
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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   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

OLT2

26.05

09:00 - 17:00

Craiova

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

Calafat PT Fabrica de Pâine Calafat - circ. 2

09:00 - 17:00
Calafat PTA Basarabi09:00 - 17:00
Şimnicu 
de Sus

PTA 1 Izvor - circ. 2

Calafat PTCZ Magazin Calafat09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

Amărăştii 
de Jos, 

Dobroteşti, 
Daneţi, 
Mârşani

PTA SMA Dobroteşti, PTA 1 Nisipuri, PTA 
Bază Recepţie CRR Amărăştii de Jos, PTA 
Moara Dobroteşti, PTA 1 Dobroteşti, PTA 3 
Nisipuri, PTA 3 Daneţi, PTA 5 Daneţi, PTA 
Uscătorie Tutun Daneţi, PTA 2 (Moară) 
Daneţi, PTA 4 Daneţi, PTA 1 (SMA) Daneţi, 
PTA 2 Mârşani, PTA 7 Mârşani, PTA Moară 
Mârşani, PTA 3 Mârşani, PTA 6 Mârşani, PTA 
4 Mârşani, PTA 1 Mârşani, PTA 9 Mârşani, 
PT terţi: PTA Mobifon, PTA Pompe Apă Do-
broteşti, PTA Fermă Viticolă Daneţi, PTCZ 
Vinalcool Daneţi

09:00 - 17:00

Filiaşi Fratoştiţa, Uscăci, Branişte – integral, PT 
terţi: PTA SMA Fratoştiţa

29.05

09:00 - 17:00
Craiova PT 464 - Platforma industrială Şimnic09:00 - 17:00
Şimnicu 
de Sus

PTA Şimnicu de Sus

09:00 - 17:00

Băileşti PTA Bucătărie 2, MC PORCKY SRL, PTA 
Birouri, PT terţi: PTAB Nidera, PTA Rastelli

09:00 - 17:00

Amărăştii 
de Jos

PT terţi: PTAB Potelu Solar

Coţofenii 
din Faţă

PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 109:00 - 17:00

Sadova PTA 1 Damian - circ. JT nr. 109:00 - 17:00

40 de olteni infectaţi cu noul 
coronavirus s-au vindecat

Până în acest moment, 40 de ol-
teni au fost declaraţi vindecaţi şi au 
fost externaţi din spitalele în care au 
fost trataţi. Doi dintre aceştia au fost 
declaraţi vindecaţi miercuri, 20 mai.

Unul dintre ultimii doi vindecaţi 
este un contact al unui angajat testat 
pozitiv de la fabrica de confecţii textile 
Vas Co Tricot Caracal, iar celălalt este 
unul dintre cei patru membri ai celei 
de-a doua familii din Slatina, întorşi la 
finalul lunii aprilie din Marea Britanie, 
scrie Evenimentul de Olt.

Potrivit Institutului Naţional de 
Sănătate Publică, joi, 21 mai, Oltul 
înregistra 65 de cazuri de COVID-19. 
12 cazuri noi de infecţie cu coronavi-
rus au fost raportate în ultimele 24 de 
ore, fiind vorba de angajaţii Serviciului 
de Ambulanţă Olt.

Cei 12 angajaţi pozitivaţi fac par-

te din cei 50 de contacţi testaţi ai 
asistentei medicale de la Serviciul de 
Ambulanţă Olt, care a fost confirmată 
cu COVID-19 marţi, 19 mai. Cazul 
asistentei a fost raportat în judeţul 
Argeş, unde aceasta locuieşte.

Judeţul Olt înregistrează şi două 
decese ale unor persoane confirmate 
cu virusul SARS-CoV-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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   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

POLITICĂ2

Băileşti
PTA 7 Băileşti - străzile: Bâlciului, Horia, 
Cloşca şi Crişan, circ. JT nr. 2 PTA 7 Băileşti 
- străzile: Bâlciului, Horia, Cloşca şi Crişan, 
circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

28.05

09:00 - 17:00

Craiova PT 336 - străzile: Sărari, Henri Coandă, Al. 
Mirceşti, Putnei, Spitalul Clinic Victor Babeş09:00 - 17:00

Calafat PTCZ Liceul de Chimie Calafat

09:00 - 17:00
Calafat PTA 1 Golenţi - circ. 209:00 - 17:00
Goicea PTA 2 Goicea Mare

Daneţi, 
Mârşani

PTA 6 Daneţi, PTA Uscătorie Tutun Mârşani, 
PTA 8 Mârşani, PT terţi: PT Cosmote Daneţi, 
PTA 2 SMA Mârşani, PTA 3 Fermă Marşani

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

Coţofenii 
din Faţă PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 109:00 - 17:00

Calafat PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 10

PMP Dolj: Alegerile locale 
şi parlamentare trebuie să 

aibă loc în acest an

Deputat Ion Cupă, vicepreședinte național PMP: 
„Până la 30 iunie, cel mai târziu, ar trebui să avem 
calendarul electoral al acestui an. Amânarea alegeri-
lor pentru 2021 ar fi o mare greșeală”

PMP a demonstrat, prin toată 
activitatea sa, că este un partid pro-
fund ataşat valorilor democraţiei şi 

statului de drept. Alegerile libere sunt 
garanţia că democraţia îşi urmează 
cursul ei, chiar şi într-o situaţie mai 

complicată, cum este cea pe care o 
traversăm acum.

Considerăm că nu există motive 
pentru amânarea alegerilor locale şi 
parlamentare pentru anul viitor. Co-
munităţile locale au nevoie de lideri 
legitimaţi de votul popular. România 
are nevoie de un guvern rezultat din 
încrederea cetăţenilor exprimată la 
urne.

„Credem că trebuie demarate 
consultări politice cât mai repede 
astfel încât, în maximum o lună de 
zile, să avem un calendar electoral 
clar pentru anul în curs. Propunerea 
PMP este ca alegerile locale să aibă 
loc pe 27 septembrie, iar cele parla-
mentare pe 6 decembrie”- apreciază 
deputatul Ion Cupă, vicepreşedinte 
naţional al PMP şi lider al PMP Dolj.

Va urma o perioadă dificilă privind 
ieşirea din criza economică şi recesi-

unea de la nivel european. Ea trebuie 
abordată cu lideri care au suport 
popular oferit prin votul cetăţenilor. 
Sunt multe alte state europene care 
nu ezită să organizeze alegeri la ter-
men în acest an.

Toate partidele româneşti ataşate 
valorilor democratice ar trebui să 
susţină un asemenea calendar înte-
meiat pe argumente raţionale. PSD 
ar trebui să iasă din jocul duplicitar 
în care, pe de o parte critică „dicta- 
tura PNL” iar, pe de altă parte, vrea 
amânarea alegerilor pentru anul 
viitor, în vară.

Sunt destule probleme de rezol-
vat în România. Nu avem nevoie de 
noi tensiuni politice, de o nouă criză 
politică. Votul cetăţenilor este suve- 
ran şi el trebuie lăsat să se exprime.

Biroul de presă PMP Dolj



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 01 IUNIE – 7 IUNIE 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

OLT2

29.05

09:00 - 17:00
Craiova PT 464 - Platforma industrială Şimnic09:00 - 17:00
Şimnicu 
de Sus

PTA Şimnicu de Sus

09:00 - 17:00

Băileşti PTA Bucătărie 2, MC PORCKY SRL, PTA 
Birouri, PT terţi: PTAB Nidera, PTA Rastelli

09:00 - 17:00

Amărăştii 
de Jos

PT terţi: PTAB Potelu Solar

Coţofenii 
din Faţă

PTA 2 SA Beharca - circ. JT nr. 109:00 - 17:00

09:00 - 17:00
Sadova PTA 1 Damian - circ. JT nr. 109:00 - 17:00
Băileşti PTA 7 Băileşti - str. Horia, Cloşca şi Crişan, 

circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Amărăştii 
de Jos, 

Dăbuleni

PT Sol SPP4/E6Sud, PTA Colonie Ocolna, PTA 
Sol SPP1/E6S, PT Sol SPP3/E5, PTA SI SPL 2, 
PT terţi: PTA Staţiune Dăbuleni Trup Ocolna, 
PTA Taurine, PT UM Dăbuleni

09:00 - 17:00

Amărăştii 
de Jos

PTA SI SPL 2

Ostroveni PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, 
PTA 3 Ostroveni

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
Sadova PTA 1 Damian - circ. JT nr. 109:00 - 17:00
Băileşti PTA 7 Băileşti - străzile: Brâncoveni, Mihai 

Eminescu, circ. JT nr. 4, PTA 9 Băileşti - 
străzile: Brâncoveni, Lt. Becherescu, circ. 
JT nr. 1

02.06

Mama unei asistente de la Serviciul 
de Ambulanţă, ultimul caz de infecţie

 cu COVID-19
Potrivit datelor raportate de Gru-

pul de Comunicare Strategică, în 
ultimele 24 de ore, Oltul a înregistrat 
un caz de îmbolnăvire cu noul coro-
navirus, al 76-lea caz din judeţ. Noul 
caz face parte din focarul apărut la 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă, 
fiind contactul unei asistente deja 
depistată cu noul virus.

Ultima îmbolnăvire cu virusul 
SARS-CoV-2 înregistrată în judeţul Olt 
este mama unei asistente medicale 
de la Ambulanţă, scrie Evenimentul 

de Olt.
„De la informarea precedentă 

referitoare la situaţia epidemiologică 
din judeţul Olt a fost înregistrat un 
singur caz de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2, contact de familie a unui 
caz confirmat anterior, din cadrul Ser-
viciului Judeţean de Ambulanţă Olt. 
Ancheta epidemiologică în legătură 
cu clusterul de infectare COVID-19 
de la Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă Olt continuă”, se arată într-un 
comunicat remis de Prefectura Olt.

Până acum, 24 de îmbolnăviri au 
legătură cu focarul de la Serviciul de 
Ambulanţă Olt, respectiv 20 de anga-

jaţi şi patru contacţi de familie. Trei 
dintre cei patru membri de familie 
sunt soţul, jandarm în cadrul In-
spectoratului de Jandarmi Judeţean 
Olt, şi cei doi copii ai unei asistente 
medicale.

În judeţul Olt, în carantină insti-
tuţionalizată sunt 73 de persoane. 
Alte 1.757 de persoane sunt în izolare 
la domiciliu şi se află sub monitorizare 
medicală. Până luni, 25 mai, în Olt au 
fost prelucrate 2.354 de teste.Bărbat tâlhărit în Slatina. Agresorul 

a fost arestat preventiv
Un bărbat de 28 de ani din Slatina 

a fost arestat preventiv pentru 30 de 
zile, după ce a tâlhărit un alt oltean 
în plină stradă. În urma incidentului, 
persoana vătămată a rămas fără 
telefonul mobil.

Sâmbătă, 23 mai, în jurul orelor 
23:30, un bărbat de 39 de ani, din co-
muna Bălteni, a sesizat o patrulă de 
jandarmi din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Olt, cu privire 
la faptul că, o persoană necunoscută 
l-ar fi deposedat prin violenţă de un 
telefon mobil, pe raza municipiului 
Slatina.

În cursul zilei de 24 mai, poliţiştii 

de investigaţii criminale din cadrul 
Poliţiei municipiului Slatina au con-
tinuat cercetările pentru soluţionarea 
tâlhăriei şi au  identificat un bărbat 
de 28 de ani, din municipiul Slatina, 
bănuit de comiterea faptei, telefonul 
fiind recuperat şi predat persoanei 
vătămate.

Agresorul a fost reţinut pentru 
24 de ore, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de tâlhărie calificată. 
Duminică, 24 mai, instanţa de jude-
cată a dispus arestarea preventivă 
pentru o perioadă de 30 de zile.

Cristina PLEȘOIANU



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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   PERIOADA 01 IUNIE – 7 IUNIE 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

ACTUALITATE2

09:00 - 16:00

Valea 
Stanciului,  
Gângiova

PTA IMA Horezu Poienari, PTA 2 Horezu 
Poienari, PTA 1 Horezu Poienari, PTA 1 
Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, 
PTA 1 Bârza, PTA Dispensar Uman Bârza, 
PTA 2 Bârza, PTA Țugureşti, PTA SI Statia 
Horezu Poienari, PTA 1 Grecesti, PTA 2 
Grecesti, PTA 1 Gângiova, PTA 2 Gângiova, 
PTA 3 Gângiova, PTA Moară Gângiova, PTA 
1 Comoşteni, PTA 2 Comoşteni, PT terţi: 
PT SA Horezu Poienari, PTA Complex Valea 
Stanciului, PTA SA Valea Stanciului, PTA SA 
Bârza, PTA Orange Bârza, PTA SA Gângiova

09:00 - 17:00

Ostroveni PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA SMA 
Ostroveni

Sadova PTA 1 Damian - circ. JT nr. 109:00 - 17:00

Ostroveni
Ostroveni - integral, PTA Moară Grindeni, 
PT terţi: PT Complex Vaci Ostroveni, PTAb 
1 ECO NRG, PTAb 2 ECO NRG09:00 - 16:00

03.06

264 locuri de muncă la nivelul judeţului 
Dolj la data de 26.05.2020

Potrivit datelor furnizate de 
agenţii economici privind locurile 
de muncă vacante în evidenţele 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, la această 
dată, sunt disponibile 264 locuri de 
muncă.

La nivelul judeţului Dolj cele 
mai multe locuri de muncă sunt 
oferite pentru: montator suban- 
samble (38), ucenic (35), muncitor 
necalificat la asamblarea montarea 
pieselor (30), sudor (14), operator 
confecţioner industrial îmbrăcă-
minte (14), manipulant mărfuri 
(14), muncitor necalificat în con-
strucţii (11), muncitor necalificat 
în industria confecţiilor (10), asis-
tent maternal (9), agent servicii 
client (8), termist-tratamentist (7), 
vânzător (6), stivuitorist (5), agent 
contractări şi achiziţii (5).

Din cele 264 locuri de muncă 
declarate vacante de angajatori 
7 sunt destinate persoanelor cu 
studii superioare (inginer geodez, 
inginer reţele electrice, manager 
proiect informatic, programator), 
181 pentru persoanele cu studii 
liceale, postliceale, profesionale, 
restul fiind destinate persoanelor 
cu studii primare/gimnaziale sau 
fără studii.

Oferta locurilor de muncă la nive-
lul judeţului poate fi consultată pe 
site-ul www.anofm.ro /AJOFM Dolj, 
la secţiunea Persoane fizice/Locuri 

de muncă vacante.
Precizăm că baza de date a lo-

curilor de muncă vacante este una 
dinamică, informaţiile prezentate 
reflectând situaţia existentă marţi 
la ora 07:00 AM.

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 01 IUNIE – 7 IUNIE 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

VÂLCEA2

09:00 - 16:00 Ostroveni PTA Grindeni, PTA Moară Grindeni, PTA 
SMA Grindeni

Calafat

PTA Epurare Apă Menajeră Calafat, PTAb 
Ciupercenii Vechi, PTA 2 Ciupercenii Vechi, 
PTA CAP Ciupercenii Vechi, PTA Moară Ciu-
percenii Vechi, PT terţi: PT Staţie Deşeuri 
Transfer, PT Cazemată, PT Obiectiv, PT 
Balastieră MITLIV, PT SI Balastieră MITLIV, 
PTA Sucpi, PT Sucpi, PT Bivolani, PT UM 
Nisipuri, PT Evacuare Ape Jdegla, PT Fermă 
Piscicolă Arceru

09:00 - 16:00

04.06

Maşină în flăcări pe 
străzile din 

Râmnicu Vâlcea

09:00 - 17:00 Craiova PT 340 - cartier Craioviţa Nouă, str. Tinere-
tului, blocurile - 153 A, 153 B, 153 C, 153 
D, 153 E, 153 F, 153 G, Bigul Nou, Poştă

O maşină a luat foc în centrul 
municipiului Râmnicu Vâlcea, în zona 
River Plaza Mall. Evenimentul a avut 
loc marţi seara, iar până să ajungă 
pompierii, autoturismul s-a făcut 
scrum. În momentul producerii incen-
diului, maşina se afla în trafic. Șoferul 
nu s-a panicat şi a reacţionat lucid. 

Acesta a tras pe dreapta şi a ieşit din 
autoturism în timp util. Nimeni nu a 
fost rănit.

„Cercetările preliminare efectuate 
la faţa locului, de către pompierii mili-
tari, arată că flăcările s-ar fi declanşat 
în urma producerii unui scurtcircuit la 
instalaţia de alimentare cu energie 
electrică. Până la stingerea incendiu- 
lui au ars elementele combustibile 
din zona compartimentului motor şi 
habitaclu”, precizează ISU Vâlcea.

Un vâlcean s-a 
urcat la volan 

aproape în comă 
alcoolică

Un bărbat de 41 de ani, din mu-
nicipiul Râmnicu Vâlcea s-a urcat 
la volan aproape în comă alcoolică. 
Acesta a fost depistat în trafic şi 
prins de poliţiştii din cadrul Secţiei 
2 Poliţiei Rurală Milcoiu şi de jan-
darmi. Incidentul a avut loc la data 
de 27 mai 2020, în jurul orei 01:00, 
pe Drumul Judeţean 678, pe raza 
comunei Galicea.

„Poliţiştii au procedat la testarea 
bărbatului cu aparatul etilotest, rezul- 
tând o valoare de 2,06 mg/l alcool 

pur în aerul expirat. Bărbatul a fost 
condus la o unitate spitalicească 
în vederea recoltării a două probe 
biologice de sânge pentru stabilirea 
cu exactitate a alcoolemiei, iar pe 
numele bărbatului au fost întocmite 
acte premergătoare urmăririi penale 
pentru săvârşirea infracţiunii de con-
ducerea unui vehicul sub influenţa 
băuturilor alcoolice”, precizează IPJ 
Vâlcea.

Cătălin ANGHEL



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 01 IUNIE – 7 IUNIE 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

POLITICĂ2

09:00 - 16:00 Ostroveni PTA 1 Lişteava, PTA SP 4 Lişteava, PTA 3 
Lişteava

Moţăţei PTA 4 Moţăţei09:00 - 17:00
05.06 09:00 - 17:00 Craiova PT 448 - cartier Brazda lui Novac, bl.: U 

8, str. Dacia, blocurile: U1 - U11, F3, str. 
Corniţoiu, bl.: 99

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 10 - str: 
A. I. Cuza şi 1 Decembrie

Mihai Firică, secretar de stat în 
Ministerul Culturii: Susţinem introducerea 
sectoarelor culturale şi creative în Planul 

de redresare economică al UE
În completarea comunicărilor 

privind viitoarele iniţiative europene 
pentru redresarea sectoarelor cul-
turale şi creative, vă informăm că, 
la nivelul UE, au fost conturate o 
serie de măsuri care ar urma să fie 
implementate în perioada următoare. 
Cu ocazia reuniunii informale a 
miniştrilor culturii  din 19 mai 2020, 
organizată de Preşedinţia croată 
a Consiliului UE, în cadrul căreia 
România a fost reprezentată de Se- 
cretarul de Stat Mihai Firică, au fost 
abordate măsuri pe termen scurt şi 
mediu.

Comisia Europeană a anunţat că 
intenţionează să propună acordarea 
unei sume mai mari de co-finanţare 
pentru proiectele sprijinite prin 
viitorul program Europa Creativă 
2021-2027, idee susţinută constant 
de România. Programul din ur-
mătoarea generaţie ar trebui să ia 
în calcul combinarea mobilităţii fizice 
cu mobilitatea virtuală, după modelul 
proiectului I-portunus, finanţat în 
prezent pentru domeniul muzical.

„Acţiunile şi iniţiativele Uniunii 
Europene vor ajuta la depăşirea 
dificultăţilor generate de epidemia 
de coronavirus, sprijin concret, prin 
programe care vor primi o finanţare 
suplimentară, către artişti, creatori şi 

profesionişti din domeniul culturii”, a 
declarat Mihai Firică, Secretar de stat 
în Ministerul Culturii

Pentru anul 2022, se are în vedere 
lansarea, prin viitoarea iniţiativă EIT 
din cadrul programului Orizont 2020, 
a unor comunităţi pentru cunoaştere 
şi inovare (KIC), dedicate sectoarelor 
culturale  şi creative. Prin KIC se vor 
finanţa parteneriate create între di-
verse instituţii şi organizaţii relevante 
pentru acest domeniu (universităţi, 
instituţii de cercetare, instituţii cul-
turale, camere de comerţ).

Secretarul de stat Firică a susţinut 
crearea acestor comunităţi, în spri-
jinul sectoarelor culturale şi creative 
din ţara noastră, şi va urmări menţi-
nerea acestei iniţiative pe durata 
negocierilor inter-instituţionale.

În ceea ce priveşte organizarea 
Capitalelor Europene ale Culturii,  
Comisia va analiza, împreună cu 
statele membre UE care ar fi trebui 
să deţină titlul în perioada următoare, 
soluţii de sprijin pentru o posibilă 
amânare a programelor culturale 
derulate sub această egidă.

Alte concluzii ale reuniunii in-
formale din 19 mai 2020 au vizat 
următoarele aspecte:

Mai multe state membre UE, 
inclusiv România,  au susţinut im-

portanţa creării unui câmp 
de concurenţă echitabilă 
cu precădere în dome- 
niul cinematografiei, prin 
acordarea de şanse egale 
pentru toate ţările parti- 
cipante la programul Europa 
Creativă;

De asemenea, un grup 
semnificativ de ţări, inclusiv 
România, a solicitat inclu-
derea sectoarelor culturale 
şi creative în Planul de re-
dresare economică, cu obiec-
tivul acordării unui sprijin 
financiar rapid şi consistent 
pentru aceste domenii de 
acţiune, puternic afectate 
de criză;

Mai multe ţări au solicitat extin-
derea de către Comisie a cadrului 
temporar în materie de ajutor de 
stat, ce ar urma să expire în luna 
decembrie a anului curent, pentru 
ca domeniul cultural să poată profita 
în continuare de un sprijin financiar 
substanţial, alocat de autorităţile 
naţionale;

Nu în ultimul rând, statele mem-
bre UE au reafirmat, în unanimitate, 
importanţa consolidării măsurilor la 

nivelul UE pentru combaterea ştirilor 
false şi a dezinformării, Planul de 
acţiune media pe care Comisia Euro-
peană urmează să-l lanseze deţinând, 
din această perspectivă, un rol fun-
damental.

De la 1 iulie 2020, timp de şase 
luni, Preşedinţia Consiliului UE va fi 
asigurată de Germania, care va conti-
nua schimbul de bune practici pentru 
contracararea efectelor Covid-19 în 
domeniul cultural. Priorităţile Preşe- 
dinţiei germane a Consiliului UE vor 
fi publicate în curând. 



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 01 IUNIE – 7 IUNIE 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

OLT2

09:00 - 16:00 Ostroveni PTA Grindeni, PTA Moară Grindeni, PTA 
SMA Grindeni

Calafat PTA Epurare Apă Menajeră Calafat, PTAb 
Ciupercenii Vechi, PTA 2 Ciupercenii Vechi, 
PTA CAP Ciupercenii Vechi, PTA Moară Ciu-
percenii Vechi, PT terţi: PT Staţie Deşeuri 
Transfer, PT Cazemată, PT Obiectiv, PT 
Balastieră MITLIV, PT SI Balastieră MITLIV, 
PTA Sucpi, PT Sucpi, PT Bivolani, PT UM 
Nisipuri, PT Evacuare Ape Jdegla, PT Fermă 
Piscicolă Arceru

09:00 - 16:00

04.06

09:00 - 17:00 Craiova PT 340 - cartier Craioviţa Nouă, str. Tinere-
tului, blocurile - 153 A, 153 B, 153 C, 153 
D, 153 E, 153 F, 153 G, Bigul Nou, Poştă

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 1 - strada 
A. I. Cuza

09:00 - 17:00 Craiova PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, 
Călăraşi, Sinaia, Babadag, Rândunele, Topol-
niţei, Reazemului, Doiceşti şi aleile aferente

Bilanţul infecţiilor cu COVID-19 ajunge 
la 91, în Olt. Alte patru cazuri raportate

 în ultimele 24 de ore

Luni, la ora 13.00, Grupul de Co-
municare Strategică a raportat patru 
noi cazuri de coronavirus în judeţul 
Olt. Astfel, de la începutul pandemiei, 
în judeţ s-au înregistrat 91 de cazuri 
de îmbolnăvire.

Ultimele patru cazuri sunt membri 

ai familiilor poliţiştilor confirmaţi deja, 
scrie Gazeta Nouă. Cei patru pacienţi 
sunt internaţi la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina. Focarul în rândul 
poliţiştilor a ajuns la opt persoane.

Primele cazuri de infecţie din 
cadrul Poliţiei s-au înregistrat sâm-
bătă, când şeful de post şi ajutorul 
de şef de post din Ipoteşti au fost 
depistaţi pozitiv. Ca urmare, zece 
poliţişti, printre care şi un elev al 

Şcolii Câmpina, au intrat în izolare 
la domiciliu.

Totodată, duminică, au fost testaţi 
pozitiv un poliţist din Brebeni şi 

soţia unuia dintre cei doi poliţişti din 
Ipoteşti. Ambele posturi, Brebeni şi 
Ipoteşti, sunt subordonate secţiei de 
poliţie Coteana.

Incendiu la anexa unui 
magazin alimentar din 

Piatra-Olt. Focul ar fi fost 
pus intenţionat

Pompierii olteni au intervenit pen-
tru stingerea unui incendiu izbucnit 
la anexa unui magazin alimentar din 
oraşul Piatra-Olt, duminică după- 
amiază. Cel mai probabil, focul a fost 
pus intenţionat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al 
ISU Olt, Alin Băsăşteanu, la sosirea 
echipajelor, incendiul se manifesta la 
o magazie, cu suprafaţa de aproxi-
mativ 50 de metri pătraţi, construită 
din lemn, în care se aflau aproximativ 
zece metri cubi de material lemnos, 
cu posibilitate de extindere la clădi-
rea învecinată, în care funcţiona un 

magazin alimentar.
Pompierii au acţionat timp de 

aproximativ o oră pentru izolarea şi 
lichidarea incendiului, dar şi pentru 
îndepărtarea efectelor negative. 
Anexa gospodărească şi materialul 
lemnos depozitat în aceasta au ars 
în întregime.

„Cauza probabilă, stabilită în 
urma cercetării la faţa locului, a fost 
folosirea intenţionată a sursei pentru 
a genera incendiul”, a declarat repre- 
zentantul ISU Olt.

Cristina PLEȘOIANU



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 8 IUNIE – 14 IUNIE 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

VÂLCEA2

09:00 - 16:00 Ostroveni PTA 1 Lişteava, PTA SP 4 Lişteava, PTA 3 
Lişteava

Moţăţei PTA 4 Moţăţei09:00 - 17:00
05.06 09:00 - 17:00 Craiova PT 448 – cartier Brazda lui Novac, bl.: U 

8, str. Dacia, blocurile: U1 - U11, F3, str. 
Corniţoiu, bl.: 99

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circ. JT nr. 10 - str.: 
A. I. Cuza şi 1 Decembrie

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vâlcea a mai rămas cu doi pacienţi

 infectaţi cu COVID-19

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
(SJU) Vâlcea a anunţat, marţi, că 
în unitatea medicală mai erau inter-
nate doar două persoane confirmaţi 
cu noul coronavirus. Potrivit repre- 
zentanţilor SJU, unul dintre pacienţi 
prezintă o formă uşoară a bolii, iar 
cel de-al doilea pacient este internat 
la ATI, fiind neventilat mecanic.

Tot marţi, la nivelul judeţului 
Vâlcea erau 31 de cazuri confirmate 
pozitiv, potrivit informaţiilor oficiale. 
Totuşi, în carantină instituţionalizată 
au rămas 6  persoane, însă în izolare 
la domiciliu se află nu mai puţin de 
1.538 de vâlceni. Din totalul de 31 
de cazuri confirmate de la începutul 
pandemiei în Vâlcea, 24 de per-
soane au fost declarate vindecate 
şi externate.

Până pe data de 2 iunie, pe 
teritoriul României au fost confir-
mate 19.517 de cazuri de persoane 
infectate cu virusul COVID – 19 
(coronavirus). Dintre persoanele 
confirmate pozitiv, 13.526 au fost 
declarate vindecate şi externate.

1279 persoane diagnosticate 
cu infecţie cu COVID-19, internate 
în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, 
Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, 

Neamţ, Hunedoara, Constanţa, 
Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bis-
triţa-Năsăud, Covasna, Dâmboviţa, 
Vrancea, Galaţi, Caraş-Severin, 
Mureş, Giurgiu, Bihor, Argeş, Vaslui, 
Botoşani, Alba, Sălaj, Braşov, Me-
hedinţi, Teleorman, Gorj, Prahova, 
Vâlcea, Călăraşi, Maramureş, Olt, 
Ilfov, Harghita, Tulcea şi Buzău, au 
decedat.

„Le reamintim cetăţenilor să 
ia în considerare doar informaţiile 
verificate prin sursele oficiale şi 
să apeleze pentru recomandări şi 
alte informaţii la linia TELVERDE - 
0800.800.358. Numărul TELVERDE 
nu este un număr de urgenţă, este o 
linie telefonică alocată strict pentru 
informarea cetăţenilor. De aseme-
nea, românii aflaţi în străinătate pot 
solicita informaţii despre prevenirea 
şi combaterea virusului la linia spe-
cial dedicată lor, +4021.320.20.20”, 
transmit autorităţile.

Amărăştii 
de Jos, 

Dobroteşti, 
Amărăştii 
de Sus

PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, 
PTA 4 Prapor, PTA 2 Amaraştii de Jos, PTA 
4 Amaraştii de Jos, PTA 5 Amaraştii de Jos, 
PTA 1 Amaraştii de Jos, PTA 3 Amaraştii de 
Jos, PTA Pompe Amaraştii de Jos, PTA SMA 
Dobroteşti, PTA 1 Nisipuri, PTA Bază Recepţie 
CRR Amaraştii de Jos, PTA Moară Dobroteş-
ti, PTA 1 Dobroteşti, PTA 2 Nisipuri, PTA 1 
Amărăştii de Sus, PTA 2 Amărăştii de Sus, 
PTA 3 Amărăştii de Sus, PT terţi: PTA SMA 
1 Amaraştii de Jos, PTA Staţie Apă Amaraştii 
de Jos, PTA Moară ALEX, PTA Mobifon, PTA 
Pompe Apă Dobroteşti

09:00 - 17:00

09.06

09:00 - 17:00 Calafat PTAB ANL Calafat, PTA SMA Calafat, PT terţi: 
PTA Moară Calafat, PT LIDL Calafat

09:00 - 17:00 Craiova PT 572 - cart. Făcăi, circuit JT nr. 2 şi 3
Goicea PTA Goicea Mică, PTA 1 Goicea Sat Nou, PTA 

2 Satul Nou
09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Moţăţei PTA 4 Moţăţei
09:00 - 17:00 Băileşti PTA 5 Băileşti
09:00 - 17:00 Craiova PT 392 – cartier Brazda lui Novac, bld. Dacia, 

blocurile: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, A 7, A 8, A 9

Poiana 
Mare

PTA IRIL Poiana Mare09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Dezrobirii 5 
09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circuit JT nr. 3 - str. 

Tudor Vladimirescu, bl. 4 şi bl. 6 AB



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 8 IUNIE – 14 IUNIE 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

OLT2

Daneţi PTA Uscătorie Tutun Daneţi, PTA 2 (Moară) 
Daneţi, PTA 4 Daneţi, PTA 1 (SMA) Daneţi, 
PTA 1 Brabeţi, PTA 2 Brabeţi, PTA Branişte, 
PTA IVC (CRR) Locusteni, PTA Locusteni, 
PTAB Daneţi 

09:00 - 17:00

10.06

09:00 - 17:00 Craiova PT 572 - cart. Făcăi, circuit JT nr. 1 şi 4
09:00 - 17:00 Dunăreni PTA 1 Dunăreni, PTA 2 Dunăreni, SPD 1 

Dunăreni
Băileşti PTA 5 Băileşti09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 449 - sediu - SEO, Energobit,  ADREM, 
str. Calea Severinului, nr. 25

09:00 - 17:00 Calafat PA Calafat - str.: 1 Decembrie - parţial, Tudor 
Vladimirescu - parţial, A.I Cuza - parţial

09:00 - 17:00 Dioşti Dioşti, Radomir, Ciocăneşti - integral, PT 
terţi: PT SMA Dioşti, PT Sere Dioşti, PT 
Alimentare Apă Dioşti

Bârca, 
Goicea

PTA 1 Bârca, PTA 4 Bârca, PTA 2 Goicea Mare09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Liceul de Chimie Calafat
09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circuit JT nr. 1 - str. 

A. I Cuza, bl. 6 şi strada 1 Decembrie, bl. 18

11:00 - 14:00 Craiova PT  57 - străzile: Petuniilor, Pictor Iscovescu, 
Odobescu, Henri Barbusse, Câmpia Islaz, 
Râului, Ecaterina Teodorini

Două cazuri noi de coronavirus.
 Un asistent medical şi nepoata unuia 

dintre poliţiştii deja confirmaţi

Două noi cazuri de COVID-19 a 
fost înregistrate miercuri după-amiază 
în judeţul Olt. Una dintre persoane 
este contact al ajutorului de post din 
comuna Ipoteşti, confirmat duminică. 
Cea de-a doua este un asistent medi- 
cal din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slatina.
Asistentul este contact al unei 

persoane din lotul de trei asistente 
apărut în urmă cu doar câteva zile la 
Boli Infecţioase. Acesta lucrează de 
asemenea în cadrul secţiei Boli In-
fecţioase, iar la testarea de săptămâ-
na trecută a avut rezultat negativ. 
După retestarea personalului de 
marţi, însă, asistentul a fost singurul 
cu rezultat pozitiv, scrie Adevărul.

Al doilea caz este nepoata ajuto- 
rului de post din Ipoteşti, confirmat 
anterior. După ce soţia şi cei doi 
copii ai poliţistului au fost confirmaţi, 
miercuri, nepoata acestuia a primit 
rezultatul pozitiv pentru coronavirus. 
Poliţistul şi familia sa sunt internaţi în 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. 
Tatăl nepoatei poliţistului este jan-

darm în cadrul IJJ Olt şi, în prezent, 
atât el, cât şi soţia sunt în izolare la 
domiciliu, scrie Gazeta Nouă.

Weekendul trecut, trei poliţişti, doi 
din Ipoteşti şi unul din Brebeni, au 
fost testaţi pozitiv, dar şi cinci contacţi 
direcţi, membri de familie.

Cu aceste cazuri judeţul Olt a 
ajuns la un total de 95 de cazuri.

Bărbat din Balş implicat într-un 
accident la Pieleşti. Patru 

persoane au ajuns la spital

În urma unui accident petrecut 
miercuri dimineaţă pe DN 65, în afara 
localităţii Pieleşti, din judeţul Dolj, 
patru persoane au ajuns la spital. 
Un şofer din Balş a fost implicat în 
accidentul rutier.

Potrivit IPJ Dolj, şoferul unei au- 
toutilitare care venea de pe un drum 
secundar nu ar fi acordat prioritate 
unei maşini care circula regulamentar, 
dinspre Balş către Craiova.

„Un bărbat de 51 de ani, din 
comuna Pieleşti, care conducea o 
autoutilitară în afara localităţii Pieleşti, 
venind de pe un drum secundar, nu 
ar fi acordat prioritate de trecere 
unui autoturism condus de un bărbat 
de 38 de ani, din Balş, care circula 
către Craiova, pe DN 65”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cos-
min Grădinaru.

Cei doi şoferi şi alţi doi pasageri au 
fost transportaţi la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Craiova pentru îngrijiri 
medicale.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal 
pentru vătămare corporală din culpă.

Cristina PLEȘOIANU



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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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

POLITICĂ2

Dobroteşti, 
Amărăştii de 
Sus, Celaru, 

Apele Vii

PTA Uscătorie Tutun Daneţi, PTA 2 (Moară) 
Daneţi, PTA 4 Daneţi, PTA 1 (SMA) Daneţi, 
PTA 1 Brabeţi, PTA 2 Brabeţi, PTA Branişte, 
PTA IVC (CRR) Locusteni, PTA Locusteni, 
PTAB Daneţi 

09:00 - 17:00

11.06

09:00 - 17:00 Craiova PT 572 - cart. Făcăi, PT 571 - cart. Făcăi, 
PT 294 - cart. Făcăi

09:00 - 16:00 Lipovu PTA 1 Lipovu, PTA 2 Lipovu, PTA 3 Lipovu, 
PTA SPP Lipov SI

Craiova, 
Podari

PTA 290 - Branişte, PT 143 - Poligon Balta 
Verde, PTA 603 - Popoveni, PTA 144 - Po- 
poveni, PT terţi: PTA 783 Proind09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Băileşti PTA 5 Băileşti
09:00 - 17:00 Calafat PTA SMA Basarabi

09:00 - 17:00 Craiova PT 9  - străzile: Anul 1848, Caracal, Ana 
Ipătescu, General Magheru, Mureş

Calafat PA Calafat - str.: 1 Decembrie - parţial, Tudor 
Vladimirescu - parţial, A.I Cuza - parţial

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Pleşoi Pleşoi, Milovan, Frasin - integral, PT Sârsca, 
PT Pietroaia

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Dezrobirii 1 - blocurile: C4, C3
09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circuit JT nr. 10 - str. 

Constantin Stere

09:00 - 17:00 Cioroiaşi PTA 1 Cioroiaşi, PTA 3 Cioroiaşi, PTA CAP 
Cioroiaşi, PT terţi: PTA Pompe Ape Cioroiaşi

Lipovu PTA 4 Lipovu, PTA 5 Lipovu, PTA CRR Lipovu09:00 - 16:00
09:00 - 17:00 Calafat PTA SMA Basarabi

09:00 - 17:00 Craiova PT 345 - cartier Craioviţa Nouă, str. Magno-
liei, Aleea Hortensiei, bld. Oltenia, blocurile: 
155 A, 155 B, 155 C, 155 D, 155 E, 155 F, 
155 G, 160 A, 160 B, 160 C, 160 D 160 E, 
160 F, 160 G, 155 A, 155 B, 155 C, 155 D, 
155 E 155 F, 155 G, 158 A, 158 B, 158 C, 
158 D, 158 E, 158 F, 158 G

09:00 - 17:00 Calafat PT Fabrica de Pâine Calafat - circuit nr. 1
09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circuit JT nr. 10 - str. 

Constantin Stere

12.06

10:00 - 18:00 Calafat PTCZ Magazin Calafat - circuit JT nr. 10 - str. 
Constantin Stere

13.06

PMP Craiova: Primăria trebuie să evite 
cheltuielile publice inutile

Dumitru Mănescu, consi- 
lier municipal: „Atragem 
încă o dată atenția asupra 
prioritizării cheltuieilor 
publice la nivelul Craiovei 
în acord cu nevoile reale 
ale orașului și ale locuito-
rilor săi”

Grija pentru banul public la 
primăria Craiova e necesară acum 
mai mult ca oricând. Efectele eco-
nomice ale crizei sanitare se vor 
resimţi pe întreg parcursul anului. 
Prin urmare şi ordinea de priorităţi 

a alocării banilor, din taxele şi 
impozitele plătite de craioveni, ar 
trebui calibrată ca atare.

În aceste condiţii, PMP Craiova 
consideră că organizarea Zilelor 
Craiovei dincolo de data tradiţională 
de 1 iunie nu îşi mai are rostul în 
acest an. De asemenea, apreciem 
că nici gala UNITER Craiova 2020 
nu mai este oportună. Bugetul de 
640.000 lei alocat Zilelor Craiovei, 
respectiv cel de 500.000 lei pentru 
gala UNITER ar putea fi redirecţio- 
nate spre şcolile sau spitalele din 
Craiova.

În acelaşi timp apreciem că alte 
cheltuieli, de genul 1 milion de lei 
(10 miliarde lei vechi) pentru 21 

km de gărduleţe metalice, care 
să împrejmuiască zonele verzi din 
oraş sunt total inoportune la acest 
moment.

Toată această preocupare pen- 
tru lansarea rapidă a unor licitaţii de 
achiziţii pentru lucrări publice non-

prioritare, într-o perioadă marcată 
totuşi de restricţii, inclusiv de ordin 
financiar, ridică semne de întrebare 
care duc cu gândul la apropiata 
campanie electorală.

Biroul de presă PMP Craiova



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   PERIOADA 8 IUNIE – 14 IUNIE 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

OLT2

Măceşu de 
Jos

PTA 1 Măceşu de Jos09:00 - 16:00

15.06
09:00 - 16:00 Ostroveni PTA 4 Lişteava, PTA SPP 4 Lişteava
09:00 - 17:00 Brădeşti PTA 4 Brădeştii din Faţă

Breasta PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 209:00 - 17:00

Făcăi, 
Malu 
Mare

PTA 1 Preajba, PTAb 3 Preajba, PTAb 4 Preajba, 
PTA 2 Preajba,  PTAB SEMTEST Malu Mare, PT 
terţi: PTA Porcine Făcăi, PTA Solarex, PTA Lucky 
Agro, PTCZ Făină Furaje Făcăi, PTA Motel Preaj- 
ba, PTAb Mal Group, PTCZ Semtest Malu Mare

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00 Sadova PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova, PTA 4 Sadova
09:00 - 17:00 Brădeşti PTA 4 Brădeştii din Faţă
09:00 - 17:00 Craiova PT 182 - Chimica Mofleni
09:00 - 17:00 Breasta PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 2

16.06

Bilanţ nou. S-au înregistrat 112 
cazuri de coronavirus

Potrivit ultimei raportări a Grupu-
lui de Comunicare Strategică, Oltul 
a ajuns la 112 cazuri de infecţie cu 
COVID-19, în ultimele 24 de ore, 
înregistrându-se 6 noi cazuri de îm-
bolnăvire.

Dintre cele 6 cazuri noi, 3 sunt 
pacienţii de la Secţia de Chirurgie 
Plastică, raportaţi duminică de Spi- 
talul Slatina, iar două cazuri sunt 
contacţi ai unor persoane care deja 
aveau virusul. Cea de-a şasea per-

soană s-a prezentat la Unitatea de 
Primiri Urgenţe a Spitalului Slatina, 
cu simptomatologie specifică noului 
coronavirus, scrie Realitatea de Olt.

Până acum, în Olt, s-au înregistrat 
trei decese în rândul persoanelor 
infectate cu noul coronavirus. Cel de-
al treilea deces s-a produs sâmbătă 
seara, 6 iunie, chiar în curtea Spi- 
talului Judeţean de Urgenţă Slatina. 
Persoana decedată este un bărbat 
de 70 de ani, care a murit înainte 
să fie transferat la Spitalul Municipal 
Caracal, unitate medicală suport 
COVID-19. Olteanul suferea şi de 
alte afecţiuni.

Revistă de cultură și timp liber



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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 8 IUNIE – 14 IUNIE 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

GORJ2

Sadova PTA 2 Damian, PTA Sat Piscu Sadovei, PTA 
SMA Piscu Sadovei09:00 - 16:00

17.06
09:00 - 17:00 Brădeşti PTA 4 Brădeştii din Faţă
09:00 - 17:00 Argetoaia PTA 2 Salcia

Breasta PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 209:00 - 17:00

Cerăt PTA 3 Cerăt, PTAB 3 Cerăt, PT terţi: PT Staţie 
Epurare Cerăt

09:00 - 17:00

Bărbatul acuzat că şi-a violat vecina de 
89 de ani, trimis în judecată

Un bărbat de 42 de ani, din co-
muna Roşia de Amaradia, acuzat că 
a violat o bătrână de 89 de ani, din 
localitate a fost trimis în judecată. 
Procurorii au finalizat cercetările în ca-
zul acestuia şi urmează ca Judecătoria 
Novaci să decidă dacă va rămâne în 
arest în timpul procesului.

Inculpatul este acuzat de viol şi 
violare de domiciliu. A fost reţinut 
pe data de 16 martie. Individul ar 
fi intrat peste o femeie în casă şi a 
obligat-o să întreţină relaţii sexuale. 
După ce ar fi batjocorit-o, bărbatul a 
fugit, dar a fost prins într-o pădure 
din localitate. Chiar fiul bătrânei de 

89 de ani a sesizat Poliţia.
„Poliţişti din cadrul Postului de 

Poliţie Roşia de Amaradia au fost 
sesizaţi telefonic de un localnic, 
despre faptul că o persoană necu-
noscută de sex bărbătesc a pătruns 
în locuinţa mamei sale, de 89 ani, 
cu care a întreţinut relaţii sexuale, 
prin constrângere. Din cercetările 
efectuate de poliţişti la faţa locului a 
reieşit faptul că, în seara zilei de 15 
martie, bărbatul ar fi pătruns, fără 
drept, în locuinţa persoanei vătămate 
şi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu 
aceasta, prin constrângere, după ce, 
în prealabil, ar fi oprit alimentarea 
cu energie electrică. Victima a fost 
transportată la spital, respectiv la 
Serviciul de Medicină Legală Gorj, 
în vederea examinării şi recoltării de 

probe biologice. Cu această ocazie, 
s-a constatat că persoana vătămată 
se află în afara oricărui pericol, iar 
cu ocazia examinării s-a stabilit că 
prezintă leziuni traumatice specifice 
infracţiunii de viol, care necesită pen-

tru vindecare 3-4 zile de îngrijiri me- 
dicale şi nu i-a fost pusă în primejdie 
viaţa”, a declarat Miruna Prejbeanu, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, la 
începutul anchetei.

Șase şoferi, prinşi băuţi la volan în 
minivacanţa de Rusalii

Șase conducător i  auto,  cu 
vârste cuprinse între 22 şi 58 
de ani, din comunele Mătăsari, 
Negomir, Brăneşti, Scoarţa, din 
oraşul Bumbeşti Jiu şi din comuna 
Mateeşti, judeţul Vâlcea au fost 
prinşi băuţi la volan în minivacanţa 
de Rusalii.

„În perioada 5-9 iunie a.c., 
poliţiştii rutieri au identificat în 
trafic şase conducători auto, cu 
vârste cuprinse între 22 şi 58 de ani, 

din comunele Mătăsari, Negomir, 
Brăneşti, Scoarţa, din oraşul Bum-
beşti Jiu şi din comuna Mateeşti, ju-
deţul Vâlcea, în timp ce conduceau 
autoturisme, pe drumurile gorjene, 
având concentraţii cuprinse între 
0,49 şi 1,01mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Cei depistaţi au fost trans-
portaţi la spital pentru recoltarea 
de mostre biologice de sânge în 
vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei”, se arată într-un co-

municat al IPJ Gorj.
În toate cazurile au fost întocmite 

dosare penale pentru săvârşirea 
infracţiunii de conducerea unui au-
tovehicul, pe drumurile publice, de 
către o persoană care se află sub 
influenţa alcoolului.

Cătălin ANGHEL


