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Joi, 11 Iunie 2020

Olteni electrocutați de Rusalii.
Într-un caz a fost vorba de sinucidere

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
În ziua de Rusalii, doi bărbați din
Olt s-au electrocutat. Unul a supraviețuit, dar pentru celălalt, incidentul
a fost fatal. Dacă în primul caz a fost
vorba de un accident, în cel de-al doilea, olteanul din Bărăști a vrut șă-și
pună capăt zilelor prin electrocutare
și, din nefericire, a reușit.
Cel care a suprviețuit este un
tânăr de 29 de ani, din comuna Fălcoiu, care a suferit arsuri grave după
ce a atins cu undiţa firele de înaltă
tensiune. Potrivit Evenimentul de
Olt, martorii prezenţi în zona Barajului Drăgăneşti Olt unde s-a produs
incidentul spun că după ce acesta a
atins cu undiţa firele de înaltă tensiune, s-a format un arc electric şi s-a
electrocutat.
La fața locului a intervenit un echipaj medical de la Serviciul Judeţean
de Ambulanţă Olt, iar la prima vedere
acesta a suferit arsuri grave pe o
suprafaţă de 80% din suprafaţa corpului. Iniţial, acesta a fost transportat
la Spitalul Municipal Caracal, iar de
aici a fost transferat pe Secţia Arşi a
Spitalului Judeţean Sibiu.
„Am fost sesizaţi prin apelul 112
despre faptul că un tânăr de 29 de
ani, din Fălcoiu, în timp ce s-ar fi
aflat la pescuit pe malul unei bălţi
din apropierea Barajului Drăgăneşti,
s-ar fi electrocutat. Acesta a fost
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transportat la Spitalul Caracal, iar de
aici la Secţia Arşi a spitalului din Sibiu.
Poliţiştii au întocmit dosar penal şi
fac în continuare cercetări pentru a
stabili împrejurările în care a avut loc
evenimentul”, a declarat Alexandra
Dicu, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.
Al doilea caz de electrocutare îi
aparține unui bărbat de 69 de ani, din
Bărăști, care s-a sinucis. Acesta ar fi
suferit de depresie și ar fi băgat un
cablu electric în priză, al cărui capăt
l-a ținut în mână, având picioarele
într-un lighean cu apă.
În acest caz, poliţiştii olteni au
deschis, de asemenea, o anchetă: „Un
cetăţean din comuna Bărăşti a sunat
la 112 şi a anunţat că un bărbat de
69 de ani, din aceeaşi localitate, şi-ar
fi pierdut viaţa prin electrocutare. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului
Slatina, în vederea efectuării necropsiei, iar poliţiştii fac cercetări pentru
a stabili cu exactitate împrejurările
în care bărbatul a decedat”, a spus
reprezentantul Poliţiei.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 15 IUNIE – 21 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:
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Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Sadova

PTA 2 Damian, PTA Sat Piscu Sadovei, PTA
SMA Piscu Sadovei

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA 4 Brădeştii din Faţă

09:00 - 17:00

Argetoaia

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Cerăt

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

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari, PTA IMA Horezu
Poienari

09:00 - 16:00

Sălcuţa

PTA SMA Sălcuţa, PTA 1 Sălcuţa, PTA SMA
Plopşor

09:00 - 17:00

Argetoaia

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA IAS Banu Mărăcine

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 4

09:00 - 17:00

Radovan

PTA 1 Radovan, PTA 2 Radovan, PTA Fântânele,
PT terţi: PT SA Radovan, PTA IMA Radovan,
PTA Dan Gheorghe

09:00 - 17:00

Giurgiţa

PTA 3 Giurgiţa

09:00 - 17:00

Măceşu
de Sus

Măceşu de Sus - integral

09:00 - 17:00

Gângiova

PTA 2 Comoşteni

09:00 - 17:00

Terpeziţa

PTA 1 Căciulatu - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 2 Salcia
PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 2

PTA 2 Salcia

PTA 2 Horezu Poienari, PTA IMA Horezu
Poienari

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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GORJ

Vineri, 12 Iunie 2020

Șofer, atacat cu pietre pe drumul dintre
satele Cocorova și Butișoaia
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Un bărbat de 37 de ani, din comuna Turburea, a fost reținut pentru
24 de ore și introdus în Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă al
IPJ Gorj. Polițiști din cadrul Secției 6
Poliţie Tg-Cărbuneşti îl bănuiesc pe

acesta de săvârșirea infracțiunii de
distrugere. Se pare că individul ar fi
spart toate geamurile de la mașina
unui șofer
„Polițiștii au fost sesizaţi în prin
apelul 112 de un bărbat, de 51 de
ani, din comuna Turburea, cu privire
la faptul că cel în cauză, i-ar lovi autoturismul cu pietre. Din cercetările
efectuate de polițiști la faţa locului

Un gorjean și-a internat
forțat consătenii: peste
100 de zile de spitalizare

Polițiștii din cadrul Secţiei 9 Poliţie
Rurală Novaci au reținut, pentru 24 de
ore, un bărbat de 34 de ani, din comuna Baia de Fier. Individul, cercetat
sub aspectul săvârșirii infracţiunii de
vătămare corporală, a fost introdus
în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă al IPJ Gorj.
„Aflându-se pe un teren ce-i
aparține, de pe raza localității, ar fi
avut un conflict spontan, pe fondul
consumului de alcool, în timpul căruia
ar fi exercitat acte de violență, prin
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a reieșit că în timp ce apelantul care a aruncat cu pietre, spărgând
se deplasa cu autoturismul pe un toate geamurile mașinii, farurile și
drum pietruit, ce face legătura între triplele”, se arată într-un comunicat
satele Cocorova și Butișoaia, în fața al IPJ Gorj.
vehiculului a apărut bărbatul de 37
Persoana în cauză a fost prezende ani, care se afla sub influența bău- tată Parchetului de pe lângă Jufolosirea unui obiect metalic și conturilor alcoolice și care i-ar fi adresat decătoria Târgu Cărbunești, cu protondent, împotriva unui tânăr, de
cuvinte și expresii jignitoare, după puneri corespunzătoare.
27 de ani, din aceeași localitate. La
momentul respectiv, la fața locului a
			
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
sosit un echipaj al ambulanței care
PERIOADA 15 IUNIE – 21 IUNIE 2020
a transportat persoana vătămată la 			
spital în vederea acordării de îngrijiri
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
medicale. În urma loviturii primite la siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
nivelul feței, victima a suferit leziuni parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
care necesită, pentru vindecare, 95Interval orar
100 zile de îngrijiri medicale”, spun
Data
Localitatea
Zona de întrerupere
de întrerupere
polițiștii gorjeni.
Totodată, s-a stabilit faptul că,
PTA 1 Preajba, PTAb 3 Preajba, PTAb 4 Preajba,
PTA 2 Preajba, PTAB SEMTEST Malu Mare, PT
în aceleași împrejurări, cel în cauză,
Făcăi,
09:00 - 17:00
terţi: PTA Porcine Făcăi, PTA Solarex, PTA Lucky
Malu
folosindu-se de același obiect metalic,
Agro, PTCZ Făină Furaje Făcăi, PTA Motel PreajMare
ba, PTAb Mal Group, PTCZ Semtest Malu Mare
ar mai fi exercitat acte de violență
Sadova
și asupra unui alt localnic, de 21 de
09:00
16:00
PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova, PTA 4 Sadova
16.06
ani, suferind leziuni care necesită
Brădeşti
09:00 - 17:00
PTA 4 Brădeştii din Faţă
pentru vindecare 16-20 zile de îngrijiri
Craiova
09:00 - 17:00
PT 182 - Chimica Mofleni
medicale.
Breasta
09:00 - 17:00
PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 2
Cătălin ANGHEL
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19.06

09:00 - 17:00

Craiova

PT 314 - Hanul Roşu, străzile: Drumul Jiului,
Căluşari şi aleile aferente, Dorobanţilor,
cvartal locuinţe Malorex

09:00 - 16:00

Sălcuţa

PTA 1 Plopşor, PTA 1 Tencănău

09:00 - 16:00

Unirea

PTA 1 Unirea

09:00 - 17:00

Argetoaia

PTA 2 Salcia

09:00 - 17:00

Craiova

PT 535 - SIF Oltenia, străzile: Toporaş,
Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi, Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza Romanescu, S.C. BAVARIA TURISM S.R.L., PT
terţ - PT 656 REWE

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circuit JT nr. 4

09:00 - 17:00

Drănic

PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic

09:00 - 17:00

Terpeziţa

PTA 1 Căciulatu - circuit 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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Luni, 15 Iunie 2020

Unul dintre polițiștii infectați cu
coronavirus a murit

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Unul dintre polițiștii din Olt infectați cu coronavirus a murit. Este vorba
de șeful Postului de Poliție Ipotești,
Alexandru Gibea. Bărbatul suferea
de diabet.
Acesta a fost confirmat cu coronavirus spre sfârșitul lunii mai, când
a fost internat la Spitalul Slatina.
Ulterior, el a fost transferat la Spitalul Caracal, unde ajung pacienții cu
COVID-19 care au și alte boli, potrivit
olt-alert.ro
Săptămâna trecută starea lui s-a
agravat și a fost transferat la un spital
din București. Sâmbătă seară, omul

legii a încetat din viață.
Alexandru Gibea avea 49 de ani.
El a fost depistat cu SARS-CoV-2 o
dată cu adjunctul său, dar și cu un
polițist care își desfășoară activitatea
la Brebeni.
După internarea în spital a lui
Alexandru Gibea, au mai fost confirmate cu coronavirus soția și fiica
sa, ambele declarate vindecate în
urmă cu câteva zile, când au și fost
externate din spital. Soţia ajutorului
lui Gibea, precum și cei doi fii au fost
și ei depistați cu noul virus.
Decesul șefului de post este al
șaselea deces al unei persoane cu
COVID-19, în Olt. Vineri dimineață,
12 iunie, s-a înregistrat decesul cu

numărul cinci, un bărbat de 60 de
ani, din comuna Găneasa, care era
internat la Spitalul Municipal Caracal.
Acesta avea și alte comorbidități.
S-a înregistrat al șaptelea deces
al unui oltean infectat cu COVID-19
La nici o zi de la decesul șefului
Postului de Poliție Ipotești, un alt
oltean își pierde viața după ce a
fost infectat cu noul coronavirus.
Duminică dimineață județul Olt a
înregistrat cel de-al șaptelea deces
din cauza COVID-19. Un bărbat de
78 de ani, din comuna Deveselu,
confirmat cu virusul, a decedat la
Spitalul Municipal Caracal.
Bărbatul de 78 de ani a ajuns la

unitatea medicală caracaleană pe
data de 11 iunie, în aceeași zi fiind
și testat pentru depistarea virusului
SARS-CoV-2. Pe 12 iunie a primit
rezultatul pozitiv, iar în dimineața
zilei de 14 iunie, bărbatul, care avea
și alte boli asociate, a murit.
Potrivit autorităților locale, acesta
prezenta ca și comorbidități insuficiență respiratorie, supurație pulmonară bilaterală, pleurezie dreaptă,
traumatism recent cu fracturi costale,
aritmie extrasistolică și adenom de
prostată.
Toți cei 7 olteni decedați după
ce au fost infectați cu virusul aveau
și alte probleme de sănătate, scrie
Evenimentul de Olt.

Copil de 12 ani din Vlădila,
găsit înecat într-o baltă
Un copil de 12 ani, din localitatea
Vlădila, a fost găsit înecat într-o
baltă de pe raza localității. Din
păcate, băiatul nu a supraviețuit.
Dispariția băiatului a fost
anunțată sâmbătă noaptea, când
a fost solicitată intervenția scafandrilor Inspectoratului pentru Situații
de Urgență (ISU) Olt pentru căutarea, în balta de pe raza localității, a
copilului, deoarece exista posibilitatea ca el să se fi înecat.
Într-un final s-a dovedit că
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bănuiala familiei și a autorităților
era adevărată. Trupul neînsuflețit
al copilului a fost găsit la 12 metri
de mal.
„Echipa de scafandri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Olt, cu o autospecială pentru
transport scafandri și echipamente
la locul intervenției și două ambarcațiuni, două autospeciale de primă
intervenție și un echipaj SMURD,
din cadrul Detașamentului Caracal,
au intervenit noaptea trecută, în
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comuna Vlădila, pentru căutarea
unui copil posibil înecat în Balta
Vlădila. (...)
Scafandrii au găsit trupul neînsuflețit al minorului, în vârstă de 12
ani, din comuna Vlădila, la aproximativ 12 metri de mal, adâncimea
apei fiind de circa cinci metri”,
a declarat purtătorul de cuvânt
			

			

al ISU Olt, sublocotenentul Alin
Băsășteanu.
Din nefericire, echipajul cu medic de la Serviciul de Ambulanță
Olt, sosit în sprijinul pompierilor, nu
a putut decât să constate decesul
copilului, scrie Olt-alert.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 22 IUNIE – 28 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

22.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere
PTA 1 Greceşti (V. Stanciului), PTA 2 Bârza, PTA
SI SRP 2 Bârza

09:00 - 16:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Bârca

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Carpen

PTA 2 Cleanov, PTA 3 Cleanov, PT terţi: PTA
SEAU Cleanov

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 2 Izvor - circuit JT nr. 1

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 4
PTA Solar Bârca, PTA IAS Bârca, PTA 4 Bârca
PTA Moară Gângiova

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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Marți, 16 Iunie 2020

Un medic de la Serviciul de
Ambulanță Olt a decedat după s-a
infectat cu COVID-19

Un medic de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Olt, care făcea parte
din focarul de coronavirus declanșat
aici, a decedat luni dimineață. Doctorul fusese internat în stare gravă la
Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Matei Balş” din București.
Medicul Dumitru Constantin, în
vârstă de 51 de ani, s-a infectat
cu noul virus după ce a intrat în
contact direct cu asistenta medicală
din Argeș, care a fost confirmată cu
coronavirus şi internată la spitalul din
localitatea Mioveni.
Doctorul era originar din judeţul
Vâlcea şi era medic de familie la un
cabinet din comuna Şuşani. Acesta a
fost testat pentru depistarea virusului

în data de 19 mai, iar ziua următoare
a fost confirmat şi transportat la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina,
ulterior fiind transferat la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Potrivit Evenimentul de Olt, pe 25
mai, starea sa de sănătate s-a agravat și a fost transferat la Institutul
„Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti,
unde luni dimineaţă a murit.
Medicul avea şi alte boli asociate,
respectiv: obezitate morbidă, diabet
zaharat tip II, hipertensiune arterială
stadiul II, pahipleurită bilaterală, post
tuberculoză în antecedente.
Dumitru Constantin facea parte
din focarul de la Serviciul Judeţean
de Ambulanţă, unde s-au infectat 27

de persoane, 21 fiind angajați ai instituției și șase contacți. Ceilalți angajați
ai SAJ Olt din cadrul focarului au fost
declarați vindecați.

Acesta este cel de-al optulea
deces al unei persoane infectate cu
COVID-19 din judeţul Olt.
Cristina PLEȘOIANU

Bărbat din Iancu Jianu, condamnat pentru jaf
armat în Italia, prins de polițiștii olteni

Un oltean de 42 de ani, din comuna Iancu Jianu, condamnat pentru
comiterea unui jaf armat în Italia,
a fost prins duminică de polițiști în
localitatea de domiciliu. Autoritățile
judiciare italiene au emis pe numele
lui un mandat european de arestare.
Bărbatul, în colaborare cu alte
persoane, a furat mai multe bunuri
dintr-o firmă italiană, prejudiciul
adus fiind de 70.000 de euro, scrie
Evenimentul de Olt.

Potrivit purtătorului de cuvânt al
IPJ Olt, Alexandra Dicu, bărbatul a
fost prins de o echipă formată din
polițiștii Serviciului de Investigații
Criminale, cei din cadrul Postului
de Poliție Iancu Jianu, mascații de
la Serviciul pentru Acțiuni Speciale
și jandarmii de la Inspectoratul de
Jandarmi Județean Olt.
Autoritățile italiene din Vasto îl
condamnaseră pe oltean la 3 ani și
4 luni închisoare, pentru săvârșirea

infracțiunilor de participare la un grup
infracțional și jaf organizat sau armat.
„Persoana căutată, în complicitate
cu alte persoane, a fost acuzată de
furt calificat, în special de cupru
și materiale electrice de la o firmă
italiană, prejudiciul fiind de 70.000
euro. În timpul săvârșirii infracțiunii,
mai multe case au rămas fără curent
electric”, a spus reprezentantul IPJ.
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Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lânga Curtea de Apel
Craiova, care a dispus reținerea lui
pentru 24 ore. Acesta urmează să fie
predat autorităților judiciare italiene
în vederea răspunderii penale pentru
fapta comisă.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 22 IUNIE – 28 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

23.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Horezu Poienari, PTA 2 Horezu Poienari,
PTA SI Staţia Horezu Poienari

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 2 Izvor - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ 30 Decembrie

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

Miercuri, 17 Iunie 2020

Râul Olteț, blocat de pet-uri,
crengi și gunoaie

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Zeci de localități din 18 județe au
fost deja afectate de ploile abundente, de grindină sau de râurile ieșite
din matcă. Astfel, viiturile de pe râul
Olteț au adus cu ele, în ultimele zile,
milioane de PET-uri și cantități mari
de crengi și gunoaie, toate adunate
în zona podului de fier a orașului Balș.
Echipe ale administrației publice
locale au intervenit și au curățat
zona, pentru a nu se crea un blocaj
pe cursul de apă. „Intervenție de urgență a autorității locale pe râul Olteț,
în urma viiturilor formate din cauza
precipitațiilor din ultimele zile”, a fost
mesajul transmis de reprezentanții

Primăriei Balș.
Autoritățile au anunțat că acțiunea
va continua și zilele următoare, scrie
olt-alert.ro
În Maramureș, în localitatea
Leordina, 35 de oameni au rămas
blocați în case. Podețul care le asigură
accesul spre restul localității a cedat.
Viitura a cuprins și cimitirul satului,
precum și Drumul Național 18, pe o
porțiune de 400 de metri.
În localitatea Vârtop, la 15 kilometri de Mangalia, apa a creat un
dezastru, după doar o oră în care a
plouat torențial, potrivit digi24.ro
O viitură puternică a inundat și
curțile din Dobrești, Argeș, iar în
Brașov, apa a pătruns pe trei străzi
din cartierul Șchei.

Fostul șef al Poliției Slatina este noul
comandant al IPJ Olt
Mihai Mihalache, fostul comandant
al Poliției Slatina, este de marți, 16
iunie, noul inspector șef al IPJ Olt.
A fost împuternicit să ocupe această
funcţie, pe o perioadă de trei luni, de
către şeful Inspectoratului General al
Poliției Române.
Noua numire în funcție vine după
ce, la începutul săptămânii, mandatul
comisarului șef Alin Stan s-a încheiat.
Mihai Mihalache va face echipă cu
adjuncții Eugen Bîlă și Cristi Rădoi.
Noul inspector șef este absolvent

al Academiei de Poliție „Alexandru cadrul aceleiaşi structuri de poliţie,
Ioan Cuza” Bucureşti, promoţia 2004. timp de un an.
Timp de doi ani după absolvire a acCristina PLEȘOIANU
tivat în cadrul Serviciului Investigaţii
Criminale, după care, zece ani, a fost
ofiţer în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, scrie
Gazeta Nouă.
Din luna ianurie 2018, Mihalache a
fost comandantul Poliţiei Municipiului
Slatina. Anterior, fusese adjunct în
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 22 IUNIE – 28 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

24.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Mârşani

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 2 Izvor - circuit JT nr. 1

PTA SMA Horezu Poienari
PTA 1 Mârşani, PTA 2 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

OLT

Joi, 18 Iunie 2020

Alți patru olteni s-au vindecat de
COVID-19

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
În ultimele 24 de ore, alți patru
olteni infectați cu noul coronavirus
au fost declarați vindecați. Și numărul
celor depistați pozitiv a crescut în
ultima zi. Alte trei persoane au fost
confirmate, bilanțul ajungând la 136
de cazuri în Olt.
Potrivit datelor transmise de Direcţia de Sănătate Publică Olt, din
totalul de 136 de persoane confirmate pozitiv cu virusul COVID-19
de la începutul pandemiei, 94 s-au
vindecat până în prezent, iar 34 sunt
în continuare în spital. Din nefericire

există şi opt pacienţi care au murit din
cauza acestei boli. Toți cei decedați
sufereau și de alte afecțiuni.
La nivelul județului Olt încă există
20 de persoane aflate în carantină
instituţionalizată în centrele special
amenajate în judeţ, dar şi 2.413
aflate în izolare la domiciliu. Dintre
cei care au obligaţia de a respecta
măsura autoizolării, aproape 1.600
au fost verificaţi de poliţişti, jandarmi
şi poliţişti locali. Nu s-au constatat
abateri.
De la începutul pandemiei, 3.426
de olteni au fost testați pentru depistarea virusului COVID-19, 35 de probe
fiind recoltate de la ultima raportare.

Campania pentru salubrizarea spațiilor
publice din Caracal continuă
Campania de salubrizare a spațiilor
publice, demarată de Primăria Municipiului Caracal în urmă cu două
săptămâni, continuă. Este vorba de
o campanie atât în materie de salubrizare a spațiilor publice cât și de
informare și conștientizare a cetățenilor, cu privire la păstrarea curățeniei.
Campanie se va derula pe parcursul lunilor iunie-iulie sub sloganul
„Să ne asumăm împreună păstrarea
curățeniei orașului!”
Chiar dacă ploile și vremea rea
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au persistat, lucrătorii de la Administrația Domeniului Public și Privat
(ADPP) și beneficiarii de ajutor social
care efectuează prestație lunar au
continuat să strângă gunoaiele de
pe șoseaua Celaru.
Reprezentanții primăriei reamintesc că proprietarii terenurilor
salubrizate sunt notificați să ia toate
măsurile prevăzute de lege pentru a
împiedica redepozitarea deșeurilor
pe terenurile deținute. Pentru cei
			

			

care nu respectă obligațiile legale se
vor aplica sancțiuni contravenționale
individuale.
„Și de data aceasta ne bazăm pe
sprijinul cetățenilor și pe înțelegerea
necesității de a respecta curățenia,
de a manifesta simț civic sesizându-ne orice deviere de la normele
de conviețuire socială”, transmit
reprezentanții Primăriei Municipiului
Caracal.
Cristina PLEȘOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 22 IUNIE – 28 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

25.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Leu

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Cernăteşti

09:00 - 17:00

Băileşti

Zona de întrerupere
PTA 5 Leu, PTA 6 Leu, PTA 7 Leu
PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1
PTA Corniţa - circuit JT nr. 1
PTA 7 Băileşti

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

Bucureștean de 80
de ani, salvat de
jandarmi pe muntele
Muntinu Mic

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bucureștean în vârstă de 80 de
ani a fost găsit de jandarmii montani
și salvamontiști pe muntele Muntinu
Mic, în viață, după 5 ore de stat în
ploaie și vânt puternic. Bărbatul a fost
dat în căutare după ce soția acestuia
le-a povestit unor turiști despre faptul
că vârstnicul plecase în drumeție și nu
a mai revenit.
„Un autoturism aflat pe marginea
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drumului, ploaia torențială, o doamnă
singură și în vârstă care plângea în
hohote au determinat un grup de
turişti aflat în trecere pe traseul turistic
Transalpina – zona Izvorul Tămăduirii,
să oprească și să afle ce s-a întâmplat.
Doamna le-a spus turiștilor că soțul
dânsei, un iubitor al muntelui, a dorit
să se îndepărteze puțin de autoturism
pentru a se bucura în tihnă de peisaj și de
aproximativ 2 ore nu mai sosise înapoi.
Întrucât doamna avea o stare tensionată
și telefonul descărcat, turiștii au decis să
sune imediat la apelul unic de urgență
112”, povestesc jandarmii vâlceni.
Apelul care a alertat salvatorii a
sosit în jurul orelor 13.00, iar după
3 ore de căutări amănunțite în
zonele cu vizibilitate foarte redusă
și prăpăstioase din împrejurimi,
bătrânul rătăcit a fost găsit întins pe
jos, epuizat și dezorientat, pe muntele
Muntinu Mic, la 4 km de autoturism.
„Personalul salvamont i-a acordat
primul ajutor şi pentru a-l proteja
termic, jandarmii i-au oferit haina
de serviciu. Momentul revederii cu
soţia a fost unul emoţionant, atât
pentru protagonişti, cât şi pentru
salvatori. După ce le-au mulţumit
pentru sprijinul acordat, cei doi soţi
şi-au continuat traseul spre casă”, au
mai spus reprezentanții Jandarmeriei
Vâlcea.
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Râmnicenii cu animale de
companie, avertizați de
autorități: „Amenzile pot
ajunge până la 1.000 lei”
Primăria municipiului Râmnicu
V â l c e a a f ă c u t u n a p e l c ă t re
proprietarii de animale de companie să
respecte reglementările locale privind
menţinerea curăţeniei pe domeniul
public. Se pare că autoritățile locale au
ținut să le reamintească râmnicenilor
cu animale de companie de obligațiile
pe care le au, în contextual relaxării
restricţiilor de circulaţie. Astfel, în
conformitate cu HCL nr. 180/2010,
„se interzice plimbarea pe domeniul
public a câinilor de companie fără ca
proprietarul acestora să dispună de
materiale necesare pentru curăţirea
locului şi evacuarea dejecţiilor
fiziologice ale animalelor”, respectiv
mătură, făraş şi pungă de unică
folosinţă sau pungă şi mănuşi de
unică folosinţă.
„Amenzile pentru nerespectarea
acestei obligaţii, majorate prin HCL nr.
371/2019, pot ajunge până la 1.000
lei. Precizăm că aceleaşi obligaţii le
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revin şi celor care îşi duc câinii în
cele două spaţii destinate plimbării
fără lesă a acestor animale, investiţie
finalizată în luna martie a acestui an
pe bulevardul Pandurilor din cartierul
Ostroveni”, se arată într-un comunicat
al Primăriei Râmnicu Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 22 IUNIE – 28 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

23.06

26.06
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Vineri, 19 Iunie 2020

27.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA 2 Izvor - circuit JT nr. 1

09:00 - 16:00

Leu

PTA 1 Horezu Poienari, PTA 2 Horezu Poienari,
PTA SI Staţia Horezu Poienari

PTA 2 Leu, PTA 4 Leu

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

17:00 - 21:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Craiova

10:00 - 18:00

Craiova

PT 226 - str. Calea Severinului, sediul CEZ,
Peco MOL, Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri Craiova, Valrom Industrie SRL
PT 226 - str. Calea Severinului, sediul CEZ,
Peco MOL, Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri Craiova, Valrom Industrie SRL

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

PUBLICITATE

Luni, 22 Iunie 2020

Distribuție Oltenia continuă investițiile
în județul Dolj în beneficiul a
aproximativ 800 de consumatori

În perioada martie - aprilie 2020
operatorul Distribuție Oltenia a
demarat investiții de aproape 0.800
mil RON în modernizarea contorizării
prin scoaterea contoarelor din
interiorul casei, pe palier, dar și în
modernizarea rețelelor electrice.

Beneficiarii proiectului au fost cei
aproape 800 de locuitori din:
- Localitatea Breasta – peste
300 de consumatori care locuiesc
pe străzile: Primăriei, Popiciului,
Constantin Argetoianu;
- Localitatea Calafat – aproape
500 de consumatori racordați din:
PTCZ Dezrobirii 1: Bl. C4; PTCZ
Dezrobirii 2: Bl. A1, Bl. A2, Bl. A3,
Bl. A13, Bl. A14, Bl. A15 sc.1, Bl.
A15 sc.2; PTCZ Dezrobirii 4: Bl. J3
sc.1, Bl. J3 sc. 2, Bl. J4 sc. 1, Bl. J4
sc. 2; PTCZ CT3 Calafat: Bl. B1, Bl.
B2, Bl. B3, Bl. B4, Bl. B5, Bl. C3, Bl.
A4, Bl. A5, Bl. A6, Bl. A7, Bl. A8, Bl.
E7, Bl. E8, Bl. E9.
Ce s-a realizat prin investiție:
Montarea de FDCP-uri în
localitatea Calafat:
- FDCP pentru 4 consumatori - 1
buc;
- FDCP pentru 9 consumtori - 2
buc;
- FDCP pentru 12 consumatori
- 3 buc;
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);

- FDCP pentru 15 consumatori
- 4 buc;
- FDCP pentru 20 de consumatori
- 5 buc;
- FDCP pentru 24 de consumatori
- 12 buc;
- FDCP pentru 30 de consumatori
- 3 buc;
- cutii de conexiune - 26 buc;
- montare coloană colectivă - 30
buc;
- realizare coloană individuală de
apartament - 449 buc.
Modernizarea rețelei electrice
de joasă tensiune aferentă PTA 3
Breasta:
- înlocuirea conductorului
existent cu conductor torsadat pe
o lungime de aproximativ 4,78 km;
- înlocuirea a 10 buc. stâlpi;
- adaptarea branșamentelor
pentru 142 de consumatori.
Beneficiile consumatorilor:
- Rapiditate în alimentarea cu
energie electrică prin realizarea
legăturii dintre coloana colectivă de
alimentare și coloanele individuale
ale consumatorilor din bloc pentru
realimentarea cu energie electrică în
cazul unui deranjament individual;
- Confort sporit pentru
consumator întrucât nu mai
trebuie să fie acasă pentru citirea/
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

măsurarea consumului de energie
electrică;
- Protecția instalațiilor electrice
a celorlalți consumatori din bloc, în
cazul unei suprasarcini sau a unui
scurtcircuit la unul dintre vecini;
- Protecția împotriva electrocutării
prin atingere directă a circuitelor și
echipamentelor montate, aflate în
mod normal sub tensiune;
- Asigurarea continuității în
alimentarea cu energie electrică a
tuturor consumatorilor în condiții de
calitate a parametrilor de energie
electrică;
- Re d u c e r e a n u m ă r u l u i d e
întreruperi;
- Reducerea costurilor cu
operarea și mentenanța;
- Protecția împotriva intervențiilor
neautorizate și reducerea pierderilor
tehnice și comerciale.
Operatorul Distribuție Oltenia
continuă investițiile în rețeaua de
distribuție cu scopul de a reduce
la minimum disconfortul creat
consumatorilor din aria sa de
operare.
Distribuție Oltenia
			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 29 IUNIE – 05 IULIE 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

Zona de întrerupere

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, PTA 3
Ostroveni

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Cerăt

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PT Sol SPP2/W3S

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni, PTA 2 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Sopot

09:00 - 16:00

29.06

Localitatea

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

PTA 1 Sopot

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

134 de copii au revenit în creşele
din Râmnicu Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
134 de copii au revenit în
creşele din administrarea Primăriei
municipiului Râmnicu Vâlcea, în
această săptămână. Aceștia vor fi
găzduiţi pe perioada iunie – august în
condiţii de siguranţă şi cu respectarea
tuturor reglementărilor în vigoare
privind măsurile de protecţie.
„Şase creşe sunt funcţionale la
acest moment: ”Dumbrava Minunată”
din Calea lui Traian Sud, Ostroveni
I, Ostroveni II, Ostroveni III, Nord
I şi Traian (copiii arondaţi celei de-a
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);

şaptea creşe - Grădiniţa Nord II,
unde se execută lucrări de reabilitare
interioară - fiind redistribuiţi la
celelalte structuri), iar personalul
aferent acestui serviciu public medici, asistente medicale, infirmiere,
bucătari şi îngrijitoare – a revenit la
lucru şi este pregătit să aibă grijă
cum se cuvine de cei mici”, transmite
Primăria Râmnicu Vâlcea.
La Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Ostroveni, ce
funcţionează în subordinea Primăriei
municipiului, s-a reluat vizitarea
seniorilor de către rude, dar numai
cu programare telefonică şi întrun spaţiu precis delimitat: fie pe

Editorial
Mihai MĂCEȘ

terasă, fie într-o cameră de vizitare Vâlcea”, se mai arată în comunicatul
desemnată în acest scop şi igienizată primăriei.
după fiecare utilizare.
„În prezent, instituţia găzduieşte
64 de beneficiari. Pentru prevenirea
infectării cu coronavirus, aceştia,
împreună cu personalul medical şi
administrativ al instituţiei, sunt testaţi
bilunar de către Spitalul Judeţean
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 29 IUNIE – 05 IULIE 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
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

Marți, 23 Iunie 2020

30.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Ostroveni

09:00 - 17:00

Giurgiţa

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Întorsura

PTA 3 Întorsura

09:00 - 17:00

Radovan,
Valea
Stanciului

PTA 1 Radovan, PTA 2 Radovan, PTA
Fântânele, PT terţi: PT SA Radovan, PTA IMA
Radovan, PTA Dan Gheorghe

09:00 - 17:00

PTA 2 Măceşu de Sus

09:00 - 17:00

Măceşu de
Sus
Gângiova

09:00 - 17:00

Bistreţ

PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA SMA
Ostroveni
PTAB Siloz Portăreşti

PTA 1 Comoșteni
PTA 2 Bistreţ

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

Miercuri, 24 Iunie 2020

Cinci creșe, cu un număr restrâns de
copii, se deschid la începutul lunii iulie

Cinci creșe, cu un număr restrâns
de copii, se vor deschide începând din
data de 01.07.2020, în conformitate
cu Ordinul 1976/4518/3936/2020
pentru copiii înscriși deja la creșe,
care nu au împlinit vârsta de 3 ani la
data menționată anterior.
Cele cinci creșe sunt: Creșa 4 –
str. Ion Țuculescu nr. 2, Creșa 5 – str.
Elena Farago nr. 17, Creșa 6 – Aleea
Ghețișoarei nr. 11, bl. 165A, Creșa
7 – str. Ștefan Velovan nr. 4 și Creșa
8 – str. Revoluției nr. 15.

Părinții care doresc să vină cu
copiii în creșă sunt obligați să respecte
măsurile de igienă și comportament
pentru aparținători.
Părinții trebuie să completeze
o declarație/cerere pe proprie
răspundere, pe care o vor descărca de
pe site-ul instituției www.spmscmc.ro
și o vor depune pe e-mail serviciului:
serviciulpublic_crese@yahoo.com
sau la sediul instituției din strada
Unirii nr. 45, până vineri 26.06.2020,
ora 14.00.

Transport local gratuit
pe traseele RAT pentru
elevii din Craiova

Toți elevii din Craiova vor avea
acces gratuit în mijloacele de
transport în comun, pe toate traseele
RAT, pentru restul anului. Școlarii vor
circula cu ajutorul abonamentului
lunar de călătorie, care va fi eliberat
în baza carnetului de elev.
În proporție de 50%, transportul
va fi decontat de către Primăria
Municipiului Craiova, urmând ca
unitatea școlară să acopere restul
de 50%.
Abonamentul lunar de călătorie
le va fi eliberat elevilor în baza
carnetului de elev, vizat prin ștampilă
pentru anul în curs.
„Pentru a beneficia de gratuitatea
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
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Camelia SÂRBU;
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Cătălin ANGHEL:
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serviciilor publice de transport local,
elevii din învățământul preuniversitar
vor solicita centrelor de emitere
a documentelor de transport,
aparținând RAT Craiova, în baza
carnetului de elev emis de unitatea
de învățământ, vizat prin ștampilă
pentru anul în curs, eliberarea
abonamentului lunar de călătorie
pentru transportul local”, a transmis
directorul RAT Craiova, Sorin Manda.
Abonamentele emise de RAT
Craiova, în baza documentelor
solicitate, au valabilitate de la data
solicitării de către fiecare beneficiar
până în ultima zi a lunii respective.
Cristina PLEȘOIANU

Editorial
Mihai MĂCEȘ
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vor începe creșa, anunțați telefonic,
vor prezenta avizul epidemiologic de
intrare în colectivitate, eliberat de
către medicul de familie.
Vera IONESCU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 29 IUNIE – 05 IULIE 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

26.06

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

În cazul în care numărul cererilor
va depăși capaci tatea creșei,
reprezentanții Serviciului Public Creșe
vor desfășura un proces de selecție în
baza următoarelor criterii:
- Copiii proveniți din familiile
monoparentale, al cărui părinte are
loc de muncă stabil și este necesară
prezența acestuia zilnică la serviciu;
- Copiii proveniți din familii ai căror
părinți au loc de muncă stabil și este
necesară prezența zilnică la serviciu;
- Copiii gemeni, tripleți, frați ai
căror părinți au loc de muncă stabil
și este necesară prezența zilnică la
serviciu.
La cererea de înscriere, se va atașa
adeverința eliberată de angajator
din care să rezulte obligativitatea
prezenței la serviciu.
Ulterior aprobării cererii, copiii care

Localitatea
Leu

Zona de întrerupere
PTA 2 Leu, PTA 4 Leu

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

17:00 - 21:00

Craiova

PT 226 - str. Calea Severinului, sediul CEZ,
Peco MOL, Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri Craiova, Valrom Industrie SRL

09:00 - 17:00

Craiova

PT 476: străzile: Borsec, Vişeu, Târnava,
Şuşiţa, Roznov şi aleile aferente, Sadu,
Gorjului, Sinaia

09:00 - 17:00

Daneți,
Mârşani

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

09:00 - 16:00

Ostroveni

PTA Grindeni, PTA Moară Grindeni, PTA SMA
Grindeni

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA 1 Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dăbuleni

PT Sol SPP4/E6S, PTA Colonie Ocolna, PT
Sol SPP1/E6S, PTA CRR Dăbuleni, PT terţi:
PTA Staţiunea Dăbuleni Trup Ocolna, PTCZ
Vulcan

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA GSI Dăbuleni

09:00 - 17:00

Daneți

01.07

PTA 3 Daneţi, PTA 2 (Moară) Daneți, PTA
Locusteni

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, 25 Iunie 2020

Ultimul bilanț: 171 de cazuri de coronavirus.
Primul cadru medical infectat de la Caracal
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Doi medici și două infirmiere de la
Spitalul Corabia sunt ultimele cazuri
pozitive raportate de la unitatea
medicală.
Unul dintre medicii confirmaţi
cu noul coronavirus activează în

cadrul substaţiei Corabia a Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Olt, dar făcea
şi gărzi la Spitalul Orăşenesc Corabia.
Medicul a fost internat în cursul zilei
de marţi la Spitalul Municipal Caracal,
spital suport COVID-19.
Numărul cadrelor medicale de la
Spitalul Corabia, infectate cu SarsCov2, ajunge la 12, scrie Realitatea

Polițiștii olteni au efectuat
percheziții în 10 județe,
în cadrul unui dosar de
evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare
a Criminalității Economice Olt au
efectuat, marți, 23 iunie, 22 de
percheziții, pe raza a zece județe.
Perchezițiile sunt efectuate într-un
dosar penal, în care se desfășoară
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de evaziune fiscală.
Județele vizate au fost: Bihor,
Mehedinți, Vâlcea, Timiș, Arad,
Călărași, Vaslui, Caraș-Severin,
Maramureș și Mureș.
Potrivit reprezentanților IPJ Olt,
în perioada 2012-2016, o societate
comercială cu sediul în orașul
Drăgănești-Olt ar fi înregistrat în
evidența contabilă operațiuni nereale,
constând în achiziții de mobilier
urban (bănci stradale, pubele,
casete luminoase) de la 14 societăți
comerciale cu un comportament
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fiscal „tip fantomă”. Astfel, societatea
s-ar fi sustras de la plata impozitului
pe profit și a TVA-ului către bugetul
de stat, în sumă de aproximativ
550.000 de lei.
De asemenea, reprezentantul
societății respective ar fi emis
facturi de livrare a bunurilor către
22 de beneficiari din țară, existând
suspiciuni că acestea nu ar fi fost
livrate în totalitate, deși plățile au
fost făcute către furnizor.
În urma perchezițiilor, 23 de
persoane au fost conduse la sediul
poliției pentru a fi audiate.
Activitățile se desfășoară cu
sprijinul polițiștilor de investigare a
criminalității economice din județele
Bihor, Timiș, Arad, Călărași, Vaslui,
Caraș-Severin, Maramureș și Mureș.
Cristina PLEȘOIANU
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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de Olt.
Din nefericire, în cadrul focarului
s-a înregistrat și un deces. O
infirmieră, primul caz pozitiv de la
spitalul corăbian, a decedat duminică
seara la Spitalul Municipal Caracal,
unde era internată.
Ultimul caz de coronavirus raportat
în Olt este o asistentă de la Centrul
de Primiri Urgenţe (CPU) din cadrul
Spitalului Municipal Caracal.
Femeia ar fi acuzat simptome
uşoare ale bolii şi a rămas acasă, încă
de pe data de 18 iunie. Ulterior a fost
testată pozitiv. Pacienţii săi, contacţi
			

			

direcţi, au fost testaţi negativ, scrie
Realitatea de Olt.
O anchetă epidemiologică a fost
demarată de DSP Olt, urmând să fie
testat tot personalul CPU Caracal şi
toţi pacienţii.
Numărul cazurilor de coronavirus
în judeţul Olt a ajuns, miercuri, la 171.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 29 IUNIE – 05 IULIE 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

29.06

02.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, PTA 3
Ostroveni

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Cerăt

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PT Sol SPP2/W3S

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni, PTA 2 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Sopot

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 16:00

Ostroveni

PTA 1 Lișteava, PTA SP 4 Lișteava, PTA 3
Lișteava

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA 1 Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dăbuleni

PT Sol SPP3/E5, PT terţi: PTA Taurine
Dăbuleni, PT UM Dăbuleni

09:00 - 17:00

Întorsura

PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura

09:00 - 17:00

Calopăr

10:00 - 18:00

Sadova,
Dobreşti,
Rojişte

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

PTA 1 Sopot
PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1

PTA Dâlga
PTA Sat Piscul Sadovei, PTA SMA Piscul
Sadovei, PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova, PTA
3 Sadova, PTA 4 Sadova, PTA 1 Damian, PTA
2 Damian, PTA Raieţi, PTA 1 Căciulăteşti,
PTA 2 Căciulăteşti, PTA Toceni, PTA Sat
Dobreşti, PTA 1 Murta, PTA 2 Murta, PTA
Fermă 17 Murta (Fermă Dobreşti), PTCZ
Desecări Murta, PT terţi: PTA Puţuri Forate
Sadova, PTA IAS Piscul Sadovei, PTAB Staţie
Deşeuri Căciulăteşti, PTA Conex Dobreşti
(Vodafone), PTA Dialog Dobreşti (Orange),
PTA Cosmote Dobreşti, PTA Complex Vaci
Dobreşti

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

Vineri, 26 Iunie 2020

Învăţământul dual de la Râmnicu Vâlcea
a cunoscut un trend ascendent
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Învăţământul dual de la Râmnicu
Vâlcea a cunoscut un trend ascendent
constant: de la 114 elevi înregistraţi
în anul şcolar 2018 – 2019 la 178 de
elevi - în anul şcolar 2019 – 2020,
pentru ca oferta pe anul şcolar 2020 –
2021 să conteze, deja, pe 233 de
elevi.
„Cu bazele puse în toamna anului
2017 printr-o serie de seminarii ce
reuneau Şcoala Profesională Germană
”Kronstadt” din Braşov (proiectul-pilot
care a inspirat o întreagă legislaţie
specifică în România), experţi austrieci,
oficiali guvernamentali, firme din
Râmnicu Vâlcea şi administraţia
locală, învăţământul dual de la
Râmnicu Vâlcea a cunoscut un trend
ascendent constant”, se arată într-un
comunicat emis de Biroul de Presă al
Primăriei Râmnicu Vâlcea.
Autoritățile locale nu au ezitat să
se laude în ceea ce privește implicarea
Primăriei în proiectul ce ar fi dus la
cifrele pe care râmnicenii le numesc
„un succes”.
„Succesul s-a datorat şi implicării
Primăriei municipiului în acest
proiect prin protocolul semnat în
vara anului 2018 cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vâlcea şi cu
Asociaţia ”Vâlcea Dual Learning”,
ce reuneşte specialişti în domeniu,
precum şi agenţi economici locali
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din diverse domenii de activitate.
Aportul Municipalităţii Râmnicului
s-a concretizat în dotarea unor
laboratoare cu echipamente dintre
cele mai moderne, în finanţarea
autorizărilor pentru diverse
s p e c i a l i z ă r i s a u î n a s i g u ra re a
gratuită a cazării şi mesei pentru
elevii din ciclul de învăţământ
dual, doar în bugetul local actual
alocarea financiară fiind de 400.000
lei”, au menționat în comunicat
reprezentanții primăriei.
În învăţământul dual aferent
anului şcolar 2020 – 2021, elevii
au la dispoziţie, în 5 unităţi de
învăţământ din Râmnic (Colegiul
Energetic, Liceul Tehnologic Forestier,
Liceul Tehnologic ”General Magheru”,
Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae
Pleşoianu” şi Liceul Tehnologic
”Ferdinand I”), numeroase specializări
cu durata de 3 ani: electrician,
electromecanic, preparator produse
din carne şi peşte, operator chimist,
mecanic utilaje şi instalaţii, sudor,
mecanic auto, instalatori instalaţii
tehnico-sanitare şi gaze, maşinist
terasamente sau lăcătuş mecanic. Pe
toată durata şcolarizării, ei beneficiază
de o bursă lunară de 200 de lei de
la stat, la care se adaugă o bursă
suplimentară, tot de 200 de lei, oferită
de agenţii economici interesaţi,
aceştia garantându-le, totodată, la
finalul ciclului de pregătire, un loc de
muncă bine plătit.

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 29 IUNIE – 05 IULIE 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

30.06
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Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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03.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Ostroveni

09:00 - 17:00

Giurgiţa

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA Corniţa - circuit JT nr. 1

09:00 - 17:00

Întorsura

PTA 3 Întorsura

09:00 - 17:00

Radovan,
Valea
Stanciului

PTA 1 Radovan, PTA 2 Radovan, PTA
Fântânele, PT terţi: PT SA Radovan, PTA IMA
Radovan, PTA Dan Gheorghe

09:00 - 17:00

PTA 2 Măceşu de Sus

09:00 - 17:00

Măceşu de
Sus
Gângiova

09:00 - 17:00

Bistreţ

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Cernăteşti

09:00 - 17:00

Bârca

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 4 Breasta (Creţeşti)

09:00 - 17:00

Işalniţa

PTA 2 Işailniţa

10:00 - 18:00

Craiova

PTA 526 Staţiune Didactică Experimentală

10:00 - 18:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Greceşti (V. Stanciului), PTA 2 Bârza,
PTA SI SRP 2 Bârza

10:00 - 18:00

Călăraşi

PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA SMA
Ostroveni
PTAB Siloz Portăreşti

PTA 1 Comoșteni
PTA 2 Bistreţ
PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1
PTA 1 Rasnicu Oghean
PTA 2 Bârca, PTA Moară Bârca, PT terţi: PTA
CAP Bârca, PTA CAP Bârca Sud (Drumul lui
Lenin), PTA Gospodărie Apă Bârca

PT terţi: PTA Colonie Măgura Verde

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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ADMINISTRAȚIE

Luni, 29 Iunie 2020

Site pentru activitatea de transport rutier de
persoane, gestionată de către autoritatea de
specialitate din subordinea CJ Dolj

Președintele Consiliului Județean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a prezentat miercuri,
în cadrul unei conferințe de presă
susținute la Palatul Administrativ, site-ul
de internet realizat pentru activitatea de
transport rutier de persoane, gestionată
de către autoritatea de specialitate din
subordinea instituției.
În acest context, Ion Prioteasa,
președintele CJ Dolj, a evidențiat faptul
că inițiativa, una dintre primele de acest
gen la nivel național, este în prezent și cea
mai completă și complexă din România.
„Vorbim despre un demers implementat
de către Direcția de Imagine a CJ, un
demers care a vizat realizarea unui site
destinat Autorității Județene de Transport,
conținând o întreagă serie de informații
necesare cetățenilor care vor să ajungă
în diferite comune din Dolj.
Se regăsesc aici peste 100 de
trasee din care călătorii pot alege și, de
asemenea, beneficiarii au la dispoziție
date privind operatorii, tipul mijloacelor
de transport cu care pot circula sau
stațiile de oprire intermediare până la
destinația dorită.
Tot pe acest site există o rubrică
destinată celor care doresc să transmită
în mod simplu reclamații și sesizări, iar
la secțiunea de atenționări vor fi afișate
cursele care au suferit suspendări sau
modificări, din diverse motive.
Trebuie să se știe faptul că această
inițiativă este a doua din România, fiind
însă și cea mai completă din țară. Am
făcut un pas uriaș în direcția informării
cetățenilor din Dolj cu privire la serviciile
de transport județean pe care CJ, prin
intermediul autorității noastre de profil,
le gestionează”, a declarat președintele
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Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.
La rândul său, vicepreședintele CJ
Dolj Cosmin Vasile a precizat faptul că
proiectul de modernizare a activității
de transport județean de persoane
va continua cu o nouă etapă, care va
extinde informatizarea serviciilor oferite
publicului.
„Site-ul pe care îl lansăm astăzi le
permite tuturor locuitorilor din Dolj
și nu numai să își configureze o rută
de călătorie sau să beneficieze în
timp real de orice fel de informație în
legătură cu destinația pe care o au în
vedere. Această inițiativă, chiar dacă în
străinătate este una obișnuită, pentru
România reprezintă o noutate.
Ne propunem ca, în viitor, să aducem
îmbunătățiri demersului nostru, cu
atât mai mult cu cât ne dorim ca, prin
autoritatea de transport, să realizăm în
perioada următoare conexiuni mai bune
între Craiova și localitățile din județ.
Proiectul care se conturează
presupune implementarea unui sistem
de e-ticketing, cu posibilitatea de
a rezerva on-line biletele, dar și
de a le achita direct prin telefonul
mobil, indiferent de operator, precum
și determinarea în timp real, prin
intermediul GPS, a locului în care se
află cu exactitate mijlocul de transport.
Cel mai probabil, această a doua etapă
o vom realiza cu ajutorul fondurilor
europene, pentru că vorbim despre
echipamente costisitoare”, a menționat
C o s m i n Va s i l e , v i c e p r e ș e d i n t e a l
Consiliului Județean Dolj.
La conferința de presă au mai
participat vicepreședintele CJ Dolj
Oana Bică, directorul Direcției Imagine
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precum și șeful Autorității Județene de
Transport, Nicolae Ciucu.
Biroul de presă CJ Dolj

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 IULIE – 12 IULIE 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 - 16:00

Ostroveni

PTA Grindeni, PTA Moară Grindeni, PTA SMA
Grindeni

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA 1 Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dăbuleni

PT Sol SPP4/E6S, PTA Colonie Ocolna, PT
Sol SPP1/E6S, PTA CRR Dăbuleni, PT terţi:
PTA Staţiunea Dăbuleni Trup Ocolna, PTCZ
Vulcan

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA GSI Dăbuleni

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 3 Daneţi, PTA 2 (Moară) Daneți, PTA
Locusteni

09:00 - 15:00

Calafat

PTCZ Liceul de Chimie Calafat

09:00 - 16:00

Ostroveni

PTA 1 Lișteava, PTA SP 4 Lișteava, PTA 3
Lișteava

09:00 - 17:00

Cernăteşti

PTA 1 Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dăbuleni

PT Sol SPP3/E5, PT terţi: PTA Taurine
Dăbuleni, PT UM Dăbuleni

09:00 - 17:00

Întorsura

PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura

09:00 - 17:00

Calopăr

01.07

02.07

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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și Coordonare Instituții Subordonate,
Larisa Răducan, directorul Direcției
Afacere Europene, Daniela Băluță,

06.07

PTA Dâlga
PTA Sat Piscul Sadovei, PTA SMA Piscul
Sadovei, PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova, PTA
3 Sadova, PTA 4 Sadova, PTA 1 Damian, PTA
2 Damian, PTA Raieţi, PTA 1 Căciulăteşti,
PTA 2 Căciulăteşti, PTA Toceni, PTA Sat
Dobreşti, PTA 1 Murta, PTA 2 Murta, PTA
Fermă 17 Murta (Fermă Dobreşti), PTCZ
Desecări Murta, PT terţi: PTA Puţuri Forate
Sadova, PTA IAS Piscul Sadovei, PTAB Staţie
Deşeuri Căciulăteşti, PTA Conex Dobreşti
(Vodafone), PTA Dialog Dobreşti (Orange),
PTA Cosmote Dobreşti, PTA Complex Vaci
Dobreşti

10:00 - 18:00

Sadova,
Dobreşti,
Rojişte

09:00 - 16:00

Craiova

PT 238 – cart. 1 Mai, str. Bibescu, bld. Ştirbei
Vodă, bld. Ion Antonescu, zona blocurilor: P2,
P3, P4, P5 , P6, P7, A1, A2, A3, A3’, A4, A5,
A5’, A12, A13, A14, A14 a, A14 b

09:00 - 17:00

Cetate

PTA 4 Cetate

09:00 - 16:00

Urzicuţa

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Cerăt

09:00 - 17:00

Măceşu
de Sus,
Gighera

PTA 1 Urzicuţa, PTA 2 Urzicuţa, PTA 3 Urzicuţa
PTA 2 Goicea Mică
PTA 5 Cerăt
PTA1 Măceşu de Sus, PTA 2 Măceşu de Sus,
PTA Moară Măceşu de Sus, PTA CAP Măceşu
de Sus, PTA Sediu IELIF (TCIF)

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, 30 Iunie 2020

Jandarmul cu peste 30 de
maratoane şi semimaratoane
pentru diverse cauze nobile la activ

cu plăcutul.
„Îmi place foarte mult să alerg
şi, de obicei, aleg traseele montane
puţin mai dificile. Dar atunci când
vrei cu adevărat să ajuţi, nu mai
contează tipul de traseu. Cel mai
frumos maraton la care am participat
şi care mi-a rămas în suflet a fost cel
de la Constanţa, când am alergat
pentru copiii cu autism. Ţin minte
că au participat 60 de echipe pentru
această cauză. Eu am alergat cu
echipa mea 85 de km pe plajă şi
am reuşit să obţinem locul V. Ne-am
bucurat că am făcut parte din acest
proiect şi ne-am atins scopul – acela
de a ajuta!”, a spus plutonierul, citat
de Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea.

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Plutonierul major Nicolae
Rădulescu, în vârstă de 36 ani, din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Vâlcea, a participat la peste
30 de maratoane şi semimaratoane
pentru diverse cauze nobile, obţinând
locuri fruntaşe. Acesta este pasionat
de haina militară încă din copilărie. La
doar 19 ani Nicolae a decis să devină
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jandarm, motiv pentru care a urmat
cursurile Şcolii Militare de Subofiţeri
de Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drăgăşani, unde a absolvit cu brio.
Şi-a început cariera la Brigada
Specială de Intervenţie a Jandarmeriei,
iar din anul 2008 face parte din echipa
Jandarmeriei Vâlcene. Rădulescu a
dus dintotdeauna o viaţă de sportiv şi
a încercat de toate: fotbal, handbal,
atletism, inclusiv oină. Fiind o fire
deschisă şi atentă la nevoile celor
din jurul lui, Nicolae a îmbinat utilul
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Mașină căzută
în lacul de
acumulare
Râureni

Pompierii militari din cadrul ISU
Vâlcea s-au văzut nevoiți să intervină
într-o situație delicată petrecută în
Râmnicu Vâlcea. Ajutorul acestora a
fost solicitat luni, la prima oră, pentru
a scoate un autoturism de teren,
fabricaţie 2008, care a căzut în lacul
de acumulare Râureni.
Se pare că mașina a căzut în lacul
de acumulare Râureni de pe râul Olt,
din Râmnicu Vâlcea. Proprietarul
vehiculului l-a lăsat neasigurat în aval
de deversor, iar automobilul a luat-o
la vale şi a căzut în canal.
„În acest moment maşina nu
se mai vede. Am trimis un APIC cu
2 subofiţeri pentru recunoaştere.
Am luat legătura la Hidrocentrale
pentru deversarea apei din lacul de
acumulare pentru a diminua nivelul
apei în canal de deversare”, a precizat
ISU Vâlcea după incident.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 IULIE – 12 IULIE 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

06.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Vârtop,
Vela

PTA 1 Vârtop, PTA 2 Vârtop, PTA 1 Vela

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mare

09:00 - 17:00

Măceşu
de Jos,
Cârna

PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos,
PTA Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA
1 Dunăreni, PTA 2 Dunăreni, PTA 3 Cârna,
PTCZ Piscicola Dunăreni, PTCZ PT terţi: PTA
SMA Măceşu de Jos, PTA CAP Cârna

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ 30 Decembrie

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

Miercuri, 1 Iulie 2020

Eliza Peța-Ștefănescu: „PSD este, pe
cât posibil, alături de români, însă toate
acțiunile pe care le realizăm sunt
blocate de liberali”

România încă se resimte destul
de grav după perioada de pandemie
cauzată de COVID-19, iar absența
măsurilor luate de guvernul liberal
se simte din ce în ce mai mult în
societate. În lipsa unor acțiuni
concrete, actuala guvernare amenință
cu noi restricții și seamănă panică în
rândul populației și trimite mesaje
aproape amenințătoare la adresa
românilor. Cu toate acestea, anumite
proiecte votate de PSD în Parlamentul
României ar fi putut veni în ajutorul
cetățenilor, însă guvernul, din nou, a
ales să le blocheze, contestându-le.
„Asistăm la derapaje grave din
partea guvernului liberal care, nici
la peste trei luni de la începerea
acestei crize, nu a înțeles că trebuie
să facă lucruri pentru români și
nu să îi amenințe și să îi dezbine.
Suntem în punctul în care suntem
certați la televizor pentru că ne
vedem de viețile noastre, pentru că
muncim, ieșim din case sau mergem
în vacanțe și ni se spune că e posibil
să ni se ia aceste drepturi. Profund
greșit este că, în același timp, nu
se face nimic pentru angajatori și
angajați, anumite sectoare sunt în
continuare închise pe criterii pe care
nimeni nu le va înțelege vreodată.

Dacă nici acesta nu este un semn al
incompetenței, atunci nu știu care
ar putea fi”, a explicat Eliza PețaȘtefănescu, deputat PSD de Dolj.
PSD a luat acțiune, în parlament,
pentru a vota proiecte importante
pentru români. Spre exemplu,
respingerea ordonanței de guvern
prin care nu erau dublate alocațiile
a fost realizată de parlamentarii
PSD, care au considerat că drepturile
pecuniare ale copiilor sunt mai
importante decât orice ambiții
electorale. Chiar și așa, premierul
Ludovic Orban a spus că va ataca la
Curtea Constituțională a României
dublarea alocațiilor.
„PSD își dorește în continuare să
fie alături de români și este, pe cât
posibil, alături de ei, însă absolut
toate acțiunile de bine pe care le
realizăm sunt blocate de liberali,
de guvern sau de președinte, în
orice mod posibil. Copiii nu votează,
desigur, și știm asta, dar acesta nu
poate fi un motiv suficient de bun
pentru guvernul liberal pentru a
nu dubla alocațiile. Sau, cine știe,
poate au ajuns la un nivel de cinism
incredibil de ridicat, inclusiv prin
atacarea acestei decizii la Curtea
Constituțională. Liberalii acționează

în funcție de interesul electoral,
având în vedere modul dezastruos în
care au guvernat în perioada aceasta
și le este frică de faptul că, după
ce criza va trece, românii nu-și vor
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mai dori să audă de PNL. În acest
context, acționează disperat, iar asta
se vede în nivelul și condițiile de trai
ale românilor”, a conchis deputatul
PSD de Dolj, Eliza Peța-Ștefănescu.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 IULIE – 12 IULIE 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

08.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Vela,
Terpeziţa

PTA 1 Bucovicior, PTA 2 Bucovicior, PTA 1
Căciulatu

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Greceşti (V. Stanciului), PTA 2 Greceşti
(V. Stanciului)

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Horezu Poienari, PTA Dispensar Uman
Bârza

PTA 2 Goicea Mică

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

Joi, 2 Iulie 2020

Rezultate de top la BAC pentru
Colegiul Naţional „Matei Basarab”
din Râmnicu Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Potrivit statisticilor furnizate de
portalul bacalaureat.edu.ro, Colegiul
Naţional din Iaşi şi Colegiul Naţional
de Informatică „Matei Basarab” din
Râmnicu Vâlcea au avut câte şapte
candidaţi cu media generală 10.

La nivelul județului Vâlcea,
Bacalaureatul s-a desfășurat în 21
de centre de examen. S-au înscris
3.212 absolvenți, din care s-au
prezentat la examen 3.039, iar 173
au fost absenți. Din numărul total
de candidați înscriși, 2.536 au fost
din seria curentă, iar 679 din seriile
anterioare. Au fost eliminați din

examen 14 candidați.
Se pare că, înainte de contestații,
1.798 de candidați au reușit să
obțină medii peste 6 (șase), iar
1.429 au fost declarați respinși
(dintre aceștia 202 candidați au
m e d i i c u p r i n s e î n t re 5 - 5 . 9 9 ) .
Totodată, rata de promovare este
de 59,16%.

Începe distribuirea ajutoarelor alimentare şi
a produselor de igienă în Râmnicu Vâlcea

Distribuirea produselor alimentare
în baza proiectului cu finanţare
europeană „Acordarea de pachete cu
ajutoare alimentare în cadrul POAD
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2018 – 2020” începe joi, la sala de
sport a Şcolii Gimnaziale nr. 10 din
Ostroveni.
„Beneficiarii acestui program sunt
familiile şi persoanele singure cărora
le este stabilit dreptul la un venit
minim garantat, familiile beneficiare
de alocaţie pentru susţinerea familiei
şi persoanele sau familiile aflate
temporar în situaţii critice de viaţă,
respectiv victime ale calamităţilor,
persoane dependente şi care se află
în situaţii deosebite de vulnerabilitate,
precum şi persoanele care locuiesc
în aşezările informale. La nivelul
municipiului Râmnicu Vâlcea se
estimează un număr de 950 de
potenţiali beneficiari”, transmit
autoritățile locale din Râmnicu Vâlcea.
Ajutorul alimentar constă în 5
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kg de făină, 4 kg de mălai, 4 l de
ulei, 2 kg de zahăr, 4 kg de orez, 5
conserve de 300 g cu carne de vită, 3
conserve de 300 g cu carne de porc,
5 conserve de 200 g cu pateu de
ficat, 2 borcane de 720 ml cu compot
de fructe, 1 borcan de 360 g cu gem
de fructe şi 1 borcan de 360 g cu gem
de fructe dietetic.
„Aceleaşi categorii de persoane
vor beneficia şi de o nouă distribuire
de produse de igienă personală
şi detergent în baza proiectului
„Acordarea de produse de igienă în
cadrul POAD 2018 – 2020”, finanţat
după aceeaşi schemă – Uniunea
Europeană şi bugetul de stat – prin
care se vor acorda pachete conţinând
5 periuţe de dinţi, pastă de dinţi (300
ml), săpun lichid (500 ml), şampon
			

			

copii (800 ml), şampon adulţi (500
ml) şi detergent de rufe (2,7 kg)”, se
arată în comunicatul primăriei.
Într-o primă etapă, pentru evitarea
aglomerării şi pentru preîntâmpinarea
răspândirii coronavirusului, începând
de joi dimineaţa, zilnic, la depozitul
constituit la Şcoala Gimnazială nr.
10 din str. Luceafărului nr. 7 sunt
aşteptaţi, cu actul de identitate, cei
aproximativ 300 de beneficiari de
venit minim garantat şi de alocaţii
pentru susţinerea familiei. Într-o
etapă ulterioară, ce va demara
săptămâna viitoare, produsele
alimentare şi cele de igienă vor fi
distribuite şi către celelalte categorii
de persoane îndreptăţite.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 IULIE – 12 IULIE 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 - 16:00

Vela,
Verbiţa

PTA 1 Suharu, PTA 1 Verbicioara, PTA 1 Verbiţa

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos,
Dobroteşti

PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 1 Dobroteşti

09.07

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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GORJ

Vineri, 3 Iulie 2020

Polițist gorjean, condamnat la 7 ani
și 8 luni de închisoare

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un agent de poliție gorjean a
fost condamnat la 7 ani şi 8 luni
de închisoare cu executare pentru
mai multe de fapte de luare de
mită şi pedeapsa complementară a
interzicerii dreptului de a exercita
profesia de agent de poliţie pe o
perioadă de 3 ani. Decizia a fost luată
de Curtea de Apel Craiova.
Acesta a fost trimis în judecată, în
septembrie 2017 de către Procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Gorj. Se pare că activitatea acestuia
era monitorizată de organele judiciare,
după ce, la finele lui 2016, a fost
formulat primul denunț împotriva sa.
Bărbatul a fost reținut în 2017,
pentru 24 de ore. Ulterior, a fost
cercetat sub control judiciar, fiind
acuzat că a perceput foloase și bani
de la mai multe persoane.
Potrivit gorjonline.ro, în aprilie,
anul trecut, Tribunalul Gorj l-a
condamnat la o pedeapsă de 5 ani și
8 luni cu executare, după ce a solicitat
câtorva persoane sume de 275 de lei,
300 de lei, covrigi, un trening, iar cea
mai mare șpagă a fost de 600 de lei.
„La data de 12 decembrie 2016
martorul denunţător I.C. a sesizat că,
în vara anului 2014, a avut o altercaţie
minoră cu două persoane care, în
timp ce se jucau cu o minge, au lovit
autoturismul unui vecin. La faţa locului
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
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Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

s-a deplasat un echipaj de poliţie, iar
I. C. a apreciat că lucrurile au fost
lămurite, considerând că a fost mai
mult o discuţie între locatarii aceluiaşi
cartier. După o lună, I.C. a fost
contactat de N.G.– agent de poliţie
la Poliţia Municipiului Târgu Jiu, care
i-a adus la cunoştinţă că este cercetat
într-un dosar penal cu referire la
incidentul mai sus menţionat. Agentul
de poliţie i-a solicitat o întâlnire,
spunându-i să vină în târgul de
maşini. I.C. a acceptat şi s-a întâlnit
în locul respectiv cu agentul care
era îmbrăcat în uniformă. În cadrul
întâlnirii, agentul N.G. l-a asigurat că
nu sunt probleme în cadrul dosarului,
întrucât o cunoaşte pe C.C. – mama
uneia din cele două persoane cu
care avusese altercaţia cu o lună
în urmă şi va vorbi personal cu ea.
La circa trei săptămâni, agentul de
poliţie l-a contactat din nou telefonic
pe I.C. solicitându-i o nouă întâlnire,
împrejurare în care i-a cerut suma
de 200 de lei pentru a vorbi cu C.C.
şi a rezolva astfel favorabil dosarul
pe care-l avea în cercetări. I. C.
i-a înmânat numitului N.G. suma
de 200 de lei. După aproximativ o
lună, agentul de poliţie l-a contactat
telefonic pe I.C. şi s-au întâlnit. Cu
ocazia întâlnirii. N.G. l-a asigurat pe
I.C. că a discutat cu C.C., că dosarul
s-a finalizat, asigurându-l că nu
mai sunt probleme şi i-a mai cerut
suma de 200 de lei pentru motorină,
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 IULIE – 12 IULIE 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

06.07

07.07

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

întrucât îi trebuie să meargă la fiica sa.
De asemenea, N.G. l-a mai contactat
ulterior pe I.C. şi i-a mai solicitat 200
de lei pentru motorină, sumă pe care
a primit-o de la denunţător. Suma de
bani i-a fost înmânată agentului de
poliţie pe strada Comuna din Paris,
unde a venit cu autoturismul de
serviciu şi fiind însoţit de un coleg”,
se preciza într-un comunicat emis de
reprezentanții Parchetului de pe lângă
Tribunalul Gorj, la începutul anchetei.

10.07

11.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Urzicuţa

PTA 1 Urzicuţa, PTA 2 Urzicuţa, PTA 3 Urzicuţa

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Cerăt

09:00 - 17:00

Măceşu
de Sus,
Gighera

PTA1 Măceşu de Sus, PTA 2 Măceşu de Sus,
PTA Moară Măceşu de Sus, PTA CAP Măceşu
de Sus, PTA Sediu IELIF (TCIF)

09:00 - 16:00

Vârtop,
Vela

PTA 1 Vârtop, PTA 2 Vârtop, PTA 1 Vela

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 17:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mare

09:00 - 17:00

Măceşu
de Jos,
Cârna

PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos,
PTA Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA
1 Dunăreni, PTA 2 Dunăreni, PTA 3 Cârna,
PTCZ Piscicola Dunăreni, PTCZ PT terţi: PTA
SMA Măceşu de Jos, PTA CAP Cârna

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ 30 Decembrie

09:00 - 17:00

Fărcaş

PTA Fărcaş, PTAB Fărcăşeanca, PTA
Amărăşti, PTA Plopu

09:00 - 16:00

Vela

PTA 1 Gubaucea, PTA 2 Gubaucea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 16:00

Calafat

PTA 3 Basarabi

09:00 - 17:00

Cetate

PT terţi: PTA Eco Sistem Cetate

09:00 - 16:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Călăraşi

PTA Moară Călăraşi

09:00 - 16:00

Sadova

PTA SMA Piscul Sadovei

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA Amărăştii de Jos 4, PTA Amărăştii de
Jos 5

09:00 - 17:00

Leu

PTA 2 Goicea Mică
PTA 5 Cerăt

PTA 1 Prapor, PTA 2 Amărăştii de Jos, PTA 3
Amărăştii de Jos

PTA 1 Gângiova

PTA 2 Zănoaga

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

POLITICĂ

Reputatul om politic Alexandru
BREZNICEANU a încetat din viață

Cu profundă tristețe, PNL
Dolj regretă dispariția colegului
nostru, domnul prof. Alexandru
BREZNICEANU, fost parlamentar de
Dolj și consilier județean în cadrul
Consiliului Județean Dolj.
Ne despărțim de un om echilibrat,
care a cultivat dialogul și a fost
un coleg înzestrat cu altruism și
spir i t de sol idari t at e. Cariera
sa profesională a fost dedicată
educației, domeniu pe care l-a slujit
în calitate de dascăl și director de
școală încă din 1965. Absolvent al
Universității din Craiova, Facultatea
de Matematică, domnul Brezniceanu
Director general
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Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
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Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL:
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

a fost profesor de matematică
și director la Şcoala Beloţ (jud.
Dolj), la Şcoala Hipoacuzici
Craiova, profesor cooperant în
Maroc, oraşul Marrakech (19761981), profesor de matematică la
Şcoala 32 din Craiova, profesor de
matematică și director la Şcoala
generală nr. 11 din Craiova. Cariera
politică a început-o încă din 1990,
când a devenit deputat de Dolj
(1990-1992, urmând alte două
mandate de parlamentar (19921996 și 1996-2000). A fost unul
dintre cei mai activi parlamentari
ai Doljului, având numeroase
inițiative legislative și intervenții
în plenul Parlamentului României.
Contribuția sa majoră la sprijinirea
sistemului de educație a fost
adusă din calitate de membru și
secretar al Comisiei de Învățământ
din Camera Deputaților, precum și
din comisia similară a Consiliului
Județean Dolj.
Alexandru BREZNICEANU s-a stins
din viață în plină activitate civică
și politică, angrenat în susținerea
comunității în calitate de consilier
județean din partea PNL, calitate pe
care a deținut-o încă din anul 2000.
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PERIOADA 13 IULIE – 19 IULIE 2020

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Vela,
Terpeziţa

PTA 1 Bucovicior, PTA 2 Bucovicior, PTA 1
Căciulatu

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Greceşti (V. Stanciului), PTA 2 Greceşti
(V. Stanciului)

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Horezu Poienari, PTA Dispensar
Uman Bârza

10:00 - 18:00

Sadova,
Dobreşti,
Rojişte

PTA Sat Piscul Sadovei, PTA SMA Piscul
Sadovei, PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova, PTA
3 Sadova, PTA 4 Sadova, PTA 1 Damian, PTA
2 Damian, PTA Raieţi, PTA 1 Căciulăteşti, PTA
2 Căciulăteşti, PTA Toceni, PTA Sat Dobreşti,
PTA 1 Murta, PTA 2 Murta, PTA Fermă 17
Murta (Fermă Dobreşti), PTA Îngrăşetorie
Berbecuţi Murta, PTA SMA Tâmbureşti, PTA
Moară Tâmbureşti, PT terţi: PTA IAS Piscul
Sadovei, PTAB Staţie Deşeuri Căciulăteşti,
PTA Conex Dobreşti (Vodafone), PTA Dialog
Dobreşti (Orange), PTA Cosmote Dobreşti,
PTA Complex Vaci Dobreşti, PTA Mogoşeanu

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 3 Basarabi

09:00 - 16:00

Craiova

PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi,
Sinaia, Babadag, Rândunele, Topolniţei,
Reazemului, Doiceşti şi aleile aferente, PT
590 – străzile: Buzăului, Eroul Necunoscut,
Mangaliei, Grecescu, Pui de Lei, Doiceşti şi
aleile aferente

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Blocuri D2 Băileşti - bl. 3, sc. 1 şi
2, PTCZ Turist Băileşti - bl. A0, agenţii
economici de la parterul blocurilor

09:00 - 17:00

Craiova

PT 238 - cart. 1 Mai, str. Bibescu, bld. Ştirbei
Vodă, bld. Ion Antonescu, zona blocurilor:
P2, P3, P4, P5 , P6, P7, A1, A2, A3, A3’, A4,
A5, A5’, A12, A13, A14, A14 a, A14 b

09:00 - 16:00

Siliştea
Crucii

PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 3 Siliştea Crucii

09:00 - 17:00

Dăbuleni

09:00 - 13:00

Băileşti

PTCZ AI Cuza Băileşti

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Bl. 30 Decembrie

09:00 - 17:00

Greceşti

PTA Stănceşti

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 4, PTA 1 Breasta
- circ. JT nr. 1, PTA 2 Breasta - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 14 Pomicola Cernele

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 555 - cart. Izvorul Rece

09:00 - 17:00

Craiova

PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului

08.07

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

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ

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:

Condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeul să-l odihnească!
Ștefan Stoica,
președintele PNL Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

Luni, 6 Iulie 2020

13.07

PTA 2 Goicea Mică

PT Sol Pompe Nord, PTA SI L1 Dăbuleni,
PT terţi: PTA Fabrica de Cărămidă Dăbuleni
Adrilex, PT Sol SPP2/W3S, PTA SMA Călăraşi,
PTA 5 Călăraşi

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

EDUCAȚIE

A început admiterea la
Universitatea din Craiova

Cel mai mare centru universitar din
sud-vestul României, Universitatea
din Craiova pune la dispoziţie
studenţilor 2.860 locuri la licențăbuget și 1.720 locuri-buget la master.
La taxă, candidaţii pot opta pentru
unul dintre cele 2.720 de locuri cu
taxă la licenţă şi 1.658 locuri cu
taxă la master, la una dintre cele
12 facultăţi ale Universităţii. Astfel,
Facultatea de Teologie Ortodoxă a
început procedura de admitere de pe
1 iulie. De pe 6 iulie, încep înscrierile:
Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea
de Ştiinţe Sociale, Facultatea de
Mecanică, Facultatea de Inginerie
Electrică, Facultatea de Agronomie
şi Facultatea de Horticultură. De
pe 7 iulie, începe procedura de
admitere Facultatea de Economie
şi Administrarea Afacerilor, iar de
pe 9 iulie candidaţii îşi pot aplica la
Director general
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Facultatea de Drept şi la Facultatea
de Automatică, Calculatoare şi
Electronică. Facultatea de Litere
va începe înscrierea pe 13 iulie.
Admiterea se realizează pe baza
mediei de la bacalaureat, cu excepţia
profilurilor vocaţionale (Muzică,
Teatru, Cinematografie şi media).
Absolvenţii liceelor din mediul rural
pot opta şi anul acesta pentru unul
dintre cele 91 de locuri licenţă-buget
destinate special lor.
Universitatea din Craiova oferă
posibilitatea pregătirii în 95 de
programe de licență și 85 de programe
de master, repartizate pe șase domenii
fundamentale de ierarhizare existente
în acest moment la nivel național. Şi
oferta educațională pentru formare
continuă este substanțială, incluzând
36 de programe postuniversitare și 13
programe de conversie.
Universitatea din Craiova oferă
şi programe de studii universitare la
formele de învăţământ cu frecvenţă
redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID),
având acreditate programele de
învăţământ respective la forma de
învăţământ cu frecvenţă.
Universitatea din Craiova se
numără printre cele mai importante
instituţii organizatoare de doctorat
din România: 27 de domenii și 145
de conducători de doctorat afiliați
şcolilor doctorale.
Studenţii Universităţii din Craiova
au la dispoziţie o infrastructură de
pregătire şi cercetare de ultimă
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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generaţie, precum și parteneriate
extrem de solide cu mediul socioeconomic şi cu cel academic
internaţional – Universitatea din
Craiova este partener academic
			

			

strategic pentru mai bine de 250 de
universităţi din lume.
Toate informaţiile pot fi accesate
pe site-ul instituţiei, www.ucv.ro şi
pe paginile facultăţilor.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 13 IULIE – 19 IULIE 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

13.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Siliştea
Crucii

09:00 - 17:00

Dăbuleni

09:00 - 13:00

Băileşti

PTCZ A I Cuza Băileşti

13:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Bl. 30 Decembrie

09:00 - 17:00

Greceşti

PTA Stănceşti

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 4, PTA 1 Breasta
- circ. JT nr. 1, PTA 2 Breasta - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 14 Pomicola Cernele

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 555 - cart. Izvorul Rece

09:00 - 17:00

Craiova

PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului

10:00 - 18:00

Gângiova,
Valea
Stanciului

PT SI Staţie Horezu, PTA 1 Greceşti, PTA 2
Greceşti, PTA 2 Gângiova, PTA 3 Gângiova

09:00 - 16:00

Terpeziţa

PTA 1 Terpeziţa, PTA 2 Terpeziţa, PTA CRR
Terpeziţa

09:00 - 17:00

Craiova

PT 535 - SIF Oltenia, străzile: Toporaş,
Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi,
Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza
Romanescu, S.C. BAVARIA TURISM S.R.L.,
PT terţ - PT 656 REWE

10:00 - 18:00

Amărăştii
de Jos

PT Sol SPP1/E6, PT terţi: PT Fermă 4 Amărăşti,
PT terţi: PT Fermă 5 Amărăşti, PT terţi: PT
Fermă 6 Amărăşti

10:00 - 18:00

Desa,
Piscu
Vechi

PTA Măgura, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie
Tutun Desa, PTA SPP 2 Desa, PTA 1 Pisculeţ,
PT terţi: PTA Apă Desa, PTA SPE 2 Pisculeţ

09:00 - 13:00

Băileşti

PTCZ Blocuri Centru Băileşti

13:00 - 18:00

Băileşti

PTAB Bloc Gară Băileşti

09:00 - 17:00

Greceşti

PTA Stănceşti

09:00 - 17:00

Vela

14.07

09:00 - 17:00

Pleniţa

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 3 Siliştea Crucii
PT Sol Pompe Nord, PTA SI L1 Dăbuleni,
PT terţi: PTA Fabrica de Cărămidă Dăbuleni
Adrilex, PT Sol SPP2/W3S, PTA SMA Călăraşi,
PTA 5 Călăraşi

PTA 1 Bucovicior
PTA 4 Pleniţa, PTA 2 Pleniţa
PTA 4 Dăbuleni, PTA 17 Dăbuleni, PTA
Alimentare cu Apă Dăbuleni

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

Miercuri, 8 Iulie 2020

Construcția fabricii sunliquid® a
companiei Clariant din Podari progresează
Lucrările de construcție avansează, respectând totodată măsurile de prevenire a pandemiei Covid-19.
Finalizarea construcției fabricii este preconizată pentru 2021

Imaginea curentă a șantierului
unde se construiește fabrica Clariant
Sunliquid, Podari.

Clariant, companie inovatoare și
sustenabilă axată pe produse chimice de
specialitate, progresează în construcția
noii sale fabrici de bioetanol celulozic
din Podari, județul Dolj. În ciuda situației
încă dificilă, provocată de pandemia de
COVID-19, lucrările la șantier continuă, în
timp ce numeroase măsuri de precauție
au fost aplicate.
„Construcția fabricii sunliquid® de
producție la scară comercială a etanolului
celulozic avansează conform planificării.
În timp ce continuăm să facem acest
lucru, respectăm pe deplin normele de
prevenire a COVID-19 şi regulile stabilite
de către autorităţi. Prioritatea noastră o
reprezintă sănătatea și siguranța, atât
a angajaților și a subcontractorilor de
pe șantier, cât și a comunității în care
ne desfășurăm activitatea”, a subliniat
Dragoș Gavriluță, directorul de proiect
pentru fabrica din România a Clariant.
Compania Clariant depune toate
eforturile pentru a înainta cu etapele
de construcție a fabricii, pentru a putea
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contribui la redresarea economică postcriză și la sprijinirea comunității locale,
prin crearea de locuri de muncă „verzi”
în zona predominant rurală din Podari.
Aproximativ 100 de locuri de muncă
directe vor fi create doar în cadrul
fabricii. În plus, pot fi create aproximativ
300 de locuri de muncă în activitățile
conexe, precum colectarea, depozitarea
și transportul paielor.
Toate etapele de pregătire a șantierului
au fost finalizate, iar acum aproximativ
300 de muncitori lucrează la faza de
completare a fundațiilor pentru diverse
clădiri și spații operaționale, precum și la
ridicarea structurilor metalice.
Odată ce fabrica va fi operațională, va
prelucra aprox. 250.000 tone de paie și va
produce 50.000 tone de etanol celulozic.
Etanolul celulozic sunliquid® este un
biocombustibil avansat, cu adevărat
sustenabil și neutru din punct de vedere al
dioxidului de carbon, care poate fi utilizat
cu ușurință în infrastructura auto actuală.
Clariant investește peste 100 de
milioane de Euro în prima sa fabrică de
acest tip. Proiectul primește o finanţare de
peste 40 de milioane de Euro din partea
Uniunii Europene.
Fabrica sunliquid® se construiește
pe un teren cu o suprafaţă de 98.000 de
metri pătraţi și va respecta cele mai înalte
standarde, o atenţie semnificativă fiind
acordată confortului și stilului de viaţă al
comunităţii locale. Constructorul este o
companie românească, iar lucrările sunt
realizate cu ajutorul unei echipe formată
din 800 de muncitori în faza de vârf.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 13 IULIE – 19 IULIE 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

10.07

15.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Vela

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 3 Basarabi

09:00 - 17:00

Cetate

PT terţi: PTA Eco Sistem Cetate

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Călăraşi

PTA Moară Călăraşi

09:00 - 17:00

Sadova

PTA SMA Piscul Sadovei

09:00 - 17:00

Craiova

PT 572 - cart. Făcăi, PT 571 - cart. Făcăi,
PT 294 - cart. Făcăi

09:00 - 17:00

Calopăr

PTA Dâlga, PTA 1 Calopăr

09:00 - 17:00

Breasta

PTA Cotu, PTA 1 Obedin, PTAB 2 Cotu

09:00 - 16:00

Terpeziţa

PTA Moară Terpeziţa, PTA Lazu, PTA SMA
Lazu

10:00 - 18:00

Măceşu
de Sus,
Măceşu
de Jos,
Gighera

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTA1 Măceşu de Sus,
PTA 2 Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu
de Sus, PTA CAP Măceşu de Sus, PTA Sediu
IELIF (TCIF), PTCZ SPP 6 (PC8), PTCZ SRP
6, PTCZ SPP 8, PT terţi: PTAB OUAI Bârca,
PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

10:00 - 18:00

Craiova

PT 512 - cart. Rovine, zona blocurilor: J22, J23,
J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33,
J34, str. Fraţii Goleşti, nrumerele: 2, 3, 20, 22,
26, 27, 31, 33, 34, 37, str. Ludovic: bl. 4, nr. 5,
156, PT terţi: PTAB 755 LIDL str. Maramureş

10:00 - 18:00

Desa,
Poiana
Mare

PTA 1 Desa, PTA 3 Desa, PTA 4 Desa, PTAB
Desa, PTA Moară Desa, PTA IRIL Poiana
Mare, PTA 2 Centru Poiana Mare, PT terţi:
PTA CAP Desa, PTA Gsopodărie Apă Desa,
PTA Puţ Forat Desa, PTA Sală Evenimente,
PTAb Gospodărie Apă Poiana Mare

09:00 - 13:00

Băileşti

PTCZ Centrală Termică Băileşti

13:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Magazin Victoria

09:00 - 17:00

Greceşti

PTA Stănceşti

09:00 - 17:00

Călăraşi

PTA 1 Sărata, PTA 3 Călăraşi

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 13 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Ostroveni

PTA 2 Lişteava

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 275 - Şimnicu de Jos

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 425 - SC Plafar

09:00 - 17:00

Craiova

PT 182 - Chimica Mofleni

PTA 1 Gubaucea, PTA 2 Gubaucea
PTA 1 Prapor, PTA 2 Amărăştii de Jos, PTA 3
Amărăştii de Jos

PTA 1 Gângiova

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.

