
Luni, 17 August 2020OLT2

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

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

09:00 - 17:00 Craiova, 
Cârcea

PT 581 - străzile: Vişinului, Trandafirului, PT 
597 - str. Viilor şi aleile aferente, PT 666 – 
cart. Bariera Vâlcii, str. Stejarului, PT 589 
- str.  Drumul  Muntenilor, S.C. DINAGRI’S, 
PT 717 - str. Pescăruş, sediul S.C. RECON,  
HOTEL SYDNEY, PT 315  - Radiofar Aeroport, 
PTA 833 - str. Calea Bucureşti, PECO SOCAR, 
PT 713 - str. Gârleşti şi aleile aferente, PT 
terţi: PTA 606, PTAB 773 Dolplast, PTA 360, 
PTAb 631, PTAB 533 Grenexim, PTAB 815 
DOLPLAST

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:

08:30 - 12:30 Segarcea PTCZ Blocuri Segarcea
12:30 - 16:30 Segarcea PT terţi: PTCZ Alimentare cu Apă Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTA ICIL Băileşti
08:30 - 12:30 Calafat PTA Fabrica de Pâine Calafat
12:30 - 16:30 Calafat PTCZ 3 Dezrobirii Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTCZ PTTR Băileşti

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA Moară Filiaşi - circ. 1 + 2

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

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

Poiana 
Mare

PTA 1 Români Poiana Mare, PTA 2 Români 
Poiana Mare, PTA 3 Români Poiana Mare, PTA 
4 Români Poiana Mare, PTA CRR1 Poiana Mare, 
PTA CRR 2 Poiana Mare, PTA CAP Timpuri Noi 
Poiana Mare, PTA 1 Sârbi Poiana Mare, PTA 2 
Sârbi Poiana Mare, PTA 3 Sârbi Poiana Mare, 
PTA 4 Sârbi Poiana Mare, PTA 5 Sârbi Poiana 
Mare , PTA 6 Sârbi Poiana Mare, PTA Moară 
Ţărănească Poiana Mare, PTCZ Spital TBC 
Poiana Mare, PT terţi: PTA CAP Înainte Poiana 
Mare, PTA Moară Corola Poiana Mare

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 3 Gângiova, PTA 2 Cerăt, PTA 2 Zăval, 
PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, 
PTA Dispensar Uman Bârza

Deşeuri medicale, 
aduse la groapa de 

gunoi de lângă Slatina 
cu maşina firmei care 

trebuia să le incinereze
Săptămâna trecută, o firmă care deţine 

un incinerator de deşeuri periculoase în 
apropierea Slatinei a refuzat accesul 
comisarilor de la Garda de Mediu, 
primind astfel o amendă de 100.000 de 
lei. În weekend, la groapa de gunoi de 
lângă municipiu s-au descoperit deşeuri 
medicale care ar fi trebuit neutralizate. 
Poliţiştii au deschis dosar penal.

La groapa de gunoi în care operatorul 
de salubritate depozita temporar, până de 
curând, deşeurile menajere nepericuloase 
au fost descoperite, vineri, 14 august, 
deşeuri medicale.

Potrivit Adevărul, în urma unei 
informaţii, un activist de mediu a mers 
la groapă şi a dat peste recipiente pline 
cu seringi de unică folosinţă, recoltoare 
folosite, medicamente, alte deşeuri 
medicale. Informaţia, care pare că s-a 
confirmat în totalitate, era că patroana 
firmei Xtreme Eco Energy îşi trimite şoferii 
să aducă la groapa oraşului parte din 
deşeurile medicale pentru care încasează 
sume uriaşe pentru neutralizare. 

Chiar dacă în incineratorul de la 
marginea Slatinei se arde zi şi noapte, 
mult peste limita autorizată, deşeurile se 
adună în continuare.

La groapa de gunoi au ajuns echipe 
de poliţie, iar în cele din urmă au fost 
solicitaţi şi reprezentanţii Gărzii de Mediu 
Olt. Chiar în timpul operaţiunii a ajuns 
o maşină a firmei menţionate, care 
transporta deşeuri periculoase. Şoferii 
şi-au anunţat şefii, iar la groapa de gunoi 

a venit, pusă pe scandal, patroana firmei, 
partenera de viaţă a fostului procuror 
Eugen Iacobescu, însoţită de fostul 
procuror.

„La data de 14 august, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat cu 
privire la faptul că la o halda ecologică 
dezafectată din municipiul Slatina au fost 
identificate deşeuri sanitare. În urma 
acestei sesizări, poliţiştii Biroului Arme 
Explozivi şi Substanţe Periculoase Olt 
s-au deplasat la faţa locului în vederea 
efectuării de cercetări.

Împreună cu specialişti ai Gărzii de 
Mediu Olt, poliţiştii au identificat în zonă o 
autoutilitară care transporta deşeuri care 
nu erau în concordanţă cu menţiunile 
făcute în documentele de însoţire a 
transportului. Cercetările continuă 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
„poluarea prin evacuarea, cu ştiinţa, 
în apă, în atmosfera sau pe sol a unor 
deşeuri sau substanţe periculoase“, a 
precizat purtătoarea de cuvânt a IPJ Olt, 
Alexandra Dicu.

Firma care deţine incineratorul de 
la marginea Slatinei a fost vizată de un 
alt control săptămâna trecută. Iniţial 
comisarilor Gărzii de Mediu li s-a îngrădit 
accesul în unitate, firma primind o 
amendă de 100.000 lei din acest motiv. 
În cele din urmă controlul a putut 
demara, iar concluziile acestuia, spun 
reprezentanţii gărzii de Mediu Olt, vor fi 
disponibile în cîteva zile.

Cristina PLEȘOIANU



Marți, 18 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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25.08

Cârna, 
Măceşu 
de Sus

PT terţi: PTA SR 1 Pompe Apă, PTA Complex 
Măceşu de Sus, PT SPD 2 Dunăreni09:00 - 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:

08:30 - 12:30 Segarcea PTA IAS Segarcea Atelier
12:30 - 16:30 Segarcea PTA IMA Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTAB COOP Victoria Băileşti
08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 4 Calafat
12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 5 Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTA 3 Oraş Băileşti

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA Moară Filiaşi - circ. 1 + 2

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 3 Gângiova, PTA 2 Cerăt, PTA 2 Zăval, 
PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, 
PTA Dispensar Uman Bârza

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

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

09:00 - 17:00 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

09:00 - 17:00 Fărcaş PTA Fărcaş - circ. 1

Cârcea
PT AGP Vectorial, PT terţi: PT Primaserv, 
PT Kober, PT Alpha Group, PT Marigaz, PT 
Vodafone

09:00 - 17:00

Craiova PT 229 - sat Cernele, PT 574 - sat Cernele, PT 
695 - Prestagent09:00 - 16:00

Işalniţa PT 307 Pompe Sere Işalniţa09:00 - 16:00

Şimnicu 
de Sus PTAB 3 Albeşti09:00 - 17:00

Calea Cerneţiului şi 
Parcul Gărzilor Patriotice 
din Severin, reabilitate 

pe bani europeni

Luni, 17 august, a început 
reabilitarea totală a străzii Calea 
Cerneţiului şi a Parcului Gărzilor 
Patriotice din Drobeta Turnu Severin.

Lucrările pe Calea Cerneţiului se 
realizează de la sensul giratoriu de 
pe Calea Craiovei până la Centura 
municipiului. Astfel, se continuă 
revitalizarea zonei Banoviţa, pe o 
suprafaţă de aproximativ 30.000 mp, 
unde existau grave probleme în ceea 
ce priveşte infrastructura drumurilor 
şi căilor de acces, a zonei pietonale 
şi de agrement.

Se vor reabilita: partea carosabilă 
(14022 mp), trotuarele (5906 mp), 
spaţiile verzi, accesul către proprietăţi, 
sistemul de scurgere a apelor

Parcul Gărzilor Patriotice va fi, de 
asemenea, reabilitat prin amenajarea 
de spaţii verzi pe o suprafaţă de 909 
mp, sistem de irigaţii, amenajarea 
de alei pietonale, cu benzi tactilo-
v izuale pentru persoanele cu 
deficienţe olfactive, montarea de 
mobilier urban, iluminat ecologic 
cu tehnologie led, prin alimentare 
cu panouri fotovoltaice şi sisteme 
de supraveghere video, conectate 

la reţeaua Poliţiei Locale. La toate 
acestea se adaugă un sistem de 
acces internet Wi-Fi şi amplasarea de 
grupuri sanitare.

Investiţii le sunt realizate cu 
finanţare din fonduri europene 
nerambursabile 98%, în valoare de 
8.500.519 lei + TVA.

„Am utilizat finanţări europene, 
pentru foarte multe dintre proiectele 
de modernizare din Drobeta Turnu 
Severin, în ultimii patru ani şi consider 
că acestea reprezintă şansa de 
dezvoltare mai rapidă a oraşului, de 
aceea pregătim deja proiecte pentru 
exerciţiul financiar următor al Uniunii 
Europene, respectiv perioada 2021-
2027”, spune primarul Severinului, 
Marius Screciu.



Miercuri, 19 August 2020

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro  

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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26.08

Craiova PT 163 - str. Drumul Apelor şi aleile aferente09:00 - 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:

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ IJTL Calafat
12:30 - 16:30 Calafat PTA SMA Calafat

12:30 - 16:30 Daneţi PTA 6 Daneţi
08:30 - 12:30 Amărăştii 

de Jos
PT terţi: PT Fermă 4 Amărăşti, PT Fermă 5 
Amărăşti, PT Fermă 6 Amărăşti,

12:30 - 16:30 Amărăştii 
de Jos

PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, 
PTA 4 Prapor, PTAB 2 Amărăştii de Jos, PTA 4 
Amărăştii de Jos, PTA 5 Amărăştii de Jos, PT 
terţi: PTA Staţie Apă Amărăştii de Jos

08:30 - 12:30 Filiaşi PTA Moară Filiaşi - circ. 1 + 2

Craiova
PTA 653 - străzile: Geniştilor, Infanteriei, 
Marinei, Vânători de Munte, Aviatorilor, 
Antiaeriană, Independenţei, Detaşamentul 
Paulis, Eroii Sanitari, PT 730 – str. Geniştilor

09:00 - 17:00

Băileşti PTA Canton Pastoral09:00 - 16:00

Băileşti PTA 9 Oraş Băileşti09:00 - 16:00

Bărbat, decedat într-un accident petrecut 
pe DN 65. Se ia în calcul varianta sinuciderii

Un bărbat a decedat, în noaptea 
de luni spre marţi, într-un accident 
petrecut pe DN 65, la ieşirea din 
localitatea Jitaru. Autoturismul pe 
care îl conducea a intrat pe contrasens 
şi s-a lovit puternic de un camion. 
Potrivit anchetatorilor, ar putea fi 
vorba de o sinucidere.

Deşi cercetările continuă sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de 
ucidere din culpă, anchetatorii iau în 
calcul şi varianta sinuciderii în cazul 
bărbatului de 45 ani, din Scorniceşti.

Bărbatul conducea o maşină bună, 
iar pe drum drept a intrat sub roţile 
unui tir condus de un bărbat din Dolj, 
care le-a spus poliţiştilor că s-a trezit 
brusc cu autoturismul în faţa sa, 
nemaiputând să evite impactul.

Şoferul decedat şi-ar fi petrecut 
seara în compania unui prieten, care 
a fost identificat de către anchetatori 
şi urmează să fie audiat. Se ştia 
că olteanul acumulase datorii mari 
la persoane fizice din localitate, 
iar presiunea acestora l-ar fi putut 
determina să recurgă la un astfel de 
gest. Bărbatul a lucrat până în urmă 
cu un an şi ceva în străinătate, însă 
a revenit în localitate şi şi-ar fi găsit 
de lucru la Slatina.

„Nu excludem nicio ipoteză. Luăm 
în calcul inclusiv varianta sinuciderii, 

dar este doar o variantă de lucru, la 
acest moment nu putem spune cu 
certitudine acest lucru”, spun surse 
din rândul anchetatorilor, potrivit 
Adevărul.

La locul accidentului nu au fost 
găsite urme de frânare, iar şoferul 
autoturismului circula cu viteză 
foarte mare. Cu toate astea, doar 
necropsia va dovedi dacă şoferul 
se afla sub influenţa alcoolului sau 
a altor substanţe care ar fi putut 
determina pierderea controlului 
asupra direcţiei de mers.

Peste 300 de sancţiuni 
contravenţionale, într-o 

săptămână, pentru 
şoferii vitezomani

În perioada 10-16 august, poliţiştii 
rutieri din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Olt au acţionat pe 
drumurile publice din judeţ pentru 
prevenirea evenimentelor rutiere 
ce s-ar putea produce pe fondul 
vitezei excesive sau neadaptate la 
condiţiile de drum. Au fost aplicate 
310 sancţiuni contravenţionale.

În cele 7 zile, poliţiştii rutieri au 
verificat 860 de autovehicule şi au 
aplicat 310 sancţiuni contravenţionale, 
ca urmare a încălcării regimului legal 
de viteză, 73 dintre abateri fiind 
înregistrate cu aparatele radar de 
tip Trucam şi 237 cu cele montate 

pe autospecialele de poliţie.
Astfel, 27 de conducători auto au 

fost înregistraţi în timp ce circulau 
cu viteze ce au depăşit cu mai mult 
de 50 km/h limita maximă admisă 
pe sectorul de drum tranzitat, fapt 
pentru care le-a fost reţinut permisul 
de conducere pentru 90 de zile şi 
au fost sancţionaţi contravenţional 
cu amenzi cuprinse între 9 şi 20 de 
puncte.

Acţiunea a fost coordonată 
de Direcţia Rutieră din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române.

Cristina PLEȘOIANU
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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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Cetate

PTA CRR Cetate, PTA Moară Ţărănească 
Cetate, PAT 3 Cetate, PTA 1 Cetate, PTA 4 
Cetate, PTA 2 Cetate, PTA 5 Cetate, PTA 
Moară Cetate, PT terţi: PTA Staţie Epurare 
Nr. 1, PTAb East Way Spedition Cetate, PTCZ 
Munca Cetate, PTA Piscicolă Cetate, PTA 
Port Cetate

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:

12:30 - 16:30 Băileşti PTCZ Magazin Victoria Băileşti
08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 1 Calafat

09:00 - 17:00 Călăraşi PTA 2 Călăraşi, PTA Moară Călăraşi, PTA 4 
Călăraşi, PTA 3 Călăraşi, PTA 1 Călăraşi

09:00 - 17:00 Leu PTA 1 Zănoaga, PTA 2 Zănoaga, PTA SMA 
Zănoaga, PTA CRR IVC Jianca, PT terţi: PTA 1 
CFR Jianca, PTA 2 CFR Jianca

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ CT 3 Calafat

Craiova, 
Cârcea

PT 426 - Staţiunea experimentală, PT 428 - 
Releu emisie aeroport, PTAb 810 Cârcea, PT 
terţi: PTAB 707 Geospect, PTAB 608 METRO, 
PTA 760 ZYMOLNA

09:00 - 17:00

Craiova PT 169 - str. Şimnicului şi aleile aferente, PT 
628 - str. Şimnicului si aleile aferente09:00 - 16:00

Băileşti PTA 5 Oraş Băileşti08:30 - 12:30

Percheziţii acasă la trei olteni 
care vindeau unelte electrice 

second-hand pe Internet

Marţi după-amiază, în localitatea 
Osica de Sus, au avut loc trei 
percheziţii într-un dosar de evaziune 
fiscală. Trei persoane au fost conduse 
la sediul poliţiei pentru a fi audiate.

Cei trei sunt cercetaţi pentru 

comercial izarea unor produse 
fără a avea documente legale, iar 
suspiciunea anchetatorilor este 
că uneltele puse în vânzare pe o 
platformă online ar fi, de fapt, furate.

„La data de 18 august 2020, 
poliţiştii Serviciului de Investigare 
a Criminalităţii Economice Olt au 
efectuat 3 percheziţii la domiciliile 

unor persoane fizice şi la sediul unei 
societăţi comerciale din judeţul Olt, 
într-un dosar penal în care sunt 
efectuate cercetări sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de evaziune 
fiscală.

În fapt, reprezentanţii unei societăţi 
comerciale din comuna Osica de Sus 
ar fi achiziţionat unelte electrice 
„second hand”, despre care există 
suspiciunea că provin din săvârşirea 
unor activităţi infracţionale. Aceste 
bunuri ar fi fost vândute ulterior către 
terţe persoane, prin intermediul unei 
platforme online, fără ca operaţiunile 
comerciale desfăşurate să fi fost 
înregistrate în contabilitatea firmei”, 
declară reprezentanţii IPJ Olt.

În urma percheziţiilor efectuate, 

poliţiştii au ridicat bunuri în valoare de 
aproximativ 60.000 de lei, în vederea 
probării activităţii infracţionale.

Percheziţiile s-au desfăşurat cu 
sprijinul luptătorilor Serviciului pentru 
Acţiuni Speciale Olt.

Bărbatul din Bratavăţu, 
dat dispărut, a fost 

găsit mort
Marţi, 18 august, un bărbat de 

73 de ani, din Brastavăţu, a fost 
dat dispărut. La câteva ore, sătenii 
au găsit un trup într-o fântână, 
confirmâdu-se mai târziu că este 
vorba de olteanul dispărut.

Astfel, temerile apropiaţilor s-au 
adeverit. Bărbatul şi-a pus capăt 
zilelor aruncându-se într-o fântână 
de la marginea satului, aflată aproape 
de casa sa. Fântâna este funcţională, 
servind sătenilor care muncesc în 
câmp, scrie Adevărul.

Soţia bărbatului a fost cea care a 
alertat, marţi dimineaţă, autorităţile 
locale. Mai mulţi săteni au pornit în 

căutarea sa, bărbatul fiind în cele din 
urmă găsit în fântână. În cele din 
urmă, trupul neînsufleţit a fost scos 
la suprafaţă de pompieri.

Cristina PLEȘOIANU

Sursă foto: Adevărul
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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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Calafat PTA 1 Mai Calafat09:00 - 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:

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 2 Calafat
08:30 - 12:30 Bistreţ PTA 2 Bistreţ, PTA 1 Plosca, PTA CAP Plosca, 

PTA 1 Brânduşa

09:00 - 17:00 Cetate, 
Maglavit

PTA ITA Cetate,  PTA 1 Fântâna Banului,  PTA 
2 Fântâna Banului,  PTA 3 Fântâna Banului,  
PTA SMA Fântâna Banului, PTA 1 Moreni, PTA 
2 Moreni, PT terţi: PTA Bâcu Laurenţiu

09:00 - 17:00 Cetate, 
Moţăţei

PTA SMA Moţăţei Sat, PT terţi: PTA Eco Sistem 
Cetate

12:30 - 16:30 Craiova, 
Cârcea

PT 563 - Plaiul Vulcăneşti şi aleile aferente, 
S.C. RECON, str. Calea Bucureşti, hotel Sidney,  
PT 668 - str.  Drumul  Apelor, PT  425 - S.C. 
PLAFAR, zona aeroport, PTA 763 Floricel, PT 508 - 
Staţiunea experimentală, zona aeroport, PT  427- Vii 
Universitate, Calea Bucureşti, PT 526 - Staţiunea 
didactică experimentală, PTAB Centru Agrement 
Cârcea, PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicaţii, 
PT 351 – Staţie Radar Meteo Aeroport, PT  271 - 
Hanul Doctorului – străzile: Pescăruş, Zorilor, Viilor, 
PT 140 – Mitropolie, PT terţi: PTAB 747 UM Craiova, 
PTAB 530 UM Craiova, PTAB 779 Retail, PTA 742 
Centru SPA PlusAqua, PTAB 689 Ralcorex, PTAB 826 
Evenimente de Aur – Hanul Andriţei

Craiova
PT 538  - străzile: Fragilor, Hârşova, Prahova, 
Răchitei, Ogorului, Izvorului, Buşteni, Fălticeni, 
Cuşmir, Anin, aleea Fragilor, PT 652 - str. Eliza 
Opran

09:00 - 17:00

Craiova PT 592 – străzile: Siretului, Preajba, Teslui, 
Luminiţei, Teleajenului, Vaslui, Crângului, 
Padeş, Bărbăteşti, Leandrului, Snagov, PT 
593 – străzile: Bărăganului, Banatului, Săcelu, 
Poienii, Progresului, Castorului, Cărbuneşti, 
Olăneşti, Poienii

09:00 - 16:00

Băileşti PTAB 2 Oraş Băileşti08:30 - 12:30

25.08

Cârna, 
Măceşu 
de Sus

PT terţi: PTA SR 1 Pompe Apă, PTA Complex 
Măceşu de Sus, PT SPD 2 Dunăreni09:00 - 17:00

08:30 - 12:30 Segarcea PTA IAS Segarcea Atelier
12:30 - 16:30 Segarcea PTA IMA Segarcea

12:30 - 16:30 Băileşti PTAB COOP Victoria Băileşti
08:30 - 12:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 4 Calafat
12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Dezrobirii 5 Calafat

08:30 - 12:30 Băileşti PTA 3 Oraş Băileşti

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA Moară Filiaşi - circ. 1 + 2

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 3 Gângiova, PTA 2 Cerăt, PTA 2 Zăval, 
PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, 
PTA Dispensar Uman Bârza

Cârcea
PT AGP Vectorial, PT terţi: PT Primaserv, 
PT Kober, PT Alpha Group, PT Marigaz, PT 
Vodafone

09:00 - 17:00

Craiova PT 229 - sat Cernele, PT 574 - sat Cernele, PT 
695 - Prestagent09:00 - 16:00

Işalniţa PT 307 Pompe Sere Işalniţa09:00 - 16:00

Şimnicu 
de Sus PTAB 3 Albeşti09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Craiova PT 413 - bld.  Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12

Femeie spulberată de 
maşina condusă de un 

tânăr, la Novaci

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, 
din Novaci, a lovit mortal o femeie în 
vârstă de 52 de ani, care se deplasa 
pe marginea drumului. Șoferul a fugit 
de la locul accidentului.

Evenimentul s-a petrecut miercuri 
noapte. Femeia era însoţită de 
fiul său, în vârstă de 16 ani, scrie 
realitateadegorj.net.

„La faţa locului s-a deplasat 
o echipă operativă de cercetare, 
constatându-se faptul că în urma 
evenimentului rutier a rezultat rănirea 
unei femei, de 52 de ani, din oraşul 
Novaci, aceasta fiind transportată la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale, ulterior medicii constatând 
decesul acesteia. În continuarea 
activităţilor desfăşurate a fost 

identificat autoturismul implicat în 
producerea evenimentului rutier, cât 
şi persoana bănuită că l-ar fi condus, 
respectiv un tânăr, de 25 de ani, din 
oraşul Novaci, poliţiştii continuând 
cercetările în vederea depistării 
autoturismului şi a conducătorului 
auto”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al IPJ Gorj, Victor Ţuhaşu.

Joi dimineaţa, 20 august, tânărul 
s-a prezentat la Poliţia Oraşului 
Novaci, în prezent fiind în custodia 
organelor de poliţie, urmând a fi 
dispuse măsurile legale.

În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârş ir i i 
infracţiunilor de ucidere din culpă şi 
părăsirea locului faptei.

Cristina PLEȘOIANU
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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. 

Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

Redactori 
Vera IONESCU; 
Eliza RADU; 
Camelia SÂRBU;
Cristina PLEȘOIANU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinţi); 
Mircea OGLINDOIU (Mehedinţi);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Centrul Multifuncţional, 

Strada Târgului, 
Nr. 26, Etaj 2, 
Craiova, Dolj

Distribuţie 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE 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:

31.08

PTAB ANL Calafat, PTA SMA Calafat, PT terţi: 
PTA LIDL Calafat, PTA Moară Calafat09:00 - 17:00

08:30 - 12:30 Băileşti PTCZ Turist Băileşti
12:30 - 16:30 Băileşti PTCZ A.I. Cuza Băileşti

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Grup Şcolar Agricol Calafat

09:00 - 17:00 Sadova, 
Dobreşti, 
Rojişte

PTA SMA Piscul Sadovei, PTA 1 Piscul Sadovei, 
PTA 2 Piscul Sadovei, PTA 3 Piscul Sadovei, PTA 
4 Piscul Sadovei, PTA Sat Piscul Sadovei, PTA 
SMA Tâmbureşti, PTA Moară Tâmbureşti, PTA 
2 Damian, PT terţi: PTA IAS Piscul Sadovei, PTA 
Complex Vaci Dobreşti

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ PTTR Calafat

Pieleşti, 
Robăneşti

PTA RFI Robăneşti, PTA IAS Robăneştii de Sus, 
PTA Robăneştii de Sus, PTA 2 Pârşani, PTCZ 
IAS Gară Robăneşti, PT terţi: PTA Claudia 
Codreş, PTA Complex Agro Pieleşti, PTA Orange 
Robăneştii de Jos

09:00 - 17:00

Craiova PT terţi: PTSol CORA09:00 - 16:00

Cârcea, 
Malu 
Mare

PTA 5 Cârcea, PTAb 2 Cârcea, PT terţi: PTA 
Fermă Malu Mare Pelendava, PTCZ Fermă 
Pelendava, PTCZ Roman Virax, PTA COM Cant 
91, PTA Parc Ştrand, PT SC MP Sud, PTAb 
Ciocănescu, PTA Edil, PTA ARB, PTA Stănică, 
PTA Donmely, PTA Minteger, PTA FHL Impex 
SRL, PTA Vilamir, PTAm FODEMI, PTAb Digital 
Grafix

09:00 - 16:00

Calafat

Tânăr, dispărut în apele Dunării 
după ce a încercat să treacă ilegal

 din Serbia în România

Poliţiştii de frontieră din cadrul 
Sectorului Poliţiei de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. 
Timişoara au depistat doi cetăţeni 
din Siria şi Yemen, care au încercat să 
intre ilegal în ţară, traversând fluviul 
Dunărea cu ajutorul unor colaci din 
material plastic, informează Poliţia 
de Frontieră.

Potrivit sursei citate, vineri, ora 
18.10, un echipaj de marină din 
cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin – judeţul 

Mehedinţi, planificat în misiune pe 
direcţia km flv. 927, cu nava MAI 
4106, a descoperit pe Insula Șimian, 
două persoane de origine asiatică, 
care au trecut fraudulos frontiera din 
Serbia în România.

Cei doi migranţi au declarat că au 
părăsit teritoriul Serbiei în jurul orei 
17.00, însoţiţi de o a treia persoană, 
încercând să treacă fraudulos în 
România, peste fluviul Dunărea, cu 
ajutorul unor colaci pentru înot din 
material plastic.

Când au ajuns în zona Insulei 
Șimian, au constatat că unul din 
membrii grupului a dispărut în apele 
fluviului Dunărea. S-a declanşat 

o acţiune de căutare a persoanei 
dispărute, cu ambarcaţiunile aflate în 
misiune, împreună cu reprezentanţii 
ISU Mehedinţi, fi ind informate 
autorităţile de frontieră vecine pentru 
dispunere de măsuri similare pe malul 
sârbesc al Dunării.

Persoanele au fost conduse la 
sediul poliţiei pentru cercetări, unde 
li s-a făcut triajul epidemiologic de 
către echipajul medical sosit la faţa 
locului. În urma verificărilor efectuate 
de către poliţiştii de frontieră, s-a 
stabilit că cei doi sunt cetăţeni din 
Siria şi Yemen, în vârstă de 20, 
respectiv 23 de ani.
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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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE 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:

01.09

PT 98 – străzile: Buzăului, Rândunele, 
Dorobanţilor, Babadag, Sinoe, Razelm, 
Cerbului, PT  425 - S.C. Plafar, zona aeroport, 
PT 644 - str. Râului

09:00 - 16:00

12:30 - 16:30 Calafat PTCZ Grup Şcolar Agricol Calafat

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Călăraşi

PTA 3 Dăbuleni, PTAb 7 Dăbuleni, PTAb 17 
Dăbuleni, PTA 2 Dăbuleni, PTA 15 Dăbuleni, 
PTA 8 Dăbuleni, PTA 13 Dăbuleni, PTAB 16 
Dăbuleni, PTA Liceu Agricol Dăbuleni, PT terţi: 
PTA SCPN Fermă 6 Dăbuleni

08:30 - 12:30 Calafat PTCZ PTTR Calafat

Podari PT 348 – Abator Podari09:00 - 16:00

Băileşti PTCZ Fabrica de Pâine Băileşti08:30 - 12:30
Băileşti PTA 8 Oraş Băileşti12:30 - 16:30

Craiova

Număr record de turişti
 în Clisura Dunării

Un număr record de turişti a fost 
înregistrat, la sfârşitul săptămânii, 
în Clisura Dunării. IPJ Mehedinţi a 
făcut anunţul, după ce a monitorizat 
traficul rutier din zona respectivă.

Potrivit IPJ Mehedinţi, în ultimele 

zile au fost înregistrate valori ridicate 
în trafic, în special în zona Chipului 
lui Decebal.

P o l i ţ i ş t i i  l e  r e c o m a n d ă 
conducătorilor auto să manifeste o 
conduită preventivă şi responsabilă 
în trafic. În zonele cu trafic intens, 
circulaţia este dirijată de agenţi 
rutieri.

Revistă de cultură și 
timp liber

ANM: Cod galben de vreme 
instabilă în Mehedinţi, Dolj şi Olt

Meteorologii au emis luni două 
avertizări, cod galben şi cod portocaliu 
de vreme instabilă. Cea mai mare 
parte a ţării va fi afectată de furtuni 
şi grindină, începând de la prânz.

Astfel, începând cu ora 10.00, 
meteorologii au instituit cod galben 
de instabilitate atmosferică temporar 
accentuată, valabil până marţi noapte 
la ora 23.00.

În intervalul menţionat, în sud-
vestul, centrul, nordul şi nord-
estul ţării, precum şi în zonele de 
munte vor fi perioade cu instabilitate 
atmosferică accentuată ce se va 
manifesta prin averse ce vor avea 
şi caracter torenţial, descărcări 
electrice, intensificări de scurtă 
durată ale vântului şi pe spaţii mici 
grindină.

Cantităţile de apă vor depăşi 

20…25 l/mp şi izolat 40…50 l/mp.
Totodată,  în interva lu l  24 

august, ora 12:00 – 24 august, 
ora 23:00, Administraţia Naţională 
de Meteoro log ie  anunţă cod 
portocaliu de instabilitate atmosferică 
accentuată cu căderi de cantităţi de 
apă însemnate.

În intervalul menţionat, în 
cea mai mare parte a Moldovei 
şi Transilvaniei, nordul Olteniei, 
Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi 
perioade cu instabilitate atmosferică 
accentuată, ce se va manifesta 
prin averse torenţiale, descărcări 
electrice, intensificări ale vântului, 
vijelii şi grindină. Cantităţile de apă, 
în intervale scurte de timp sau prin 
acumulare, vor depăşi 30…40 l/mp şi, 
pe arii restrânse, 50…70 l/mp.
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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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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:

02.09

PT 662 – străzile: Pinului, Ana Ipătescu şi 
Caracal – parţialPT 644 - str. Râului, PT IPEG 
Geologie – Cernele, str. Brestei, PT 684 - 
Şimnicul de Jos, străzile: Rugului, Cocorului, 
Fermei, Sălcioarei, Floreşti

09:00 - 16:00

09:00 - 17:00 Breasta PTA 2 Breasta, PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 2, 
PTA 4 Creţeşti Breasta

Podari PTCZ Blocuri Podari (PT 3 Podari), PTAB 9 
Podari (Stadion)

09:00 - 16:00

Băileşti PTAB Blocuri Gară Băileşti08:30 - 12:30
Băileşti PTA ITSAIA Băileşti12:30 - 16:30

Craiova

Sute de pacienţi la uşa policlinicii 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

Cu măştile la gură şi la nas, dar 
fără să se mai respecte vreo normă 
de distanţare, sute de pacienţi care 
au nevoie de un consult la medicul 
specialist în policlinica Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina duc 
aproape o luptă corp la corp pentru 
accesul la cabinetul vizat.

Conducerea spune că lucrurile nu 
pot fi ţinute sub control pentru că 
pacienţii nu respectă programarea, 
scrie Adevărul.

La rând sunt şi pacienţi diagnosticaţi 
cu cancer, sunt şi diabetici (de fapt, 
cei mai mulţi), sunt şi pacienţi care 
au suferit accidente diverse şi vin la 
control.

Şefa Ambulatoriului SJU Slatina, 
dr. Laura Jijăescu, admite că ceea ce 
se întâmplă la intrare este cel puţin 
îngrijorător, însă pe de altă parte 
recunoaşte că încă nu s-a găsit o 
soluţie care să-şi arate roadele.

„Se ajunge aici pentru că oamenii 
nu respectă ora programată. Vin de la 
ţară, cu rata de 8,00, au programare 
la 12,00, dar şi microbuzul spre 
casă e la aceeaşi oră. E dificil să-i 
determini să nu se îmbulzească. 
M-am întrebat şi eu cum respectă 
distanţa la policlinile particulare, la 
unele, nu la toate, pentru că am văzut 
aglomeraţie şi în privat“, a declarat 

Jijăescu, explicând, pe de altă parte, 
că deşi le dă dreptate pacienţilor care 
se plâng de timpul aşteptat în telefon 
pentru programări, personalul care se 
ocupă exact de acest lucru nu poate 
face mai mult.

O programare ia ceva timp, pentru 
că se verifică lista, se completează 
în calculator datele pacientului, se 
preiau numerele pentru contactul 
telefonic etc, iar la policlinica spitalului 
judeţean se programează pacienţi din 
întreg judeţul.

Dr. Jijăescu le reaminteşte însă 
pacienţilor că până la sfârşitul lunii 
septembrie cei care au nevoie 
doar de reţete în continuare le pot 
solicita pe whatsapp sau pe o altă 
cale electronică, nefiind nevoie de 
prezentarea în cabinet. Medicul 
specialist le poate transmite reţeta, 

fie pacienţilor, fie medicului de 
familie.

De menţionat că în judeţul Olt 
numărul cazurilor de infectare cu 
noul coronavirus a depăşit 1.200, iar 
numărul deceselor este 38, media 
zilnică a testaţilor pozitiv fiind, în 
ultimele zile, de 20.



Joi, 27 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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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:

03.09

PT 685 - Şimnicul de Jos, străzile: Floreşti şi 
aleile aferente,Grădinari, PT 634 – str. Potelu

09:00 - 16:00

08:00 - 12:00 Băileşti PTA Sat Balasan

Craiova, 
Pieleşti

PT 618 – vile Brăgaru –  zona Metro09:00 - 16:00

Poiana 
Mare

PTA TBC (Spital) Poiana Mare09:00 - 16:00

Argetoaia PTA 1 Argetoaia, PTA 2 Argetoaia, PTA 3 
Argetoaia, PTA SMA Argetoaia

09:00 - 17:00

Craiova

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 1 Moţăţei Gară

11:30 - 15:30 Moţăţei PTA 2 Moţăţei Gară
12:00 - 16:00 Moţăţei PTA 1 Moţăţei

Doina Dobre a depus jurământul
 de învestire în funcţia de prefect

 al Mehedinţiului
Miercuri, 26 August, la Instituţia 

Prefectului Judeţul Mehedinţi, în 
prezenţa ministrului Afacerilor Interne 
- prin videoconferinţă, Doina Dobre 
a depus jurământul de învestire în 
funcţia de prefect.

Ministrul Marcel Vela a dat citire 
hotărârii  Guvernului României nr. 705 
din 24.08.2020 privind exercitarea, cu 

caracter temporar, a funcţiei publice 
de prefect al judeţului Mehedinţi de 
către doamna  Doina Dobre, după 
care prefectul Doina Dobre a depus 
jurământul.

Doina Dobre a deţinut anterior 
funcţia de subprefect al judeţului 
Mehedinţi, făcând parte din echipa 
lui Cristinel Pavel, fostul prefect. 
Acesta a renunţat, cu puţin timp în 
urmă, la funcţie pentru a candida la 
preşedinţia Consiliului Judeţean.

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere 
din centrul Severinului se apropie de final

Invest i ţ ia  de reabi l i tare a 
Bulevardului Dunării din Drobeta 
Turnu Severin se apropie de final, 
anunţă primarul Marius Screciu. În 
prezent se lucrează în zona gării.

Artera unde se desfăşoară 
lucrările deserveşte accesul către 
trei obiective importante, respectiv 
Uzina de vagoane, Portul Drobeta 
şi Gară şi este intens tranzitată de 

turiştii care ajung în oraş.
„Ne apropiem de finalizarea 

i nve s t i ţ i e i  de  r eab i l i t a r e  a 
Bulevardului Dunării, unde am 
solicitat constructorului să urgenteze 
lucrările, pentru a relua circulaţia 
în această zonă cu trafic ridicat”, a 
transmis primarul Severinului.

În prezent se lucrează în zona gării 
şi, în paralel, s-a demarat reabilitarea 

străzii Portului, pentru a închide astfel 
modernizarea infrastructurii rutiere 
din zona centrală a Severinului.

Lucrări le sunt efectuate în 
baza unui contract în valoare de 
11.610.866,64 lei, ce mai cuprinde 
investiţi i şi pe străzile Walter 
Mărăcineanu, Teodor Costescu şi I. 
G. Bibicescu.

Cristina PLEȘOIANU
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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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 31 AUGUST – 6 SEPTEMBRIE 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:

04.09

PT 729 - Şimnicul de Jos09:00 - 16:00

09:00 - 17:00 Argetoaia PTA 1 Argetoaia, PTA 2 Argetoaia, PTA 3 
Argetoaia, PTA SMA Argetoaia

Bucovăţ PT 474 - sat Cârligei09:00 - 16:00

Podari PT 291 - CAP Branişte09:00 - 16:00

Poiana 
Mare

PTA TBC (Spital) Poiana Mare, PTCZ Poştă 
(PTTR) Poiana Mare

09:00 - 16:00

Craiova

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA 2 Moţăţei

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 3 Moţăţei
11:30 - 15:30 Moţăţei PTA 4 Moţăţei

12:00 - 16:00 Moţăţei PTA 3 Moţăţei
09:00 - 17:00 Brădeşti PTA 1 Brădeşti Bătrâni, PTA 2 Brădeşti Bătrâni, 

PTA SA Brădeştii din Faţă
05.09

Terenuri de sport, mese pentru tenis de 
masă şi aparate de fitness, amenajate 

în mai multe zone ale Severinului  

Primăria Drobeta Turnu Severin a 
început amenajarea unui teren sintetic 
de fotbal, în zona Aleii Migdalului, o 
investiţie care face parte din proiectul 
de reabilitare şi modernizare a bazelor 
sportive din municipiu. De asemenea, 
în această perioadă, sunt amplasate 
mese pentru tenis de masă şi aparate 
de fitness.

Mesele de exterior pentru tenis 
de masă sunt amplasate în mai 
multe zone ale Severinului, începând 

cu Parcul „Cildro” şi Parcul „Eugen 
Mareşi”.

Spaţiile pentru mişcarea în aer 
liber din oraş vor fi completate cu 
aparate de fitness moderne, care au 
început să sosească şi vor fi instalate 
în perioada următoare.

„Investiţiile fac parte din proiectul 
pe care l-am iniţiat în acest mandat, 
de extindere şi modernizare a 
facilităţilor sportive şi de relaxare 
în spaţiile urbane, iniţiativă ce îşi 
propune să reducă timpul petrecut 
de copii în online, în favoarea 
mişcării în aer liber.

Căutăm să amenajăm cât mai 
multe locuri de joacă sau pentru 
practicarea diferitelor sporturi pentru 
întreaga familie, dar este tot mai 
dificil, în condiţiile în care o mare 
parte din terenurile libere au fost 

retrocedate după 1990.
Indiferent de vârstă, mişcarea 

este cea mai ieftină şi eficientă 
investiţie în sănătatea comunităţii”, a 
declarat primarul Severinului, Marius 
Screciu.



Luni, 31 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 7 SEPTEMBRIE – 13 SEPTEMBRIE 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:

PTA 1 Căciulatu, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior

09:00 - 16:00

Craiova PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, 
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2, R1, 
Şcoala Gen. nr. 12

09:00 - 16:00

Dăbuleni PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni, PTA Alimentare 
cu Apă Dăbuleni, PTA 10 Dăbuleni, PTA IAS 
Dăbuleni, PTA SMA Dăbuleni, PTA 14 Dăbuleni, 
PTA GSI Dăbuleni, PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 
Dăbuleni, PT terţi: PTA 1 Alimentare cu Apă 
Dăbuleni, PTA 2 Alimentare cu Apă Dăbuleni, 
PTA SA Drumul Belşugului Dăbuleni, PTCZ 
Vinalcool Dăbuleni

09:00 - 16:00

Terpeziţa, 
Vela

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA 6 Moţăţei

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 7 Moţăţei
11:30 - 15:30 Moţăţei PTA IAS Mişoaica Moţăţei
12:00 - 16:00 Moţăţei PTA Competrol Moţăţei Gară

09:00 - 17:00 Breasta PTA 2 Breasta, PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 2, 
PTA 4 Creţeşti Breasta

02.09

07.09

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Odoleni, PTA Popeşti, PTA Valea Muierii, 
PTA 1 Bodăieştii de Sus, PTA 2 Bodăieştii de Sus

PT 662 – străzile: Pinului, Ana Ipătescu şi 
Caracal – parţialPT 644 - str. Râului, PT IPEG 
Geologie – Cernele, str. Brestei, PT 684 - 
Şimnicul de Jos, străzile: Rugului, Cocorului, 
Fermei, Sălcioarei, Floreşti

09:00 - 16:00

Podari PTCZ Blocuri Podari (PT 3 Podari), PTAB 9 
Podari (Stadion)

09:00 - 16:00

Băileşti PTAB Blocuri Gară Băileşti08:30 - 12:30

Craiova

12:30 - 16:30 Băileşti PTA ITSAIA Băileşti

Cinci ventilatoare şi 15 aparate pentru 
monitorizarea funcţiilor vitale au ajuns 

la Spitalul Judeţean

La Spitalul Judeţean de Urgenţă 
din Drobeta Turnu Severin au ajuns 
cinci ventilatoare şi 15 aparate 
pentru monitorizarea funcţiilor vitale. 
Echipamentele au fost achiziţionate 
de Consiliul Judeţean Mehedinţi, 

în vederea tratării şi monitorizării 
stării de sănătate în cazul pacienţilor 
infectaţi cu noul coronavirus.

Acest lot de aparatură face parte 
dintr-o listă mai lungă de necesitate 
întocmită, comandată şi achiziţionată 
în cadrul proiectului derulat de 
CJ Mehedinţi pentru reabilitarea, 
extinderea şi dotarea Ambulatoriului 
de Specialitate al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă, proiect finanţat cu 
fonduri europene.

În cadrul aceluiaşi proiect au fost 
livrate deja o staţie de monitorizare 
funcţii vitale cu 24 monitoare, 
sistem ecografie ultraportabil, 10 
paturi ATI, 3 aparate EKG portabile, 
sistem automat de sterilizare şi 
alte echipamente necesare tratării 
pacienţilor confirmaţi cu COVID 19.

Valoarea acestei  aparatur i 

depăşeşte 3 mil ioane lei ,  iar 
echipamentele vor putea fi folosite 
şi pentru pacienţii care au alte 
probleme de sănătate.

„ N e  p a s ă  d e  s ă n ă t a t e a 
mehedinţenilor, iar această preocupare 
am avut-o pe tot parcursul mandatului 
de preşedinte al Consiliului Judeţean 
Mehedinţi!”, a declarat preşedintele 
Consiliului Judeţean Mehedinţi, Aladin 
Georgescu.

Creşte numărul deceselor 
în rândul persoanelor 

confirmate cu COVID-19
Potrivit Instituţiei Prefectului din 

Mehedinţi, duminică, 30 august, s-au 
înregistrat alte două decese în rândul 
celor diagnosticaţi cu COVID-19 în 
judeţ. Este vorba de doi bărbaţi care 
aveau şi alte afecţiuni cronice.

Primul deces a fost înregistrat 
în cazul unui bărbat cu vârsta de 
73 de ani. Acesta fusese confirmat 
cu COVID-19 şi internat în data de 
23.07.2020. Duminică, 30 august, 
a fost declarat decesul. Pacientul 
suferea de diabet zaharat tip II.

Cel de al doilea deces a fost 
înregistrat la un mehedinţean de 68 
de ani. Persoana a fost confirmată 
cu COVID-19 şi internată în data 
de 29 august, iar o zi mai târziu a 

fost declarat decesul. Comorbidităţi: 
diabet zaharat tip II cu complicaţii 
multiple vasculare şi neurologice, 
boală cronică de rinichi, bradicardie, 
angină pectorală, hipertensiune 
arterială.

Până duminică, 30 august, în 
Mehedinţi s-au înregistrat 1.126 de 
persoane confirmate cu COVID-19 
de la începutul epidemiei, 9 cazuri 
de îmbolnăvire fiind înregistrate 
în ultima zi. Dintre acestea, 68 de 
persoane sunt internate, iar 57 sunt 
asimptomatice şi se află în izolare la 
domiciliu.

În judeţ, bilanţul deceselor a 
ajuns la 58.

Cristina PLEȘOIANU



Marți, 1 Septembrie 2020OLT2

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 7 SEPTEMBRIE – 13 SEPTEMBRIE 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:

PTA 9 Mârşani09:00 - 16:00
Mârşani PTA 8 Mârşani, PT terţi: PTA 2 SMA Mârşani09:00 - 16:00

Craiova PT 475 - cart. 1 Mai, străzile: Dr. St. Berceanu, 
Dr. M. Cănciulescu, Popoveni, Măceşului, zona 
blocurilor: I32, I33, I34, I35, I36, I37, I38, I39, 
I40, I41, I42, I43, I44, 104

09:00 - 16:00

Mârşani

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Ianca

PTCZ DGA Măgura Gâştii, PTA 8 Dăbuleni, PTA 
9 Dăbuleni, PT terţi: PTAB Staţie W1N2 Nord, 
PTAB Staţie W1N2 Sud, PTCZ PS/W1, PTA 3 
Staţie Irigaţii 3 Agronova, PTA Pepinieră Ianca

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA 1 Dobridor
08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 2 Dobridor
11:30 - 15:30 Moţăţei PTA CAP Steagu Roşu Moţăţei

08:00 - 12:00 Băileşti PTA Sat Balasan
03.09

08.09

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Odoleni, PTA Popeşti, PTA Valea Muierii, 
PTA 1 Bodăieştii de Sus, PTA 2 Bodăieştii de Sus

PT 685 - Şimnicul de Jos, străzile: Floreşti şi 
aleile aferente,Grădinari, PT 634 – str. Potelu

09:00 - 16:00

Craiova, 
Pieleşti

PT 618 – vile Brăgaru –  zona Metro09:00 - 16:00

Poiana 
Mare

PTA TBC (Spital) Poiana Mare09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00 Argetoaia PTA 1 Argetoaia, PTA 2 Argetoaia, PTA 3 
Argetoaia, PTA SMA Argetoaia

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 1 Moţăţei Gară

11:30 - 15:30 Moţăţei PTA 2 Moţăţei Gară
12:00 - 16:00 Moţăţei PTA 1 Moţăţei

12:00 - 16:00 Unirea PTA 1 Unirea

Trei comune din judeţ îşi unesc 
forţele pentru înfiinţarea unei reţele 

de gaze naturale
Cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Olt se va înf i inţa o asociaţ ie 
in tercomuni tară  formată d in 
administraţiile locale din Brebeni, 
Coteana şi Ipoteşti. Scopul asociaţiei 
este atragerea de fonduri europene 
pentru înfiinţarea unei reţele de gaze 
naturale în cele trei localităţi.

O primă şedinţă tehnică de lucru 
susţinută de preşedintele CJ Olt, 
Marius Oprescu, a avut loc, luni, la 

sediul forului judeţean. La şedinţă 
au participat viceprimarul comunei 
Coteana, Ionuţ Dima, şi primarii 
comunelor Brebeni şi Ipoteşti, Marian 
Ivan şi Ion Căpraru.

Marius Oprescu i-a asigurat pe 
reprezentanţii celor trei localităţi 
de suport tehnic şi financiar, pentru 
crearea unei asociaţii intercomunitare 
de dezvoltare, în vederea atragerii 
de fonduri europene necesare 

înfiinţării reţelei de gaze naturale, în 
comunităţile respective.

„Susţin astfel de demersuri 
deoarece introducerea de gaze 
naturale reprezintă un domeniu 
prioritar pentru fiecare localitate, un 
domeniu definitoriu pentru creşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor, dar şi pentru 
mediul economic din acea zonă”, a 
declarat Marius Oprescu.

Cristina PLEȘOIANU

Bărbat din Mihăeşti,
 reţinut după ce a agresat 

sexual o femeie
Un bărbat de 37 de ani, din 

comuna Mihăeşti, Olt, a fost reţinut 
de poliţiştii din Teleorman, după 
ce ar fi agresat sexual o femeie, în 
municipiul Alexandria.

Potrivit IPJ Teleorman, în timp 
ce femeia se întorcea de la serviciu, 
bărbatul a venit din spatele ei şi i-a 
introdus mâna sub fustă.

„Poliţiştii care s-au deplasat la 
faţa locului, în zona indicată de 
către apelant şi persoana vătămată, 
au identificat un bărbat în vârstă 
de 37 de ani din comuna Mihăieşti, 
judeţul Olt, acesta fiind condus la 
sediul poliţiei pentru continuarea 

cercetărilor, întocmind în acest 
sens dosar sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de agresiune sexuală”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Teleorman, Daniela Păşu.

În urma probatoriului administrat 
în cauză bărbatul a fost reţinut, iar 
la data de 29 august a.c. a fost 
dispusă punerea în mişcare a acţiunii 
penale, cercetările fiind continuate 
sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Alexandria, scrie 
Gazeta Nouă.

Cristina PLEȘOIANU
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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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 7 SEPTEMBRIE – 13 SEPTEMBRIE 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 Argetoaia PTA 1 Argetoaia, PTA 2 Argetoaia, PTA 3 
Argetoaia, PTA SMA Argetoaia

04.09

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Ianca

PT Staţie W1N2 Nord, PTCZ DGA Măgura Gâştii, 
PTA 8 Dăbuleni, PT 9 Dăbuleni, PTCZ PS/W1,  
PT terţi: PT Staţie W1N2 Sud , PTA 3 Staţie 
Irigaţii Agronova, PTA Pepinieră Ianca

PT 729 - Şimnicul de Jos09:00 - 16:00

Bucovăţ PT 474 - sat Cârligei09:00 - 16:00
Podari PT 291 - CAP Branişte09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00 Poiana 
Mare

PTA TBC (Spital) Poiana Mare, PTCZ Poştă 
(PTTR) Poiana Mare

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA 2 Moţăţei

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 3 Moţăţei
11:30 - 15:30 Moţăţei PTA 4 Moţăţei
12:00 - 16:00 Moţăţei PTA 5 Moţăţei

ISU Mehedinţi: 34 de misiuni în 
doar 24 de ore. Pompierii au intervenit

 la patru accidente rutiere

Pe parcursul zilei de luni, 31 
august, pompierii mehedinţeni au 
efectuat 34 de misiuni, dintre care 
4 pentru salvarea victimelor unor 
accidente rutiere, alte 4 pentru 
stingerea unor incendii, 9 pentru 
acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă unor persoane care au 
solicitat ajutorul apelând numărul 
unic de urgenţă 112, iar 13 pentru 
prevenirea şi combaterea răspândirii 
noului coronavirus. 

Totodată, pompierii au intervenit 
pentru îndepărtarea a două roiuri de 
gărgăuni din gospodăriile cetăţenilor, 
deblocarea uşii unui apartament în 
interiorul căruia se afla o persoană 
care necesita îngrijiri medicale, dar 
şi pentru asigurarea apei menajere 
unei mănăstiri.

Pompierii mehedinţeni au fost 
solicitaţi să intervină pentru salvarea 
victimelor a patru accidente rutiere, 
în urma cărora trei persoane au fost 
transportate la spital. Două dintre 
acestea au fost predate echipajelor 
medicale SMURD şi SAJ, după ce 
salvatorii le-au extras, în stare de 
inconştienţă - cu politraumatisme, 
dintre fiarele contorsionate ale unui 
autoturism care a acroşat remorca 

unui autotren şi a izbit un parapet 
din beton, pe DN 56 B, în localitatea 
Ostrovu Corbului. 

Cea  de  a  t re i a  pe r soană 
transportată de paramedicii SMURD la 
spital a fost un tânăr, în vârstă de circa 
24 de ani, care a suferit traumatisme, 
în urma unui accident rutier produs 
aseară în localitatea Hinova, pe DN 
56A, după ce autoturismul în care 
se afla a derapat în afara părţii 
carosabile.  

Salvatorii au fost solicitaţi să 
intervină şi pentru stingerea a patru 
incendii, două dintre acestea izbucnite 
la autoturisme, iar alte două la 
vegetaţie uscată. Pompierii militari au 
reuşit să stingă incendiile în limitele 
găsite, împiedicând extinderea 
flăcărilor. Cauzele probabile de 
izbucnire a celor două incendii 
manifestate la autoturisme au fost: 
efectul termic produs de scurgerile 
de lichide combustibile, respectiv 
un scurtcircuit electric produs de un 
conductor electric defect sau neizolat 
corespunzător.



Joi, 3 Septembrie 2020MEHEDINȚI2

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:

04.09

09:00 - 17:00 Castranova PTA 1 Castranova

PTA 1 Căciulatu, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior09:00 - 16:00

Craiova PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, 
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2, R1, 
Şcoala Gen. nr. 12

09:00 - 16:00

Dăbuleni PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni, PTA Alimentare 
cu Apă Dăbuleni, PTA 10 Dăbuleni, PTA IAS 
Dăbuleni, PTA SMA Dăbuleni, PTA 14 Dăbuleni, 
PTA GSI Dăbuleni, PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 
Dăbuleni, PT terţi: PTA 1 Alimentare cu Apă 
Dăbuleni, PTA 2 Alimentare cu Apă Dăbuleni, 
PTA SA Drumul Belşugului Dăbuleni, PTCZ 
Vinalcool Dăbuleni

09:00 - 17:00

Terpeziţa, 
Vela

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA 6 Moţăţei

08:30 - 12:30 Moţăţei PTA 7 Moţăţei
11:30 - 15:30 Moţăţei PTA IAS Mişoaica Moţăţei
12:00 - 16:00 Moţăţei PTA Competrol Moţăţei Gară

Incendiu în Parcul Naţional 
Domogled

Pompierii din Mehedinţi intervin 
pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit în Parcul Naţional 
Domogled. Salvatorii folosesc o 
aeronavă de recunoaştere, pentru 
că nu pot pătrunde în zona în care 
se manifestă incendiul.

Conform pompierilor, în Parcul 
Naţional Domogled -Valea Cernei, 
zona Cheile Tasnei, a fost observat 
un început de incendiu.

La faţa locului a mers un echipaj 
de pompieri din cadrul subunităţii 
Baia de Aramă, dar şi lucrători ai 
Ocolului Silvic Tarniţa, precum şi 
rangerii de la Parcul Domogled, scrie 
Mediafax.

Întrucât incendiul se manifestă 
într-o zonă inaccesibilă personalului 
de intervenţie, a fost solicitat sprijinul 
unei aeronave pentru executarea 
unei misiuni de recunoaştere.



Vineri, 4 Septembrie 2020POLITICĂ2

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:

11.09

PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A.09:00 - 16:00
Craiova PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, 

zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2, R1, 
Şcoala Gen. nr. 12

09:00 - 16:00

Filiaşi PTA 2 Fratoştiţa, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 4 
Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa Rudari, PTA Uscăci

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA Floreşti

09:00 - 17:00 Craiova PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferente
09:00 - 17:00 Craiova PT 431 – străzile: N. Iorga şi aleea N. Iorga, 

Milcov, Deznăţui, N. Julea, zona blocurilor: B 
16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B 22, B 23, B 
24, B 25, B 26, B 27, B 28, A 51, A 52, A 53, A 
54, A 55, A 56, A 57, A 58, A 59, A 60, A 61, 
A 62, A 63

08:00 - 16:00 Pieleşti PTA 1 Câmpeni, PTA 2 Câmpeni

Craiova PT 585 - cart. Craioviţa, zona blocurilor: T1, 
T2, T3, 402A, 402B, 403A, 403B, 404A, 404B, 
405A, 405B, 406A, 406B, B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, B7, B8, S6

09:00 - 16:00

08:00 - 12:00 Pleniţa PTA 2 Pleniţa

08:30 - 12:30 Pleniţa PTA 2 Pleniţa
11:30 - 15:30 Pleniţa PTA 2 Pleniţa
12:00 - 16:00 Pleniţa PTA 2 Pleniţa

Ion Oancea, candidatul PSD la funcţia de
 primar al comunei Bratovoeşti

Vreau să mulţumesc tuturor celor care şi-au adus aportul alături de mine la dezvoltarea comunei
„Gospodarul bun de la poartă se 

cunoaşte”. Această maximă este perfect 
valabilă pentru primarul din comuna 
Bratovoeşti. Comuna s-a dezvoltat 
enorm în ultimii ani, iar proiectele pentru 
perioada următoare sunt deja bine 
stabilite de candidatul PSD la funcţia 
de primar al comunei, Ion Oancea. 
La Bratovoeşti se află şi primul centru 
SMURD - Centrul permanent pentru 
serviciul voluntar situaţii de urgenţă care 
va fi predat Detaşamentului 2 de Pompieri 
Craiova.

Principala preocupare a primarului 
Ion Oancea, dar şi a întregului aparat de 
specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Bratovoeşti, de la începutul mandatului 
de primar a fost gospodărirea eficientă 
a comunei, a bugetului local şi nu în 
ultimul rând bunăstarea cetăţenilor din 
comuna Bratovoeşti, vizând: dezvoltarea 
infrastructurii comunei Bratovoeşti, 
a t ragerea de Fondur i  Europene 
nerambursabile în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute în „Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Bratovoeşti”, 
atragerea de investitori, asigurarea 
transparenţei în ceea ce priveşte 
cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor 
întreprinse de administraţia publică; 
eficientizarea serviciilor aparatului prin 
asigurarea condiţiilor şi a climatului optim 
de lucru în cadrul Primăriei comunei 
Bratovoeşti, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, 
beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

„Mi-am asumat rolul de a comunica 
activ şi pot spune că aşa cum am început 
încă de la preluarea mandatului, am 
dorit să intru în legătură directă cu cât 

mai mulţi cetăţeni ai acestei comunităţi, 
considerând că nu întotdeauna un 
cetăţean se adresează primăriei şi doar 
atunci când acesta ajunge într-un impas, 
cu problemele cu care se confruntă în 
viaţa de zi cu zi. Fiecare contact a fost 
foarte important pentru mine, oferindu-
mi o mai bună viziune asupra soluţiilor 
de implementare. Cred că este loc de 
mai mult pentru modernizarea acestei 
localităţi, cred că se poate mai mult, 
dacă interesul cetăţeanului va fi ascultat 
şi alte interese vor fi înlăturate”, a spus 
Ion Oancea.

Sănătatea locuitorilor comunei a 
fost permanent o prioritate pentru Ion 
Oancea. Comuna este una modernă în 
care oamenii au acces facil la servicii 
medicale de cal itate. În comună 
funcţionează un dispensar modern, 
cabinete medicale, policlinică pentru 
toate specializările medicale, farmacie, 
cabinet stomatologic, dar şi asistenţă 
medicală comunitară.

În urma unei investiţii de 2,1 milioane 
lei, bani proveniţi din Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală şi de la bugetul local, 
locuitorii comunei doljene Bratovoeşti 
au un dispensar modern. În clădire 
funcţionează şi biblioteca, dar şi serviciul 
local de evidenţă a persoanelor. La 
etaj funcţionează cabinete de asistenţi 
medicali comunitari, poşta, biblioteca, 
arhiva, asistenţa socială.

În comună se lucrează intens la 
introducerea reţelei de apă şi canalizare, 
la fel şi grădiniţele care ar urma ca 
de anul viitor să aibă grupuri sanitare 
decente.



Luni, 7 Septembrie 2020POLITICĂ2

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:

14.09

PTA 1 Ostroveni, PTA 4 Ostroveni, PTA 
5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA IMA 
Ostroveni, PTA 3 Ostroveni, PTA Moară 
Grindeni, PT terţi: PTA Complex Vaci Otroveni, 
PTAB 2 ECO NRG, PTAB 2 ECO NRG

09:00 - 17:00

Gighera PTA SRP 2 Nedeia Sat, PTA 2 Nedeia, PTA 
2 Gighera

09:00 - 17:00

Băileşti PTA Bucătărie 2 Băileşti09:00 - 17:00

Ostroveni

09:00 - 17:00 Băileşti PTA Legume Băileşti

Leu, 
Castranova

PTCZ Uscătorie Leu, PTA 3 Leu, PTA 5 Leu, PTA 
6 Leu, PTA 7 Leu, PTA SMA Leu, PTA 1 Leu, 
PTA 4 Leu, PTA 8 Leu, PTA 2 Leu, PTA 1 Puţuri, 
PTA 2 Puţuri, PTA Staţie Apă Castranova, 
PTA 1 Castranova, PTA 2 Castranova, PTA 3 
Castranova, PTA 4 Castranova, PT terţi: PTA 
VALCOS HOLDING, PTA 1 Fermă Vegetală, 
PTA Sericicol Leu

10:00 - 18:00

08:00 - 12:00 Pleniţa PTA 6 Pleniţa

08:30 - 12:30 Pleniţa PTCZ Blocuri Pleniţa
11:30 - 15:30 Pleniţa PTA SMA Pleniţa
12:00 - 16:00 Pleniţa PTA Moară Pleniţa

PSD Dolj va asigura servicii de urbanism 
la un click distanţă

Informaţia reprezintă baza 
democraţiei, iar democraţia ar fi 
de neconceput fără accesul liber al 
cetăţenilor la informaţii. Reforma 
administraţ ie i  publ ice este o 
prioritate pentru PSD Dolj. Una 
dintre preocupările permanente 
a fost aceea de a aduce serviciile 
Consiliului Judeţean Dolj cât mai 
aproape de cetăţean şi a asigura 
gradul maxim de transparenţă în 
activitatea instituţiei, inclusiv prin 
intermediul tehnologiilor moderne şi 
al internetului. Continuăm pe aceeaşi 
linie, prioritar este cetăţeanul, iar 
misiunea noastră este de a facilita 
comunicarea directă între Consiliul 
Judeţean şi comunitate.

Pentru facilitarea accesului la 
informaţii, site-ul CJ Dolj a fost 
dezvoltat şi actualizat în mod constant, 
aspectele relevante şi informaţiile 
utile privind activitatea instituţiei sunt 
prezentate cu operativitate şi pot fi 
uşor accesate. CJ Dolj a fost printre 
primele consilii judeţene din România 
care au creat un site de internet 
pentru activitatea de transport 
rutier de persoane, gestionată de 
către autoritatea de specialitate 
din subordinea instituţiei, punând 
la dispoziţia călătorilor informaţii 
eficient structurate despre cele peste 
100 de trasee, date privind operatorii, 
tipul mijloacelor de transport cu 
care pot circula sau staţiile de oprire 

intermediare până la destinaţie.

„Discover Dolj”,  aplicaţia oficială
a CJ
În 2019, CJ Dolj a lansat un 

ghid turistic digital al judeţului, 
disponibil gratuit. Este vorba de o 
platformă interactivă care include o 
aplicaţie pentru telefoanele mobile 
şi un site, cu informaţii detaliate 
privind principalele obiective din 
toate domeniile majore de interes, 
evenimentele culturale şi artistice 
organizate, sugestii de petrecere a 
timpului liber, în beneficiul tuturor 
vizitatorilor, dar şi al celor care 
locuiesc în judeţ.

Aplicaţia poate fi descărcată de 
pe www.discoverdolj.ro şi cuprinde 
peste 650 de pagini ale obiectivelor 
turistice din tot Doljul şi nu numai. 
Platforma cuprinde şi operatorii 
turistici, spaţiile de cazare, de 
alimentaţie publică şi de agrement 
din judeţ. Tot aici poate fi urmărit 
un calendar al evenimentelor din 
Dolj. Platforma poartă pe cel care o 
accesează, prin tot judeţul, oferind 
informaţii şi despre atracţiile naturale, 
ariile protejate din teritoriu, muzee, 
castele, conace, cule, obiective 
arhitecturale, monumente, statui, 
biserici, mănăstiri, parcuri şi grădini.

Pentru un transport de calitate, 
CJ Dolj prin Programul Operaţional 
Regional SV Oltenia 2021 – 2027, 

Axa Prioritară 2: O regiune cu oraşe 
Smart va implementa un sistem de 
e-ticketing, cu posibilitatea de a 
rezerva on-line biletele, dar şi de a 
le achita direct prin telefonul mobil, 

indiferent de operator. Demersul va 
permite, de asemenea, determinarea 
în timp real, prin intermediul GPS, a 
locului în care se află cu exactitate 
mijlocul de transport.
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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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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:

15.09

PTA Asfalt Bechet, PTA 3 Bechet, PTA Magazin 
Bechet, PTCZ Blocuri Bechet, PTA Balizaj 
Bechet, PT terţi: PTA Dialog (Orange) Bechet, 
PTA Port Bechet, PTA Cerealcom Bechet

09:00 - 17:00

Ostroveni PTA SPE 4 Lişteava, PTA 2 Lişteava, PTA 1 
Lişteava, PTA SMA Grindeni

09:00 - 17:00

Bechet

Rast PTA 1 Rastu Nou08:00 - 12:00

08:30 - 12:30 Rast PTA 2 Rastu Nou

11:30 - 15:30 Rast PTA 3 Rastu Nou
12:00 - 16:00 Rast PTA 4 Rastu Nou

Ciprian Arnăutu, primarul PSD 
de care Rast are nevoie

Comuna Rast are nevoie 
de o conducere nouă, 
de o echipă tânără 
care să fie alături de 
oameni, pentru oameni, 
cu proiecte concrete 
și cu o viziune care să 
aducă localitatea în 
anul 2020. Candidatul 
PSD pentru fotoliul de 
primar, Ciprian Arnăutu, 
a explicat că, alături de 
echipa sa de consilieri, 
își propune să le 
demonstreze răstenilor 
că lucrurile nu sunt nici 
pe departe așa cum s-au 
obișnuit în ultimii peste 
25 de ani.

Fiu al satului, care cunoaşte 
toate problemele comunei, Ciprian 
Arnăutu e direct interesat de 
problemele pe care comunitatea 
le are şi consideră că e nevoie de 
o implicare vizibil mai mare pentru 
a face din Rast o comună cel puţin 
egală cu cele fruntaşe ale judeţului.

„Împreună, avem o nouă şansă 
de a vedea cum este să trăieşti într-o 
comună civilizată, cu posibilităţi 
de creştere a nivelului de trai, cu 
opţiuni concrete pentru fiecare 
cetăţean, indiferent de vârstă. Fie 
că vorbim despre educaţie, locuri 
de muncă, infrastructură, cultură 
sau mediu, fiecare dintre acestea 
este un domeniu care trebuie tratat 
cu seriozitate maximă, pentru că 
toate la un loc, adunate, înseamnă 
mai bine pentru fiecare dintre noi”, 
a precizat Ciprian Arnăutu.

Consiliere pe fonduri europene
pentru fermieri
Pr in t re  pro iecte le  pe care 

c and i d a t u l  PSD  l e  p r opune 
cetăţenilor regăsim asfaltarea de 
drumuri comunale, implementarea 
sistemului de apă şi canalizare 
în toată comuna, reabi l i tarea 
grădiniţei şi a şcolilor, dar şi o 
chestiune extrem de importantă: 
angajarea de specialişti în cadrul 
primăriei, în vederea consilierii pe 
fonduri europene a micilor fermieri. 
Producătorii locali sunt extrem de 
importanţi şi cu un potenţial enorm, 
însă ei au fost uitaţi cu desăvârşire 
de actuala administraţie. Candidatul 
PSD urmează să înfi inţeze, de 
asemenea, un centru de recoltare a 
legumelor, pentru ca producţia locală 
să fie valorificată corespunzător.

Pe lângă proiectele menţionate 
mai sus, Ciprian Arnăutu vrea să 
salubrizeze, în următorul mandat, 
toată comuna, dar în special casele 
dezafectate în urma inundaţiilor, 
cele care au marcat atât de profund 
întreaga comunitate din Rast, dar 
care au şi demonstrat că există 
solidaritate.

Pe  p a r t e a  d e  a g r emen t , 
proiectele din următorul mandat 
cuprind amenajarea unui teren 
de fotbal, dar şi a bălţii comunale 
pentru pescuit sportiv.

„Sunt extrem de optimist în ceea 
ce priveşte o nouă viaţă şi un nou 
început pentru comuna noastră. Cu 
siguranţă, Rast, meriţi mai mult!”, 
a conchis candidatul PSD pentru 
funcţia de primar al comunei Rast, 
Ciprian Arnăutu.

Comandat de Partidul 
Social Democrat – Organizaţia 

Judeţeană DOLJ, executat de SC 
Inter Regional Management SRL, 

Jurnalul Olteniei. CUI Mandatar 
Financiar: 21200019
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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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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:

14.09

PTA 1 Ostroveni, PTA 4 Ostroveni, PTA 5 Ostroveni, 
PTA 6 Ostroveni, PTA IMA Ostroveni, PTA 3 
Ostroveni, PTA Moară Grindeni, PT terţi: PTA 
Complex Vaci Otroveni, PTAB 2 ECO NRG, PTAB 
2 ECO NRG

09:00 - 17:00

Gighera PTA SRP 2 Nedeia Sat, PTA 2 Nedeia, PTA 
2 Gighera

09:00 - 17:00

Băileşti PTA Bucătărie 2 Băileşti09:00 - 17:00

Ostroveni

09:00 - 17:00 Băileşti PTA Legume Băileşti

Leu, 
Castranova

PTCZ Uscătorie Leu, PTA 3 Leu, PTA 5 Leu, PTA 6 
Leu, PTA 7 Leu, PTA SMA Leu, PTA 1 Leu, PTA 4 Leu, 
PTA 8 Leu, PTA 2 Leu, PTA 1 Puţuri, PTA 2 Puţuri, 
PTA Staţie Apă Castranova, PTA 1 Castranova, PTA 2 
Castranova, PTA 3 Castranova, PTA 4 Castranova, PT 
terţi: PTA VALCOS HOLDING, PTA 1 Fermă Vegetală, 
PTA Sericicol Leu

10:00 - 18:00

08:00 - 12:00 Pleniţa PTA 6 Pleniţa
08:30 - 12:30 Pleniţa PTCZ Blocuri Pleniţa
11:30 - 15:30 Pleniţa PTA SMA Pleniţa
12:00 - 16:00 Pleniţa PTA Moară Pleniţa

09:00 - 14:00 Melineşti PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus

11.09

PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A.09:00 - 16:00
Craiova PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, zona 

blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, C1, C2, 
C3, G, B8, B4, D2, R1, Şcoala Gen. nr. 12

09:00 - 16:00

Filiaşi PTA 2 Fratoştiţa, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 4 
Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa Rudari, PTA Uscăci

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00 Şimnicu de Sus PTA Floreşti
09:00 - 17:00 Craiova PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferente
09:00 - 17:00 Craiova PT 431 – străzile: N. Iorga şi aleea N. Iorga, Milcov, 

Deznăţui, N. Julea, zona blocurilor: B 16, B 17, B 18, 
B 19, B 20, B 21, B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, 
B 28, A 51, A 52, A 53, A 54, A 55, A 56, A 57, A 58, 
A 59, A 60, A 61, A 62, A 63

08:00 - 16:00 Pieleşti PTA 1 Câmpeni, PTA 2 Câmpeni

Craiova PT 585 - cart. Craioviţa, zona blocurilor: T1, T2, T3, 
402A, 402B, 403A, 403B, 404A, 404B, 405A, 405B, 
406A, 406B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, S6

09:00 - 16:00

08:00 - 12:00 Pleniţa PTA 2 Pleniţa
08:30 - 12:30 Pleniţa PTA 3 Pleniţa
11:30 - 15:30 Pleniţa PTA 4 Pleniţa
12:00 - 16:00 Pleniţa PTA 5 Pleniţa

08:00 - 17:00 Gighera PTCZ SPP 6 (PC8), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terţi: 
PTAB OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

Aeroportul din Craiova creşte cu fonduri europene
83 de milioane de euro este valoarea totală a investiţiilor care se vor realiza la

 Aeroportul Internaţional Craiova în 2020 – 2024

Candidatul al ianţei PSD+ALDE 
la preşedinţia Consiliului Judeţean 
(CJ) Dolj, Cosmin Vasile, propune un 
plan de investiţii masive, cu finanţare 
certă, pentru extinderea Aeroportului 
Internaţional Craiova, un obiectiv care 
garantează dezvoltarea economică şi 
socială a judeţului şi a întregii regiuni 
Oltenia.

Aeroportul a fost un pariu asumat 
şi câştigat de administraţia PSD. Atunci 
când Consiliul Judeţean Dolj a hotărât 
să lanseze revitalizarea acestui obiectiv, 
de la Craiova se zbura doar ocazional: 
în 2007, spre exemplu, doar 5.113 
călători trecuseră prin acest aeroport. 
Prin comparaţie, în 2019, numărul a fost 
de peste 100 de ori mai mare: 514.544 
de pasageri.

„Pentru noi, aceste cifre măsoară 
reuşita şi necesitatea unui proiect în 
care toată echipa Consiliului Judeţean, 
în frunte cu domnul preşedinte Ion 
Prioteasa, a crezut foarte mult. Am ştiut 
că, datorită aeroportului, putem veni în 
sprijinul multor oameni, din Dolj şi din 
toată Oltenia, oameni care mergeau 
să lucreze în străinătate, oameni care 
aveau copii, rude şi prieteni peste hotare, 
oameni care, pur şi simplu, doreau să 
viziteze alte ţări. De partea cealaltă, 
analizele noastre ne-au indicat, iar 
investitorii ne-au confirmat că aeroportul 
era o condiţie pentru atragerea unor 
companii interesate să îşi dezvolte 
afacerile în această zonă şi să creeze 
locuri de muncă”, a relatat actualul 
vicepreşedinte al CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Condiţii mai bune, rezultate vizibile
Î n  c i u d a  c o n t e s t a t a r i l o r, 

administraţia PSD a început un plan 
de investiţii alimentat, într-o primă 
etapă, cu peste 15 milioane de euro 
din bugetul propriu al CJ Dolj, bani 

care au asigurat modernizarea şi 
extinderea terminalelor, construirea 
unui nou turn de control, amenajarea 
pa r c ă r i l o r  ş i  a  s pa ţ i i l o r  ve r z i , 
da r  ş i  do ta rea  cu  ech ipamente 
performante.
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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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   PERIOADA 14 SEPTEMBRIE – 21 SEPTEMBRIE 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:

17.09

PTCZ Irigaţii Vârtop (Staţie Pompare Cornu)09:00 - 16:00
Segarcea PTCZ FNC Segarcea, PTA IAS Segarcea, PTCZ Blocuri 

str. Unirii Segarcea, PTA 2 Segarcea, PT terţi: PTCZ 
Spital Segarcea, PTCZ Alimentare cu Apă Segarcea, 
PTA Pompe EGO Segarcea

09:00 - 17:00

Negoi PTA 4 Negoi12:00 - 16:00

Vârtop

Cetate PTA 2 Cetate, PTA CRR Cetate, PTA Moară 
Ţărănească, PTA 1 Cetate, PTA 3 Cetate, PTA 4 
Cetate, PTA 5 Cetate, PTA Moară Cetate, PT terţi: 
PTAB East Way Spedition Cetate, PTA Staţie Epurare 
Nr. 1, PTCZ Munca Cetate, PTA Piscicola Cetate, PTA 
Port Cetate

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00 Cetate PTA SPA 2 Cetate, PTA IAS Cetate, PTA SPA 1 
Cetate, PTCZ SPA 1 Cetate, PT terţi: PTAb CEF 
Eco Dinam Group

08:00 - 12:00 Negoi PTA 1 Negoi
08:30 - 12:30 Negoi PTA 2 Negoi
11:30 - 15:30 Negoi PTA 3 Negoi

Ion Calopăreanu, candidatul PSD pentru primăria 
Urzicuţa: „Trebuie să avem grijă de oameni”

Născut şi crescut în Urzicuţa, 
Ion Calopăreanu, candidatul 
PSD pentru funcţia de primar, 
cunoaşte toate problemele cu 
care se confruntă localitatea. 
Experienţa celor trei mandate 
de consilier local l-au făcut să 
înţeleagă faptul că prioritatea 
oricărei administraţii trebuie să 
fie oamenii.

„Înainte de toate vreau să subliniez 
faptul că sunt singurul candidat născut şi 
crescut aici, în Urzicuţa. Nu spun asta ca 
pe un reproş la adresa contracandidaţilor 
mei, dar consider că acest lucru îmi oferă 
avantajul de a cunoaşte cel mai bine 
problemele şi nevoile acestei comunităţi”, 
spune Ion Calopăreanu. Este convins că, 
pentru ca o administraţie să aibă succes, 
ea trebuie să pună în centrul strategiilor de 
investiţii oamenii din localitate. „Obligaţia 
şi datoria noastră, ca şi aleşi locali, este 
să ne ocupăm de problemele şi nevoile 
comunităţii, ale oamenilor. De aceea, 
pentru mine, partea socială este extrem 
de importantă.

Să ştiţi că locuitorii comunei noastre 
au, în mare parte, aceleaşi doleanţe şi 
aşteptări de la primarul lor ca oricare 
alt om din această ţară: apă, canalizare 
şi străzi asfaltate. De aceea, în ultimii 
patru ani, administraţia PSD, din care am 
făcut parte, a implementat două proiecte 
extrem de necesare, respectiv realizarea 
unui sistem de canalizare pentru apa 
menajeră, în valoare de peste 1,5 milioane 
de euro, bani proveniţi din PNDR, precum 

şi completarea sistemului de alimentare cu 
apă potabilă, investiţie de peste 220.000 
de euro, derulată prin PNDL”, a menţionat 
candidatul PSD.

Pe lista investiţiilor implementate ori 
care au fost începute mai apar amenajarea 
căminului cultural Urzica-Mare (aproximativ 
100.000 de euro), realizarea unui sistem de 
supraveghere video (aproximativ 80.000 de 
euro), precum şi dotarea Şcolii Gimnaziale 
„Barbu Ionescu” (aproximativ 110.000 de 
euro).

Urmează alţi patru ani de investiţii
Refer i tor la ce urmează, Ion 

Calopăreanu mizează pe continuitate. 
„Este foarte important ca, în următorii 
patru ani, să avem şansa să mergem mai 
departe cu proiectele administraţiei PSD. 
Sunt deja numeroase proiecte pentru 
care s-au demarat procedurile şi am 
convingerea că le putem implementa, 
astfel încât să îmbunătăţim semnificativ 
nivelul de trai în comuna Urzicuţa”, a 
precizat candidatul social-democrat. Pe 
lista proiectelor sale se află modernizarea 
a peste 8 kilometri de drumuri, racordarea 
localităţii la reţeaua de gaze, finalizarea 
sistemului de canalizare a apelor menajere 
la nivelul întregii comune şi racordarea, 
gratuită, a tuturor gospodăriilor la reţeaua 
de canalizare, amenajarea locurilor de 
joacă la grădiniţele de pe raza localităţii 
ori montarea de panouri solare la Şcoala 
Gimnazială „Barbu Ionescu” şi la staţia de 
apă a localităţii pentru reducerea costurilor 
cu energia electrică. „Avem deja stabilite 
ţintele pentru perioada care urmează. Pe 
lângă cele prezentate mai sus, aş vrea să 
menţionez că una dintre priorităţile mele o 

reprezintă stimularea creării de noi locuri 
de muncă la nivelul localităţii. În acest sens, 
voi sprijini realizarea, printr-un parteneriat 
public-privat, a unei ferme agricole de 
legume de tip aquaculture, precum şi a 
unei fabrici de jante. Am purtat discuţii pe 
marginea acestor proiecte şi sunt optimist 
că vom reuşi să le vedem funcţionale.

Este vital să oferim oamenilor din 
localitate oportunităţi de angajare, astfel 
încât să nu mai fie obligaţi să plece în 
căutarea unor locuri de muncă. Aşa îi 
putem ajuta cel mai mult. Plus că vom 

genera venituri suplimentare la buget, 
bani care pot fi folosiţi pentru susţinerea 
altor programe şi proiecte”, a spus Ion 
Calopăreanu, care a adăugat că, pe lista 
sa de proiecte, este şi amenajarea bălţilor 
de pe raza comunei în zone destinate 
pescuitului şi agrementului.
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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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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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Elevii din Filiaşi se pot întoarce liniştiţi la şcoală din 14 
septembrie. Administraţia locală a făcut investiţii majore 
pentru ca unităţile de învăţământ să fie cât mai sigure

Mai sunt doar câteva zile până 
la primul clopoţel, iar emoţiile din 
acest an sunt mai mari ca niciodată. 
În contextul crizei sanitare existente, 
cei mai temători sunt părinţii ai 
căror copii vor trebui să se aşeze în 
bănci şi să participe la cursuri într-o 
atmosferă mai tensionată decât în 
alţi ani. Administraţia locală a avut 
astfel greaua misiune de a lua cele 
mai eficiente măsuri atât pentru şcoli, 
cât şi pentru unităţile sanitare din 
zonă, astfel ca întreaga comunitate 
să fie liniştită că începerea şcolii nu va 
aduce cu sine o criză epidemiologică.

„Trăim vremuri grele, dar acestea 
nu trebuie să ajungă să îi afecteze 
pe copii. Sunt părinte, iar soţia 
mea este cadru didactic. Reuşesc 
astfel să văd lucrurile din ambele 
perspective. Eforturile mele sunt 
orientate astfel încât atât elevii, cât 
şi cadrele didactice să fie convinşi 
că unitatea de învăţământ este 
un loc sigur. În acest sens, au fost 
alocate fonduri speciale pentru 
crearea unor circuite separate de 
acces şi ieşire din curtea şcolii, 
pentru achiziţionarea şi montarea 
de dispensere de dezinfectant, 
precum şi pentru toate necesităţile 
semnalate de directorii şcolilor şi 
grădiniţelor. Dau asigurări că vom 
vom pune la dispoziţie  tot ceea ce 
este nevoie pentru ca desfăşurarea 
cursurilor să se realizeze în condiţii 
de siguranţă pentru elevi, părinţi şi 
profesori”, explică Costeluş Gheorghe 
Ilie, primarul oraşului Filiaşi.

De altfel, investiţiile în unităţile 
de învăţământ s-au făcut cu 
responsabi l i tate şi înainte de 
izbucnirea pandemiei. Atât Școala 
Gimnazială din oraş, cât şi clădirea 
Liceului Tehnologic Dimitrie Filişanu 
au fost anvelopate.

„Pe lângă ceea ce am reuşit să 
consolidăm până acum, am accesat 
şi fonduri europene prin intermediul 
Programului Operaţional 2014-2020, 
astfel încât să putem moderniza două 
corpuri de clădire aparţinând Licelui 
Tehnologic. Tot aici s-a realizat şi un 
teren multifuncţional cu nocturnă 
pentru desfăşurarea în condiţii 
decente a orelor de sport. Nu i-am 
uitat nici pe preşcolari, astfel că am 
început proiectul reabilitarea termică 
a clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea trei grădiniţe din oraş. În 
plus, vom construi încă o grădiniţă”, 
explică edilul-şef.

Și unităţile medicale au primit 
investiţii şi dotări care să ofere servicii 
de calitate filişenilor.

„Acum, în vremurile crizei sanitare 
extrem de grave pe care o traversăm, 
este foarte important pentru întreaga 
comunitate să ştie că vor avea 
parte de servicii medicale la cele 
mai înalte standarde posibile. Ne-
am preocupat în mod special de 
sănătatea locuitorilor noştri. Am 
investit în lucrarea de extindere a 
sălii de aşteptare pentru urgenţe şi 
în construirea policlinicii din incinta 
Spitalului Filişanilor. Încă din 2018, 
acesta beneficiază de un sediu nou, 

dotări şi aparatură ultramodernă, 
saloane cu televizor, aer condiţionat 
şi frigider. De câteva luni a fost 
achiziţionat şi un computer tomograf. 
Toate aceste investiţii vor continua 
în măsura în care apar noi necesităţi 
impuse de situaţia epidemiologică”, 
promite Costeluş Gheorghe Ilie, 
primarul oraşului.

Oraşul Filiaşi a devenit cunoscut în 
toată ţara pentru decizia municipalităţii 
de a dezinfecta sistematic toate 
spaţiile publice închise sau deschise, 

atât pe perioada stării de urgenţă, cât 
şi pe toată perioada stării de alertă. 
Acesta dă asigurări că toate aceste 
măsuri vor continua, de aceea şi-a 
depus candidatura pentru un nou 
mandat de primar din partea PSD.
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