei de persoană iar 
cel pentru un an - de 30 de lei. 
Propunerea Administraţiei Deltei 
este ca actualul tarif de acces pe an 
pentru o persoană să fie taxa pe o zi, 
iar viitorul tarif de acces pentru un an 
pentru o persoană să fie de 200 de lei.

Vera IONESCU

Foto: arhivă
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34 de jucători convocați pentru meciul cu 
Polonia, primul din REC2023

Naționala de rugby a României va 
debuta în prima competiție din acest 
sezon competițional, Rugby Europe 
Championship. Stejarii vor întâlni pe 
4 februarie, pe teren propriu, Polonia. 
Pentru această partidă, staff-ul tehnic 
a selecționat un lot de 34 sportivi, 
dintre care 19 înaintași și 15 jucători 
de treisferturi.

De remarcat, convocarea în 
premieră a lui Thomas Crețu de la 
Stade Francais Espoirs și Andrei 
Mahu de la Perpignan, a tânărului 
Alexander Dinu de la Massy Espoirs, 
precum revenirea în lotul Stejarilor 
a lui Marius Antonescu (după o 
accidentare) și a lui Vlad Nistor. De 
asemenea, după ce a evoluat cu 
România A în meciul de pregătire cu 
Italia A, Robert Irimescu face parte 
din lotul Stejarilor. Doi dintre jucătorii 
convocați,  Ovidiu Cojocaru și Jason 
Tomane se pregătesc cu echipa, ei 
fiind în revenire după accidentări.

„Este primul meci în Rugby 
Europe Championship, primul meci 
cu noul staff și vrem să facem 
o partidă cât mai bună pe teren 
propriu. De asemenea va fi și primul 
meci în fața suporterilor și este 
important să debutăm cu dreptul în 
noua competiție. Cât despre meci, 
obiectivul este clar, trebuie să adunăm 
maximul de puncte în această partidă 
cu Polonia și sperăm să putem să îi 
facem pe jucători să înțeleagă cât 
mai bine sistemul de joc, mă refer 
aici la cei din Franța, pentru că cei 
din România care s-au pregătit în cele 
două săptămâni cu reprezentativa 
secundă cunosc deja acest sistem. 
A fost foarte utilă pregătirea pentru 
meciul cu Italia, deși rezultatul nu 
este cel pe care ni-l doream, dar 
am putut trage niște concluzii și să 
vedem ce avem de lucrat pentru viitor 
și unde. Prioritar a fost pregătirea 
fizică pentru că acolo știam că avem 
multe lucruri de îmbunătățit. Acest 
cantonament cu jucătorii din țară 
și meciul de pregătire l-am folosit 
ca bază de selecție pentru echipa 
națională, sunt jucători care au 
dat satisfacție și jucători care nu 
s-au ridicat la așteptările noastre. 
În ceea ce privește selecția pentru 
meciul cu Polonia, de la început am 
zis că suntem în căutare de jucători, 
trebuie să îi vedem pe toți pentru 
că în momentul în care îi vezi fizic la 
antrenamente, vezi cum se adaptează, 
ai deja o altă perspectivă. Dorim să 

vedem cât mai 
mulți jucători 
l a  e c h i p a 
națională, ne 
dorim ca pentru 
p r ime le  t re i 
meciuri să avem 
toți jucătorii din 
Franța pentru 
a-i vedea cum 
se adaptează 
la p lanul  de 
joc ,  la  ceea 
ce le cerem, 
pentru a avea 
con t i nu i t a t e 
ca joc ș i  ca 
i n t e g r a r e 
î n  s i s t e m ”, 
a  d e c l a r a t 
Eugen Apjok, 
a n t r e n o r u l 
principal al României.

Lotul pentru Polonia:
Linia 1: Alexandru Savin (CSA 

Steaua), Ciprian Chiriac (SCM 
USV Timișoara), Vasile Balan (CSA 
Steaua), Tudor Butnariu (CSA 
Steaua), Robert Irimescu (New York 
United), Eugen Căpățînă (SCM USV 
Timișoara), Thomas Crețu (Stade 
Francais), Costel Burțilă (RC Hyeres 
Caraqueiranne La Crau), Gheorghe 
Gajion (Stade Montois), Ovidiu 
Cojocaru (CS Dinamo)

Linia a II-a: Marius Antonescu 
(Bourg en Bresse), Marius Iftimiciuc 
(Perigueux), Florian Roșu (CSM 
Știința Baia Mare), Andrei Mahu 
(Perpignan)

Linia a III-a: Cristi Chirica (RC 
Hyeres Caraqueiranne La Crau), Vlad 
Neculau (SCM USV Timișoara), Mihai 
Macovei (RC Bassin d’Arcachon), 
Alexander Dinu (Massy), Vlad Nistor 
(Union Sportive Seynoise)

Mijlocaș la grămadă: Alexandru 
Țiglă (CSM Știința Baia Mare), Alin 
Conache (SCM USV Timișoara), 
Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara)

Mijlocaș la deschidere: Ionel 
Melinte (RC Hyeres Caraqueiranne 
La Crau), Vlăduț Popa (CSA Steaua), 
Gabriel Pop (CS Dinamo)

Aripi: Nicolas Onuțu (CS Vienne), 
Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia 
Mare), Alexandre Crețu (Limoux)

Centri: Hinckley Vaovasa (CSA 
Steaua), Taylor Gontineac (Rouen), 
Atila Septar (RC Toulon), Jason 
Tomane (CSM Știința Baia Mare)

Fundași: Marius Simionescu (SCM 

USV Timișoara), Paul Popoaia (CSM 
Știința Baia Mare)

Staff tehnic: Eugen Apjok - 
Antrenor principal, Ellis David - 
Antrenor jocul în apărare, Sosene 
Anesi - Antrenor jocul în atac, 
Viorel Lucaci - Antrenor jocul în 
margine, Mihăiță Lazăr - Antrenor 
jocul la grămadă ordonată, Ursache 
Valentin - Antrenor jocul la sol, 
Hogben James - Antrenor secund 
cu pregătirea fizică, Carpo Daniel -  
Antrenor secund cu pregătirea 
fizică (GPS), Paul Larter - specialist 
principal Analiză de performanță, 
Popa David - specialist secundar 
Analiză de performanță, Wanya Dan -  
Medic, Brett Davison - Consultat 
WR - Departamentul Medical, Sandu 
Constantin - Kinetoterapeut, Todosi 
Marius - Kinetoterapeut, Ilioiu Iustin -  
Manager.

Naționala de rugby a României 
va debuta în noul an competițional 
pe 4 februarie, în Rugby Europe 
Championship, într-un meci cu 
Polonia. Începând cu sezonul 2023 al 
REC, competiția se va desfășura într-
un nou format, echipele fiind împărțite 
în două grupe, în urma clasamentului 
obținut după disputarea meciurilor, 
primele două din fiecare grupă vor 
juca în semifinale pentru accederea 
în marea finală, în timp ce ultimele 
două clasate din fiecare grupă vor 
juca în semifinale, apoi în meciurile 
de clasament.

România face parte din Grupa 
B, alături de Portugalia, Belgia și 
Polonia, în timp ce în Grupa A se 

află Georgia, Țările de Jos, Spania 
și Germania.

Stejarii vor întâlni pe teren propriu 
pe 4 februarie, Polonia și în deplasare, 
pe 11 februarie, Belgia, iar pe 18 
februarie, Portugalia.

De asemenea, România va participa 
la Cupa Mondială de Rugby din Franța, 
competiție care va avea loc între 8 
septembrie - 28 octombrie. România 
se află în Grupa B, alături de Africa de 
Sud, Irlanda, Scoția și Tonga.

S-au pus în vânzare biletele 
pentru meciul România - Polonia
Biletele pentru această partidă 

s-au pus în vânzare și pot f i 
achiziționate online de pe bilete.
ro, dar și în rețeaua de magazine 
partenere, având 1.500 de puncte 
de vânzare la nivel național.

Astfel poți plasa o comandă de 
bilete pe www.bilete.ro sau poți alege 
să cumperi biletele de la cel mai 
apropiat Oficiu Poștal din localitatea 
ta sau de la cel mai apropiat magazin 
Inmedio, Relay, Germanos - Telekom, 
Vodafone sau de la Casieriile Bilete.ro 
(BT Arena - Sala Polivalentă, Strada 
Uzinei Electrice, Cluj-Napoca).

Prețurile biletelor:
Tribuna 1 VIP 120 RON
Tribuna 1 45 RON
Tribuna 2 15 RON
Peluze 10 RON
* copiii sub 12 ani au intrarea 

gratuită însă vor putea intra numai 
după achiziționarea unui bilet cu 
valoare 0

sursa: rugbyromania.ro
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Victor Pițurcă, audiat la sediul DNA!

Victor Piurcă a fost reținut de 
procurori în cursul nopții, iar luni un 
complet de judecată urma să decidă 
dacă va dispune o măsură restrictivă 
de libertate în cazul lui.

În același dosar este audiat și unul 
dintre șefii Romarm.

Potrivit gândul.ro, este vorba 
despre un dosar mai vechi în care 
s-au făcut mai multe percheziții și au 
fost deja audiate mai multe persoane, 
cunoscut opiniei publice sub numele 
de „Măști pentru MApN”.

În perioada în care România era 
în stare de urgență, șeful direcției 
medicale MApN, generalul D.P., 
s-a ocupat de „operațiunea” de 
achiziționare a măștilor anti-COVID.

Acesta l-a însărcinat pe șeful 
farmaciilor din cadrul Direcției 
Medicale MApN, C.P., să găsească 
transport și fondurile necesare 
pentru achiziționarea echipamentelor 
medicale, cu precădere măști întrucât 
Ministerul Apărării Naționale nu 
dispunea de sumele respective.

Prin urmare, șeful farmaciilor a luat 
legătura cu italienii Riccardo și Andrea 

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

O nouă victorie pentru CSM 
Târgu Jiu: „Avem o echipă 

foarte bună”

Primarul orașului Târgu Jiu, 
Marcel Romanescu, a anunțat pe 
pagina sa de Facebook o nouă 
victorie pentru CSM Târgu Jiu în Liga 
Florilor, împotriva handbalistelor de la 
CS Dacia Mioveni! Scor final: 27-23.

„Avem o echipă foarte bună, cu 
jucătoare care ne-au adus rezultate 
extraordinare, motiv pentru care le-
am și păstrat la lot și vor juca încă 

doi ani la CSM.
Clubul municipiului Târgu Jiu are 

echipe valoroase, coordonate de 
antrenori capabili care aduc rezultate 
foarte bune. Felicitări tuturor pentru 
această victorie frumoasă, împotriva 
unui adversar puternic! Hai, CSM!”, 
a scris acesta.

Claudia GROSU

Barsanti, ca să le intermedieze relația 
cu o firmă chineză. După găsirea 
furnizorului prin ajutorul italienilor, 
generalii și-au dat seama că nu au 
suficienți bani și astfel a intrat pe fir 
Victor Pițurcă, conform Pro Sport.

Prin intermediul firmei deținute 
de fiul lui (Alexandru Pițurcă), Victor 
Pițurcă ar fi plătit transportul măștilor.

Firma lui Alexandru Pițurcă a 
virat banii către o altă companie, 
ALLODIUM SA (front al forțelor 
aeriene din Ucraina). La rândul său, 
ALLODIUM SA a achitat către FA 
Ukraine - avionul de transport fiind 
din flota militară ucraineană -, dar și 
echipamentele medicale către firma 
din CHINA SICHUAN LINGTONG 
INTELLIGENCE ENVIRONMENTAL 
PROTECTION INDUSTRY CO LTD.

Apoi, echipamentele militare au 
fost livrate de către asiatici către 
HELIOS, firma lui Neacșu Vasile, 
un apropiat al lui Pițurcă senior. De 
la HELIOS, echipamentele au fost 
trimise către MApN.

Procurorii suspectează 
posibile fapte de corupție
În cadrul unui dosar deschis de 

procurorii militari, se fac verificări cu 
privire la posibile fapte de corupție 

comise de către generalii MApN, dar 
și fapte de evaziune fiscală.

Din acest dosar, o parte din 
fapte au ajuns pe masa procurorilor 
DNA, în urma unei disjungeri către 
Parchetul anticorupție.

Victor Pițurcă a mai fost cercetat 
de DNA pentru rezilierea contractului 
dintre fostul selecționer al naționalei 
României și FRF.

În trecut, el a fost condamnat cu 
suspendare în Dosarul Valiza.

FCU Craiova a mai 
renunțat la un jucător 

important

Încă un fotbalist pleacă de la 
FCU Craiova. Este vorba despre 
Gabi Iancu. Clubul din Bănie a 
anunțat faptul că atacantul nu va 
mai continua sub comanda lui Nicolo 
Napoli. Antrenorul îi cere un atacant 
lui Adrian Mititelu, încă din luna 
decembrie. Patronul echipei nu doar 
că nu i-a adus întăriri în ofensivă, dar 
renunță și la jucătorii ce pot evolua 
pe poziția de vârf.

„Gabriel Iancu și Fotbal Club 

Universitatea 1948 au ajuns la un 
acord privind încetarea contractului. 
Clubul îi mulțumește lui Gabi pentru 
tot efortul depus în prima parte a 
sezonului și îi urează mult succes 
în următoarea provocare”, este 
comunicatul clubului.

Nicolo Napoli îi mai are la dispoziție 
pe Ganea, Blănuță și Jibril, ultimii doi 
fiind considerați de antrenor numai 
buni pentru echipa a doua a Craiovei.

Cătălin ANGHEL

Foto: arhivă
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278.5647
4.4928
5.5612

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții Chir și Ioan

4.8922
Max.        6oC
Min.   -2oC 

SLATINA 
SEVERIN

7/-4oC
7/1oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

7/-40C
7/-5oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Clubul FCU Craiova se dezice de suporteri: 
„Echipa Sepsi OSK și-a asumat”

Comisiile ar putea să decidă ca 
FCU Craiova să piardă cu scorul de 
3-0 meciul cu Sepsi. Un astfel de 
rezultat la masa verde ar veni în urma 
scandărilor xenofobe de la meciul ce 
trebuia să se dispute duminică. Doar 
25 de minute au apucat să joace cele 
două formații.

Totuși, clubul din Bănie spune că 

nu a avut nici cea mai mică legătură 
cu oamenii care au fost în tribunele 
stadionului din Sfântu Gheorghe.

„Referitor la evenimentele de 
la partida cu Sepsi OSK, facem 
următoarele precizări: Clubul nostru 
nu are nicio implicare în organizarea 
acestui meci. Nu am solicitat bilete 
pentru suporteri în acest sens. Prin 
urmare, nu putem fi răspunzători 
sub nicio formă de manifestările 
suporterilor în timpul acestui meci de 
fotbal. Clubul nostru nu a organizat 

deplasarea suporterilor la partida 
de la Sfântu Gheorghe. Echipa 
Sepsi OSK și-a asumat accesul 
tuturor fanilor pe acest stadion și, 
prin urmare, este singura entitate 
responsabilă pentru respectarea 
legii și a regulamentelor în timpul 
desfășurării meciului. Orice altă 
interpretare contravine prevederilor 
legale și nu poate fi încălcată de 
niciun membru al niciunei comisii 
dintr-o țară civilizată. În concluzie, 
considerăm că echipa noastră este 

Peluza Sud, după deplasarea de la Sfântu Gheorghe: 
„Acțiunile noastre vor deveni din ce în ce mai drastice”

Suporterii de la Peluza Sud 97, 
galerie ce susține FCU Craiova, au 
recunoscut faptul că au boicotat 
intenționat meciul cu Sepsi. Fanii olteni 

susțin că nu au fost tratați cu respect, în 
deplasare. Totodată, ultrașii anunță că 
vor continua cu astfel de practici, dacă 
lucrurile nu se vor schimba în fotbalul 

românesc și la Sfântu Gheorghe.
„Ținem să precizăm, așa cum 

am făcut-o și în trecut, că nimic nu 
este și nu va fi prea mult pentru a 
ne apăra țara. Niciun meci, niciun 
punct, niciun loc în clasament 
nu se pot compara cu pământul 
nostru strămoșesc. Nu vom accepta 
niciodată ca un meci pe teritoriul 
României să fie prezentat într-o 
altă limbă decât cea națională. 
Ca tribunele să fie împânzite de 
steaguri separatiste sau ca cetățenii 
români să fie huliți de minoritățile 

care populează această zonă. Nu 
vom permite niciodată ca o astfel 
de partidă să se dispute. Așa cum 
am mai anunțat anterior. În cazul 
în care aceste abuzuri nu se vor 
opri, și acțiunile noastre vor deveni 
din ce în ce mai drastice. Orice alte 
ipoteze sunt de ordinul comicului. 
Inițiatorii și susținătorii lor sunt 
invitați să lectureze comunicatele 
noastre anterioare legate de acest 
subiect”, este reacția suporterilor 
de la Peluza Sud.
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absolvită de orice vină cu privire la 
organizarea acestui meci de fotbal”, 
a fost comunicatul clubului patronat 
de Adrian Mititelu.

Reacția LPF după meciul Sepsi - 
FCU Craiova: „Suntem interesați 

ca jocurile să se dispute pe teren”
Liga Profesionistă de Fotbal a 

reacționat, prin vocea lui Justin 
Ștefan, în urma incidentelor de la 
meciul Sepsi - FCU Craiova. Partida 
a fost întreruptă în minutul 25, din 
cauza scandărilor xenofobe. Ulterior, 
arbitrul a oprit meciul definitiv. 
Urmează ca rezultatul să fie dictat 
de comisii.

Secretarul  general  a l  L ig i i 
Profesioniste de Fotbal a mai declarat 
că decizia arbitrului Andrei Chivulete 
a fost luată conform regulamentului.

„În momentul de față, în urma 
acestui incident, se vor întocmi 
rapoartele observatorului, ale 
arbitrului, vor ajunge la Comisia 
de Disciplină, iar acolo se va lua o 
decizie. Regulamentar, arbitrul are 
acoperire. Un astfel de demers nu 
rezolvă însă problema rasismului, 
a xenofobiei. Ca organizator al 
competiției, suntem interesați ca 
jocurile să se dispute pe teren.

Se ajunge la această consecință 
care e dezastruoasă din multe puncte 
de vedere. Imaginea fotbalului 
românesc, a echipelor, a Federației, a 
Ligii și așa mai departe. Cu siguranță 

că ar fi fost probleme pe zona de 
evacuare. În măsura în care arbitrul 
a întrerupt meciul 10 minute, în tot 
acest timp, împreună cu jandarmii 
poți să discuți despre evacuare și să 
faci asta.

Categoric că nu rezolvai însă 
problema. Mai departe, trebuie să 
salvăm meciul de fotbal. Când avem 
un stadion cu 30.000 de locuri, 
măsura devine greu de făcut. Trebuie 
luată o măsură pentru ambele părți. 
S-a creat un precedent. De acum 
înainte va trebui să existe o astfel de 
decizie la toate cazurile de acest fel, 
altfel arbitrul va fi criticat.

Chiar dacă regulamentul e așa 
cum e, dacă în acele 10 minute poți să 
îndepărtezi lucrurile nedorite, atunci 
meciul poate continua. Faptul că nu 
suntem violenți fizic, nu înseamnă 
că nu suntem violenți verbal. Există 
acoperire pentru arbitru din punct de 
vedere al regulamentului. Clubul în 
cauză s-ar putea să se trezească cu 
o sancțiune de pe urma suporterilor”, 
a spus Justin Ștefan, la Digi Sport 
Special.
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