
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 20 IULIE – 26 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

VÂLCEA2

09:00 - 16:00 Podari PTA 2 Podari, PTA 4 Podari (Cătăneşti)
09:00 - 16:00 Terpeziţa PTA Căruia

23.07

Drănic PTA 1 Padea, PTA 2 Padea, PTA 1 Drănic, PTA 
2 Drănic, PTA Booveni, PT terţi: PTA OUAI 
Padea, PT Sol OUAI Padea, PTA Complex 
Padea, PTAB Popeci Tour, PTA 3 Zootehnie 
Drănic, PTA Magazii Drănic, PTA Moară Drănic

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Giurgiţa Giurgiţa, Portăreşti - integral, PT terţi: PTAB 
Siloz Portăreşti - CEREALCOM

09:00 - 17:00 Segarcea PTA IAS Valea Rea

09:00 - 17:00 Craiova PT 431 – străzile: N. Iorga şi aleea N. Iorga, 
Milcov, Deznăţui, N. Julea, zona blocurilor: 
B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, 
B24, B25, B26, B27, B28, A51, A52, A53, 
A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, 
A62, A63

09:00 - 17:00 Craiova PT 430 - străzile: Gh. Titeica, Simion Stoilov, 
Popescu Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: 
D7, D7a, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, 
D26, D26a, D26b, E7, E6A, E6B, E5

09:00 - 17:00 Craiova
PT 397 – cart. Brazda lui Novac, zona 
blocurilor: 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 B, 33, 
34, 35, 36, 36B, 37, 37A, 37B, 38, 38A, 38B, 
39, 39A, 40

09:00 - 17:00 Pleniţa PT terţ - PT IAS Complex Vaci

09:00 - 17:00 Siliştea 
Crucii

PTA 4 Siliştea Crucii

S-au introdus sensurile unice pe străzile 
Nicolae Titulescu şi Topolog

Noile regul i de circulaţie a 
autovehiculelor pe străzile Nicolae 
Titulescu şi Topolog din Râmnicu 
Vâlcea au intrat în vigoare miercuri. 
Astfel, pe strada Nicolae Titulescu s-a 
instituit sens unic de la Sud la Nord 
pe porţiunea cuprinsă între intersecţia 
cu bulevardul Nicolae Bălcescu şi 
intersecţia cu strada Matei Basarab 

(sensul giratoriu de la pasajul Hervil). 
Pe strada Topolog va fi sens unic de 
la Nord către Sud, pe porţiunea de la 
intersecţia cu strada Matei Basarab 
(pasaj Hervil) până la intersecţia cu 
bulevardul Nicolae Bălcescu.

Potrivit autorităţilor locale, în 
pregătirea acestor modificări, Direcţia 
Administrarea Domeniului Public a 
făcut marcajele necesare, inclusiv cele 
pentru parcările din zona comercială 
Dovali – şi a montat indicatoarele 

rutiere aferente.
„În urma mai multor discuţii 

purtate în ultima perioadă de către 
primarul Mircia Gutău cu reprezentanţi 
ai agenţilor economici şi cu cetăţeni 
de pe străzile Ferdinand şi Banu 
Mărăcine, s-a luat decizia renunţării 
la instituirea unor sensuri unice pe 

aceste două artere de circulaţie, 
măsură care, în conformitate cu 
propunerile specialiştilor din cadrul 
Poliţiei Rutiere, ar fi dus la o fluidizare 
generală a traficului auto, dar ar 
fi generat probleme serioase de 
aprovizionare în întreaga zonă”, a 
transmis Primăria Râmnicu Vâlcea.

Încep înscrierile la 
creşele publice din
 Râmnicu Vâlcea

Etapa de înscriere a copiilor la 
creşele publice administrate de 
Municipalitatea Râmnicului pentru 
anul şcolar 2020 – 2021 se va 
desfăşura în perioada 20 iulie – 14 
august. Anunţul a fost făcut de 
autorităţile locale.

Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul fiecărei creşe de luni 

până joi, între orele 08.00 – 16.00, 
şi vinerea, între orele 08.00 – 14.00, 
iar pentru creşa din cadrul Grădiniţei 
cu program prelungit Ostroveni, din 
strada Ostroveni nr. 101G - structură 
nouă, ce va intra în reţeaua de 
învăţământ preşcolar din această 
toamnă – dosarele se vor depune la 
sediul Primăriei din strada General 
Praporgescu nr. 14.

„Modelul de cerere şi criteriile 
de departajare sunt disponibile 
pe site-ul Primăriei municipiului, 
www.primariavl.ro, în secţiunea 
Serviciul Creşe şi Asistenţă Medicală 
Unităţi Şcolare”, informează Primăria 
Râmnicu Vâlcea.

Cătălin ANGHEL



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 20 IULIE – 26 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

ACTUALITATE2

09:00 - 17:00 Gighera PTCZ SPP 6, PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terţi: 
PTAB OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

09:00 - 17:00 Gighera, 
Măceşu 
de Sus

PTA SI SPA 2, PT terţi: PTA Betonieră Nedeia, 
PTA GADA IMMO, PTA Isolde Farms, PTA SR 
1 Pompe Apă, PTA Complex Măceşu

24.07

Calafat PTCZ IJTL Calafat09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 Siliştea Crucii PTA 4 Siliştea Crucii
09:00 - 17:00 Craiova PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 

Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului, 
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terţ - 
PT 31 - str. Bariera Vâlcii - S.C. BETRIX

09:00 - 17:00 Vela PTA 1 Bucovicior

09:00 - 17:00 Goicea

PTA 1 Satul Nou, PTA 2 Satul Nou, PTA 1 
Goicea Mare, PTA 2 Goicea Mare, PTA 1 
Goicea Mică, PTA 2 Goicea Mică, PT terţi: PTA 
Staţie Epurare Goicea, PTA Depozit Reziduri 
Goicea, PTA SC Dunărea Moară

25.07

În cadrul unei conferinţe de presă 
organizată ieri, 16.07.2020, la Staţia 
de Înmagazinare Apă Potabilă Șimnic, 
din Craiova, Compania de Apă Oltenia a 
lansat „Proiectul Regional de Dezvoltare 
a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în 
judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”. 
Investiţiile cuprinse în proiect reprezintă 
un efort de a asigura un grad apropiat de 
100% de acoperire cu servicii centralizate 
de apă şi apă uzată în zona de operare, 
rezultatul direct fiind îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a populaţiei judeţului 
Dolj. Mai exact, peste 350.000 de doljeni 
din 23 de localităţi, incluzând municipiul 
Craiova, vor beneficia de aceste investiţii.

„Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în 
judeţul Dolj, în perioada 2014-2020” 
are o valoare de 2.114.507.501,55 lei, 
investiţiile planificate având ca obiectiv 
extinderea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi apă uzată, pentru a 
se asigura un grad de acoperire cu servicii 
centralizate de apă şi apă uzată apropiat 
de 100% în aria proiectului.

Despre proiect, etapele prin care a 
trecut şi stadiul actual, au vorbit, în cadrul 
conferinţei de presă, Directorul General 
al Companiei de Apă Oltenia – Alin Ionuţ 
Șuiu, directorul UIP din cadrul Companiei 
de Apă Oltenia - Ștefan Niculescu, Cătălin 
Obrocea – lider de Echipă Eptisa/Ramboll 
şi Silviu Stoica – Lider adjunct al Echipei 
Eptisa/Ramboll.

Alin Ionuţ Șuiu, directorul general al CAO, 
a început prin a mulţumi foştilor directori 
şi colegilor din cadrul Companiei de Apă 
Oltenia, dar şi fostului primar al Craiovei, Lia 
Olguţa Vasilescu, pentru eforturile depuse 
astfel încât să se ajungă la stadiul de astăzi, 
în care a început semnarea contractelor de 
lucrări: „Este un proiect major, de care vor 

beneficia peste 350.000 de locuitori din 23 de 
localităţi din judeţul nostru. Greul abia începe. 
Suntem în licitaţii, am semnat deja patru 
contracte – unul de servicii şi trei de lucrări –  
urmează în perioada imediat următoare 
semnarea altor contracte, vom depune 
toate eforturile pentru a duce la îndeplinire 
acest proiect. Totul pentru a asigura apă de 
calitate în Craiova şi în localităţile în care noi 
operăm şi un mediu mai curat prin epurarea 
apelor uzate”.

Ștefan Niculescu – directorul Unităţii de 
Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul 
CAO – a prezentat detalii tehnice despre 
proiect şi investiţii, ca şi reprezentanţii 
Echipei Eptisa/Ramboll – asocierea de firme 
care va supraveghea şi va răspunde de 
toată activitatea ce se va desfăşura pe cele 
22 de şantiere care vor fi deschise pentru 
lucrările prevăzute în proiect.

„Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Dolj, în perioada 2014-2020” are în vedere 
dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Dolj, pentru conformarea 
cu obligaţiile asumate de România prin 
Tratatul de Aderare, privind colectarea 
şi epurarea apelor uzate, asigurarea 
standardelor de calitate a apei destinate 
consumului uman şi dezvoltarea capacităţii 
operatorilor de servicii. Investiţiile cuprinse 
în proiect reprezintă un efort de a asigura 
un grad apropiat de 100% de acoperire 
cu servicii centralizate de apă şi apă 
uzată în zona de operare, rezultatul 
direct fiind îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a populaţiei judeţului în procent 
de peste 50% - beneficiari direcţi fiind 
355.405 locuitori. Astfel, este prevăzută 
continuarea procesului de extindere şi 
reabilitare a infrastructurii realizate în 
etapa 2007 – 2013 în 23 de localităţi din 
judeţul Dolj, respectiv Craiova, Cârcea, 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă şi Apă Uzată în judeţul Dolj a fost lansat oficial

Malu Mare, Breasta, Bucovăţ, Gherceşti, 
Mischii, Pieleşti, Șimnicu de Sus, Işalniţa, 
Coţofenii din dos, Calafat, Maglavit, Băileşti, 
Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerăt, 
Bechet, Ostroveni, Călăraşi, Dăbuleni şi 
Pleniţa.

Pe 14 mai 2019 a fost semnat contractul 
de finanţare între S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. şi Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de Autoritate de 
Management POIM, iar pe 17 martie 
2020, la sediul Comisiei Europene de 
la Bruxelles, a fost semnată decizia de 
finanţare a proiectului, cu o valoare totală 
de peste 445 milioane de euro.

O componentă majoră a Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Dolj o 
reprezintă investiţia strategică „Reabilitare 
şi extindere aducţiune fir II Isvarna-
Craiova”, obiectiv de investiţie de utilitate 
publică ce constituie varianta de asigurare 
a deficitului de apă, cât şi asigurarea 
calităţii apei pentru Municipiul Craiova 

şi localităţile de pe parcursul conductei 
de aducţiune din judeţul Dolj şi judeţul 
Gorj. Până în acest moment, Compania 
de Apă Oltenia a semnat contractul de 
asistenţă tehnică pentru Managementul 
Proiectului şi Supervizarea lucrărilor, 
cu Asocierea EPTISA ROMANIA SRL 
- RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE 
SRL şi trei contracte de lucrări: pentru 
extinderea reţelei de apă şi canalizare 
în comuna Gherceşti şi construirea 
reţelei de canalizare în comuna Mischii 
cu Asocierea - SC GRUP PRIMACONS, 
VALTUM PROD SRL, SC ACETI SRL; 
extinderea reţelelor de apă şi canalizare 
în localităţile doljene Cârcea şi Malu 
Mare – câştigată de Asocierea firmelor 
GRUP PRIMACONS, VALTUM PROD SRL şi 
ACETI SRL şi extinderea reţelelor de apă 
şi canalizare în localităţile doljene Breasta 
şi Bucovăţ - investiţie care a fost câştigată 
şi urmează să fie derulată de ASOCIEREA 
ACVATOT S.R.L. – SIRIUS PROIECTARE 
STUDII S.R.L. – DRUM CONCEPT S.R.L..



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 27 IULIE – 02 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

POLITICĂ2

Revistă de cultură și timp liber

09:00 - 16:00 Mârşani PTA 3 Mârşani, PTA 4 Mârşani, PTA Moară 
Mârşani

09:00 - 17:00 Drănic, 
Gângiova

PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA 2 Padea, 
PT terţi: PTA Complex Padea

27.07 Gângiova PTA Moară Gângiova09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 Sadova PTA 1 Damian, PTA 2 Damian
09:00 - 17:00 Dobreşti PTA Dobreşti
09:00 - 17:00 Breasta PTA 3 Breasta 

Olguţa Vasilescu îşi anunţă
 proiectele pentru Craiova

Candidatul PSD la funcţia de 
primar al Craiovei, senatorul Lia 
Olguţa Vasilescu, a anunţat la finele 
săptămânii trecute că a definitivat 
strategia de modernizare a Craiovei 
pentru următorii patru ani. Între 
altele, Olguţa Vasilescu a afirmat că 
nu renunţă la Dracula Park.

„În afară de cele trei proiecte 
mari pe care le-am promis şi care 
au rostul nu doar de a schimba faţa 
oraşului, dar vor fi şi utile locuitorilor 
săi, suntem pregătiţi să răspundem 
aşteptărilor tuturor prin soluţii de 
îmbunătăţire a calităţii vieţii. Toate 
proiectele noastre sunt deja în 
derulare aflându-se în diferite etape 
(studii de fezabilitate aprobate, 
proiectare tehnică sau licitaţii), deci 
există siguranţă că ele se vor realiza 
şi, din ultimele sondaje, ne dăm 
seama că ne pliem pe aşteptările pe 
care le are fiecare cetăţean. Amintiţi-
vă campania din 2012! Câţi dintre dvs 
aţi crezut că putem avea un centru 
istoric care să rivalizeze cu zonele 
turistice din Europa? Sau câţi aţi 
crezut că vom avea cel mai frumos 
stadion de fotbal din România, 
premiat de jurii internaţionale? Câţi 
aţi crezut că parcurile şi grădinile 
craiovene vor deveni adevărate 
bijuterii? Câţi aţi crezut că spitalele 
din subordinea primăriei vor fi printre 
cele mai dotate şi confortabile din 
ţara noastră şi că vom construi un 
spital municipal nou? Nu vă vom 
dezamăgi nici de această dată”, a 

afirmat Olguţa Vasilescu.
Candidatul PSD la Primăria 

Craiovei spune că Dracula Park se 
va construi în zona Parcului Corniţoiu: 
„Ca primar m-am concentrat mult 
pe locurile unde cetăţenii îşi pot 
petrece timpul liber. Am reabilitat 
parcul Romanescu, Grădina Botanică, 
centrul istoric, am construit două 
stadioane şi baze sportive în cartiere 
sau unităţi şcolare. Craiova are 
argumente pentru a atrage turiştii, 
iar în următorii ani va mai avea 
încă unul: cel mai mare parc de 
distracţii din România şi în primele 
10 din Europa. Un proiect iniţiat 
deja şi intitulat Dracula Park, pentru 
care partea de documentaţie este 
realizată. Castelul lui Vlad, casa 
bântuită, casa vrăjitoarelor, roata 
panoramică şi multe alte obiective 
vor pune cu siguranţă parcul de 
distracţii craiovean pe harta marilor 
parcuri tematice europene. Dracula 
este, potrivit tuturor sondajelor 
realizate la nivel internaţional, cel mai 
puternic brand al României şi cel mai 
în măsură să asigure un număr mare 
de turişti străini.

Unde? Zona în care va fi construit 
parcul de distracţii este situată în 
partea de N-V a oraşului, în vecinătatea 
Colegiului Tehnic Constantin D. 
Neniţescu, pe terenul unde se află 
în prezent Parcul Corniţoiu. În cursul 
anului 2014, Primăria Municipiului 
Craiova a derulat lucrări de execuţie 
pentru proiectul „Amenajare Canal 

Cornitoiu - Tronson III” cu scopul 
asanării zonei şi eliminării mirosurilor 
neplăcute care deranjau cetăţenii ce 
locuiau în vecinătatea acestui canal”.

De asemenea, are în vedere 
extinderea centrului istoric al oraşului 
prin revitalizarea zonei Pieţei Vechi, 
proiect aflat deja în derulare.

„Craiova are, în acest moment, 
cel mai frumos centru istoric din 
România. O mare parte a acestei zone 
a fost revitalizată de către proprietarii 
clădirilor şi administraţia locală, în 
ultimii ani. În perioada următoare, 
vom extinde suprafaţa reabilitată 
şi construită, prin amenajarea unei 
zone pentru fanii echipelor sportive 
ale Băniei, acolo unde se află în 
acest moment Piaţa Veche. Deşi 
această parte a Craiovei are multe 
clădiri monument, din păcate, de 
peste 30 de ani, e în paragină, cu 
multe chioşcuri vechi şi insalubre şi 
din această cauză nu e tranzitată. 
Vor apărea o nouă piaţetă unde să 
se strângă fanii sportului craiovean 
înainte de a se deplasa la Polivalentă 

sau la stadion şi mai multe clădiri care 
vor adăposti restaurante, hoteluri 
şi magazine de suveniruri, asemeni 
multor oraşe cu tradiţie în sport. 
Este un proiect demarat deja şi care 
va pune Bănia pe harta oraşelor 
europene de vizitat!”, a mai punctat 
Olguţa Vasilescu.



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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

MEHEDINȚI2

09:00 - 16:00 Mârşani PTA 6 Mârşani (SMA), PTA 7 Mârşani
09:00 - 16:00 Mârşani PTA 6 Mârşani (SMA), PTA 7 Mârşani

28.07
Segarcea PTA 2 Segarcea, PT Centrală Termică 

Segarcea
09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Bistreţ PTA 1 Plosca
09:00 - 17:00 Bistreţ PTA Dobreşti
09:00 - 17:00 Breasta PT Solar Bistreţ

77 de misiuni ale pompierilor 
mehedinţeni în acest weekend

Pompierii mehedinţeni au fost 
solicitaţi din plin în ultimele zile. 
În acest weekend, salvatorii au 
intervenit pentru stingerea a 15 
incendii, salvarea victimelor şi 
asigurarea măsurilor de apărare 
împotr iva incendi i lor la patru 
accidente rutiere, evacuarea apei 
din 6 gospodării,  transportarea 
a două persoane supraponderale 
cu probleme medicale, dar ş i 
îndepărtarea unui roi de gărgăuni. 
În total, s-au efectuat 77 de misuni.

Angajaţi i  ISU Mehedinţi au 
intervenit pentru asigurarea măsurilor 
de apărare împotriva incendiilor la 
patru accidente rutiere, în urma 
cărora două persoane au ajuns la 
spital, din nefericire, una pierzându-
şi viaţa.

Dintre cele 15 incendii stinse de 
pompieri, unul a izbucnit într-un 
apartament, altul la un autoturism, 
unul la o cultură de viţă de vie, iar 
11 la vegetaţie uscată.

Vineri seara, trei echipaje de 
pompieri din cadrul Detaşamentului 
Drobeta Turnu Severin au intervenit 
pentru stingerea unui incendiu, 
izbucnit într-un apartament, situat 
într-un bloc de locuinţe, pe strada 
Topolniţei din Severin. Pompierii 
au reuşit să stingă rapid incendiul, 
produs în urma unei explozii, ca 

urmare a acumulărilor de gaze, 
provenite de la o butelie defectă.

A ars o parte din mobilierul de 
bucătărie, degradându-se geamurile 
şi uşa terasei. Paramedicii SMURD au 
acordat primul ajutor proprietarului, 
care prezenta o plagă tăiată la 
membrul inferior.

Nerespectarea măsuri lor de 
apărare împotriva incendiilor a produs 
pagube şi  în localitatea Recea, 
comuna Punghina, unde pompierii 
s-au luptat cu flăcările care au cuprins 
circa 20 de hectare de cultură de viţă 

de vie.
Cele 11 incendii izbucnite la 

vegetaţie uscată au cuprins peste 
50 de hectare de teren şi circa 20 
de hectare de mirişte, pe raza a 
opt localităţi:  Dr. Tr. Severin (2), 
Gârla Mare (2), Vânju Mare (2), 
Bistriţa, Cioroboreni, Gruia, Izimşa 
şi Pătulele.

Ca urmare a instituirii codurilor 
ga lben  ş i  po r toca l i u  h id ro -

meteorologice, la nivelul judeţului 
Mehedinţi, nu s-au înregistrat 
efecte negative majore, pompierii 
mehedinţeni intervenind, în cursul 
zilei de duminică, pentru evacuarea 
apei din şase gospodării, cinci din 
municipiul Severin: zona Schela, 
Calea Timişoarei  şi strada Daliei, 
precum şi dintr-o gospodărie din 
localitatea Ciochiuţa, în oraşul 
Strehaia.



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 27 IULIE – 02 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

OLT2

09:00 - 16:00 Mârşani PTA 9 Mârşani
09:00 - 16:00 Mârşani PTA 8 Mârşani, PT terţi: PTA 2 SMA Mârşani

29.07

Segarcea PTA 9 Segarcea, PTA 4 Segarcea09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 Goicea PTA 2 Goicea satul nou
09:00 - 17:00 Craiova PT 95 -  str. Calea Bucureşti, blocurile: A 1, A 2, 

B 1, B 2, 1,  2, 3, 4, 5,  6, 9, 10 11, 12, A 2 p, A 
4 p, A 5 p, A 6 p, străzile: Ştefan Velovan, Petre 
Ispirescu şi agenţii economici

09:00 - 17:00 Craiova PT 317 - străzile: Milcov, Nicolae Iorga, 
Buciumului, blocurile: B 18, B 19, B 20, B 21, 
B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, A 16, A 
17, A 18, A 19, A 20, A 21, A 22, A 23, 42, 43 

Bărbatul care şi-a înjunghiat prietenul în 
gât a fost arestat preventiv

Bărbatul de 40 de ani, din comuna 
Rotunda, care, duminică, şi-a tăiat 
prietenul în zona gâtului, a fost 
arestat preventiv şi introdus în Centrul 
de Reţinere şi Arestare Preventivă al 
Poliţiei Olt, fiind acuzat de săvârşirea 
infracţiunii de tentativă la omor 
calificat.

Decizia a fost luată de magistraţii 
Tribunalului Olt, dar nu este definitivă, 
putând fi contestată.

Recidivistul I l ie Dorobanţu, 
condamnat în anul 2003 pentru 
omor, a lovit cu cuţitul în zona gâtului 
un consătean de 54 de ani. Conflictul 

dintre cei doi a avut loc în faţa unui 
magazin din localitate, iar scandalul, 
potrivit procurorilor olteni, a pornit 
din cauza victimei, scrie Evenimentul 
de Olt.

„În fapt, s-a reţinut că la data de 
19 iulie, în jurul orei 20.00, în timp 
ce se aflau în faţa magazinului din 
comuna Rotunda, pe fondul unui 
conflict spontan, iniţiat de persoana 
vătămată (un bărbat în vârstă de 
54 de ani din aceeaşi localitate), 
inculpatul i-a aplicat acesteia o 
lovitură cu cuţitul în zona gâtului, 
provocându-i leziuni traumatice care 
necesită pentru vindecare 16 – 18 
zile de îngrijiri medicale şi care nu 
i-au pus în primejdie viaţa. Pentru 

încadrarea juridică în infracţiunea de 
tentativă la omor calificat, s-a avut în 
vedere zona vitală vizată de inculpat, 
respectiv zona gâtului în apropierea 

venei jugulare şi obiectul vulnerant 
folosit, respectiv un cuţit”, a transmis 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt 
printr-un comunicat de presă.

Suprafaţă nouă de zgură pe pista de alergat a 
stadionului municipal Caracal

Până la sfârşitul acestei săptămâni, 
pista de atletism din cadrul stadionului 
municipal Caracal va avea o suprafaţă 
nouă de zgură. Primăria Caracal a 
demarat lucrările de modernizare a 
pistei.

Potrivit municipalităţii caracalene, 
în ultima lună s-au realizat şi lucrări 
de întreţinere şi salubrizare a spaţiilor 
verzi din jurul şi din incinta Stadionului 
„Parc”.

Pr imăria încurajează astfel 
acţiunile şi evenimentele sportive, 
spun reprezentanţii instituţiei:

„Astfel, după turnarea suprafeţei 
de zgură, iubitorii de atletism se 
vor putea bucura de cea mai nouă 
investiţie a municipalităţii.

Baza sportivă „Parc” este un 
spaţiu recreativ pentru caracaleni. 
Municipalitatea, prin aportul adus 

la întreţinerea sa, încurajează toate 
acţiunile şi evenimentele sportive în 
rândul copiilor, al tinerilor, dar şi al 
adulţilor”.

Cristina PLEȘOIANU



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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

VÂLCEA2

09:00 - 16:00 Mârşani PTA 9 Mârşani
09:00 - 16:00 Mârşani PTA 8 Mârşani, PT terţi: PTA 2 SMA Mârşani

29.07

Segarcea PTA 9 Segarcea, PTA 4 Segarcea09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 Goicea PTA 2 Goicea satul nou

09:00 - 17:00 Craiova
PT 95 -  str. Calea Bucureşti, blocurile: A 1, A 2, 
B 1, B 2, 1,  2, 3, 4, 5,  6, 9, 10 11, 12, A 2 p, A 
4 p, A 5 p, A 6 p, străzile: Ştefan Velovan, Petre 
Ispirescu şi agenţii economici

09:00 - 17:00 Craiova
PT 317 - străzile: Milcov, Nicolae Iorga, 
Buciumului, blocurile: B 18, B 19, B 20, B 21, 
B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, A 16, A 
17, A 18, A 19, A 20, A 21, A 22, A 23, 42, 43 

Finanţare pentru un bazin de înot şcolar 
la Râmnicu Vâlcea

Compania Naţională de Investiţii a 
transmis săptămâna trecută Primăriei 
municipiului Râmnicu Vâlcea că 
obiectivul de investiţii „Bazin de 
înot strada Ostroveni nr. 166 - 168” 
a fost cuprins în lista-sinteză a 
subprogramului „Bazine de înot” 
aprobată prin Ordinul Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei nr. 2457/12.06.2020. 

Finanţarea pentru acest proiect va 
fi primită de autorităţile locale în 
următoarea perioadă.

Potrivit unui comunicat emis de 
Primăria Râmnicu Vâlcea, viitoarea 
structură va avea un program 
permanent de funcţionare şi va asigura 
în mod gratuit instruirea copiilor 
în tainele înotului. Municipalitatea 
Râmnicului a trimis la jumătatea 
lunii decembrie 2019 către CNI 
propunerea de realizare a două 
bazine şcolare de înot, acoperite, unul 
în Ostroveni şi celălalt în Nord.

09:00 - 16:00 Mârşani PTA 3 Mârşani, PTA 4 Mârşani, PTA Moară 
Mârşani

09:00 - 17:00 Drănic, 
Gângiova

PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA 2 Padea, 
PT terţi: PTA Complex Padea

27.07 Gângiova PTA Moară Gângiova09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 Sadova PTA 1 Damian, PTA 2 Damian
09:00 - 17:00 Dobreşti PTA Dobreşti
09:00 - 17:00 Breasta PTA 3 Breasta 
09:00 - 17:00 Moţăţei PT terţ - PT GPL Moţăţei

09:00 - 17:00 Băileşti PT IAS Centru Băileşti, PT terţ - PTA Olt-Vest

Strada Libertăţii, reabilitată în două 
săptămâni: „Șoferii sunt rugaţi să 

tranziteze cu atenţie zona”
Reabilitarea străzii Libertăţii a 

fost demarată în cadrul programului 
„Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente ale infrastructurii rutiere”, 
din 22 iulie. Lucrările se întind pe 
porţiunea cuprinsă între intersecţia 
cu strada Crişan şi cea cu strada 
Remus Bellu (sub podul peste râul 
Olt).

Termenul estimat de execuţie 
este de două săptămâni, iar lucrările 
se vor desfăşura fără restricţionarea 
completă a traficului auto. Autorităţile 
îi roagă pe şoferi să tranziteze cu 
atenţie zona în următoarea perioadă.

„În cadrul acestui program 
demarat în luna martie a anului 

c u r e n t ,  a u  f o s t  r e ab i l i t a t e 
bulevardul Tineretului – porţiunea 
cuprinsă între intersecţia cu str. 
Luceafărului ş i  cea cu strada 
Gib Mihăescu, bulevardul Tudor 
V lad imirescu,  inc lus iv sensul 
giratoriu de la intersecţia cu Calea 
lui Traian, strada Nicolae Titulescu, 
strada Ferdinand, strada Ştirbei 
Vodă, strada Gabriel Stoianovici, 
bulevardul Nicolae Bălcescu - 
de la trecerea la nivel de cale 
ferată până la intersecţ ia cu 
strada Remus Bellu, strada Matei 
Basarab, strada Mihai Eminescu 
- de la trecerea la nivel de cale 
ferată până la Calea lui Traian, 

splaiul Independenţei - de la 
strada Carol I până la intrarea 
în Parcul Zăvoi, inclusiv parcarea 
aferentă blocurilor de locuinţe, 
precum şi sensurile giratorii de 
la intersecţiile Calea lui Traian cu 
strada Republicii, Calea lui Traian 

cu strada Matei Basarab, Calea lui 
Traian cu strada Grigore Procopiu 
şi bulevardul Pandurilor cu strada 
Luceafărului şi strada Dacia”, 
t ransmi te  P r imăr i a  Râmn icu 
Vâlcea.

Cătălin ANGHEL



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   PERIOADA 27 IULIE – 02 AUGUST 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

MEHEDINȚI2

09:00 - 17:00 Dăbuleni PTA 4 Dăbuleni, PTA 17 Dăbuleni, PTA 
Alimentare cu Apă Dăbuleni

09:00 - 17:00 Călăraşi PTA 2, 4, 5 Călăraşi, PT SA Călăraşi, PTA 
SMA Călăraşi

31.07

09:00 - 16:00 Sadova PTA 1 Damian, PTA 3 Sadova, PTA Raieţi

09:00 - 17:00 Giurgiţa, 
Bârca

PTA 1 Giurgiţa, PTA 2 Giurgiţa, PTA IMA 
Bârca

30.07 Craiova PT 318 – străzile: Horia, Nanterre, zona 
blocurilor: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, 
C4, C5, D9

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 15 – Grădina Botanică, str. Nicolae  
Titulescu, Complex  Groapă, blocurile: H1, 
H2, H3, G2, G1A, G1B, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, 
A 1,  A 2, A 3, A 4

09:00 - 17:00 Leu PTA 1 Leu, PTA 3 Leu

09:00 - 17:00 Radovan, 
Calopăr

PTA 1 Radovan, PTA 1 Panaghia

01.08

Bătut pe stradă, în Drobeta Turnu Severin
Un mehedinţean de 28 de ani 

a fost bătut de patru bărbaţi, în 
timp ce se deplasa cu o căruţă pe 
strada Cerneţiului din Drobeta Turnu 
Severin. Trei persoane au fost reţinute 
de oamenii legii pentru 24 de ore.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii 
Criminale au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
lovire sau alte violenţe şi tulburarea 
ordinii şi liniştii publice.

În urma verificărilor, s-a stabilit că 
între cei cinci bărbaţi exista un conflict 
mai vechi.

„La data de 21.07.2020, ora 
12.05, Poliţia municipiului Drobeta 
Turnu Severin a fost sesizată cu 
privire la faptul că, trei persoane de 
sex masculin agresează un bărbat, 
pe strada Cerneţiului, din localitate.

La faţa locului s-a deplasat echipa 
operativă a poliţiei, care în urma 
verificărilor efectuate a stabilit că, 
un bărbat de 28 de ani, din comuna 
Șimian, în timp ce se deplasa cu 
un vehicul cu tracţiune animală, pe 
fondul unui conflict mai vechi a fost 
lovit cu un corp contondent, de patru 
bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 
33 şi 71 de ani, toţi din municipiul 
Drobeta Turnu Severin”, au transmis 

reprezentanţii IPJ Mehedinţi.
Bărbatul de 28 de ani a fost 

transportat la o unitate medicală 
pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii 
Criminale au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
lovire sau alte violenţe şi tulburarea 

ordinii si liniştii publice, iar faţă trei 
bărbaţi a fost dispusă reţinerea pe 
bază de ordonanţă de reţinere pentru 
24 de ore.

Agresor i i  vor f i  prezentaţ i 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Drobeta Turnu Severin, cu propunerea 
corespunzătoare.

Lucrările de reabilitare 
a spitalului din Strehaia 
sunt în plină desfăşurare

Lucrările de reabilitare a clădirii 
fostului spital de la Strehaia sunt 
în p l ină desfăşurare,  anunţă 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Mehedinţi, Aladin Georgescu.

Preşedintele CJ Mehedinţi a fost 
în vizită pe şantierul de la Strehaia.

„Am mers într-o vizită de lucru 
pe şantierul de la Strehaia, acolo 
unde lucrările de reabilitare a clădirii 
fostului spital, închis în 2011 de cei 
care acum sunt la guvernare, dar şi 
a policlinicii sunt în plină desfăşurare. 
Lucrările decurg conform graficului”, 
a anunţat preşedintele CJ.

Aladin Georgescu menţionează 

că pentru Spitalul din Strehaia s-a 
aprobat deja funcţionarea unei 
unităţi de spitalizare de zi cu 20 de 
paturi pentru specializările chirurgie, 
pediatrie, ginecologie şi interne, iar 
pentru spitalizare continuă au fost 
aprobate 45 paturi (25 paturi – boli 
cronice; 20 paturi – pediatrie).

„Totodată, spitalul din Strehaia va 
avea laborator de analize medicale, 
laborator de radiologie şi imagistică 
medicală, unitate de sterilizare şi o 
subunitate de primiri urgenţe dotată 
cu aparatură la cele mai înalte 
standarde”, a anunţat Georgescu.

 Cristina PLEȘOIANU



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

OLT2

09:00 - 16:00 Craiova PT 10 - cart. Nisipului, străzile: Hanul Roşu, 
Jiului, Drumul Jiului, Faţa Luncii, Strungarilor, 
I. B. Deleanu, Bucovaţ, Almaşului

09:00 - 16:00 Craiova PT 420 - Lunca Jiului, Constuctorul 03.08
Craiova PT 579 - Hanul Roşu09:00 - 16:00

09:00 - 17:00 Călăraşi PTA 2, 4, 5 Călăraşi, PT SA Călăraşi, PTA 
SMA Călăraşi

Secţie a SJU Slatina, blocată 
de coronavirus

Activitatea Secţiei de Chirurgie 
Generală a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă (SJU) din Slatina a fost 
suspendată, după ce mai multe cadre 
medicale au fost confirmate pozitiv cu 
coronavirus.

Managerul unităţii medicale, 
Cătălin Rotea, a făcut o solicitare 
către Direcţia de Sănătate Publică 
Olt pentru ca în Secţia de Chirurgie 
Generală să fie tratate doar urgenţele 
majore. În şapte zile, 12 angajaţi, 

între care şi un medic, ai acestei 
secţii au fost confirmaţi ca având 
coronavirus. Zece dintre ei sunt 
asimptomatici.

„Am solicitat DSP Olt suspendarea 
activităţii secţiei de chirurgie generală, 
cu excepţia gărzilor care să trateze 
urgenţele majore. Zece angajaţi sunt 
asimptomatici şi au fost testaţi ca 
urmare a contactului direct în ultimele 
două săptămâni cu patru pacienţi 
ai secţiei chirurgie generală, testaţi 
pozitiv în programul de screening 
al SJU Slatina, chiar dacă erau 
asimptomatici”, a afirmat Rotea.

Potrivit managerului Spitalului 

Bărbat din Corabia, bătut şi sechestrat 
în subsolul unui bloc

Un bărbat de 37 de ani, din 
Corabia, a fost bătut şi sechestrat în 
subsolul unui bloc de un alt bărbat 
de 39 de ani. Agresorul este cercetat 
penal de poliţişti, după ce l-ar fi bătut, 

sâmbătă seară, pe cel care a fost 
găsit în dimineaţa zilei de duminică 
în subsolul unui bloc din oraş.

Mama victimei este cea care a 
alertat autorităţile, după ce fiul său a 
sunat-o şi i-a spus ce i s-a întâmplat.

„În dimineata zilei de duminică, la 
ora 09:36, poliţiştii din cadrul IPJ Olt 
au fost sesizaţi telefonic prin apelul 
de urgenţă 112, de o femeie, din 
oraşul Corabia, cu privire la faptul 
că fiul său, în vârstă de 37 de ani, a 
fost agresat de către un individ şi se 
află închis în subsolul unui bloc din 
localitatea Corabia, de unde nu poate 
ieşi. Poliţiştii de la Poliţia Corabia au 
contactat telefonic bărbatul, care nu 

a putut oferi detalii cu privire la locul 
în care se află sechestrat, precizând 
doar că a fost agresat în cursul serii 
trecute de o persoană, a fost aruncat 
în subsolul unui bloc şi că priveşte pe 
o fereastră mică, zărind o parcare 
auto”, a declarat Cristian Grigorescu, 
purtătorul de cuvânt al IPJ.

Agresorul a fost identif icat 
duminică, în jurul orei 10:30, fiind 
dus la sediul Poliţiei pentru audieri. 
Potrivit reprezentanţilor IPJ, acesta 
a refuzat să coopereze cu poliţiştii.

Victima a fost găsită duminică, 
la ora 11:00 şi a fost preluată de 

o ambulanţă şi transportată la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale.

Potrivit anchetatorilor, cei doi 
bărbaţi se cunoşteau şi că ceea ce 
s-a întâmplat sâmbătă seara ar fi 
izbucnit în urma unui conflict pe 
fondul consumului de alcool.

Pentru c lar i f icarea tuturor 
aspectelor şi luarea măsurilor legale, 
activităţile poliţiştilor olteni sunt încă în 
desfăşurare, ancheta fiind coordonată 
de procurori ai Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Corabia.

Cristina PLEȘOIANU

din Slatina, pacienţii care sunt acum 
internaţi la Chirurgie Generală nu 
sunt infectaţi.

În judeţul Olt s-au înregistrat 
până acum peste 600 cazuri de 
coronavirus.



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

OLT2

09:00 - 16:00 Craiova PT 635 - străzile: Carpenului, Plopului, 
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor

09:00 - 16:00 Craiova PT 651- străzile: Teilor, Vişinului,Trandafirului, 
Carpenului, Merişorului

04.08

Craiova PT 658 - Str.  Bariera Vâlcii09:00 - 16:00
09:00 - 17:00 Călăraşi PTA 2, 4, 5 Călăraşi, PT SA Călăraşi, PTA 

SMA Călăraşi

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Bechet, 

Ostroveni

PTA 10, 12, 14 Dăbuleni, PTA 1 Ostroveni, 
PTA 1 Bechet

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari, PTA IMA Horezu 
Poienari, PTA 1 Horezu Poienari

09:00 - 17:00 Craiova PT 332 – străzile: Bibescu, Lalelelor, 
Porumbului, Ceahlăului, Vrancei, Măcinului, 
zona blocurile: A0, D1, D2, D3, D4, D5, D5 
a, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A14

Craiova PT 285 - sat Rovine II09:00 - 17:00

09:00 - 16:00 Sadova PTA 1 Damian, PTA 3 Sadova, PTA Raieţi

09:00 - 17:00 Giurgiţa, 
Bârca

PTA 1 Giurgiţa, PTA 2 Giurgiţa, PTA IMA 
Bârca

30.07

Craiova PT 318 – străzile: Horia, Nanterre, zona 
blocurilor: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, 
C4, C5, D9

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 15 – Grădina Botanică, str. Nicolae  
Titulescu, Complex  Groapă, blocurile: H1, 
H2, H3, G2, G1A, G1B, I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, 
A 1,  A 2, A 3, A 4

09:00 - 17:00 Dăbuleni PTCZ SCCPN Dăbuleni
09:00 - 17:00 Craiova PT 333 – cart. 1 Mai, străzile: Tecuciului, Râului, 

Știrbei Vodă, Bibescu, zona blocurilor: A1, A2, 
A3, A4, A12, A13, A14 a, A14 b

Fost sediu BNR din Slatina, 
transformat în judecătorie

Au început lucrările de reabilitare, 
restaurare şi consolidare a fostului 
sediu BNR din Slatina, care va fi 
transformat în judecătorie. Clădirea 
este, de asemenea, un monument 
istoric.

Lucrările sunt desfăşurate în cadrul 
Programului Naţional de Consolidare a 
infrastructurii instanţelor de judecată 
aflate în municipii reşedinţă de judeţ, 
derulat prin Compania Naţională de 
Investiţii (CNI) din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice.
Valoarea totală a investiţiei se 

ridică la 10.032.519,8 lei.
Clădirea monument istoric, din 

zona Centrul Istoric al oraşului, 
cândva sediul Băncii Naţionale a 
României, se află din anul 2006 în 
patrimoniul Primăriei Slatina, scrie 
Realitatea de Olt.

Construită în anul 1908, clădirea 
era,  la  acea vreme, cea mai 
reprezentativă bancă din Slatina, 
Banca Uniunii Agricole, Comerciale 
şi Industriale. Ulterior, a devenit 
Sucursala Olt a Băncii Naţionale a 
României, până în septembrie 2000, 

când a fost desfiinţată. De atunci, 
ani la rând, în imobil a funcţionat, 
în perioadele scrutinelor electorale, 
Biroul Electoral Judeţean.

Din 2004, clădirea figurează ca 
monument istoric în lista Ministerului 
Culturii.

Primăria Slatina a făcut, în 2015, 
un schimb de imobile cu Ministerul 
Justiţiei. Astfel, Guvernul a primit 
fostul sediu BNR, unde va amenaja 
spaţii de judecată, iar actualul 
sediu al Judecătoriei Slatina va fi 
preluat de municipalitate, care va 
muta acolo mai multe direcţii din 
subordine.

Sursă foto: Reporter 24



Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

OLT2

09:00 - 16:00 Craiova PT 108 - străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, 
Sebeş, Potelu, Eroului, Olteniţa, Brateş, 
Bârseşti, Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura, 
PT 602 - străzile: Homer, Bechetului şi aleile 
aferente, Ecoului, Petrila, Odesa şi aleile 
aferente

09:00 - 16:00 Craiova PT 67 - străzile: Dunărea, N. Romanescu, 
Târgului, Emil Racoviţă, Livezi şi aleile 
aferente, Miraslau, Popova şi aleile aferente

05.08

Dăbuleni, 
Bechet, 

Ostroveni

PTA 10, 12, 14 Dăbuleni, PTA 1 Ostroveni, 
PTA 1 Bechet

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferente
09:00 - 17:00 Craiova PT 134 – străzile: Gârleşti şi aleile aferente, 

Ungurenilor şi aleile aferente

09:00 - 16:00 Leu PTA 1 Leu, PTA 3 Leu

09:00 - 17:00 Radovan, 
Calopăr

PTA 1 Radovan, PTA 1 Panaghia

31.07

Leu PTA 1 Zănoaga, PTA 2 Zănoaga, PTA SMA 
Zănoaga, PTA CRR IVC Jianca, PT terţi: PTA 
1 CFR Jianca, PTA 2 CFR Jianca

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Calafat PTA Basarabi, PT terţi: PTAB SC ADM 
România, PTA Grunylav Impex SRL, PTA 
Stelian (Spălătorii Auto), PTA Lukoil, PTA 
Pensiune Turistică Basarabi, PTA Centru 
Experimental Calafat, PTAB OMV Petrom 
Calafat

09:00 - 16:00 Craiova PT 232 - sat Bucovaţ, Tăbăcăria Bucovaţ

Șapte cazuri noi de coronavirus la
 Alro, TMK şi Pirelli

Marţi, în judeţul Olt, au fost 
rapo r ta te  a l t e  11  cazu r i  de 
coronavirus, înregistrate în ultima 
zi. În şapte dintre cele 11 cazuri este 
vorba de angajaţi ai societăţilor de 
pe platforma industrială a Slatinei.

Potrivit informaţiilor remise de 
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) 
Olt, cele şapte cazuri se împart 
astfel: patru angajaţi ai ALRO, doi 
de la TMK-Artrom şi unul de la Pirelli.

Doi angajaţi ai Spitalului Slatina, 
un angajat ISU Olt şi un pensionar 
sunt celelalte patru cazuri raportate 
marţi, scrie Realitatea de Olt.

În judeţul Olt sunt 665 de 
cazuri confirmate, de la începutul 
pandemiei, 374 de persoane fiind 
externate până în prezent. Dintre 
acestea, 291 au fost declarate 
vindecate, iar 83 au fost externate 
la cerere. 68 de persoane refuză 
internarea.

Internate în spital sunt 229 de 
persoane, şase dintre ele fiind la 
Terapie Intensivă. Până acum, în 
Olt, s-au înregistrat 20 de decese 
în rândul persoanelor confirmate cu 
COVID-19.
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Data Interval orar
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09:00 - 16:00 Craiova PT 135 - străzile: Bariera Vâlcii şi aleile aferente, 
Parângului şi aleeile aferente, Rozelor

09:00 - 16:00 Craiova PT 581 - străzile: Vişinului, Trandafirului

06.08

Dăbuleni, 
Bechet, 

Ostroveni

PTA 10, 12, 14 Dăbuleni, PTA 1 Ostroveni, 
PTA 1 Bechet

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Sus, 
Dioşti, 

Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, 
PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă 
Amărăştii de Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA 
Moară Dobroteşti, PTA SMA Dobroteşti, PTA 
Radomir, PTA Ciocăneşti

09:00 - 17:00 Băileşti PTA Legume Băileşti
09:00 - 17:00 Bistreţ PTA 1 Brânduşa, PTA CAP Plosca

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 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:

09:00 - 17:00 Gighera, 
Măceşu de 
Sus, Cârna, 
Măceşu de 
Jos. Goicea

PTA SI SPA 2, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 1 
Măceşu de Jos, PTA Spital,  PTA 1 Săpata, 
PTA 2 Dunăreni, PTA 1 Dunăreni, PTA 3 
Cârna, PTCZ Piscicola Dunăreni, PTA 1 Satul 
Nou, PTA 2 Satul Nou, PTA 1 Goicea Mare, 
PTA 2 Goicea Mare, PTA 1 Goicea Mică, PTA 
2 Goicea Mică, PT terţi: PT Betonieră Nedeia, 
PTA GADA IMMO, PTA Isolde Farm, PTA SR 
1 Pompe Apă, PTA Complex Măceşu de Sus, 
PTA SPD 2 Dunăreni, PTA SMA Măceşu de 
Jos, PTA CAP Cârna, PTA SPD 4 Dunăreni, 
PTA SPD 5 Dunăreni, PTA Staţie Epurare 
Goicea, PTA Depozit Reziduri Goicea, PTA SC 
Dunărea Moară

09:00 - 17:00 Breasta PTA 3 Breasta, PTA Staţie Alimentare Apă 
Breasta

360.000 lei, investiţi pentru 
achiziţionarea de aparatură şi 

echipamente medicale în Vâlcea

Consilierii judeţeni din Vâlcea au 
aprobat alocarea unor sume, din 
excedentul bugetului local, pentru 
buna funcţionare a activităţii, atât 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vâlcea, cât şi a DGASPC Vâlcea. 
Iniţiativa a fost luată la propunerea 
preşedintelui Consiliului Judeţean, 

Constantin Rădulescu.
Pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vâlcea, a fost aprobată suma 
de 360.000 lei, în vederea asigurării 
contribuţiei Consiliului Judeţean 
Vâlcea, la achiziţionarea de aparatură 
şi echipamente medicale. Totodată, 
s-a aprobat suma de 710.000 lei, 
în vederea finalizării proiectului 
„Conso l idarea ş i  reab i l i ta rea 
energetică a Centrului de Recuperare 

şi Reabil itare Neuropsihiatrică 
Măciuca.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, 
Consiliul Judeţean a mai aprobat 
şi alocarea sumei de 151.043 lei 
către DGASPC Vâlcea, pentru plata 

alocaţiei de hrană pentru personalul 
din servicii sociale, aflat în izolare 
la locul de muncă, dar şi suma de 
12.200 lei către CSEI Băbeni, pentru 
achiziţionarea de materiale sanitare 
şi dezinfectanţi.

Amenajarea cu dale elastice 
a trecerii de cale ferată de la 
Copăcelu se apropie de final
Amenajarea cu dale elastice a 

trecerii de cale ferată de la Copăcelu 
se apropie de final. Proiectul a fost 
demarat pe 25 iunie, iar termenul de 
finalizare a lucrărilor este pe 8 august.

„Invest iţ ia a vizat nu doar 
porţiunea din strada Copăcelu 
– DN 67 care este traversată de 
structura feroviară, ci şi racordul cu 
strada Depozitelor, lungimea astfel 
amenajată ajungând la 25 m. Este 
cea de-a patra intersecţie de acest 
fel reabilitată cu dale elastice, după 
cele de pe străzile Gib Mihăescu şi 
Mihai Eminescu şi de pe bulevardul 
Nicolae Bălcescu”, a transmis primăria 
Râmnicu Vâlcea

În  aceeaş i  zonă ,  D i rec ţ i a 
Administrării Domeniului Public a 
asfaltat o porţiune de aproximativ 
300 m din strada Colţeştilor, iar de 
săptămâna viitoare se va demara 
o investiţ ie similară pe strada 
Cătăneştilor.

Cătălin ANGHEL
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Data Interval orar
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09:00 - 16:00 Craiova

PT 543 - străzile: Izvarna, Lebedei, Dorobanţilor, 
Sovata, Corabia, Negoiu, 
PT 599 - străzile: Izvarna, Negoiu, Căprioarei, 
Rândunelelor, Râului

09:00 - 17:00 Amărăştii de 
Sus, Dioşti, 
Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, PTA 1 
Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă Amărăştii de 
Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA Moară Dobroteşti, 
PTA SMA Dobroteşti, PTA Radomir, PTA 
Ciocăneşti

07.08

Craiova PT 224 – străzile: Corneşului, Vâlcele, 
Parângului şi aleile aferente

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 105 – străzile: Brazda lui Novac, General 
Dr. Cernătescu, General C-tin. Argetoianu, 
Poetului, Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: 
K19, K20, K21, K22, A15, A16, A17, A18, 
D10, AT1 – AT3

09:00 - 17:00 Craiova PT  425 - S.C. PLAFAR - aeroportGorunului, 
Elena Farago, bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145PLAFAR - 
aeroport

09:00 - 17:00 Craiova PT 267 – străzile: Gorunului, Elena Farago, 
bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 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:

16:00 - 18:00 Filiaşi PTA 2 Fratoştiţa

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Călăraşi

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

09:00 - 17:00 Izvoare PTA Dl. Tudor

Focar de COVID-19 la Spitalul de 
Psihiatrie Schitu-Greci

Vineri, 31 iulie, a fost confirmat 
primul caz de coronavirus la Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, iar 
marţi, în urma testării contacţilor, a 
fost depistat un întreg focar. Astfel, 
alţi 14 pacienţi şi un angajat al 
spitalului au fost confirmaţi.

Alţi 14 pacienţi şi un infirmier au 
fost depistaţi cu noul coronavirus la 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-

Greci, din judeţul Olt. Primul caz, 
o femeie de 73 ani, pacientă a 
spitalului, a fost confirmat vineri, 31 
iulie 2020. Ulterior, au fost testate 
peste 40 de persoane, personal şi 
pacienţi care au intrat în contact cu 
pacienta simptomatică, rezultatele 
fiind pozitive în 15 cazuri.

Conducerea Spitalului Schitu 
a transmis luni că pacienţii care 
au intrat în contact cu primul caz 
confirmat au fost izolaţi într-un 
pavilion care constituie zona tampon, 
scrie Adevărul.

Sursa foto: Gazeta OltuluiS-a atins pragul de 800 
cazuri de coronavirus. Alţi doi 

olteni infectaţi au decedat
Grupul de Comunicare Strategică 

a oferit date potrivit cărora, marţi, 
4 august, numărul persoanelor 
infectate cu noul coronavirus de la 
debutul pandemiei a ajuns la 800, 
în judeţul Olt. De asemenea, s-au 
înregistrat încă două decese ale unor 
olteni infectaţi.

În ultimele 24 ore, în Olt, au 
fost confirmate pozitiv cu noul 
coronavirus alte 13 persoane. Și 
numărul deceselor a crescut, două 
înregistrându-se, luni, la Spitalul 
Municipal Caracal.

Unul dintre decese s-a produs 
în cazul unui bărbat de 61 ani, din 
localitatea Bîrza, care fost internat 

iniţial la spitalul din Slatina, ulterior 
fiind transferat la Caracal. Pacientul 
mai suferea şi de diabet zaharat tip 
II, arteriopatie bilaterală obliterantă 
şi a ajuns la spital cu insuficienţă 
acută respiratorie.

Cel de-al doilea deces, înregistrat 
tot la Caracal, este cel al unui bărbat 
de 71 ani, transferat la spitalul suport 
COVID-19 din Hunedoara. Bărbatul 
avea şi alte afecţiuni.

Până acum, în Olt, s-au raportat 
24 de decese ale unor persoane 
infectate cu noul virus.

Cristina PLEȘOIANU



Joi, 6 August 2020ACTUALITATE2

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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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 16:00 Craiova

PT 543 - străzile: Izvarna, Lebedei, Dorobanţilor, 
Sovata, Corabia, Negoiu, 
PT 599 - străzile: Izvarna, Negoiu, Căprioarei, 
Rândunelelor, Râului

09:00 - 17:00 Amărăştii de 
Sus, Dioşti, 
Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, PTA 1 
Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă Amărăştii de 
Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA Moară Dobroteşti, 
PTA SMA Dobroteşti, PTA Radomir, PTA 
Ciocăneşti

07.08

Craiova PT 224 – străzile: Corneşului, Vâlcele, 
Parângului şi aleile aferente

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 105 – străzile: Brazda lui Novac, General 
Dr. Cernătescu, General C-tin. Argetoianu, 
Poetului, Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: 
K19, K20, K21, K22, A15, A16, A17, A18, 
D10, AT1 – AT3

09:00 - 17:00 Craiova PT  425 - S.C. PLAFAR - aeroportGorunului, 
Elena Farago, bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145PLAFAR - 
aeroport

09:00 - 17:00 Craiova PT 267 – străzile: Gorunului, Elena Farago, 
bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 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:

16:00 - 18:00 Filiaşi PTA 2 Fratoştiţa

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Călăraşi

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

09:00 - 17:00 Izvoare PTA Dl. Tudor

09:00 - 17:00
Amărăştii de 
Sus, Dioşti, 
Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, 
PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă 
Amărăştii de Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA 
Moară Dobroteşti, PTA SMA Dobroteşti, PTA 
Radomir, PTA Ciocăneşti

08.08

Vineri se va efectua tragerea la 
sorţi pentru desemnarea în funcţiile 
de preşedinte/locţiitor a Birourilor 

electorale de circumscripţie

Preşedintele Tribunalului Dolj, 
judecător Mariana Elena GAVRILĂ,

În temeiul art. 26 alin. (9) 
din Legea nr. 115/2015, pentru  
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor 
locali, aduce la cunoştinţă publică 
următoarele:

- În data de 07.08.2020, ora 
10:00, la sediul Tribunalului Dolj 

din Craiova, strada Brestei, nr. 12, 
în şedinţă publică, se va efectua 
tragerea la sorţi pentru desemnarea 
celor 2 judecători care vor face parte 
din Biroul Electoral Judeţean nr. 17 
Dolj.

În temeiul art. 26 alin. (9) 
din Legea nr. 115/2015, pentru  
alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor 

locali, aduc la cunoştinţă publică 
următoarele:

- În data de 07.08.2020, ora 
10:00, la sediul Tribunalului Dolj 
din Craiova, strada Brestei, nr. 12, 
în şedinţă publică, se va efectua 
tragerea la sorţi pentru desemnarea 

în funcţiile de preşedinte/locţiitor a 
Birourilor electorale de circumscripţie 
municipale, orăşeneşti şi comunale 
din judeţul Dolj.

PREŞEDINTE,
Judecător Mariana Elena GAVRILĂ



Vineri, 7 August 2020EVENIMENT2

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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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 16:00 Craiova

PT 543 - străzile: Izvarna, Lebedei, Dorobanţilor, 
Sovata, Corabia, Negoiu, 
PT 599 - străzile: Izvarna, Negoiu, Căprioarei, 
Rândunelelor, Râului

09:00 - 17:00 Amărăştii de 
Sus, Dioşti, 
Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, PTA 1 
Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă Amărăştii de 
Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA Moară Dobroteşti, 
PTA SMA Dobroteşti, PTA Radomir, PTA 
Ciocăneşti

07.08

Craiova PT 224 – străzile: Corneşului, Vâlcele, 
Parângului şi aleile aferente

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 105 – străzile: Brazda lui Novac, General 
Dr. Cernătescu, General C-tin. Argetoianu, 
Poetului, Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: 
K19, K20, K21, K22, A15, A16, A17, A18, 
D10, AT1 – AT3

09:00 - 17:00 Craiova PT  425 - S.C. PLAFAR - aeroportGorunului, 
Elena Farago, bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145PLAFAR - 
aeroport

09:00 - 17:00 Craiova PT 267 – străzile: Gorunului, Elena Farago, 
bld. Dacia, zona blocurilor: 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 3 AUGUST – 9 AUGUST 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:

16:00 - 18:00 Filiaşi PTA 2 Fratoştiţa

09:00 - 17:00
Dăbuleni, 
Călăraşi

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

09:00 - 17:00 Izvoare PTA Dl. Tudor

09:00 - 17:00
Amărăştii de 
Sus, Dioşti, 
Apele Vii, 
Dobroteşti

PTA 1, 2 Soreni, PTA 1, 2 Marotinu de Jos, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1, 2 Dioşti, 
PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA Staţie Apă 
Amărăştii de Jos, PTA 1 Apele Vii, PTA 
Moară Dobroteşti, PTA SMA Dobroteşti, PTA 
Radomir, PTA Ciocăneşti

08.08

Apelul în dosarul craioveanului care a vrut să-şi scape 
concubina de dosar cu şpagă, amânat pentru septembrie

Bărbatul din Craioviţa Nouă care a 
vrut să-şi scape concubina de dosar penal 
pentru furt mituind doi poliţişti cu 50 de 
euro şi condamnat la o pedeapsă de 1 an 
şi 8 luni închisoare cu executare a făcut 
apel. Curtea de Apel Craiova a amânat 
soluţionarea cauzei pentru data de 17 
septembrie a.c. Craioveanul mai are la 
activ o condamnare cu suspendare.

La Curtea de Apel Craiova s-a 
înregistrat apelul declarat de Ștefan 
Bălteanu, craioveanul care a încercat să-şi 
scape concubina de dosar penal cu şpagă, 
împotriva sentinţei prin care, la sfârşitul 
lunii mai, Tribunalul Dolj l-a condamnat 
la 1 an şi 8 luni închisoare cu executare. 
Instanţa a amânat soluţionarea apelului 
pentru data de 17 septembrie a.c.

Reamintim că, reprezentanţii Direcţiei 
Generale Anticorupţie anunţau, la 
sfârşitul anului trecut, faptul că: în 
data de 12 decembrie 2019, ofiţerii 
Serviciului Judeţean Anticorupţie Dolj, 
sub coordonarea procurorului desemnat 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, au organizat şi realizat 
prinderea în flagrant a unui bărbat, cu 
ocazia remiterii sumei de 50 euro unor 
agenţi de poliţie, ambii din cadrul I.P.J. 
Dolj – Poliţie Municipiului Craiova – Secţia 
5 Poliţie, pentru a nu întocmi dosar penal 
concubinei inculpatului, pentru săvârşirea 
infracţiunii de furt, ce fusese anterior 
constatată.

În fapt, în urma sesizării telefonice 
efectuate de reprezentanţii unui magazin 
din Craiova, cu privire la faptul că o 
persoană a sustras mai multe bunuri din 
magazin, echipajul de poliţie s-a deplasat 
la faţa locului. Agenţii de poliţie, după 
constatarea infracţiunii de furt săvârşită 
de o anumită persoană, au procedat la 
conducerea la sediul Secţiei 5 Poliţie 
Craiova a acesteia şi a unui bărbat care 

o însoţea, în vederea întocmirii actelor de 
constatare a infracţiunii.

Pe timpul întocmirii documentelor 
de constatare a infracţiunii, bărbatul 
a promis celor doi lucrători de poliţie 
diverse sume de bani, pentru a nu i se 
întocmi dosar penal persoanei suspectată 
de furt, însă aceştia au refuzat categoric 
oferta, au anunţat şeful ierarhic şi au 
procedat în continuare la întocmirea 
actelor de constatare a infracţiunii.

S-a procedat la constituirea şi deplasarea 
unei echipe operative la sediul Secţiei 5 
Poliţie Craiova unde, cu ocazia întocmirii 
documentelor de constatare a infracţiunii 
de furt, bărbatul a remis lucrătorilor de 
poliţie suma de 50 euro, moment în care 
s-a intervenit şi s-a procedat la constatarea 
infracţiunii flagrante.

Acesta a fost condus la sediul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, 
în vederea continuării cercetărilor sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare 
de mită, iar procurorul de caz a dispus 
reţinerea inculpatului pe o perioadă de 
24 de ore.

Pe 13 decembrie 2019 a fost 
prezentat Tribunalului Dolj cu propunere 
de arestare preventivă, însă instant a 
dispus faţă de bărbat măsura arestului 
la domiciliu: Respinge propunerea 
de arestare preventivă formulată de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 
privind pe inculpatul Bălteanu Ştefan În 
baza art. 227 alin. 2 Cpr pen raportat 
la art. 202 alin. 4 lit. d şi art. 218 C.pr.
pen. Dispune luarea faţă de inculpatul 
Bălteanu Ştefan, a măsurii arestului la 
domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile 
cu începere de la 13.12.2019 şi până la 
11.01.2020, inclusiv.

Bărbatul a fost trimis în judecată 
pentru dare de mită, pe 16 ianuarie a fost 
plasat sub control judiciar, iar luna trecută 

Tribunalul Dolj a decis că poate începe 
procesul: constată legalitatea sesizării 
instanţei cu rechizitoriul din data de 
23.12.2019 emis în dosarul nr.353/P/2019 
al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj 
privind pe inculpatul Bălteanu Ștefan, 
trimis în judecată pentru săvârşirea 
infracţiunii de dare de mită prevăzută de 
art.290 alin.1 din Codul penal raportat 
la art.6 din Legea nr.78/2000, precum 
şi legalitatea administrării probelor şi 
efectuării actelor de urmărire penală. 
Dispune începerea judecăţii cauzei privind 
pe inculpatul Bălteanu Ștefan. Cu drept 
de contestaţie în termen de 3 zile de la 
comunicare. Pronunţată în camera de 
consiliu.

La sfârşitul lunii mai instanţa a 

pronunţat sentinţa pe fond: „inculpatul 
Bălteanu Ștefan urmând să execute 
pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 
8 (opt) luni închisoare, compusă din 
pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 
luni închisoare şi din sporul de 4 luni 
închisoare reprezentând o treime din 
cealaltă pedeapsă aplicată. În baza 
art.399 alin.1 C.p.p. constată legalitatea 
şi temeinicia măsurii preventive a 
controlului judiciar luate faţă de inculpatul 
Bălteanu Ștefan prin încheierea din data 
de 16.01.2020 a judecătorului de cameră 
preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în 
dosarul nr.9179/63/2019/a1.2 şi menţine 
măsura preventivă”, se arată în hotărârea 
instanţei.

Camelia SÂRBU



Luni, 10 August 2020

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro  

MEHEDINȚI2

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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Data Interval orar
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09:00 - 16:00 Gighera PTCZ SPP 1, PTCZ SPP 2, PT terţ - PT SPP 3 
Măceşu

09:00 - 17:00 Craiova PT 374 – cart. 1 Mai, zona blocurilor: A1, A2, 
A3, A4, A5a, A5b, A6, A7b, A8, A9, A9b, A10, 
cantina Confecţii17.08

Craiova PT 506 – cart. Lăpuş - str. Eustaţiu Stoenescu, 
zona blocurilor: N14, N11, N12, N13, T7, T8, 
T9, G1, G2, G3, cămin nefamilişti IML, cămin 
nefamilişti Avioane

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00 Craiova PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine, PT 286 
- sat Rovine, PT 555 - cart. Izvorul Rece

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 17 AUGUST – 23 AUGUST 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:

Mehedinţiul, în lista zonelor de risc. 
Ce trebuie să faceţi pentru a

 intra în această ţară

Șapte judeţe din România au fost 
incluse pe lista zonelor de risc, în 
Germania. Mehedinţi, Argeş, Bihor, 
Buzău, Neamţ, Ialomiţa şi Timiş sunt 
zone de risc, potrivit listei întocmite 
de autorităţile germane.

Această măsură a intrat în vigoare 
de la data publicării deciziei, respectiv 
din 7 august a.c.

Conform informaţiilor comunicate 
public de autorităţile germane, toate 
persoanele, indiferent de cetăţenie, 

care intră pe teritoriul Republicii 
Federale Germania după ce s-au 
aflat într-una dintre zonele/regiunile 
incluse în lista „zonelor de risc” 
trebuie să prezinte un test negativ 
COVID-19, efectuat cu cel mult 48 
de ore înaintea sosirii sau, alternativ, 
să se supună testării, în mod gratuit, 
pentru infecţia cu COVID-19, într-o 
perioadă de cel mult 72 de ore de 
la sosirea pe teritoriul Republicii 
Federale Germania.

Testarea se poate efectua direct 
pe aeroport, la medicul de familie sau 
la autorităţile locale de sănătate. În 

cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, 
autorităţile germane pot refuza 
intrarea sau vor dispune măsura 
auto-izolării la domiciliu.

Indiferent de opţiunea aleasă, 
testarea este obligatorie pentru toate 
persoanele care vin din zonele de 
risc, scrie Hotnews.

Măsura auto-izolării la domiciliu 
nu se va aplica celor care prezintă 
un test negativ COVID-19, efectuat 
cu cel mult 48 de ore înaintea sosirii 

pe teritoriul Republicii Federale 
Germania. În schimb, dacă testul 
este efectuat la momentul sosirii în 
Germania, se va dispune măsura 
auto-izolări i  până la primirea 
rezultatului testului.

De asemenea, persoanele care 
intră în Republica Federală Germania 
venind dintr-o „zonă de risc” (inclusiv 
din cele şapte judeţe menţionate) 
sunt obligate să completeze un 
formular de localizare.



Marți, 11 August 2020

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro  

MEHEDINȚI2

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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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 16:00 Gighera PTCZ SPP 1, PTCZ SPP 2, PT terţ - PT SPP 3 
Măceşu

09:00 - 17:00 Craiova
PT 374 – cart. 1 Mai, zona blocurilor: A1, A2, 
A3, A4, A5a, A5b, A6, A7b, A8, A9, A9b, A10, 
cantina Confecţii

17.08

Craiova
PT 506 – cart. Lăpuş - str. Eustaţiu Stoenescu, 
zona blocurilor: N14, N11, N12, N13, T7, T8, 
T9, G1, G2, G3, cămin nefamilişti IML, cămin 
nefamilişti Avioane

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00 Craiova PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine, PT 286 
- sat Rovine, PT 555 - cart. Izvorul Rece

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 17 AUGUST – 23 AUGUST 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:

Cristinel Pavel, fostul prefect de 
Mehedinţi, este candidatul PNL la 

preşedinţia Consiliului Judeţean Mehedinţi

Fostul prefect, Cristinel Pavel, 
este candidatul PNL Mehedinţi la 
preşedinţia Consiliului Judeţean 
Mehedinţi. Acest lucru a fost posibil 
după ce în şedinţa Guvernului de 
vineri, 7 august, a fost adoptată 
hotărârea privind încetarea exercitării 
funcţiei publice de prefect al judeţului 

Mehedinţi.
Astfel, neavând restricţii de etică, 

Cristinel Pavel a anunţat că participă 
în cursa pentru a fi ales preşedinte al 
Consiliului Judeţean Mehedinţi.

„Este pentru prima dată când voi 
candida pentru o funcţie aleasă de 
demnitate publică, importantă pentru 
judeţul nostru, iar propunerea pe 
care am primit-o din partea Partidului 
Naţional Liberal mă onorează. Cunosc 

08:30 - 12:30 Segarcea PTA IMA 16 Februarie Segarcea
12:30 - 16:30 Segarcea PTA 7 Segarcea
08:30 - 12:30 Băileşti PTA 10 Oraş Băileşti

12:30 - 16:30 Băileşti PTA 6 Oraş Băileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Jiului Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PTA 30 Decembrie Calafat

09:00 - 16:00
Gighera, 
Măceşu 
de Sus

Măceşu de Sus - integral, PTCZ SPP 4 Măceşu, 
PTA Sediu IELIF, PT SPP 6, PTCZ SRP 6, PTCZ 
SPP 8, PT tert - PT OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, 
PTCZ SPP 9

09:00 - 16:00 Craiova PT 417 - Staţie Epurare Bucovăţ - SC Fortan
09:00 - 16:00 Bucovăţ PT 330 – SMA Bucovăţ, PT 331 - sat Bucovăţ

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni

08:30 - 12:30 Segarcea PTA 8 Segarcea

12:30 - 16:30 Segarcea PTA SA Unirea Segarcea (PT 9 Segarcea)

12:30 - 16:30 Băileşti PTA IRE Centru Băileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Magazin Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Casa de Cultură Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTA Desecări Băileşti
18.08

foarte bine problemele cu care 
se confruntă judeţul Mehedinţi, 
probleme care trenează de mulţi 
ani şi care în ultimii opt ani, sub 
administraţia PSD, s-au agravat. 
Mehedinţenii merită să aibă un 
preşedinte de Consiliu Judeţean care 
să le apere interesele şi să pună 

în practică proiecte majore pentru 
reclădirea acestui judeţ”, a declarat 
Cristinel Pavel.

El va face echipă cu Daniel Cîrjan, 
candidatul PNL la primăria Drobeta 
Turnu Severin şi restul candidaţilor 
care urmează să fie validaţi şi anunţaţi 
de conducerea liberală din Mehedinţi.



Miercuri, 12 August 2020
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OLT2

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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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 Craiova
PT 175 – cart. Valea Roşie, Piaţa Valea Roşie, 
str. Henri Coandă, zona blocurilor: 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, G3, G4, G5, I1, I2, C5, C6, C7

09:00 - 16:00 Craiova

PT 159 – străzile: Drobeta, Gorjului, Sinaia, 
Cărbuneşti, Castorului, Paroşeni, Roznov 
şi aleile aferente, PT 476: străzile: Borsec, 
Vişeu, Târnava, Şuşiţa, Roznov şi aleile 
aferente, Sadu, Gorjului, Sinaia, PT 477 – 
străzile: Paroşeni, Crângului, Sinaia, Preajba

13.08

Gângiova, 
Sadova, 
Dobreşti

PTA IAS Gângiova, PTCZ Desecări Sadova, 
PTCZ Desecări Murta09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Bistreţ, 
Catane

PTA Solar Bistreţ, PTA 1 Bistreţ, PTA Bază 
Recepţie Bistreţ, PTA 2 Bistreţ, PTA 3 
Bistreţ, PTA 4 Bistreţ, PTA Piscicola Bistreţ, 
PTA SMA Bistreţ, PTA CAP Plosca, PTA 1 
Brânduşa, PTA 1 Plosca, PT terţi: PTA Staţie 
Apă Catane, PTA Gospodărie Apă Bistreţ, 
PTA Moară Bistreţ Le Moulin, PTA Staţie 
Epurare Bistreţ

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 10 AUGUST – 23 AUGUST 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:

09:00 - 17:00 Craiova
PT 165 - străzile: Horia, Vasile Alecsandri, 
Mircea Cel Bătrân, Lazăr Filip, Buciumului, Banu 
Mihalcea, zona blocurilor: F1, F2, F3, F4, F5, 
F6, E7, E8, E1, E2

09:00 - 16:00 Craiova

PT 186 – străzile: Bihorului, Ipoteşti, 
Codlea,Tarcăului, Odesa şi aleile aferente, 
Bucura şi aleile aferente, Bechetului şi aleile 
aferente, Homer, Petria, Ecoului, Geniştilor, 
PT 68 - str. Popova şi aleile aferente, Bucura şi 
aleile aferente, Potelu şi aleile aferente, Nedeia, 
Olteniţa, Eroului, Corcova, PT 637- str. Potelu, 
blocuri ANL

09:00 - 17:00
Perişor, 
Sălcuţa, 
Radovan

PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mârza, PTA 
Mărăcine, PTA Târnava, PT terţi: PTA Asfalt 
Perişor

09:00 - 16:00 Valea 
Stanciului PT SRP 2 Bârza, PT terţ - PT SI SRP 2 Bârza

09:00 - 16:00 Bucovăţ PT 471 - Dispensar Palilula, PT 472 - Şcoală 
Palilula, PT 473 - CAP Palilula

09:00 - 16:00 Băileşti PT terţi: PTA Mobifon, PTA Fabrica de Gheaţă, 
PTA SC Aluc

08:30 - 12:30 Segarcea PTA 5 Segarcea

12:30 - 16:30 Segarcea PTCZ Centrală Termică Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTA 11 Oraş Băileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Liceul de Chimie Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PA Calafat - str. Tudor Vladimirescu

08:30 - 12:30 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti
19.08

Amendaţi cu 100.000 de lei pentru că au 
refuzat accesul comisarilor

de la Garda de Mediu

Proprietarii unui incinerator de 
deşeuri din Slatina au fost amendaţi 
cu 100.000 de lei, pentru că au 
refuzat accesul echipei de la Garda de 
Mediu, care sosise în control tocmai 
pentru a verifica dacă acolo se încalcă 
legislaţia în domeniu.

Conform unui comunicat de presă 
transmis de Garda de Mediu, o echipă 
de comisari din cadrul instituţiei a 
mers în control la acel obiectiv, după 
ce au primit mai multe sesizări potrivit 
cărora la incineratorul de deşeuri din 
localitatea Slatina, judeţul Olt, deţinut 
de S.C. Xtreme Ecoenergy Group SRL, 
au loc frecvente încălcări ale normelor 
legislaţiei de mediu.

Controlul nu a putut fi efectuat 

pentru că proprietarii a refuzat accesul 
comisarilor, care, în consecinţă, 
au decis să-i amedeze cu suma de 
100.000 de lei.

„Din păcate, încălcând grav 
legea şi complicându-şi şi mai tare 
situaţia, proprietarii incineratorului 
au refuzat accesul echipei de 
comisar i  pe amplasament. În 
consecinţă, operatorul economic 
ce  a re  î n  p ropr i e ta te  aces t 
incinerator va fi sancţionat pentru 
nefacilitarea controlului, cu amendă 
contravenţională în valoare de 
100.000 lei”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii Garzii de Mediu 
menţionează că se vor continua 
demersurile pentru a fi permis 
accesul comisarilor pe amplasamentul 
incineratorului şi pentru finalizarea 
controlului.

14.08



Joi, 13 August 2020
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office@jurnalulolteniei.ro  

GORJ2

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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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 16:00 Amărăştii 
de Jos PT terţ - PT CEF Potelu Solar

10:00 - 18:00 Bechet PTA Balizaj Bechet, PT terţi: PTA Cerealcom 
Bechet, PTA Port Bechet

20.08

Drănic

PTA 1 Padea, PTA 2 Padea, PTA 1 Drănic, PTA 
2 Drănic, PTA Booveni, PT terţi: PTA OUAI 
Padea, PTSol OUAI Padea, PTA Complex Padea, 
PTAB Popeci Tour, PTA AGROFORTEX, PTA 3 
Zootehnie Drănic, PTA Magazii Drănic, PTA 
Moară Drănic

09:00 - 17:00

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 17 AUGUST – 23 AUGUST 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:

09:00 - 17:00 Pieleşti, 
Cârcea

PTM BlackFox, PTAB Agroland, PTA RF 
Îndepărtat, PT terţi: PTAnv SEMROM Oltenia, 
PTA Plus Auto, PTAB Ciromat, PTA CARSPEED, 
PTA Staţie CF Pieleşti, PTA Chimica Pieleşti, 
PTA Depozit Ciment Pieleşti, PTS Atelier Foraj

09:00 - 16:00 Podari PT 522 - sat Balta Verde, PT 647 - sat Balta 
Verde

09:00 - 16:00 Podari PT 143 - Poligon Balta Verde
08:30 - 12:30 Segarcea PTA 3 Segarcea

12:30 - 16:30 Segarcea PTA 4 Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTCZ Centrală Termică Băileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Teilor Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PT terţi: PTCZ IGO Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTA 4 Oraş Băileşti

Apă murdară la robinetele gorjenilor din Runcu

Localnicii din comuna gorjeană 
Runcu se plâng de calitatea apei de 
la reţeaua publică. Oamenii spun 
că plătesc un tarif perceput pentru 
apă potabilă, dar nu poate fi folosită 
nici ca apă menajeră. O familie din 
satul Runcu a încercat timp de o 
săptămână să umple cu apă piscina 
copiilor, dar nu a reuşit şi a decis să 
facă o sesizare, scrie Adevărul.

„Apare fenomenul turbidităţii apei 
atunci când plouă. Nu am primit vreo 
sesizare că aşa ceva s-a petrecut“, a 
declarat Nicoleta Bărbat, purtătorul 
de cuvânt al operatorului regional de 
apă Aparegio, potrivit sursei citate.

Primarul comunei Runcu, Adi 
Câmpeanu a spus că stocul de apă din 
bazine nu este suficient în perioadele 
ploioase atunci când apa râului devine 
tulbure, astfel că se construiesc alte 
două rezervoare: „Este o captare de 
suprafaţă şi se întâmplă acest lucru 
atunci când plouă. Când se termină apa 
tratată din rezervor, pe reţea ajunge apa 
din râul Sohodol. Construim în acest an 
al doilea rezervor de înmagazinare 
a apei pentru satul Runcu, pentru 
că, dacă nu avem stoc de apă şi apa 
Sohodolului este tulbure două zile, 
când se termină apa din rezervorul 
existent de 350 metri cubi, rămân fără 
apă. Construim două rezervoare de 
înmagazinare: unul pentru Runcu şi 
altul pentru satul Bâlta”.

6 persoane din Târgu Jiu, 
tâlhărite de o tânără

O tânără de 28 de ani din municipiul 
Târgu Jiu a ajuns în atenţia poliţiei după 
ce ar fi furat mai multe lucruri din casa 
unei femei din oraş. Se pare că nu a fost 
vorba despre un furt minor, pentru că 
valoarea prejudiciului a fost de 35.000 
de lei.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului 
Târgu Jiu - Biroul Investigaţii Criminale, în  
urma activităţilor desfăşurate au identificat 
o tânără, de 28 de ani, din municipiul Târgu 
Jiu, bănuită de săvârşirea infracţiunii de furt 
calificat, constând în aceea că, în perioada 
3-6 august a.c., ar fi sustras mai multe 
bunuri din locuinţa unei femei, de 34 de 
ani, din municipiul Târgu Jiu, creând un 
prejudiciu de 35.000 de lei, acesta fiind 
recuperat în totalitate şi predat persoanei 
vătămate”, informează IPJ Gorj.

De asemenea d in cercetăr i le 
efectuate de poliţişti a reieşit faptul că 
în perioada iunie-iulie a.c., femeia ar fi 
sustras mai multe bunuri din locuinţele 
a două femei, de 36 şi 38 de ani, din 
municipiul Târgu Jiu.

Totodată, din cercetări s-a mai 
stabilit că în nopţile de 21/22 aprilie 
2019,  30/31 mai 2019 şi 10/11 
noiembrie 2019,  femeia ar fi sustras 
mai multe bunuri din locuinţele a trei 
bărbaţi, cu vârste cuprinse între 40 şi 
60 de ani, din municipiul Târgu Jiu. În 
cauză, poliţiştii continuă cercetările 
pentru documentarea întregii activităţi 
infracţionale, sub supravegherea unui 
procuror din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Cătălin ANGHEL

09:00 - 16:00 Galicea 
Mare

PTA Cramă Galicea, PTA 1 Galicea, PTA 2 
Galicea, PTA 3 Galicea, PTA 4 Galicea, PTA 5 
Galicea, PTA 6 Galicea, PTA 7 Galicea, PTA CAP 
Galicea, PT terţi: PTA 1 AEICIP, PTM AEICIP
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OLT2

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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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 16:00 Amărăştii 
de Jos PTA SI SPL 2 Ocolna

09:00 - 17:00

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

21.08

Craiova

PT 284 Irigaţii Cernele, PT 281 Fermă Porcine 
Cernele, PT 661 - cart. Izvorul Rece, PT 555 -  
cart. Izvorul Rece, PT 695 PRESTAGENT, PT 
546 Fermă Cernele, PT terţi: PTA 410 Fermă 
Rovine

09:00 - 17:00

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 17 AUGUST – 23 AUGUST 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:

09:00 - 16:00 Podari PT 290 - sat Branişte

09:00 - 16:00 Podari PT 287 - Pompe Abator Branişte

09:00 - 16:00 Podari PT 660 - sat Branişte
08:30 - 12:30 Segarcea PTA 6 Segarcea

12:30 - 16:30 Segarcea PTA 2 Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTCZ Blocuri Centru Baileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ  30 Decembrie Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PTA Nicolae Bălcescu Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTCZ Blocuri 30 Decembrie Baileşti

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus PTAB 3 Albeşti

09:00 - 16:00
Gighera, 
Măceşu 
de Sus

Măceşu de Sus - integral, PTCZ SPP 4 Măceşu, 
PTA Sediu IELIF, PT SPP 6, PTCZ SRP 6, PTCZ 
SPP 8, PT tert - PT OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, 
PTCZ SPP 9

09:00 - 16:00 Craiova PT 417 - Staţie Epurare Bucovăţ - SC Fortan
09:00 - 16:00 Bucovăţ PT 330 – SMA Bucovăţ, PT 331 - sat Bucovăţ

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni

08:30 - 12:30 Segarcea PTA 8 Segarcea

12:30 - 16:30 Segarcea PTA SA Unirea Segarcea (PT 9 Segarcea)

12:30 - 16:30 Băileşti PTA IRE Centru Băileşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Magazin Calafat

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Casa de Cultură Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTA Desecări Băileşti
18.08

S-a raportat primul deces în focarul de la 
Spitalul de Psihiatrie Schitu-Greci

Miercuri, 12 august, bilanţul în 
cazul focarului de coronavirus de la 
spitalul de psihiatrie din Olt arăta 
53 infectaţi, iar miercuri seară s-a 
înregistrat şi primul deces în rândul 
celor cu rezultat pozitiv.

Decesul s-a produs în cazul unei 
paciente de peste 80 ani, care a 
fost transportată mai întâi la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina, ulterior 

fiind transferată la Spitalul Municipal 
Caracal, unde a decedat câteva ore 
mai târziu.

Alţi cinci pacienţi confirmaţi, din 
spitalul de psihiatrie, sunt trataţi la 
Caracal, restul pacienţilor infectaţi 
fiind îngrijiţi chiar în spitalul de la 
Schitu, scrie Adevărul.

Spitalul de psihiatrie se află într-o 
situaţie de criză. În urmă cu două 
zile a avut loc schimbul de tură între 
asistenţi, infirmieri şi personalul 
de îngrijire, după o tură de 7 zile, 
instituită în momentul deciderii 

carantinării spitalului. Cei care au 
terminat tura nu au putut, însă, să 
părăsească unitatea, fiind testaţi 
pentru SARS-CoV-2 şi obligaţi să 
aştepte, tot în unitate, rezultatul 
testelor. Mulţi încă aşteaptă şi la 

această oră rezultatele.
Satul Greci al localităţii Schitu, sat 

în care locuiesc zeci de angajaţi ai 
spitalului, este în carantină, intrările 
şi ieşirile fiind atent supravegheate 
de către echipaje MAI.


