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OLT

Luni, 4 Mai 2020

Alți 4 olteni infectați cu noul coronavirus,
doi fiind angajați DGASPC Olt

După două zile în care județul Olt
nu a mai înregistrat niciun caz de
îmbolnăvire cu COVID-19, Direcția
de Sănătate Publică a raportat,
duminică, 4 cazuri noi. Doi angajați
ai Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt sunt
printre noile cazuri de coronavirus
depistate în județ.
Infecția cu noul coronavirus a
ajuns și la angajații de la DGASPC
Olt, după ce doi salariați din centrele
rezidențiale au fost confirmați pozitiv.
Potrivit Adevărul, unul este angajat
la centrul pentru persoane adulte

din Băbiciu și a terminat tura de 14
zile, începută înainte de Florii, care a
cuprins şi perioada Paştelui. Cel de-al
doilea este lucrător al centrul pentru
adulţi cu deficienţe din Cezieni,
fiind testat la intrarea într-o tură
asemănătoare, de 14 zile, după ce
Guvernul a impus izolarea lucrătorilor
din centrele DGASPC pe perioada a
14 zile la locul de muncă, urmată de
o perioadă de alte 14 zile de izolare
la domiciliu.
Directorul DGASPC Olt, Rădiţa
Piroşca, susține că aproximativ 100
de persoane, contacţi ai celor doi

Firmă din Potcoava
amendată pentru că vindea
măști și clor în mod ilegal

Polițiștii de criminalitate economică
au amendat un agent economic din
orașul Potcoava cu 20.000 de lei,
deoarece vindea ilegal 300 de măști
și 3.500 de tablete de clor. Întreaga
marfă a fost confiscată.
Firma a fost sancționată
contravențional, pe 1 mai, în
urma activităților desfășurate de
oamenii legii în domeniul combaterii
criminalității economice la societăți
comerciale și persoane fizice
autorizate privind respectarea
interdicțiilor instituite pe durata stării
de urgență.
Potrivit Evenimentul de Olt, în
urma controlului efectuat la sediul
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secundar al unei societăți din orașul
Potcoava, polițiștii Serviciului de
Investigare a Criminalității Economice
Olt au constatat existența mai multor
produse, respectiv 300 de măști
de protecție de tip FF1 și 3.500 de
tablete dezinfectant clorigen, fără
documente legale de proveniență.
Produsele au fost ridicate în vederea
confiscării.
Agentul economic a fost amendat
cu 20.000 de lei, pentru nerespectarea
prevederilor Legii 12 din 1990 privind
protejarea populației împotriva unor
activități de producție, comerț sau
prestări de servicii ilicite.
Cristina PLEȘOIANU
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 4 MAI – 10 MAI 2020

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

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
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angajaţi, au fost retestate pentru
coronavirus.
„Au fost făcute aproximativ 500
de teste, angajaţilor şi beneficiarilor
centrelor. Cei doi sunt asimptomatici,
dar au ieşit pozitiv. Am refăcut
testarea pentru tot personalul şi
beneficiarii din centrele în care
lucrează aceştia doi. Persoanele nu au
intrat în panică, se simt bine, avem
materiale de protecţie şi aşteptăm
rezultatele. Indiferent de acestea,
vom acţiona aşa cum trebuie pentru
a nu exista şi alt risc iar serviciul să
se acorde aşa cum trebuie. Au fost
retestate în jur de 100 de persoane,
care sunt în centrele noastre. Sunt
asimptomatice”, a declarat directorul. 23 aprilie.
De la începutul pandemiei, în
Femeia a fost internată, pe 21
Olt, s-au confirmat 46 de cazuri de aprilie, la secția ATI a Spitalului
coronavirus.
Județean de Urgență Slatina, după ce
a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe
Primul deces al unui
în stare gravă și a avut nevoie de
pacient infectat cu
intubare.
coronavirus, în Olt
Pacienta fost transferată la Spitalul
Oltul a înregistrat primul deces Clinic de Boli Infecțiose Craiova în
al unei persoane infectate cu noul data de 24 aprilie, unde a decedat
coronavirus. O femeie de 54 de ani pe 3 mai. Aceasta suferea și de
din Scărișoara a murit, după ce a fost hipertensiune arterială și obezitate.
confirmată pozitiv cu COVID-19 pe
Cristina PLEȘOIANU

06.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

PTA 1 Zvorsca

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

PTA 2 Amărăştii de Sus

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Prapor

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Vechi

PTA CAP Ciupercenii Vechi - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

PTA 2 Ciupercenii Noi

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

09:00 - 17:00

Mârşani

Zona de întrerupere

PT 548 - str. Calea Bucureşti, blocurile:
M16A, M16B, M16C, M15B
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
PTA 6 Mârşani

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.
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Prinși la pescuit în
perioada de prohibiție

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean
Olt au prins șase bărbați cu vârste
cuprinse între 21 și 50 de ani, din
comuna olteană Verguleasa și din
municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, care pescuiau pe râul Olt, în
perioada de prohibiție.
În noaptea de 2 spre 3 mai, cei
șase desfășurau activități de pescuit
comercial pe râul Olt, la Verguleasa. Bărbații pescuiau cu ajutorul a
trei ambarcațiuni pneumatice, cinci
unelte de pescuit de tip setcă, confecționate din plasă monofilament
cu lungimea totală de 1.429 de
metri, și patru unelte de pescuit de
tip setcă, confecționate din fir din
plastic cu lungimea de 1.755 metri,
în perioada de prohibiție.
„Pe numele bărbaților din Verguleasa și Drăgășani au fost întocmite
dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracțiunilor
de pescuitul comercial sau sportiv
fără licență sau autorizație de pescuit, pescuitul comercial în habiDirector general
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tatele piscicole naturale, prin orice
metode și mijloace, al peștilor și al
altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și deţinerea sau
utilizarea uneltelor de plasă de tip
monofilament. Uneltele de pescuit
şi ambarcaţiunile au fost predate
organelor de urmărire penală,
pentru continuarea cercetărilor”, a
declarat Iulian Mihai, purtătorul de
cuvânt al IJJ Olt.
Potrivit Evenimentul de Olt,
purtătorul de cuvânt a adăugat
că în perioada 4 aprilie – 2 iunie,
inclusiv, au fost instituite măsuri
de prohibiţie pentru pescuitul în
scop comercial, recreativ şi familial
al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în habitatele piscicole
naturale.
Acţiunile de prevenire şi combatere a braconajului piscicol vor fi
continuate de jandarmii olteni şi în
perioada următoare.
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Alți 3 olteni confirmați
cu noul coronavirus

Datele oferite de Grupul de Comunicare Strategică, luni după-amiază,
arată că Oltul a înregistrat noi cazuri
de infecții cu virusul SARS-CoV-2. În
ultimele 24 de ore, trei cazuri noi de
coronavirus au fost anunțate în județ.
Cu acestea, numărul cazurilor
de COVID-19 în Olt a ajuns la 49.
Duminică, 3 mai, a fost raportat prim			
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ul deces al unei persoane infectate
cu noul virus, în Olt. Este vorba de o
femeie de 54 de ani, din localitatea
Scărișoara.
Dintre cele 49 de persoane confirmate cu coronavirus, 11 au fost
declarate vindecate și externate.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 MAI – 17 MAI 2020

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

07.05

Cristina PLEȘOIANU
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj

Marți, 5 Mai 2020

11.05

12.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Vechi

PTA CAP Ciupercenii Vechi - circuit JT nr. 2

09:00 - 17:00

Craiova

PT 548 - str. Calea Bucureşti, blocurile:
M16A, M16B, M16C, M15B

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

Zona de întrerupere
PTA 2 Amărăştii de Sus

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 2

09:00 - 17:00

Mârşani

PTA 6 Mârşani

09:00 - 17:00

Gighera

PTA SI SRP 1 Nedeia, PTCZ SRP 1 Nedeia

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Băileşti - circuit JT nr. 2 şi 3 - străzile:
Mihai Eminescu, Mihai Viteazu

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus
Fratoştiţa

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

PTA 1 Zvorsca, PTA 2 Amărăştii de Sus
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

Băileşti

PTA 7 Băileşti, PTCZ Dragalina, PTA 4 Băileşti

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 1 Basarabi, PTA 3 Basarabi, PTA SMA
Basarabi, PT terţi: PT Staţie Taxare Calafat

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Băileşti - circuit JT nr. 2 - str. Mihai
Eminescu

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

PTA 2 Amărăştii de Sus

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

09:00 - 17:00

Ciutura

Ciutura - integral

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 8 Băileşti, PTAb Bocuri Gară, PTA 11
Băileşti, PTA ITSAIA

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.
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VÂLCEA

Miercuri, 6 Mai 2020

Sute de amenzi aplicate de polițiștii
vâlceni în timpul raziilor de weekend

Polițiștii vâlceni au desfășurat
134 de misiuni în sistem integrat în
acest weekend prelungit, alături de
jandarmi, polițiști locali și militari.
Raziile au avut loc în contextul prevenirii răspândirii infecției cu virusul
Covid-19. Oamenii legii au fost
prezenți în teren pentru prevenirea

și combaterea criminalității și pentru
a se asigura că cetățenii respectă
prevederile Ordonanțelor Militare.
În urma activităților desfășurate
au fost aplicate 231 de sancțiuni
contravenționale, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație valoarea
sancțiunilor fiind de peste 350.000 lei.

„Polițiștii din cadrul Serviciului minate de Legea nr.12/1990 privind
de Investigare a Criminalității Eco- protejarea populației împotriva unor
nomice au acționat în scopul pre- activități de producție, comerț sau
venirii şi combaterii comerțului ilicit prestări de servicii ilicite și au fost
cu produse/materiale de protecție aplicate sancțiuni contravenționale
specifice şi cu produse biocide, dar şi cu o valoare de peste 35.000 lei”, se
cu produse alimentare, în contextul arată într-un comunicat al IPJ Vâlcea.
combaterii propagării corona virusuTotodată a fost constatată o inlui SARS-COV-2, precum și prevenirii fracțiune privind mărcile și indicațiile
și combaterii faptelor de evaziune geografice, fiind ridicate în vederea
fiscală, fiind efectuate controale in- continuării cercetărilor 12 articole
opinate pe raza municipiului Râmnicu vestimentare purtând însemne ale
Vâlcea, orașului Brezoi și comunele unor mărci consacrate a căror valoare
de Urgenţă Vâlcea – UPU, întrucât arondate. Polițiștii au constatat 5 de piață depășește suma de 700 lei.
Cătălin ANGHEL
prezenta o tuse seacă, declarând per- fapte contravenționale, toate incrisonalului medical din cadrul UPU că nu
			
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
a intrat în contact direct cu persoane 			
PERIOADA 11 MAI – 17 MAI 2020
sosite din zonele afectate de virusul
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
COVID 19, completând în acest sens
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
Chestionarul privitor la expunerea parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
pacientului la COVID 19. În cursul energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
aceleiaşi zile, respectiva persoană
Interval orar
Data
Localitatea
Zona de întrerupere
de întrerupere
a fost transportată la Spitalul T.B.C.
Mihăeşti unde, de această dată, a
PTA 2 Amărăştii de Sus
Amărăştii
09:00 - 17:00
declarat medicului de gardă că a intrat
de Sus
în contact direct în urmă cu 10 zile cu o
Craiova,
PT 563 - Plaiul Vulcăneşti şi aleile aferente,
09:00 - 16:00
Cârcea
S.C. RECON, str. Calea Bucureşti, hotel Sidpersoană ce a sosit din Anglia”, se arată
ney, PT 668 - str. Drumul Apelor, PT 425 în comunicatul oficial al Parchetului.
S.C. PLAFAR - zona aeroport, PTAb 763 Floricel, PT 508 - Staţiunea experimentală - zona
Urmărirea penală este efectuată de
aeroport, PT 427 - Vii Universitate, str. Calea
lucrători de poliție din cadrul Poliției MuBucureşti, PT 526 - Staţiunea didactică, zona
aeroport, PTAB Centru Agrement Cârcea, PT
nicipiului Rm. Vâlcea, sub supravegherea
142 - Staţiunea experimentală - zona blocuri
unui procuror din cadrul Parchetului
aeroport, PT 351 – Stație Radar Meteo Aeroport, PT 140 - Mitropolie, PT 271 - Hanul
de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea.
Doctorului - străzile: Pescăruş, Zorilor, Viilor,
Cercetările continuă în vederea lămuririi
PT terţi: PT 747 UM Craiova - Aeroport Civil,
08.05
PT 530 UM Craiova - Aeroport Civil, PTAB
tuturor împrejurărilor de fapt, această
779 Retail, PTA 742 - PLUSAQUA WELLNESS
fază a cercetărilor constituind o etapă a
SRL, PT 689 - S.C.RALCOREX, PTAB 826
Evenimente de Aur - Hanul Andriţei
procesului penal reglementată de Codul
Ciupercenii
09:00 - 17:00
PTA Moară Ciupercenii Vechi
de procedură penală.
Vechi
Cătălin ANGHEL

Om al străzii, urmărit penal
de procurorii vâlceni

Un bărbat care-şi duce traiul pe
străzile din municipiul Râmnicu Vâlcea
a minţit doctorii atunci când a fost
transportat la spital cu simptome de
gripă. Individul a declarat la Unitatea
Primiri Uugențe că nu a intrat în
contact cu nicio persoană venită din
străinătate. Totuși, atunci când a ajuns
la spitalul din Spitalul din Mihăeşti şi-a
schimbat declarația.
Spitalul TBC din Mihăeşti reprezintă
unul dintre spitalele suport ale Spitalului Judeţean Vâlcea. Aici urmează să fie
trimişi bolnavii de SARS - CoV2 doar în
cazul în care nu mai există locuri pentru
aceştia la Râmnicu Vâlcea. Ceea ce nu
este cazul.
Bărbatul s-a ales cu un dosar
penal pentru fapta săvâșită și pentru
declarația falsă. Astfel, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm.
Vâlcea l-au pus pe acesta în urmărire
penală.
„În fapt, la data de 26.03.2020, o
persoană fără adăpost a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Judeţean
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13.05

09:00 - 17:00

Calafat

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

09:00 - 14:00

Craiova

09:00 - 17:00

Poiana
Mare

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus
Fratoştiţa

09:00 - 17:00

PTA Fabrica de Pâine Calafat - circuit JT nr. 2
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 2

PT 629 - str. Munteni
PTA IRIL Poiana Mare
PTA 2 Amărăştii de Sus
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 2 Băileşti, PTA Coop Victoria, PTA 3
Băileşti, PTA 9 Băileşti

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA Bază Recepţie CRR Amărăştii de Jos, PTA
3 Amărăştii de Jos, PTA 4 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Dezrobirii 2 - blocurile: A1, A2, A3,
A13, A14, A15 sc. 1, A15 sc. 2

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.
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MEHEDINȚI

Joi, 7 Mai 2020

Numărul persoanelor aflate în izolare la
domiciliu este în creștere
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Miercuri după-amiază, Instituția
Prefectului Mehedinți a anunțat intrarea în izolare la domiciliu a încă
61 de persoane. Astfel, în Mehedinți,
sunt 320 de persoane autoizolate și
monitorizate la domiciliu, după ce
doar 5 persoane au ieșit din izolare.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică, numărul celor carantinați este
262, același ca marți, după ce 30 de

persoane au ieșit din carantină și alte
30 au intrat.
Datele oficiale arată că 73 de
mehedințeni au fost confirmați cu
COVID-19, până în acest moment.
Dintre aceștia, 27 au fost declarați
vindecați, 12 au decedat și alte 34
de persoane sunt internate.
Polițiștii mehedințeni continuă
acțiunile pentru menținerea unui
climat optim de siguranță publică și
pentru prevenirea răspândirii noului
tip de coronavirus. În acest context,
polițiștii au participat la aproximativ

Ulițe asfaltate în
comuna Vlădaia

Asfaltarea ulițelor din comuna
Vlădaia este în plină desfășurare.
Președintele Consiliului Județean
Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers
marți după-amiază la locul lucrărilor,
care fac parte dintr-un proiect PNDL
de modernizare al ulițelor.
La Vlădaia se asfaltează acum
drumuri sătești în lungime de 4 km,
iar alți 3,2 km se asfaltează în localiDirector general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
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Cristina PLEȘOIANU;
Cosmin COJOCĂREANU;
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Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

tatea Almăjel.
„Este un proiect finanțat de Guvernul PSD, prin Programul Național
de Dezvoltare de Locală, investiții
similare celor care se derulează în
cele mai multe comune din județ și
care însporesc condițiile de trai ale
oamenilor. (...) Astfel, ajunge asfaltul
acolo unde nu a fost niciodată și unde
oamenii aveau nevoie de condiții mult
mai bune de trai”, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți,
Aladin Georgescu.
În comună, în toate cele patru
localități s-au realizat și lucrări pentru introducerea rețelelor de apă și
canalizare, finanțate tot prin PNDL.
Aceste lucrări s-au finalizat.
Cristina PLEȘOIANU
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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500 de misiuni specifice fiind verificate peste 600 de persoane cu privire
la modul de respectare a măsurilor
și interdicțiilor impuse de Starea de
Urgență. Astfel, au fost aplicate 54
			

			

sancțiuni contravenționale, dintre
care 28 au fost pentru nerespectarea
măsurilor privind restricționarea circulației, în valoare de peste 207.000
lei.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 MAI – 17 MAI 2020

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

11.05

14.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Băileşti

09:00 - 17:00

Zona de întrerupere
PTA 7 Băileşti - circuit JT nr. 2 şi 3 - străzile:
Mihai Eminescu, Mihai Viteazu

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus
Fratoştiţa

PTA 1 Zvorsca, PTA 2 Amărăştii de Sus

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Băileşti, PTCZ Dragalina, PTA 4 Băileşti

09:00 - 14:00

Craiova

PT 521 - străzile: Dâmboviţa, George Enescu,
zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16,
D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24,
D25, D26, D27, D28, D29

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Poiana Mare
Băileşti

PTA 6 Băileşti, PTA Desecări, PTCZ Fabrica
de Pâine Băileşti

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ CT3 Calafat - blocurile: B1, B2, B3,
B4, B5, C3, A4, A5, A6, A7, A8, E7, E8, E9

PTA 1 Amărăştii de Sus
PTA IRIL Poiana Mare

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.
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MEHEDINȚI

Vineri, 8 Mai 2020

Un angajat al fabricii de cablaje din Turnu
Severin, depistat cu COVID-19
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Un angajat de la fabrica de cablaje
auto din Drobeta Turnu Severin, cel
mai mare angajator din oraș, a fost
confirmat cu COVID-19. Bărbatul este
internat, iar ancheta epidemiologică
este în desfășurare.
Angajatul fabricii SE BORDNETZE
SRL a sunat în data de 5 mai a.c. la
serviciul de ambulanță, prezentând
simptomatologie ușoară asociată cu

cea de COVID-19. A fost adus la Serviciul de Urgență al Spitalului Județean
de Urgență Drobeta Turnu Severin,
unde a fost testat și confirmat pozitiv cu COVID-19. În acest moment
pacientul se află internat.
Potrivit PS News, există 24 persoane contacte ale pacientului,
(colegii de serviciu care au lucrat în
vecinătatea acestuia, șoferii care au
asigurat transportul angajaților, incluPână în acest moment, nu a fost
siv al pacientului, și familia) care sunt
dispusă închiderea fabricii, ancheta
izolate la domiciliu.

Se toarnă asfalt
și în satul Gutu din
comuna Prunișor

Un alt drum sătesc este asfaltat
în Mehedinți, după ce Programul
Național de Dezvoltare Locală a fost
implementat cu succes și în comuna
Prunișor, mai exact în satul Gutu,
unde s-a început deja turnarea primului strat de asfalt.
Investițiile sunt în plină desfășurare, iar asfaltul ajunge și pe ulițele
satelor unde oamenii nu au avut
niciodată șansa de a circula în condiții
civilizate. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu,
a fost miercuri pe șantierul deschis pe
acest tronson de drum.
Președintele C.J. Mehedinți susține
că drumul din satul Gutu era impracticabil fără această asfaltare.
„Vorbim despre o porțiune de
Director general
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drum pur și simplu impracticabilă,
un tronson de legătură cu drumul
național și de o importanță majoră
pentru cetățenii satului Gutu din comuna Prunișor. Lucrările avansează
bine și nu pot decât să mă bucur
când văd că oamenii sunt mulțumiți
de investițiile pe care administrația
locală le implementează în satele lor”,
a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.
Cristina PLEȘOIANU
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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epidemiologică fiind în desfășurare,
specifică DSP Mehedinți.

Bărbat reținut
de poliție pentru
trei furturi

Polițiștii din cadrul Secției Poliției
Rurale Cujmir au pus în executare
un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 41 de
ani, din localitatea Salcia, bănuit de
comiterea a trei infracțiuni de furt.
După verificarea probelor, polițiștii
au stabilit că în perioada martie aprilie a.c., bărbatul ar fi sustras
dintr-un utilaj agricol 40 de litri de
combustibil și mai multe bunuri din
alte două locuințe.
			

			

În urma percheziției efectuate,
bunurile au fost identificate și ridicate
în vederea continuării cercetărilor,
prejudiciul fiind recuperat integral.
În cauză se continuă cercetările
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt calificat, bărbatul fiind reținut
pentru 24 ore. Miercuri, 6 aprilie,
a fost prezentat Parchetului de pe
lângă Judecătoria Vînju Mare, cu
propunerea corespunzătoare.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 MAI – 17 MAI 2020

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

15.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Băileşti - circuit JT nr. 3 - str. Mihai
Viteazu

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA IRE Centru Băileşti, PTA Desecări

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Dezrobirii 4 - blocurile: J3 sc.1, J3 sc.
2, J4 sc. 1, J4 sc. 2

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Dezrobirii 1 - blocurile: C4, C3

09:00 - 14:00

Gherceşti

Zona de întrerupere
PTA 3 Amărăştii de Sus, PTA 1 Amărăştii
de Sus

PTA Gârleşti, PT terţi: PTA Staţie Apă
Gherceşti

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.
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POLITICĂ

Luni, 11 Mai 2020

PMP Dolj: Solicităm creșterea alocației
de hrană pentru pacienții din spitale

Deputat Ion Cupă,
președinte PMP
Dolj: „Alocația pentru hrana pacienților
din spitale trebuie
reactualizată de urgență. Nu este normal ca nivelul acestei alocații să fie sub
cel al unui tichet de
masă”

inferioară, conserve şi alte produse
sau ingrediente foarte ieftine pentru
a se încadra în norma fixată.
Credem că actualul guvern, care
și-a facut un obiectiv principal din
modernizarea sistemului de sănătate,
ar trebui să acționeze cu celeritate
pentru actualizarea normei de hrană
pentru pacienții din spitale.
Dacă mai adăugăm și faptul că
alocația de hrană zilnică pentru un
deținut este de 2-3 mai mare față de
cea a unui pacient din spitale și de
5-7 ori mai mare(!) pentru persoanele
carantinate din cauza epidemiei de
coronavirus, avem o imagine cât se
poate de clară a imperativului măsurii
pe care noi o propunem.
BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ

Una din măsurile urgente pe care
le considerăm necesare, cu atât mai
necesare, în actualul context pandemic, este creșterea alocației de
hrană pentru pacienții din spitale.
Conform ultimei actualizări, care a
avut loc în 2018, nivelul acestei alocații variază între 7 și 17 lei/zi/pacient,
sumă insuficientă pentru alcătuirea
unui regim alimentar adecvat, format
din 3 mese zilnic.
Există nenumărate apeluri ale
managerilor de spitale, ale Asociației
naționale pentru protecția pacienților
prin care se arată cu argumente că
aceste cuantumuri alocate pentru
hrană nu pot asigura nevoile pacientului, spitalele fiind nevoite, de multe
ori, să utilizeze alimente de calitate
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 MAI – 24 MAI 2020

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

18.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 4 Băileşti - str. Brâncoveni

09:00 - 17:00

Verbiţa

PTA 1 Verbicioara

09:00 - 17:00

Calafat

PTA SMA Calafat

09:00 - 17:00

Poiana
Mare

PTA 2 Centru Poiana Mare, PTA IRIL Poiana
Mare

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.
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ACTUALITATE

Marți, 12 Mai 2020

Covid - 19 la Căminul de Bătrâni
din Craiova

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Asistenta șefă de la Căminul de
Bătrâni din Craiova a fost confirmată
pozitiv cu coronavirus. Femeii i s-a
făcut testul sâmbătă, când a venit
la serviciu după 14 zile de izolare
la domiciliu. Duminică, a venit
rezultatul care a arătat că a fost
infectată. Deocamdată, nici o altă
persoană din centru nu a mai fost
depistată cu coronavirus.
Vârstnicii cazați aici ar urma să
mai fie testați peste o săptămână.
Conform ultimei informări transAsistenta șefă a fost internată în
mise de Prefectura Dolj, numărul
spital.

cazurilor de coronavirus din județ a
ajuns la 145. 85 dintre pacienți au

fost declarați vindecați.

Apă cu porția în „patria lubenițelor”
„Compania de Apă Oltenia SA
aduce la cunoștința utilizatorilor
serviciilor de alimentare cu apă din
orașul Dăbuleni că, datorită creșterii
consumului de apă, începând cu
data de 12.05.2020, este nevoită
să restricționeze furnizarea apei
potabile, între orele 11.00 – 18.00 și
23.00 – 05.00.
Compania face apel către locuitorii din Dăbuleni să utilizeze apa
potabilă furnizată numai pentru

Doljenii din Dăbuleni, localitate
cunoscută drept „patria lubenițelor”
vor primi, de marți, apă cu porția.
Oamenii au început să își ude cultuDirector general
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rile cu apa din rețeaua de alimentare
publică a orașului, iar, din acest motiv, Compania de Apă Oltenia a decis
să impună restricții.
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Strada Târgului,
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nevoi casnice, astfel încât să poată
fi posibilă reluarea furnizării în regim
continuu”, se arată într-un comunicat
de presă al Companiei.
Povestea se repetă în fiecare
an, nu doar în Dăbuleni ci și în alte
localități din județ cu întinse culturi
agricole, oamenii udând plantele din
grădini cu apa din rețea.
Vera IONESCU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 MAI – 24 MAI 2020

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
09:00 - 17:00

19.05

Localitatea
Băileşti

Zona de întrerupere
PTA 7 Băileşti, PT terţi: PT AGROSIM

09:00 - 17:00

Desa

10:00 - 18:00

Mârşani

09:00 - 17:00

Desa

PTA 2 Desa, PTA Uscătorie Tutun Desa

09:00 - 17:00

Calafat,
Maglavit

PTA 1 Golenţi, PTA 2 Golenţi, PTA Servie
Maglavit, PT terţi: PTA 1 Complex Porci
Maglavit, PTA 1 IPILF

09:00 - 17:00

Segarcea

PTCZ SPP 14, PTCZ SPP 15, PTCZ SPP
16, PTCZ SPP 17, PT terţi: PT Turculeanu

PTA 1 Desa - circ. 1
PTA 9 Mârşani

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.

2

GORJ

Miercuri, 13 Mai 2020

Gorjean de 49 de ani, bătut
acasă la vecini

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Un bărbat din comuna Runcu a
sunat la poliție după ce vecinul său
ar fi fost agresat. Polițiștii din cadrul
Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu
s-au depasat la fața locului, acolo
unde au constatat faptul că între
doi bărbați din Runcu a avut loc un
conflict din care unul dintre indivizii
implicați a ieșit bătut.
„Din primele cercetări efectuate
de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat,
de 49 de ani, din comuna Runcu,
se afla la locuința unui vecin, în
vârstă de 26 de ani, pe fondul
consumului de băuturi alcoolice,
între cei doi a avut loc un conflict

spontan în timpul căruia, tânărul
de 26 de ani și un alt localnic, de
49 de ani, ar fi exercitat acte de
violență împotriva primului băr-

bat”, spun polițiștii gorjeni.
Persoana vătămată a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind
transportată la spital, cu ambu-

lanța. În cauză s-a întocmit dosar
penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe.

Peste 70 de șoferi au rămas fără permis
pe străzile din Gorj

Peste 70 de șoferi au rămas fără
permis pe străzile din Gorj. Polițiștii
Director general
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rutier în două zile. În zilele de 8 şi 10 tului de a conduce 74 de permise de
mai, poliţiştii rutieri au acţionat pe conducere, dintre care 69 pentru neprincipalele artere rutiere din judeţ, respectarea regimului legal de viteză.
pentru identificarea şi sancţionarea În cadrul activităţilor au fost retrase
conducătorilor auto care nu respectă cinci certificate de înmatriculare”,
regimul legal de viteză.
se menţionează într-un comunicat
„Cu această ocazie, au fost apli- înaintat marți de IPJ Gorj.
cate, în total, 184 de sancţiuni
Pe timpul desfăşurării acţiunii nu a
contravenţionale pentru abateri la fost înregistrat niciun accident rutier
regimul rutier, dintre care 158 de soldat cu victime omeneşti, care să
din județ au aplicat aproximativ 180 sancţiuni au fost aplicate pentru aibă drept cauză a producerii viteza
de sancţiuni pentru abateri la regimul nerespectarea regimului legal de neadaptată la condiţiile de drum sau
viteză. Totodată, au fost reţinute în viteza excesivă.
vederea suspendării exercitării drepCătălin ANGHEL
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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
09:00 - 17:00

20.05

Localitatea
Băileşti

09:00 - 17:00

Desa

10:00 - 18:00

Mârşani

Zona de întrerupere
PTA 7 Băileşti - străzile: Bâlciului, Horia,
Cloşca şi Crişan, circ. 4
PTA Moară Desa, PTA 1 Desa
PTA 1 Mârşani

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.

2

VÂLCEA

Joi, 14 Mai 2020

Încă doi vâlceni infectați și
transportați la SJU Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Două persoane au fost internate la
Secția de Boli Infecțioase a Spitalului
Județean de Urgență Vâlcea, după
ce au fost depistate pozitiv cu noul
coronavirus. Aceștia au fost diagnosticați la Spitalul Municipal Drăgășani,
iar marți seara au fost transferați la
Râmnicu Vâlcea.
Pacienții au și alte boli asociate,
dar în momentul transferului aceștia
prezentau forme ușoare ale virusului.
Potrivit SJU Vâlcea, la data de 13 mai
2020, situația pacienților confirmați
Covid19 și internați în spital se prezintă astfel:
La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea Covid19.
– 2 pacienți sunt asimptomatici,
se află internați 7 pacienți confirmați

– 5 prezintă forme ușoare ale
bolii.

În ultimele 24 ore au fost externați 2 pacienți vindecați.

Vâlceancă de 15 ani, căutată de polițiștii din județ
O minoră în vârstă de 15 ani, din
satul Oteșani, a fost dată dispărută
de polițiștii vâlceni. Tatăl fetei a
apelat la ajutorul oamenilor legii,
după ce fata a părăsit domiciliul și
nu s-a mai întors. Potrivit IPJ Vâlcea, tânăra nu este la prima astfel
de plecare.
„Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliției
Rurală Măldărești au fost sesizați de
tatăl numitei UNCHIAȘU GEORGIANA
DENISA, în vârstă de 15 ani, care la
Director general
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data de 09 mai a.c. a plecat de la
domiciliul din satul Oteșani și nu a
mai revenit până în prezent. La data
dispariției aceasta era îmbrăcată cu un
tricou de culoare albă, blugi albaștri și
teniși de culoare verde. Minora nu este
la prima plecare”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.
Semnalmente: are aproximativ
			

			

1,60 m înălțime, 45 kg, constituție atletică, păr șaten, lung și vopsit blond
la vârfuri, ochi căprui, nas drept.
„Dacă ați văzut această persoană
sau aveți informații despre ea,
anunțați cea mai apropiată unitate
de poliție sau sunați la 112!”, este
mesajul polițiștilor vâlceni.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 MAI – 24 MAI 2020

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

21.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere
PTA 7 Băileşti - străzile: Bâlciului, Horia,
Cloşca şi Crişan, circ. 4

09:00 - 17:00

Băileşti

09:00 - 17:00

Desa

10:00 - 18:00

Mârşani

PTA 1 Mârşani

09:00 - 17:00

Craiova

PT 817 – str. Calea Severinului, bloc locuinţe
zona Auchan

09:00 - 17:00

Bârca

PTA 1 Bârca, PTA 4 Bârca

10:00 - 18:00

Unirea

PTA 1 Unirea

PTA Moară Desa, PTA 1 Desa

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.

2

OLT

Vineri, 15 Mai 2020

Alte patru persoane s-au
vindecat de COVID-19

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Numărul celor vindecați de
COVID-19 crește rapid în Olt. Miercuri, alți patru olteni au fost declarați
vindecați și au fost externați din
unitățile medicale în care au primit
tratament de specialitate.
Printre cei patru se află și o femeie
din municipiul Caracal, mama unui
jandarm de la Gruparea de Jandarmi
Mobilă „Frații Buzești” din Craiova,
care a fost diagnosticat cu virusul,
scrie Evenimentul de Olt.
Cele patru persoane declarate vindecate și externate au fost internate
pe Secția COVID a Spitalului Județean

de Urgență Slatina. O angajată a fabricii de confecții textile Vas Co Tricot
Caracal și un contact al acesteia sunt,
de asemenea, printre cei vindecați.
Astfel, în prezent sunt 34 de olteni
diagnosticați cu noul coronavirus,
care s-au vindecat, alți 16 sunt încă
internați, iar doi au decedat. În total,
52 de olteni s-au infectat cu noul virus, unul dintre cazuri fiind raportat
de Grupul de Comunicare Strategică,
joi, 14 mai.
Miercuri, în județ erau 338 de persoane în carantină instituționalizată
în centrele special amenajate în Olt,
în timp ce alte 184 erau în izolare la
domiciliu și se află sub monitorizare
medicală.

Aproape 22.000 de agricultori au depus
cererile unice pentru plata pe suprafaţă. Cei ce
vor depune după 15 iunie vor fi penalizaţi

Din 6 aprilie, oltenii au putut
depune online cererile unice pentru plata pe suprafaţă. Potrivit
datelor oferite de APIA Olt, 21.756
de fermieri au depus solicitările
până acum. Aceștia vor mai putea
solicita subvenţiile fără penalizare,
până pe 15 iunie, urmând ca după
acest termen, până pe 10 iulie, să
se aplice o penalitate de 1% pe zi.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a asigura contiDirector general
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nuitatea finanțării sectorului agricol,
prin schemele de plăți și măsurile
de sprijin pe care le gestionează,
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a instituit, începând
cu data de 6 aprilie 2020, primirea
cererilor unice de plată aferente
Campaniei 2020 prin utilizarea
aplicației IPA online, a mijloacelor
electronice de comunicații și a
sistemului IACS.
După data de 15 iunie, vor mai
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putea fi depuse solicitări până pe
10 iulie, însă cu o penalitate de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare.
Potrivit datelor APIA Olt, până în
acest moment, din totalul de 30.188
de fermieri programaţi, 21.756 au solicitat sprijinul financiar, scrie Gazeta
Nouă.
Reprezentanţii APIA Olt îi îndeamnă pe toți beneficiarii să colaboreze cu responsabilii de dosar de
la nivelul centrelor județene, respectiv
ai centrelor locale, pentru soluționarea eventualelor probleme pe care
le întâmpină, astfel încât Campania
			

			

2020 de depunere/primire a cererilor
să fie finalizată cu succes.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 MAI – 24 MAI 2020

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
22.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

10:00 - 18:00

Bârca

PTA IAS Bârca, PTA 2 Bârca

09:00 - 17:00

Unirea

PTA 1 Unirea

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.
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OLT

Luni, 18 Mai 2020

Peste 1.200 de persoane, în așteptare
pentru susținerea probei practice a
examenului auto

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Peste 1.200 de candidaţi din
judeţul Olt sunt în aşteptare pentru
a susţine proba practică în vederea
obţinerii permisului de conducere.
Şeful Serviciului Public Comunitar
Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (SPCRCIV),

Stelian Diţă, a declarat că susţinerea
probei practice ar urma să se reia în
luna iunie, scrie Realitatea de Olt.
„Probabil că la începutul lunii iunie,
va trebui să reîncepem proba practică.
Până atunci, se fac pregătiri, urmează
să se stabilească la nivel naţional
modalitatea de programare – ori din
oficiu, ori prin reprezentanţii şcolii.
Proba teoretică se va relua mai târziu.

Încă o zi fără cazuri noi de
coronavirus

Grupul de Comunicare Strategică
a publicat, duminică, noile cazuri
de infecții cu virusul COVID-19 din
România. Potrivit datelor oficiale, în
județul Olt nu s-a înregistrat nicio
nouă îmbolnăvire cu coronavirus.
Ultimul caz de infecție cu noul
coronavirus, înregistrat în Olt, a fost
raportat vineri, 15 mai. Este vorba
de o asistentă medicală de pe Secția
Anestezie și Terapie Intensivă (ATI)
a Spitalului Județean de Urgență Slatina, confirmată pozitiv, joi, cu noul
virus. Rezultatul pozitiv la testarea
pentru depistarea infecției s-a aflat
în urma testării a aproximativ 300
de angajați ai Spitalului Slatina de pe
mai multe secții ale unității medicale,
printre care și ATI.
Angajata este singura diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2, restul
analizelor fiind negative, scrie EveniDirector general
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mentul de Olt.
Oltul a înregistrat până acum 53
de infecții cu coronavirus, iar ultimele
date arată că 37 dintre oltenii diagnosticați cu acest virus au fost deja
declarați vindecați și externați din
unitățile medicale în care au primit
tratament de specialitate. Alți 14 sunt
în continuare internați în spital.
În județ s-au înregistrat și două
decese din cauza COVID-19. Primul
deces a fost al unei femei de 54 de
ani, din comuna Scărișoara, care a
murit pe 3 mai la Spitalul de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr.
Victor Babeș” Craiova. Cel de-al doilea deces a aparținut unui bărbat de
57 de ani, din comuna Șerbănești,
care a murit pe 7 mai la Spitalul
Municipal Caracal. Ambii pacienți
sufereau și de alte boli cronice.
Cristina PLEȘOIANU
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Avem aproximativ 1.200 de candidaţi
în aşteptare, doar pentru proba
practică. Se programează şi folosind
toate forţele noastre, vom parcurge
aceste activităţi, suspendate la data
de 17 martie”, a declarat Stelian Diță,
șeful SPCRCIV.
Șeful Serviciului a adăugat că
modul în care se desfăşoară proba
teoretică trebuie, de asemenea,
modificat, astfel încât să se respecte
regulile de igienă şi distanţare socială.
„Apoi, uşor se va reintra şi cu
			

			

proba teoretică. Şi aici trebuie stabilit ce se întâmplă. Anterior, nu se
făcea o programare online. Veneau
toţi grămadă, iar într-o zi de examen
aveam 150 de persoane”, a mai spus
Stelian Diţă.
Toate celelate activităţi ale Serviciului se desfăşoară în mod normal.
„În momentul de faţă, noi lucrăm orice activitate referitoare la
înmatriculare – înmatriculări, radieri
provizorii şi altele, dar şi preschimbarea permisului de conducere”, a
menționat Stelian Diţă.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 MAI – 31 MAI 2020

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

Craiova

PT 819 (566) – str. Paşcani, Moară, zona
blocurilor: 18 – 31

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 2 Basarabi

09:00 - 17:00

Calafat
Şimnicu
de Sus

PT Fabrica de Pâine Calafat - circ. 1

09:00 - 17:00

25.05

09:00 - 17:00

Argetoaia

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dobroteşti,
Daneți,
Mârșani

09:00 - 17:00

Pielești

PTA 1 Izvor - circ. 2
PTA 1 Argetoaia
PTA 2 Goicea Mare
PTA SMA Dobrotești, PTA 1 Nisipuri, PTA
Bază Recepție CRR Amărăştii de Jos, PTA
Moara Dobrotești, PTA 1 Dobrotești, PTA 3
Nisipuri, PTA 3 Daneți, PTA 5 Daneți, PTA
Uscătorie Tutun Daneți, PTA 2 (Moară)
Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA) Daneți,
PTA 2 Mârșani, PTA 7 Mârșani, PTA Moară
Mârșani, PTA 3 Mârșani, PTA 6 Mârșani, PTA
4 Mârșani, PTA 1 Mârșani, PTA 9 Mârșani,
PT terți: PTA Mobifon, PTA Pompe Apă Dobroteşti, PTA Fermă Viticolă Daneți, PTCZ
Vinalcool Daneți
PT Alis Baba - cart. Magnolia

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.
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VÂLCEA

Marți, 19 Mai 2020

Câinele jandarm Bruno a fost retras
din activitate: „A fost un camarad de
nădejde în misiuni”

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
După zeci de misiuni dificile la
care a participat timp de 8 ani, Bruno,
câinele jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, a fost
retras din activitate. Pe numele lui
real Ober, patrupedul a ajuns la finalul
carierei, dar cu toate acestea, nu se
desparte de prietenul şi conductorul
său, plutonier George Tacăle.
„Ciobănescul german, Bruno, a
ajuns în curtea noastră şi a făcut
cunoştinţă cu instructorul său pe
vremea când avea doar 5 luni şi
apoi au plecat împreună la Centrul

Chinologic “Dr. Aurel Greblea” din
Sibiu, unde au parcurs împreună
drumul dresajului, specialitatea intervenţie-patrulare”, povestesc jandarmii
vâlceni.
Şeful Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Vâlcea i-a mulţumit plutonierului George Tacăle, atât pentru
modul în care şi-a îndeplinit misiunile
alături de partenerul necuvântător,
cât şi pentru grija deosebită acordată
acestuia.
„Au fost 8 ani plini de satisfacţii
şi reuşite profesionale, timp în care
s-a legat o prietenie foarte frumoasă
între noi doi. Bruno, aşa cum îmi place nădejde în misiuni, iar instinctul şi
mie să îl alint, a fost un camarad de curajul de care a dat dovadă pe parcursul acestor ani m-au ajutat deseori
la soluţionarea cazurilor complicate,
inclusiv la căutarea persoanelor
dispărute. Din nefericire, otita care a
recidivat tot mai des, ne-a determinat

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea și-a reluat activitatea

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea și-a reluat activitatea
cu publicul începând de luni, 18 mai
2020, pentru toate tipurile de solicitări pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.
„Pentru evitarea aglomerării,
cetăţenii trebuie să ştie că termenul
pentru preschimbarea actelor de
identitate ca urmare a expirării sau
la împlinirea vârstei de 14 ani ori cel
de eliberare a documentelor de stare
civilă care nu au putut fi efectuate din
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Cristina PLEȘOIANU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL:
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

cauza restricţiilor din ultima perioadă
este de 90 de zile de la încetarea
stării de urgenţă”, a transmis primăria
Râmnicu Vâlcea.
Accesul în sediul instituţiei din
strada Regina Maria nr. 6 se va face
cu respectarea distanţării de siguranţă între solicitanţi şi cu obligativitatea purtării de măşti de protecţie
facială în conformitate cu Hotărârea
Comitetului Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 24/14.05.2020.
Cătălin ANGHEL
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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să îl retragem din activitate. Deşi
nu vom mai fi parteneri la serviciu,
mă bucură faptul că cel care îl va
adopta, va avea grijă să îi ofere toate
condiţiile pentru o viaţă de pensionar
liniştită”, a mărturisit George Tacăle.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 MAI – 31 MAI 2020

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
PTA 275 - str. Şimnicului şi aleile aferente, PT
169 - str. Şimnicului şi aleile aferente, PT 628
- str. Şimnicului şi aleile aferente, PT terţi:
PTAB 766 Raicea, PTA 622 Dolly Dog, PTA
531 Staţie Incinerare, PTA 709 Staţie Betoane

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Calafat

PT Fabrica de Pâine Calafat - circ. 2

09:00 - 17:00

Calafat

PTA Basarabi

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 1 Izvor - circ. 2

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Magazin Calafat

26.05
09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dobroteşti,
Daneți,
Mârșani

09:00 - 17:00

Filiași

PTA SMA Dobrotești, PTA 1 Nisipuri, PTA
Bază Recepție CRR Amărăştii de Jos, PTA
Moara Dobrotești, PTA 1 Dobrotești, PTA 3
Nisipuri, PTA 3 Daneți, PTA 5 Daneți, PTA
Uscătorie Tutun Daneți, PTA 2 (Moară)
Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA) Daneți,
PTA 2 Mârșani, PTA 7 Mârșani, PTA Moară
Mârșani, PTA 3 Mârșani, PTA 6 Mârșani, PTA
4 Mârșani, PTA 1 Mârșani, PTA 9 Mârșani,
PT terți: PTA Mobifon, PTA Pompe Apă Dobroteşti, PTA Fermă Viticolă Daneți, PTCZ
Vinalcool Daneți
Fratoștița, Uscăci, Braniște – integral, PT
terți: PTA SMA Fratoștița

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.
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OLT

Miercuri, 20 Mai 2020

Al doilea laborator pentru testare
COVID-19 din Olt a fost instalat și
este funcțional

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Managerul Spitalului Județean
de Urgență Slatina, Cătălin Rotea, a
anunțat că, începând de luni, unitatea
are toate echipamentele care alcătuiesc Laboratorul Modular de Biologie
Moleculară. Acestea au fost instalate
şi sunt funcţionale.
Potrivit managerului, urmează o
scurtă perioadă de autorizare şi in-

struire a personalului care deserveşte
laboratorul, după care se vor putea
efectua primele teste.
Valoarea totală a investiției este de
1,05 milioane de lei, bani asigurați din
bugetul Consiliului Județean. Capacitatea de prelucrare a laboratorului
este de 196 de teste/zi.
Laboratorul de la SJU Slatina este
al doilea din județ, după cel de la
Direcția Sanitar Veterinară și pentru
Sigurața Alimentelor, care a prelucrat
teste COVID-19 din luna aprilie.

11 viitori pompieri au început pregătirea
la ISU Olt
Pentru următoarele șase luni,
11 elevi de la Școala de Subofițeri
Pompieri și Protecție Civilă „Pavel
Zaganescu” Boldești, își vor desfășura stagiul de practică în cadrul
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Matei Basarab” al județului Olt.
Cei 11 tinerii salvatori vor fi
repartizați la subunitățile de intervenție, în funcție de localitățile de
domiciliu, urmând să fie instituiți
de militari cu experiență și mii de
misiuni în sprijinul populației.
„Le urăm bun venit în unitatea
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noastră și sperăm ca perioada de
practică să fie una benefică pentru
momentul în care se vor alătura
echipajelor de intervenție!
Ei sunt viitorul! Sunt tineri, entuziaști, dornici să acumuleze cât
mai multe informații și la finalul
anului vor deveni salvatori „cu acte
în regulă”!
Mult succes și vă așteptăm la
treabă”, a transmis purtătorul de
cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu,
viitorilor pompieri.
Cristina PLEȘOIANU

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 MAI – 31 MAI 2020

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

27.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Craiova

PT 156 - str. Caracal ateliere DIF,
T.C.I.F. S.A.

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Dezrobirii 5

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 1 Golenţi - circ. 1

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 1 Izvor - circ. 2

Goicea

PTA 1 Goicea Mare

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Amărăştii
de Sus,
Dobroteşti
Coţofenii din
Faţă

Zona de întrerupere

PTA 2 Nisipuri, PTA 1 Amărăștii de Sus, PTA
2 Amărăștii de Sus, PTA 3 Amărăștii de Sus
PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 1

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.
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OLT

Joi, 21 Mai 2020

Crimele din Caracal, la judecată
Procesul în care caracaleanul
Gheorghe Dincă este judecat pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu a început,
miercuri, la Tribunalul Olt. Familiile victimelor dar şi avocatul lui
Dincă au cerut refacerea anchetei.
Magistraţii au dat un nou termen,
pe 15 iunie.
Gheorghe Dincă neagă acuzaţiile
şi susţine ca a fost ameninţat cu
moartea de poliţişti. Aşa a afirmat
avocatul familiei Melencu, după
primul termen.
„A spus cine l-a învățat când
l-au torturat, doi polițiști care l-au
amenințat și cu moartea și cu tortura.
A dat momentele în care era să fie
omorât de către un deținut la ordinul
poliției. L-a salvat individul, i-a arătat
medicamentele. A descris momentele

de tortură, când a fost amenințat, a viol, omor calificat şi profanarea de judecată pentru viol.
nominalizat doi polițiști care au creat cadavre. Risipiţeanu a fost trimis în
Eliza RADU
întreaga poveste”, a spus avocatul,
			
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
conform rtv.net.
PERIOADA 25 MAI – 31 MAI 2020
Pe 15 ianuarie s-a înregistrat la 			
Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
DIICOT prin care s-a dispus trimi- siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
terea în judecată a celor doi incul- parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
paţi din „cazul Caracal”, Gheorghe
Interval orar
Dincă (pentru infracţiunile de trafic
Data
Localitatea
Zona de întrerupere
de întrerupere
de persoane, trafic de minori, viol
– două fapte, omor calificat – două
PTA 275 - str. Şimnicului şi aleile aferente, PT
169 - str. Şimnicului şi aleile aferente, PT 628
fapte, profanare de cadavre – două
- str. Şimnicului şi aleile aferente, PT terţi:
09:00 - 17:00
Craiova
fapte) şi Ştefan Risipiţeanu (pentru
PTAB 766 Raicea, PTA 622 Dolly Dog, PTA
531 Staţie Incinerare, PTA 709 Staţie Betoane
infracţiunea de viol).
Dincă este acuzat că le-a ucis pe
09:00 - 17:00
Calafat
PT Fabrica de Pâine Calafat - circ. 2
cele două fete – Luiza Melencu şi
09:00 - 17:00
Calafat
PTA Basarabi
Alexandra Măceşanu – în locuinţa sa
Şimnicu
09:00 - 17:00
PTA 1 Izvor - circ. 2
din Caracal şi a fost trimis în judecată,
de Sus
de către procurorii DIICOT, pentru
09:00 - 17:00
PTCZ Magazin Calafat
Calafat
trafic de persoane, trafic de minori,
PTA SMA Dobrotești, PTA 1 Nisipuri, PTA
26.05

Fostul primar din Brebeni
a decedat
Florentin Andronie, fostul primar
al comunei Brebeni, a încetat din
viață marți, 19 mai, la domiciliul său
din satul Recea, comuna Valea Mare.
Fostul edil a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu mai bine de
șapte ani, iar de atunci nu s-a mai
putut recupera.
După accidentul vascular cerebral cariera sa politică s-a încheiat.
Starea de sănătate a fostului primar
a început să se agraveze în urmă cu
două săptămâni, iar marți acesta a
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murit acasă.
Accidentul vascular cerebral a
avut loc în luna decembrie a anului
2012, la doar 6 luni după ce fostul
primar își începuse al doilea mandat.
Starea de sănătate nu i-a permis să-și
continue activitatea politică.
Florin Andronie va fi condus pe
ultimul drum joi, la ora 13:00, cu
plecarea din satul Recea al comunei
Valea Mare, fiind înmormântat în
cimitirul de la intrarea în comuna
Slătioara, scrie Evenimentul de Olt.
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09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dobroteşti,
Daneți,
Mârșani

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Craiova

PT 156 - str. Caracal ateliere DIF,
T.C.I.F. S.A.

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Dezrobirii 5

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 1 Golenţi - circ. 1

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 1 Izvor - circ. 2

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mare

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

27.05

28.05

Bază Recepție CRR Amărăştii de Jos, PTA
Moara Dobrotești, PTA 1 Dobrotești, PTA 3
Nisipuri, PTA 3 Daneți, PTA 5 Daneți, PTA
Uscătorie Tutun Daneți, PTA 2 (Moară)
Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA) Daneți,
PTA 2 Mârșani, PTA 7 Mârșani, PTA Moară
Mârșani, PTA 3 Mârșani, PTA 6 Mârșani, PTA
4 Mârșani, PTA 1 Mârșani, PTA 9 Mârșani,
PT terți: PTA Mobifon, PTA Pompe Apă Dobroteşti, PTA Fermă Viticolă Daneți, PTCZ
Vinalcool Daneți
Fratoștița, Uscăci, Braniște – integral, PT
terți: PTA SMA Fratoștița

Amărăştii
de Sus,
Dobroteşti
Coţofenii din
Faţă

PTA 2 Nisipuri, PTA 1 Amărăștii de Sus, PTA
2 Amărăștii de Sus, PTA 3 Amărăștii de Sus
PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 336 - străzile: Sărari, Henri Coandă, Al.
Mirceşti, Putnei, Spitalul Clinic Victor Babeş

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Liceul de Chimie Calafat

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 1 Golenţi - circ. 2

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mare

09:00 - 17:00

Daneți,
Mârşani

PTA 6 Daneți, PTA Uscătorie Tutun Mârșani,
PTA 8 Mârșani, PT terți: PT Cosmote Daneți,
PTA 2 SMA Mârșani, PTA 3 Fermă Marșani

09:00 - 17:00

Coţofenii
din Faţă

PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 10

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.
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OLT

40 de olteni infectați cu noul
coronavirus s-au vindecat

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Până în acest moment, 40 de olteni au fost declarați vindecați și au
fost externați din spitalele în care au
fost tratați. Doi dintre aceștia au fost
declarați vindecați miercuri, 20 mai.
Unul dintre ultimii doi vindecați
este un contact al unui angajat testat
pozitiv de la fabrica de confecții textile
Vas Co Tricot Caracal, iar celălalt este
unul dintre cei patru membri ai celei
de-a doua familii din Slatina, întorși la
finalul lunii aprilie din Marea Britanie,
scrie Evenimentul de Olt.
Potrivit Institutului Național de
Sănătate Publică, joi, 21 mai, Oltul
înregistra 65 de cazuri de COVID-19.
12 cazuri noi de infecție cu coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de
ore, fiind vorba de angajații Serviciului
de Ambulanță Olt.
Cei 12 angajați pozitivați fac parDirector general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
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Cătălin ANGHEL:
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

te din cei 50 de contacți testați ai
asistentei medicale de la Serviciul de
Ambulanță Olt, care a fost confirmată
cu COVID-19 marți, 19 mai. Cazul
asistentei a fost raportat în județul
Argeș, unde aceasta locuiește.
Județul Olt înregistrează și două
decese ale unor persoane confirmate
cu virusul SARS-CoV-2.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 MAI – 31 MAI 2020

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

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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29.05

Zona de întrerupere
PTA 275 - str. Şimnicului şi aleile aferente,
PT 169 - str. Şimnicului şi aleile aferente,
PT 628 - str. Şimnicului şi aleile aferente,
PT terţi: PTAB 766 Raicea, PTA 622 Dolly
Dog, PTA 531 Staţie Incinerare, PTA 709
Staţie Betoane

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Calafat

PT Fabrica de Pâine Calafat - circ. 2

09:00 - 17:00

Calafat

PTA Basarabi

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 1 Izvor - circ. 2

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Magazin Calafat

26.05

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

Vineri, 22 Mai 2020

PTA SMA Dobrotești, PTA 1 Nisipuri, PTA
Bază Recepție CRR Amărăştii de Jos, PTA
Moara Dobrotești, PTA 1 Dobrotești, PTA 3
Nisipuri, PTA 3 Daneți, PTA 5 Daneți, PTA
Uscătorie Tutun Daneți, PTA 2 (Moară)
Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA) Daneți,
PTA 2 Mârșani, PTA 7 Mârșani, PTA Moară
Mârșani, PTA 3 Mârșani, PTA 6 Mârșani, PTA
4 Mârșani, PTA 1 Mârșani, PTA 9 Mârșani,
PT terți: PTA Mobifon, PTA Pompe Apă Dobroteşti, PTA Fermă Viticolă Daneți, PTCZ
Vinalcool Daneți
Fratoștița, Uscăci, Braniște – integral, PT
terți: PTA SMA Fratoștița

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dobroteşti,
Daneți,
Mârșani

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Craiova

PT 464 - Platforma industrială Şimnic

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA Şimnicu de Sus

09:00 - 17:00

Băileşti

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 17:00

Coţofenii
din Faţă
Sadova

09:00 - 17:00

PTA Bucătărie 2, MC PORCKY SRL, PTA
Birouri, PT terţi: PTAB Nidera, PTA Rastelli
PT terți: PTAB Potelu Solar
PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 1
PTA 1 Damian - circ. JT nr. 1

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.

