
Luni, 14 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 21 SEPTEMBRIE – 27 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:

21.09

PTCZ SRP 1 Nedeia09:00 - 16:00
Basarabi PTA 1 Basarabi08:30 - 12:30
Gighera

Cetate, 
Moţăţei

PTA 1 Fântâna Banului, PTA 2 Fântâna Banului, PTA 
3 Fântâna Banului, PTA 2 Moreni, PTA SMA Fântâna 
Banului, PTA IAS Moţăţei Gară,  PT terţi: PTA SMA 
Dobridor

09:00 - 17:00

„Romanescu”: renaştere la un 
veac de la inaugurare

Parcul „Nicolae Romanescu”, un 
obiectiv cu adevărat reprezentativ 
pentru Bănie, punct de atracţie 
pentru craioveni şi pentru vizitatorii 
de pretutindeni, şi-a recăpătat 
splendoarea de acum mai bine de 
un secol, printr-o amplă investiţie, 
derulată în mandatul primarului Lia 
Olguţa Vasilescu.

Recunoscut de specialişti drept 
unul dintre cele mai spectaculoase 
parcuri în stil romantic din lume şi 
plasat pe poziţia a cincea într-un 
clasament internaţional de profil, 
Parcul „Nicolae Romanescu” prindea 
contur, la începutul secolului trecut, 
pe terenurile care aparţinuseră 
familiei Bibescu. Întocmite de unul 
dintre cei mai prestigioşi arhitecţi 
peisagişti ai vremii, francezul 
Edouard Redont, planurile sale erau 
premiate cu medalia de aur, în anul 
1900, la Expoziţia Universală de la 
Paris. Realizarea era considerată 
atât de importantă în epocă încât 
la inaugurare, în 1903, a participat 
însuşi regele Carol I al României.

Revitalizare cu fonduri europene
Monument istoric de interes 

naţional, parcul se distinge prin 
cursurile lungi de apă, lacul şi 
debarcaderul, aleile care se întind 
pe aproape 30 de kilometri, Casa 
Bibescu, Castelul Fermecat, Podul 
Suspendat, Grădina Zoologică sau 
Teatrul de Vară.

„Timpul a trecut, iar frumuseţea 

parcului a început să pălească. Am luat 
astfel decizia să reabilităm această 
zonă şi să le redăm craiovenilor unul 
dintre cele mai frumoase obiective 
de vizitat. Am reuşit să obţinem din 
fonduri europene suma necesară 
pentru derularea acestei investiţii.

Iată că, după mai mult de 100 
de ani de la inaugurare, Parcul 
«Nicolae Romanescu» a fost complet 
reabilitat, mai puţin Hipodromul, care 
aparţinea Ministerului Tineretului. 
La Grădina Zoologică au fost mărite 
cuştile animalelor, astfel încât să fie 
respectate standardele europene. 
Teatrul de Vară a fost refăcut din 
temelii şi este una dintre construcţiile 
cele mai frumoase ale Craiovei. 
Căsuţa Grădinarului a fost reabilitată, 
la fel şi Glorieta. A fost refăcută toată 
infrastructura cu asfalt şi granit, au 
fost montaţi sute de stâlpi, realizaţi 
exact cum i-a închipuit Edouard 
Redont în planurile sale. Nu în ultimul 
rând, au fost montate camere de 
supraveghere, au fost construite 
foişoare, a fost instalat un sistem de 
irigare în tot parcul, pentru a putea 
fi plantate flori, au fost înlocuite 
băncile, dar şi gardul”, a declarat Lia 
Olguţa Vasilescu.

Locuri de relaxare în 
toate cartierele
Planul de acţiune al primarului Lia 

Olguţa Vasilescu în domeniul spaţiilor 
verzi a vizat nu doar obiective mari, de 

talia Parcului „Nicolae Romanescu”, ci 
şi intervenţii punctuale, în cartiere, 
fiind reamenajate şi puse la dispoziţia 
craiovenilor toate părculeţele şi 
grădinile publice.

Parcul Independenţei, Parcul 
„Mihai Bravu”, Grădina Rovine, 
Părculeţul  Rotonda, Parcul  1 
Decembrie 1918, din apropierea 
Bisericii Madona Dudu, sunt doar 

câteva dintre zonele al căror aspect 
a fost radical îmbunătăţit.

Comandat de Partidul Social 
Democrat – Organizaţia Judeţeană 
DOLJ, executat de SC Inter Regional 
Management SRL, Jurnalul Olteniei, 
t iraj 2.000 ex. CUI Mandatar 
Financiar: 21200019



Marți, 15 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 21 SEPTEMBRIE – 27 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:

22.09

PTA 2 Răchita de Jos, PTA 1 Răchita de Jos, 
PTA1 Mosna, PTA 2 Mosna, PTA Ştiubei, PTA 
Voiţa, PTA Răchita de Sus

09:00 - 17:00

Vela, 
Orodel, 
Carpen

PTA 1 Suharu, PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 
Gubaucea, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 Bucovicior, PTA 1 
Gubaucea, PTA 1 Bechet (Orodel), PTA 1 Călugărei, 
PTA 2 Călugărei, PTA 1 Verbiţa, PTA 1 Verbicioara, PTA 
2 Carpen, PT terţi: PTA Călugărei Gospodărie Apă, PTA 
Moară Verbicioara

09:00 - 17:00

Vela, 
Brabova

Pleniţa PTA TV2 Pleniţa, PTA 6 Pleniţa, PTA IIL Pleniţa09:00 - 17:00

PTCZ 305 - Sere Işalniţa09:00 - 16:00
Pleniţa PTA 1 Traian08:00 - 12:00
Işalniţa

Pleniţa PTA SMA Traian11:30 - 15:30

„Vom fructifica unul dintre principalele noastre avantaje, existenţa unui centru universitar puternic, cu o 
foarte bună reputaţie” - Cosmin Vasile

Candidatul PSD+ALDE are un plan concret 
de acţiune pentru bunăstare în Dolj

Locurile de muncă, prioritate absolută
Cosmin Vasile, vicepreşedinte 

al Consiliului Judeţean (CJ) Dolj 
şi, totodată, candidatul alianţei 
PSD+ALDE pentru preşedinţia 
instituţiei în mandatul 2020 – 2024, 
se angajează să amplifice una dintre 
cele mai reuşite strategii ale CJ din 
ultimii ani, cea care urmăreşte să 
sprijine mediul de afaceri, să atragă 
în zonă investitori şi să contribuie la 
crearea de locuri de muncă.

Cosmin Vasile vede în mediul 
universitar, în resursa umană bine 
pregătită şi în şansa pe care o 
reprezintă finanţarea europeană 
principalele argumente care vor 
asigura o intensificare a dezvoltării 
economice a judeţului.

„Vo m  f o l o s i  e x p e r i e n ţ a 
anterioară şi accesul tot mai bun 
la fondurile puse la dispoziţie de 
Uniunea Europeană pentru a spori 
implicarea noastră în sectoare cu 
valoare adăugată mare. În felul 
acesta, vom fructifica şi unul dintre 
principalele avantaje ale Craiovei 
şi ale judeţului nostru, existenţa 
unui centru universitar puternic, 
cu o bogată tradiţie şi cu o foarte 
bună reputaţie, capabil să formeze 
specialişti performanţi în domenii de 
viitor. Cu siguranţă că toţi ne dorim 

ca aceşti tineri valoroşi, pregătiţi de 
facultăţile craiovene, să aibă cât 
mai multe opţiuni de a rămâne să 
lucreze în Bănie, după absolvire”, a 
declarat Cosmin Vasile.

Slujbe stabile şi salarii consistente
Pachetul de acţiuni pe care 

candidatul PSD+ALDE şi echipa care îl 
susţine şi le asumă cuprinde proiecte 
care vor rezolva necesităţi majore 
ale judeţului în sfera economică, 
asigurând dezvoltarea afacerilor în 
ramuri capabile să asigure slujbe 
stabile şi salarii consistente.

„Prioritatea o reprezintă crearea 
unui parc destinat întreprinzătorilor 
din domeniul tehnologiei informaţiei, 
investiţie pentru care vom stabili 
un parteneriat cu Universitatea din 
Craiova şi primăria municipiului 
şi, împreună, vom accesa fonduri 
europene prin Programul Operaţional 
Regional SV Oltenia. Vom asigura 
astfel o clădire modernă de birouri, 
cu toate reţelele şi serviciile de 
comunicaţii necesare, cu săli care 
pot găzdui conferinţe, instruiri, 
prezentări.

În aceeaşi formulă de colaborare 
şi din aceeaşi sursă de finanţare, 
vom înfiinţa în Craiova un parc de 

transfer tehnologic, care va susţine 
dezvoltarea ramurilor economice 
ce pun în valoare rezultate ale 
cercetării şi inovării. Acesta va fi 
prevăzut cu propriul incubator de 
afaceri, cu spaţii expoziţionale, dar 
şi cu laboratoare de testare şi de 
elaborare a prototipurilor”, a afirmat 
Cosmin Vasile.

Fonduri europene pentru un 
terminal intermodal
Un alt proiect de importanţă 

majoră în sectorul economic vine 
atât în sprijinul industriilor locale care 
trebuie să-şi expedieze producţia 
către pieţele de desfacere, cât 
şi al întreprinzătorilor care se 
aprovizionează cu materii prime.



Miercuri, 16 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 21 SEPTEMBRIE – 27 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 Valea lui Pătru09:00 - 17:00
Coţofenii 
din Faţă

PTA Pensiune Beharca, PTA 2 SA Beharca, PTA 
Şchiopu, PTA Teişani, PTA Guguleni, PT terţi: PT 
Alimentare cu Apă

09:00 - 17:00
Scăeşti

18.09

PTCZ IAS Gară Robăneşti09:00 - 16:00
Catane PTA 1 Catane08:00 - 12:00

Melineşti PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus12:00 - 18:00

Robăneşti

Catane PTA 2 Catane08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Catane PTA Sat Catane Noi
12:00 - 16:00 Afumaţi PTA Sat Covei
09:00 - 17:00 Secu PTA Comănicea
09:00 - 17:00 Argetoaia PTA Novac

Pieleşti, 
Cârcea

PTM BlackFox, PTAB AGROLAND, PT terţi: 
PTA Plus Auto, PTAB SEMROM

09:00 - 17:00

35 de milioane de euro este valoarea principalelor investiţii pe care Consiliul Judeţean
 le-a finalizat sau le are în derulare în domeniul cultural

Iniţiative generoase pentru diversificarea 
ofertei culturale şi turistice a judeţului. 

Doljul se îmbogăţeşte cu noi muzee
Atenţia pe care administraţia PSD 

a acordat-o inestimabilului patrimoniu 
al Doljului a condus, în anii precedenţi, 
la modernizarea tuturor instituţiilor de 
cultură. În viitorul mandat, Cosmin Vasile 
şi echipa sa se pregătesc să deschidă un 
nou capitol în domeniu, creând o serie 
de obiective emblematice care vor spori 
atractivitatea judeţului, unele dintre ele 
unice la nivel naţional.

Una dintre cele mai importante 
iniţiative din programul candidatului 
al ianţei PSD+ALDE la funcţia de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, 
Cosmin Vasile, are ca punct de pornire 
un proiect de referinţă pentru întreaga 
ţară, aflat deja în derulare.

„Aşa cum se ştie, am reuşit să 
obţinem un milion de euro din fonduri 
europene pentru a conso l ida ş i 
restaura culele din comunele Brabova 
şi Cernăteşti, monumente istorice 
de interes naţional şi unele dintre 
puţinele construcţii de acest tip care 
s-au mai păstrat în Oltenia. După 
încheierea lucrărilor, ele vor fi dotate şi 
amenajate ca puncte muzeale. În plus, 
ne-am propus ca în vecinătatea lor să 
amenajăm Muzeul Satului Oltenesc, 
care va fi inclus în acelaşi circuit cultural 
şi turistic cu cele două cule. Astfel, 
vizitatorii vor avea posibilitatea de a 
studia aici şi locuinţele fortificate, şi 
gospodării ţărăneşti specifice diferitelor 
zone ale regiunii noastre. De asemenea, 

la Cernăteşti vom restaura Conacul 
Săulescu, unde vom înfiinţa un centru 
pentru promovarea tradiţiilor populare, 
capabil să găzduiască spectacole şi 
alte manifestări dedicate folclorului”, a 
declarat Cosmin Vasile.

Valori culturale recuperate de
peste hotare
O fructuoasă colaborare între Consiliul 

Judeţean şi Primăria Craiova va conduce 
la înfiinţarea unui obiectiv unic în peisajul 
naţional - Muzeul Cărţii şi Exilului 
Românesc, dedicat recuperării valorilor 
culturale create în afara graniţelor. Graţie 
donaţiilor de o extremă generozitate ale 
unor personalităţi marcante, viitoarea 
instituţie deţine deja un impresionant 
număr de cărţi şi documente remarcabile, 
până acum inaccesibile publicului, grupate 
în colecţii precum „Mircea Eliade”, „Vintilă 
Horia”, „Arhivele Cenaclului de la Neuilly”, 
„Donaţia Acad. Dan Berindei”, „Donaţia 
Acad. Dinu C. Giurescu”, „Donaţia Acad. 
Basarab Nicolescu”.

„Alături de Cosmin Vasile, am luat 
parte la naşterea acestei iniţiative unice 
şi am convingerea că tot împreună o 
vom duce la bun sfârşit. Am obţinut 
aproape 5 milioane de euro din fonduri 
europene pentru a restaura o clădire 
cu statut de monument istoric, Casa 
Dianu, din Craiova, care va găzdui noul 
muzeu. Tot în cadrul acestui proiect, 
ne vom preocupa şi de achiziţionarea 

tuturor echipamentelor, a mobilierului 
şi a dotărilor necesare pentru această 
instituţie cu o structură complexă, care 
include săli de expoziţii permanente şi 
temporare, pentru adulţi, dar şi pentru 
copii, săli de cercetare, săli multimedia”, 
a precizat preşedintele CJ Dolj, Ion 
Prioteasa.

Galerie modernă pentru 
arta contemporană
O altă instituţie culturală absolut 

necesară, care va contribui la o mai bună 
punere în valoare a imensului patrimoniu 
al Muzeului de Artă, va prinde contur în 
următorul mandat, cu ajutorul fondurilor 
europene.



Joi, 17 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 21 SEPTEMBRIE – 27 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:

24.09

PTCZ 309 - Sere Işalniţa09:00 - 16:00
Maglavit PTA 2 Maglavit08:00 - 12:00
Işalniţa

Maglavit PTA 4 Maglavit08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Maglavit PTA SMA Maglavit
12:00 - 16:00 Maglavit PTA CAP Maglavit

09:00 - 17:00 Plopşor, 
Sălcuţa, 

Vela, 
Terpeziţa

PTA 1 Plopşor, PTA 1 SMA Plopşor, PTA 1 
Sălcuţa, PTA 1 SMA Sălcuţa, PTA 1 Tencănău, 
PTA 1 Vela, PTA SMA Vela, PTA 2 Moară Vela, 
PTA 1 Căciulatu, PT terţi: PTA CAP Sălcuţa, PTA 
SA Căciulatu

„Filantropia”, primul spital construit 
după Revoluţie, în România

Lia Olguţa Vasilescu a fost primarul Craiovei care a considerat sănătatea
o prioritate şi a investit masiv în spitale

Unul dintre cele mai importante 
proiecte ale administraţiei PSD 
conduse de Lia Olguţa Vasilescu în 
perioada 2012 – 2016 a fost acela 
de a le reda craiovenilor spitalele 
care fuseseră lăsate în paragină. 
Cea mai convingătoare reuşită: 
construirea, într-un timp record, 
a unei structuri sanitare la cele 
mai înalte standarde, dotată cu 
aparatură ultramodernă.

Unităţile medicale se aflau într-o 
stare deplorabilă atunci când Lia 
Olguţa Vasilescu şi-a început primul 
mandat de primar al Craiovei: 
infiltraţii în tavane, mucegai, paturi 
vechi de 40 de ani, geamuri sparte 
şi mobilier care era la fel de vechi 
precum spitalele.

Construit în mai puţin de 2 ani
„Am considerat că locuitorii 

oraşului nu merită să fie trataţi 
în asemenea condiţii, astfel că, 
pe lângă decizia de a renova 
toate spitalele care aparţineau de 
Primăria Craiova, am hotărât să 
construim unul nou”, a declarat Lia 
Olguţa Vasilescu.

Pe locul unde se afla scheletul 
une i  cons t ruc ţ i i ,  abandona t 
încă din 1992, pe care creşteau 
buruienile şi care urâţea zona din 

vecinătatea Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Victor Babeş”, astăzi 
se înalţă o investiţie modernă, 
ce înglobează secţiile Medicală 
I, Medicală II, Medicală III şi 
Fizioterapie aferente Spitalului 
„Filantropia”, asigurând accesul 
tuturor craiovenilor la servici i 
medicale de calitate. Cu dotări 
d intre cele mai performante, 
construcţia cu un design deosebit 
a  fost  rea l i zată înt r-un t imp 
record, de numai un an şi şase 
luni.  Proiectul ,  considerat de 
mulţi unul fantasmagoric, a prins 
viaţă în anul 2015. „La începutul 
lunii noiembrie 2015, semnam 
contractul prin care, la Craiova, 
se construia primul spital din 
R o m â n i a  p o s t d e c e m b r i s t ă 
realizat 100 % din fonduri de la 
bugetul local. Primele intervenţii 
au constat în demolarea anumitor 
părţi ale scheletului din beton 
care nu erau necesare. Au urmat 
ample lucrări de consolidare a 
structurii, astfel încât să fim siguri 
că aceasta va rezista presiunii 
exercitate de construcţia noului 
spital. Primele cărămizi au fost 
puse în data de 18 mai 2016, 
atunci  când, efect iv,  Spi ta lu l 
Munic ipal  Craiova începea să 

p r indă  fo rmă .  De  a tunc i ,  z i 
după zi, oră după oră, scheletul 
abandonat s-a transformat în cea 
mai modernă unitate medicală 
din Craiova”, a relatat Lia Olguţa 
Vasilescu.

Comandat de Partidul Social 
Democrat – Organizaţia Judeţeană 
DOLJ, executat de SC Inter Regional 
Management SRL, Jurnalul Olteniei, 
t i raj 2.000 ex. CUI Mandatar 
Financiar: 21200019



Vineri, 18 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 21 SEPTEMBRIE – 27 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:

25.09

PT 385 - Avicola Bucovăţ09:00 - 16:00
Maglavit PTA 3 Maglavit08:00 - 12:00
Craiova

Maglavit PTA 6 Maglavit08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Maglavit PTA 1 Hunia
12:00 - 16:00 Maglavit PTA 2 Hunia
09:00 - 17:00 Filiaşi, 

Bâlta
PTA Pompe de Apă Transformatoare Mici, PTA 
1 Bâlta, PT terţi: PTA Grasseto

Vârtop, 
Orodel

PTA 2 Vârtop, PTA Captare Apă Orodel, PTA 1 Orodel, 
PTA 2 Orodel, PTA 3 Orodel, PTA 1 Cornu, PTA 1 Teiu, 
PTA SMA Cornu

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Sălcuţa PTA Mârza
09:00 - 17:00 Giubega PTA 1 Giubega, PTA 4 Giubega, PTA Moară 

Giubega, PTA Irigaţii Giubega
09:00 - 17:00 Pieleşti, 

Cârcea
PTM BlackFox, PTAB AGROLAND, PT terţi: PTA 
Plus Auto, PTAB SEMROM

Deblocăm oraşul
Parcări supraterane în zonele aglomerate

Peste 30.000 de locuri de parcare 
au fost amenajate, în ultimii 8 ani, 
în toate cartierele Craiovei, prin 
refacerea asfaltului în cvartalele 
de blocuri sau în cadrul investiţiilor 
de modernizare a unor străzi şi 
bulevarde. Cu toate acestea, încă 
există zone cu trafic intens unde 
găsirea unui loc de parcare rămâne 
dificilă: în preajma spitalelor, în 
apropierea Pieţei Centrale sau a 
Parcului „Nicolae Romanescu”. 
Candidatul PSD la un nou mandat 
de primar al municipiului Craiova, 
Lia Olguţa Vasilescu, a identificat 
o soluţie pentru această problemă.

Soluţie ieftină şi aspectuoasă
„Vreau să preiau modelul Primăriei 

Sectorului 4, din Bucureşti, care a 
amenajat parcări supraetajate, pe 
structură uşoară, cu peste 200 
de locuri, pentru că m-au convins 
atât prin costurile mici pe care le 
presupune realizarea lor, cât şi din 
punct de vedere estetic. Luând în 
considerare faptul că sunt tot mai 
puţine terenuri pe care se mai poate 
construi, soluţia parcărilor cu mai 
multe niveluri este cea pe care o 
putem aplica şi noi cu succes. Am 
identificat deja amplasamentele, 
iar în următorii ani putem rezolva 
această problemă, una dintre cele 
mai stringente ale craiovenilor”, a 

declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Comandat de Partidul Social Democrat 
– Organizaţia Judeţeană DOLJ, executat 
de SC Inter Regional Management SRL, 
Jurnalul Olteniei, tiraj 2.000 ex. CUI 
Mandatar Financiar: 21200019



Luni, 21 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 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:

28.09

PT 59 N  - str. H. Coandă, Grupul Şcolar 
Electroputere, căminele: 1, 2, 3, 4, bl. 110 G, 
I.T.A., 4 E.P., 304, 4 B

09:00 - 16:00

Maglavit PTA 3 Hunia08:00 - 12:00

Craiova

Maglavit PTA 3 Fântâna Banului08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Maglavit PTA 2 Fântâna Banului
12:00 - 16:00 Maglavit PTA 1 Fântâna Banului

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 administraţiei publice 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 
ş i  a l  internetulu i .  Cont inuăm 
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 
inst i tuţ ie i  sunt prezentate cu 
operativitate şi pot fi uşor accesate. 
CJ Dolj a fost printre primele 
consi l i i  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.discoverdol j .ro ş i 
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 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.

„Un a l t  pro iect  extrem de 
i m p o r t a n t  p e n t r u  c e t ă ţ e n i 
presupune consultarea publică şi 
crearea unei arhive electronice, 
pentru care am găsit finanţare prin 
Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020. Vom 
implementa astfel un proiect cu 
finanţare europeană în valoare totală 
de aproape 500.000 de euro, care 
va îmbunătăţi în mod considerabil 
modalităţile de relaţionare între 
Consiliul Judeţean şi comunitate, 
precum şi proceduri le interne 
prin care instituţia îşi gestionează 
documentele şi răspunde solicitărilor 
adresate de cetăţeni. Vom crea un 
sistem informatic prin intermediul 
căruia cetăţenii vor putea propune 
Consiliului Judeţean proiecte şi, de 
asemenea, vor avea posibilitatea 
să îşi exprime opinia şi să voteze 
propunerile de investiţii majore ale 
instituţiei. 



Marți, 22 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 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:

29.09

PT 87 - Facultatea de Mecanică Craiova, Cămine 
TCM, zona bl. R 10 - Calea Bucureşti

09:00 - 16:00

Cetate PTA 2 Moreni08:00 - 12:00

Craiova

Cetate PTA 1 Moreni08:30 - 12:30
12:00 - 16:00 Cetate PT terţi: PTCZ Munca Cetate
12:00 - 16:00 Cetate PTA 5 Cetate

PT 466 - Bazine apă Şimnic, PT terţi: PTA 61409:00 - 15:00 Craiova
PTA 1 Plopşor - circ. 209:00 - 17:00 Craiova
PTA 2 Pârşani09:00 - 17:00 Pieleşti
PTA Robăneştii de Sus09:00 - 17:00 Robăneşti

24.09

PTCZ 309 - Sere Işalniţa09:00 - 16:00
Maglavit PTA 2 Maglavit08:00 - 12:00
Işalniţa

Maglavit PTA 4 Maglavit08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Maglavit PTA SMA Maglavit
12:00 - 16:00 Maglavit PTA CAP Maglavit

09:00 - 17:00 Plopşor, 
Sălcuţa, 

Vela, 
Terpeziţa

PTA 1 Plopşor, PTA 1 SMA Plopşor, PTA 1 
Sălcuţa, PTA 1 SMA Sălcuţa, PTA 1 Tencănău, 
PTA 1 Vela, PTA SMA Vela, PTA 2 Moară Vela, 
PTA 1 Căciulatu, PT terţi: PTA CAP Sălcuţa, PTA 
SA Căciulatu

09:00 - 17:00 Scaeşti PTA 1 Valea lui Pătru

09:00 - 17:00 Seaca de 
Câmp

PTA 1 Seaca de Câmp, PTA 2 Seaca de Câmp, 
PTA CAP Seaca de Câmp, PT terţi: PTA Moară 
Seaca de Câmp

09:00 - 17:00 Craiova PT 594 - străzile: Bega, Gorjului, Sinaia, Sadu, 
Borsec, Roznov, circ. JT nr. 3

Craiova - Smart City
Municipiul Craiova îşi consolidează 

statutul de oraş inteligent, printr-o 
utilizare eficientă a tehnologiei şi a 
mijloacelor de comunicare moderne, 
în beneficiul comunităţii.

Primăria Craiova a avansat în 
direcţia „Smart City” în domenii 
legate de gestionarea traficului 
şi a parcărilor, servicii sociale, 
siguranţa cetăţenilor, plata taxelor 
şi a impozitelor locale sau în ceea ce 
priveşte mediul de afaceri.

Astfel, au fost dezvoltate soluţii 
inteligente, care au ca fundament 
toate cele 6 axe verticale ale 
concep tu lu i  „Smar t ” :  Smar t 
Governance, Smart Living, Smart 
Economy, Smart Mobility, Smart 
Environment şi Smart People.

Smart Governance: servicii online
pentru cetăţeni
P ro i e c t e l e  de z vo l t a t e  de 

administraţia PSD în domeniul 
digitalizării Craiovei au făcut ca multe 
dintre serviciile de care au nevoie 
cetăţenii în mod curent să poată fi 
accesate uşor, de oriunde, de pe orice 
dispozitiv şi în condiţii de siguranţă, 
prin intermediul rubricii speciale de 
pe site-ul Primăriei.

În acest mod, craiovenii pot face 
programări online pentru depunerea 
de documente la Primăria Craiova, 
la Direcţia de Impozite şi Taxe, la 
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, 
precum şi pentru oficierea căsătoriilor 
sau pentru transcrierea certificatelor 
de stare civilă.

De asemenea, tot online, cetăţenii 
au posibilitatea de a achita taxele şi 
impozitele, de a consulta certificatele 
de urbanism şi autorizaţiile de 
construire şi de a-şi urmări cererile 
depuse. În plus, ei pot primi pe 
telefonul mobil alerte la emiterea 
actelor solicitate sau notificări cu 
ocazia diverselor lucrări şi intervenţii 
care au loc în oraş.

În curs de realizare se află un 
sistem informatic care va grupa cele 
mai multe dintre serviciile disponibile 
online şi va extinde gama acestora 
şi la alte documente oficiale, a căror 
emitere intră în responsabilitatea 
autorităţilor locale.

Smart Living: un plus de confort 
şi siguranţă
Modernizarea transportului în 

comun este una dintre modalităţile 
prin care este transpusă în practică 
axa Smart Living. În acest sens, au 
fost achiziţionate 38 de autobuze 
noi, care dispun de sisteme de 
supraveghere video în interior şi 
în exterior, echipament Wi-Fi, dar 
şi prize USB pentru încărcarea 
dispozitivelor mobile.

În privinţa siguranţei cetăţenilor, 
se află în curs de realizare un sistem 
care va fi gestionat de Poliţia Locală 
şi care va integra câteva sute de 
camere video, amplasate în zone 
publice aglomerate şi cu grad ridicat 
de risc. Bazat pe  folosirea inteligenţei 
artificiale şi a unor echipamente 
pe r fo rmante ,  e l  va  pe rm i te 

identificarea unor incidente care pot 
merge de la avarii la contravenţii şi 
infracţiuni, dar şi alertarea rapidă a 
factorilor responsabili.

Tot în cadrul acestei axe, va fi 

dezvoltată reţeaua Wi-Fi în Centrul 
Istoric al Craiovei, prin implementarea 
programului WIFI4EU, asigurându-se 
tuturor trecătorilor posibilitatea de a 
se conecta gratuit la internet.



Miercuri, 23 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 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:

30.09

PT 739 – Sala Polivalentă09:00 - 16:00
Cetate PTA 4 Cetate08:00 - 12:00
Craiova

Cetate PTA 3 Cetate08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Cetate PTA 1 Cetate
12:00 - 16:00 Cetate PTA 2 Cetate

PTA 1 Ghidici, PTA 2 Ghidici, PTA 3 Ghidici, PT 
terţi: PTA Triumfa Ghidici, PTAb Staţie Pompare 
Ghidici

09:00 - 17:00 Ghidici

PTA 10 Băileşti09:00 - 17:00 Băileşti
PTA 1 Boureni, PTA 2 Boureni, PTA 3 Boureni, 
PTA SMA Boureni, PTA CRR Boureni, PTA 
Calibrare Seminţe Boureni, PTA 3 Afumaţi

09:00 - 17:00 Afumaţi

93.000 de dosare cu documente vor fi scanate, pentru a fi puse mai simplu şi 
mai rapid la dispoziţia doljenilor

Cosmin Vasile aduce soluţia pentru a îmbunătăţi 
relaţia între cetăţean şi Consiliul Judeţean

U n a  d i n t r e  p r e o c u p ă r i l e 
permanente ale administraţiei PSD 
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. Rezultatul: economii 
de timp şi bani pentru contribuabili, 
proiecte mai ef ic iente pentru 
comunitate.

Candidatul alianţei PSD+ALDE la 
funcţia de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, îşi 
propune să continue procesul de 
modernizare a administraţiei prin 
informatizare cu noi iniţiative menite 
să faciliteze comunicarea directă 
între instituţie şi comunitate, dar şi 
să asigure acces mult mai simplu şi 
mai rapid la documente şi servicii 
furnizate de CJ.

„Cea mai importantă componentă 
a acestui plan de acţiuni este cea 
care se referă la consultarea publică 
şi pe care o vom promova ca parte 
a unui pachet de proiecte prin care 
extindem informatizarea activităţilor 
de la CJ, cu fonduri europene deja 
atrase prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014 – 

2020.
Aşadar, vom crea o platformă 

online prin intermediul căreia 
cetăţen i i  vor  putea propune 
Consiliului Judeţean proiecte şi, de 
asemenea, vor avea posibilitatea 
să îşi exprime opinia şi să voteze 
propunerile de investiţii majore pe 
care le formulează instituţia. Vocea 
comunităţilor este foarte importantă 
pentru noi şi căutăm în permanenţă 
noi modalităţi de a dezvolta relaţia 
cu doljenii”, a afirmat Cosmin Vasile, 
actual vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Dolj.

Urbanism la un click distanţă
În acelaşi pachet de proiecte se 

înscrie şi crearea arhivei digitale a 
Consiliului Judeţean. Peste 93.000 
de dosare cu documente care privesc 
activitatea instituţiei vor fi scanate 
şi astfel vor putea fi găsite mult mai 
simplu şi mai rapid, pentru a fi puse la 
dispoziţia cetăţenilor, inclusiv online.

„Și tot pentru simplif icarea 
procedurilor în relaţia între Consiliul 
Judeţean şi doljeni, vom crea o 
altă platformă electronică, în care 
vor fi integrate şi alte instituţii, 
inclusiv primăriile care nu dispun 
de propriile compartimente de 

urbanism, astfel încât toate serviciile 
din acest domeniu care pot fi puse 
la dispoziţia cetăţenilor şi a firmelor 
să fie furnizate online. Pe această 
cale, toţi cei care au nevoie vor 
putea cere şi obţine documente care 
merg de la certificate de urbanism şi 

avize la prelungiri ale autorizaţiilor 
de construire, fără să mai fie nevoiţi 
să se deplaseze la diverse ghişee, 
economisind timp şi bani”, a precizat 
candidatul alianţei PSD+ALDE la 
funcţia de preşedinte al CJ Dolj, 
Cosmin Vasile.

Administraţia PSD, mai aproape de tine



Joi, 24 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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de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 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:

29.09

PT 87 - Facultatea de Mecanică Craiova, Cămine 
TCM, zona bl. R 10 - Calea Bucureşti09:00 - 16:00

Cetate PTA 2 Moreni08:00 - 12:00
Craiova

Cetate PTA 1 Moreni08:30 - 12:30
12:00 - 16:00 Cetate PT terţi: PTCZ Munca Cetate
12:00 - 16:00 Cetate PTA 5 Cetate

PT 466 - Bazine apă Şimnic, PT terţi: PTA 61409:00 - 15:00 Craiova
PTA 1 Plopşor - circ. 209:00 - 17:00 Plopşor
PTA 2 Pârşani09:00 - 17:00 Pieleşti
PTA Robăneştii de Sus09:00 - 17:00 Robăneşti
PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus09:00 - 16:00 Melineşti

PTAB ANL Calafat09:00 - 16:00
Ghidici PTA 2 Ghidici08:00 - 12:00
Calafat

Ghidici PTA 1 Ghidici08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Ghidici PTA 3 Ghidici
12:00 - 16:00 Piscul 

Vechi
PTA 2 Piscu Vechi

PTA Floreşti, PTA Şimnicu de Sus, PTA 2 Izvoru, 
PT terţi: PTS Promat

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA 2 Pârşani09:00 - 17:00 Pieleşti
PTA Robăneştii de Sus09:00 - 17:00 Robăneşti
PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus12:00 - 18:00 Melineşti

02.10

Stadionul craiovean de fotbal, 
CEL MAI FRUMOS DIN ROMÂNIA

Lia Olguţa Vasilescu a crezut în capacitatea echipei de a face performanţă
Câţi au crezut, în 2012, că vom 

avea, la Craiova, nu doar un stadion 
nou, ci unul dintre cele mai frumoase 
din lume, potrivit site-urilor de 
specialitate şi unui juriu internaţional? 
Vechiul stadion „Oblemenco“ era 
aproape distrus. Firma care îl avusese 
în administrare l-a lăsat în condiţii 
deplorabile, fiind interesată doar de 
suprafaţa de joc, nu şi de confortul 
suporterilor.

În tr ibune, printre scaune, 
crescuseră copaci, vestiarele erau 
devastate, iar de la Cantonamentul 
din Lunca Jiului dispăruseră inclusiv 
uşile şi ferestrele. A fost nevoie de 
o perioadă îndelungată de procese 
pentru ca stadionul să poată intra 
din nou în gestiunea primăriei şi 
de lungi discuţii la guvern ca să 
se accepte un stadion nou drept 
construcţie prioritară, pentru care 
merita să fie cheltuite aproape 
50 de milioane de euro. După ce 
s-au finalizat toate procesele şi 
documentaţia tehnică, noul stadion 
s-a construit în timp record, în doar 
un an şi şapte luni.

Locul 4 în topul stadioanelor
inaugurate în
lume în 2017
Arena a fost imediat remarcată 

de experţii străini de la site-uri de 

specialitate, care au decretat că 
se situează pe locul 4 într-un top 
mondial al stadioanelor, după cele 
din Moscova, Paris şi Atlanta, dar 
înaintea lui Wanda Metropolitan, 
pe care evoluează echipa Atletico 
Madrid şi care a găzduit finala 
Ligii Campionilor. În competiţie au 
intrat 40 de stadioane, iar membrii 
juriului au luat în calcul arhitectura, 
funcţionalitatea şi originalitatea 
construcţiei. De evidenţiat este 
faptul că stadionul Lujniki, din 
Moscova, câştigătorul competiţiei, 
a costat 350 de milioane de euro, 
cel de pe locul 2, U Arena, din 
Paris, a costat 360 de milioane de 
euro, iar Mercedes Benz Arena, din 
Atlanta, situat pe locul 3, a costat 
1,7 miliarde de dolari! Aşadar, cu un 
cost de doar 216.068.597 de lei şi 
cu o capacitate de 30.000 de locuri, 
un hotel, un restaurant şi mai multe 
spaţii necesare sportivilor, cochetul 
stadion craiovean a devenit un brand 
nu doar naţional, ci şi mondial.

Un vis devenit realitate    
Fostul primar al Craiovei  Lia Olguţa 

Vasilescu a declarat, la finalizarea 
celui mai spectaculos obiectiv realizat 
în decursul mandatului său, că 
proiectul s-a schimbat de trei ori până 
să capete această formă. 



Vineri, 25 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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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 28 SEPTEMBRIE – 4 OCTOMBRIE 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:

29.09

PT 87 - Facultatea de Mecanică Craiova, Cămine 
TCM, zona bl. R 10 - Calea Bucureşti09:00 - 16:00

Cetate PTA 2 Moreni08:00 - 12:00
Craiova

Cetate PTA 1 Moreni08:30 - 12:30
12:00 - 16:00 Cetate PT terţi: PTCZ Munca Cetate
12:00 - 16:00 Cetate PTA 5 Cetate

PT 466 - Bazine apă Şimnic, PT terţi: PTA 61409:00 - 15:00 Craiova
PTA 1 Plopşor - circ. 209:00 - 17:00 Plopşor
PTA 2 Pârşani09:00 - 17:00 Pieleşti
PTA Robăneştii de Sus09:00 - 17:00 Robăneşti
PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus09:00 - 16:00 Melineşti

PTAB ANL Calafat09:00 - 16:00
Ghidici PTA 2 Ghidici08:00 - 12:00
Calafat

Ghidici PTA 1 Ghidici08:30 - 12:30
11:30 - 15:30 Ghidici PTA 3 Ghidici
12:00 - 16:00 Piscul 

Vechi
PTA 2 Piscu Vechi

PTA Floreşti, PTA Şimnicu de Sus, PTA 2 Izvoru, 
PT terţi: PTS Promat

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA 2 Pârşani09:00 - 17:00 Pieleşti
PTA Robăneştii de Sus09:00 - 17:00 Robăneşti
PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus12:00 - 18:00 Melineşti

02.10

PTM BlackFox, PTAB AGROLAND, PT terţi: PTA 
Plus Auto, PTAB SEMROM

09:00 - 17:00 Pieleşti, 
Cârcea

Școli şi grădiniţe la cele mai înalte standarde. 
Unde se află cele mai moderne unităţi de 

învăţământ din tot judeţul
A început şcoala în urmă cu două 

săptămâni, dar, în mediul rural, puţini 
sunt elevii care au păşit în clădiri noi sau 
modernizate. În timp ce mulţi copii încă mai 
merg la toalete în curtea şcolii, la Brădeşti, 
cei aproape 400 de preşcolari şi elevi învaţă 
în clădiri noi sau reabilitate la cele mai 
înalte standarde, cu toalete şi sisteme de 
climatizare. Acolo, administraţia locală a 
înţeles că cele mai bune investiţii pentru 
viitor se fac în educaţie.

„Sunt realizări foarte importante pentru 
comunitate. Era esenţial să investim în 
unităţile de învăţământ pentru ca actul 
educaţional să se poată desfăşura în condiţii 
decente. Sunt proiecte care au fost realizate 
cu fonduri guvernamentale, dar şi bani 
europeni. Toate lucrările au fost încheiate 
în 2019, astfel că, în acest an şcolar, toţi 
elevii beneficiază de condiţii excelente şi 
dotări noi”, susţine Ion Răcăreanu, primarul 
comunei Brădeşti.

Investiţiile de la Brădeşti au făcut ca 
unităţile de învăţământ din localitate să fie 
cele mai moderne din tot judeţul. Grădiniţe 
nou construite, şcoli reabilitate şi chiar 
un after-school sunt proiecte care fac din 
comună un loc perfect pentru întemeierea 
unei familii.

„Au fost construite trei grădiniţe noi 
în satele Brădeştii Bătrâni, Tatomireşti şi 
Răcari. Pentru acestea au fost accesate atât 
fonduri guvernamentale, cât şi europene. 
În plus, la Brădeşti a fost construit şi 
un after-school ce urmează să fie dat 
în folosinţă. Aici au fost prevăzute spaţii 
pentru studiu şi spaţii pentru odihna celor 
mici. În ceea ce priveşte şcolile, s-au făcut 
ample lucrări de amenajare şi modernizare 
la Tatomireşti şi Brădeşti, exclusiv cu 
fonduri guvernamentale. Amândouă 

unităţile au fost extinse, iar la cea din 
Brădeşti a mai fost construit un etaj. Toate 
aceste clădiri au fost dotate cu mobilier 
nou şi echipamentele didactice necesare”, 
explică edilul-şef.

De altfel, întreaga comună arată ca una 
europeană. Drumurile au fost asfaltate în 
proporţie de 90 la sută, iar acces la utilităţi 
au aproape toţi locuitorii.

„Îmi fac treaba cum ştiu mai bine şi 
cu fondurile pe care le am la dispoziţie. 
Suntem o localitate cu un buget finanţat 
aproape în totalitate din taxele şi impozitele 
colectate de la cetăţeni, astfel că fiecare leu 
este cheltuit cu măsură. Nevoile comunităţii 
le-am pus pe primul plan, astfel că au fost 
făcute cu prioritate asfaltările şi lucrările de 
aducţiune a reţelelor pentru apă, canalizare 
şi gaze naturale. Încă mai este de lucru, 
aşa că îmi propun ca în viitorul apropiat 
să nu mai existe nicio stradă neasfaltată 
sau vreo casă neracordată la utilităţi. Nu 
vreau să fac promisiuni, vreau doar să îmi 
duc planurile la bun sfârşit”, declară Ion 
Răcăreanu, primarul localităţii.

Comuna Brădeşti a devenit în ultimii 
ani una dintre cele mai moderne localităţi 
din ţară. Locuitorii săi au acum şansa 
de a vedea proiectul de transformare 
a Brădeştiului finalizat cu succes. Pe 
27 septembrie, sunt aşteptaţi la urne 
pentru a-şi da votul de încredere actualei 
administraţii locale. Ion Răcăreanu s-a 
înscris în competiţia electorală din partea 
Partidului Social Democrat.

Comandat de Partidul Social Democrat 
– Organizaţia Judeţeană DOLJ, executat 
de SC Inter Regional Management SRL, 
Jurnalul Olteniei, tiraj 2.000 ex. CUI 
Mandatar Financiar: 21200019



Luni, 28 Septembrie 2020PUBLICITATE2

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 5 OCTOMBRIE – 11 OCTOMBRIE 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:

05.10

PTA 3 Piscu Vechi08:00 - 12:00
Piscul Vechi PTA 1 Piscu Vechi08:30 - 12:30
Piscul Vechi

Piscul Vechi PTA SMA Piscu Vechi11:30 - 15:30
12:00 - 16:00 Piscul Vechi PTA 1 Pisculeţ
09:00 - 16:00 Gighera PTCZ SPP 8

PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus09:00 - 17:00 Melineşti
PTCZ 306 - Pompe Sere Işalniţa, PTCZ 307 - 
Pompe Sere Işalniţa

09:00 - 16:00 Işalniţa

PTCZ 725 Işalniţa09:00 - 16:00 Işalniţa

Distribuţie Oltenia informează: echipele 
operatorului sunt în permanenţă în teren pentru 
remedierea incidentelor provocate de condiţiile 
meteo deosebite în judeţele Argeş, Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea
Începând de sâmbătă,  26 

septembrie, ora 11:00, judeţele 
din aria operaţională Distribuţie 
Oltenia au intrat sub incidenţa 
codului portocaliu de condiţii meteo 
nefavorabile semnalate prin ploi 
abundente şi instabilitate atmosferică 
temporar accentuată. 

Încă de la începutul atenţionării 
meteo, operatorul de distribuţie 
a monitorizat starea reţelelor 
electrice afectate direct de evoluţia 
nefavorabilă a vremii şi a intervenit 
prompt în teren.

Pe fondul condiţi i lor meteo 
nefavorabile, sâmbătă, 26 septembrie, 
la ora 20:00, la nivelul judeţului Gorj 
erau înregistrate doar deranjamente 
individuale, iar la nivelul celorlalte 
judeţe din aria operaţională DEO erau 
înregistrate deficienţe în alimentarea 
cu energie electrică care afectau 
parţial localităţile menţionate mai jos:

- Judeţul Argeş – localităţile 
Cicăneşti şi Vultureşti;

- Judeţul Dolj – localităţile 
Gângiova, Greceşti, Bodăieşti, 
Melineşti şi satul Ohaba;

- J u d e ţ u l  M e h e d i n ţ i  – 
localitatea Drobeta Turnu Severin;

- Judeţul Olt – localităţile 

Găneasa, Movileni, Vitomireşti, 
Dobroteasa, Dănicei, Piatra Olt, Criva, 
Topana, Drăgăneşti şi Mărunţei;

- J ude ţ u l  Te l e o rman  – 
localităţile Mâldăieni şi Peretu;

- Judeţul Vâlcea – Ioneşti, 
Govora, Berislăveşti şi Nicolae 
Bălcescu.

64 echipe DEO şi ale prestatorilor 
externi se află în continuare în 
teren pentru remedierea tuturor 
deficienţelor în alimentarea cu 
energie electrică. 

Instabilitatea atmosferică a cauzat 
ruperea copacilor şi a crengilor 
acestora care au căzut pe liniile 
electrice din afara culoarului de 
sigurantaţă al reţelei, ruperea a peste 
7 stâlpi de beton şi a numeroase 
conductoare şi izolatoare, acestea fiind 
cauzele principale ale deficienţelor în 
alimentarea cu energie electrică.

Este important de precizat că 
precipitaţiile însemnate cantitativ şi 
vântul puternic creează în continuare 
condiţii aspre şi o misiune dificilă 
pentru echipele operative.

Operatorul Distribuţie Oltenia 
monitorizează continuu situaţia 
reţelelor electrice din aria sa 

operaţională, astfel încât disconfortul 
creat de evoluţia nefavorabilă a 
condiţiilor meteo să fie diminuat.

Reamintim faptul că semnalarea 
tuturor defecţiunilor în reteaua de 
distribuţie a energiei electrice din aria 
de operativitate Distribuţie Oltenia 
se poate face apelând numerele de 

telefon disponibile NON STOP pentru 
preluarea acestora:

- 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. 

Distribuţie Oltenia



Marți, 29 Septembrie 2020

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

ACTUALITATE2

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 5 OCTOMBRIE – 11 OCTOMBRIE 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:

06.10

PTA 1 Piscu Nou08:00 - 12:00
Seaca de
 Câmp

PTA Moară Piscu Nou08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

Seaca de 
Câmp

PTA 2 Piscu Nou11:30 - 15:30

12:00 - 16:00 Seaca de
 Câmp

PTA 1 Seaca de Câmp

09:00 - 16:00 Teslui PTA Preajba de Pădure, PTA 1 Ţărţăl, PTA 2 
Ţărţăl
PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 1 Măceşu de Jos, 
PTA Spital Măceşu de Jos

09:00 - 16:00 Măceşu 
de Jos

Proiect: Valoarea voucherelor de 
turism oferite ca alternativă la returnarea 

banilor va fi garantată 100% de stat

Ministerul Economiei propune 
garantarea 100% a voucherelor 
oferite turiştilor ca alternativă la 
rambursare, aferente călătoriilor 
anulate în contextul pandemiei 
COVID-19, anunţă instituţia.

Ministerul are în vedere două 
scheme de ajutor de stat, sub formă 
de garanţii şi sub formă de granturi, 
destinate sprijinirii operatorilor 
economici din turism.

Proiectul de act normativ prevede, 
astfel, garantarea de către stat în 
pondere de 100% a voucherelor 
oferite turiştilor de către agenţiile 
de turism şi structurile turistice, ca 
alternativă la rambursările în numerar 
aferente călătoriilor anulate, în cazul 
insolvenţei emitenţilor voucherelor.

În egală măsură, se doreşte 
acoperirea primelor de garantare 
datorate de beneficiarii schemei de 
ajutor de stat pentru garantarea 
voucherelor oferite turiştilor, ca 
alternativă la rambursările pentru 
pachetele turistice şi serviciile unice 

de călătorie, anulate în contextul 
pandemiei.

Cele două scheme de ajutor de 
stat vor avea o durată limitată, până 
la 31 decembrie 2020. Prin urmare, 
vor fi garantate doar voucherele 
emise până la această dată, indiferent 
de durata lor de valabilitate.

Măsurile de sprijin propuse vor 
intra în vigoare doar după aprobarea 
Comisiei Europene, potrivit Digi24.



Miercuri, 30 Septembrie 2020

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

SOCIAL2

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 5 OCTOMBRIE – 11 OCTOMBRIE 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:

07.10

PTA 2 Seaca de Câmp08:00 - 12:00

Seaca de
 Câmp PTA CAP Seaca de Câmp08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

Maglavit PTCZ SRP 18 Moţăţei12:00 - 16:00
12:00 - 16:00 Moţăţei PTCZ SPP 5 Moţăţei

09:00 - 16:00 Ţuglui PTA 1 Ţuglui, PTA 2 Ţuglui, PTA Moară Ţuglui, 
PTA SMA Ţuglui
PT terţi: PTA Puţuri Forate Sadova09:00 - 17:00 Sadova

Iulia are nevoie de noi!
Iulia, o copilă de numai 5 ani, din Filiaşi, are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi 

pentru a zâmbi în continuare

La vârsta de 2 ani, micuţa Iulia a 
fost diagnosticată cu Leucemie Acută 
Limfoblastică, o formă de cancer. 
Timp de trei ani, cu ajutorul familiei 
şi a multor oameni buni, a luptat 
cu boala. La sfârşitul tratamentului 
de întreţinere însă, spune mătuşa 
fetei, boala s-a întors. Fata poate 
urma tratamentul potrivit la spitalul 
Bambino Gesu din Roma şi ar urma 
să beneficieze şi de transplant de 
măduvă, fratele ei fiind donatorul. 
Costurile nu sunt însă uşor de suportat 
pentru familie. Pentru aceasta este 
nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. 
Orice contribuţie, oricât de mică poate 
salva viaţa copilei de 5 ani.

„Pentru cei care nu cunosc 
povestea Iuliei, voi încerca, cu greu, 
să o expun în câteva rânduri. În luna 
septembrie a anului 2017 când Iulia 
avea doar 2 ani, a început să se simtă 
rău. Au urmat investigaţii medicale şi 
în cele din urmă am ajuns la spitalul 
Fundeni unde i s-a pus diagnosticul 
de coşmar, o boală cumplită, 
Leucemie Acută Limfoblastică cu 
celule B. Am luptat timp de 3 ani, am 
urmat tratamentul cu mari sacrificii 
financiare dar mai ales emoţionale 
şi psihice. Atât de mulţi oameni 
binevoitori ne-au ajutat şi ne-au 

susţinut. La sfârşitul tratamentului de 
întreţinere, vestea că boala s-a întors 
a lovit ca un trăsnet. În momentul 
de faţă, cazul nostru a fost acceptat 
la spitalul Bambino Gesu din Roma, 
unde vom pleca cu speranţă însă şi cu 
teamă. Nu ne este frică să o luăm de 
la capăt, însă provocarea financiară 
este mult peste puterile noastre. 
Cu greu îndrăznesc să vă cer încă o 
dată ajutorul. Tratamentul este lung, 
Iulia va avea nevoie de transplant 
pentru care din fericire fratele ei este 
compatibil. Vă mulţumesc din suflet 
pentru că v-aţi luat puţin timp şi ne-aţi 
citit povestea. Orice rugăciune, gând 
bun sau donaţie ne vor da putere 
şi speranţă să luptăm pentru viaţa 
Iuliei!”, spune Nicoleta, mătuşa Iuliei.

Cei care vor să o ajute pe Iulia pot 
face donaţii în conturile:
EUR: RO43BTRLEURCRT0488440901
RON: RO93BTRLRONCRT0488440901
Titular: VATUIU MARIANA VASILICA



Joi, 1 Octombrie 2020PUBLICITATE2

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 5 OCTOMBRIE – 11 OCTOMBRIE 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:

07.10

PTA 2 Seaca de Câmp08:00 - 12:00

Seaca de
 Câmp PTA CAP Seaca de Câmp08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

Maglavit PTCZ SRP 18 Moţăţei12:00 - 16:00
12:00 - 16:00 Moţăţei PTCZ SPP 5 Moţăţei

09:00 - 16:00 Ţuglui PTA 1 Ţuglui, PTA 2 Ţuglui, PTA Moară Ţuglui, 
PTA SMA Ţuglui
PT terţi: PTA Puţuri Forate Sadova09:00 - 17:00 Sadova
PTAb Blocuri Işalniţa - plecare JT nr. 209:00 - 17:00 Işalniţa

Pleniţa PTCZ CRR Pleniţa09:00 - 16:00
09:00 - 16:00 Pleniţa PTCZ Blocuri Pleniţa

08:00 - 12:00 Moţăţei PTA Blocuri Moţăţei Gară

PTA 2 Basarabi12:00 - 16:00 Calafat
PTA 1 Glod, PTA 2 Glod09:00 - 16:00 Ţuglui

08.10

Primăria Craiova, alături de cuplurile infertile
S-au stabilit partenerii pentru proiectul „O şansă la viaţă - FIV”

În  vede rea  imp lementă r i i 
proiectului „O şansă la viaţă - FIV”, 
Serviciul Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe Craiova 
din cadrul Primăriei Craiova a încheiat 
un contract de prestări servicii cu 
operatorul economic – emitent de 
vouchere care şi-a îndeplinit obligaţia 
de a alege unităţi sanitare publice şi 
private acreditate de către Agenţia 
Naţională de Transplant pentru 
fertilizare in vitro şi farmacii, cu 
care a încheiat contracte de afiliere 
pentru perioada de implementare a 
proiectului.

Lista cu unităţile sanitare publice 
şi private acreditate de Agenţia 
Naţională de Transplant pentru 
fertil izare in vitro şi farmaciile 
partenere poate fi accesată pe site-
ul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
Craiova: http://www.spmscmc.ro.

Investigaţiile necesare eliberării 
indicaţiei de FIV vor fi suportate 
din bugetul propriu al cuplurilor 
solicitante.

După eliberarea indicaţiei de FIV 
de la unitatea sanitară parteneră, 
cuplul solicitant va depune dosarul de 
aplicaţie până la data de 06.11.2020, 
orele 14:00, la sediul Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe Craiova, dosar 
al cărui conţinut este specificat în 
regulament.

În interval de maximum 10 zile 

lucrătoare de la depunerea dosarului, 
solicitantul va fi invitat prin scrisoare 
recomandată/ telefonic/ şi/sau prin 
email pentru comunicarea deciziei 
privind aprobarea sau respingerea 
dosarului de includere în proiect, 
la sediul Serviciului Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din str. Unirii, nr. 45, Craiova.

Ulterior primir i i  deciziei de 
aprobare, semnării contractului de 
acordare a voucherelor, primirii 
voucherelor şi anterior utilizării 
acestora la farmaciile/ unităţile 
medicale afi l iate, este interzis 
beneficiarului schimbarea farmaciei 
şi/ sau a unităţii sanitare pentru care 
a optat la înscrierea în proiect.

Pentru a beneficia de facilităţile 

oferite de proiectul „O şansă la viaţă 
- FIV”, trebuie îndeplinite condiţiile 
specificate în cadrul Regulamentului, 
care poate fi accesat pe site-ul 
Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
Craiova: http://www.spmscmc.ro.

Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la numărul de telefon 
0251/533.063 sau pe mai lu l 

serviciulpublic_crese@yahoo.com.
Proiectul „O şansă la viaţă - FIV” 

este iniţiat de Primăria Craiova, prin 
Serviciul Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe Craiova 
şi se constituie prin acordarea unui 
sprijin financiar cuplurilor infertile, în 
valoare 13.800 lei/cuplu, sub formă 
de vouchere, pentru efectuarea 
procedurilor de fertilizare in vitro.



Vineri, 2 Octombrie 2020ACTUALITATE2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 5 OCTOMBRIE – 11 OCTOMBRIE 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:

PT 449 - str. Eliza Opran (parţial)09:00 - 17:00 Craiova

Moţăţei PTCZ CRR Pleniţa09:00 - 16:00
08:00 - 12:00 Segarcea PTCZ Blocuri Pleniţa

12:00 - 18:00 Melineşti PTA Blocuri Moţăţei Gară

PTA 2 Basarabi09:00 - 16:00 Vârvoru 
de Jos

PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferente09:00 - 17:00 Craiova

09.10

06.10

PTA 1 Piscu Nou08:00 - 12:00

Seaca de
 Câmp

PTA Moară Piscu Nou08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

PTA 2 Piscu Nou11:30 - 15:30

12:00 - 16:00 Seaca de
 Câmp

PTA 1 Seaca de Câmp

09:00 - 16:00 Teslui PTA Preajba de Pădure, PTA 1 Ţărţăl, PTA 2 
Ţărţăl
PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 1 Măceşu de Jos, 
PTA Spital Măceşu de Jos

09:00 - 16:00 Măceşu 
de Jos

Seaca de 
Câmp

Sediu al Serviciului de Înmatriculare 
a maşinilor, la Calafat

Un sediu secundar al Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculări Vehicule 
Dolj va funcţiona, începând de azi, în 
municipiului Calafat din judeţul Dolj.

Potr iv i t  unui comunicat de 
presă, serviciile oferite se referă 
la înmatr icularea vehicule lor; 
transcrierea dreptului de proprietate 
asupra  veh icu le lo r ;  rad ie rea 
vehiculelor; eliberarea unui duplicat 
al certificatului de înmatriculare; 
eliberarea unor noi plăcuţe cu 
numere de înmatriculare în cazul 
pierderii, furtului, deteriorării; 
păstrarea combinaţiei numărului de 
înmatriculare; eliberare autorizaţii 
provizorii.

În cazul în care la înmatriculare 
se solicită o combinaţie preferenţială 
a numărului de înmatriculare, 
solicitantul va comunica lucrătorului 
combinaţia dorită cu recomandarea 
verificării prealabile a disponibilităţii 
combinaţiei folosind linkul: https://
www.drpciv.ro/drpciv-forms/plate-
number”

La depunerea documentaţiei pentru 
operaţiunile anterior menţionate, 
solicitanţii vor ataşa dovada plăţii 
reprezentând cont rava loarea 
certificatului de înmatriculare = 49 
lei sau autorizaţiei provizorii = 13 
lei, folosind următoarele  modalităţi 
de plată: virament, mijloace de plată 
online, www.ghişeul.ro.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului 

Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculări Vehicule 
Dolj: „Nu se poate încasa numerar la 
ghişeu contravaloarea certificatului 
de înmatriculare sau a autorizaţiei 
provizorii. Pot fi încasate doar sume 
reprezentând contravaloarea plăcilor 
cu numere de înmatriculare/provizorii. 
Plăcuţele cu numere de înmatriculare/
provizorii, certificatele de radiere, 
documentele de înmatriculare, 
dovezile înlocuitoare ale certificatelor 
de înmatriculare nu vor fi eliberate 
în aceeaşi zi în care a fost făcută 
solicitarea. Eliberarea acestora va fi 
efectuată în următoarea zi lucrătoare 
din mun. Calafat conform programului 
de lucru”.

În cazul în care solicitantul nu se 
prezintă în ziua în care ar fi trebuit 
să ridice plăcuţele cu numere de 
înmatriculare, cartea de identitate 
a vehiculului, dovada înlocuitoare a 
certificatului de înmatriculare, acestea 
vor trebui solicitate şi vor fi eliberate 
la sediul principal al serviciului din 
Craiova.

Vera IONESCU



Luni, 5 Octombrie 2020ACTUALITATE2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 12 OCTOMBRIE – 18 OCTOMBRIE 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:

PT 449 - str. Eliza Opran (parţial)09:00 - 17:00 Craiova

Işalniţa PTCZ 302 Işalniţa - Sera 1708:00 - 16:00
08:30 - 12:30 Maglavit PTA 3 Hunia
11:30 - 16:30 Cetate PTA 1 Fântâna Banului

PTA 2 Fântâna Banului08:30 - 12:30 Cetate
PTA 3 Fântâna Banului11:30 - 16:30 Cetate

12.10

06.10

PTA 1 Piscu Nou08:00 - 12:00

Seaca de
 Câmp

PTA Moară Piscu Nou08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

PTA 2 Piscu Nou11:30 - 15:30

12:00 - 16:00 Seaca de
 Câmp

PTA 1 Seaca de Câmp

09:00 - 16:00 Teslui PTA Preajba de Pădure, PTA 1 Ţărţăl, PTA 2 
Ţărţăl
PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 1 Măceşu de Jos, 
PTA Spital Măceşu de Jos

09:00 - 16:00 Măceşu 
de Jos

Seaca de 
Câmp

09:00 - 16:00 Craiova PT 108 – străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, 
Sebeş, Potelu, Eroului, Olteniţa, Brateş, Bârseşti, 
Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura, Lic. Tehnologic 
Auto

09:00 - 16:00 Craiova PT 134 – străzile: Gârleşti şi aleile aferente, 
Ungurenilor şi aleile aferente
PT 150 - Moară Cernele09:00 - 16:00 Craiova
PTSol Balastieră Calafat09:00 - 17:00 Calafat

07.10

PTA 2 Seaca de Câmp08:00 - 12:00

Seaca de
 Câmp PTA CAP Seaca de Câmp08:30 - 12:30

Seaca de 
Câmp

Maglavit PTCZ SRP 18 Moţăţei12:00 - 16:00
12:00 - 16:00 Moţăţei PTCZ SPP 5 Moţăţei

09:00 - 16:00 Ţuglui PTA 1 Ţuglui, PTA 2 Ţuglui, PTA Moară Ţuglui, 
PTA SMA Ţuglui
PT terţi: PTA Puţuri Forate Sadova09:00 - 17:00 Sadova
PTAb Blocuri Işalniţa - plecare JT nr. 209:00 - 17:00 Işalniţa
PTA 1 Golenţi, PTA 2 Golenţi, PTA Servive 
Maglavit, PT terţi: PT 1 Complex Porci, PTA 
1 IPILF

09:00 - 17:00 Maglavit, 
Calafat

PTA 3 Argetoaia - circ. 109:00 - 17:00 Argetoaia

Bătrân pierdut în câmp, găsit de un 
poliţist aflat în timpul liber şi câinii săi

Un băt rân  de  92  an i ,  d in 
Afumaţi, care fusese dat dispărut, 
a fost găsit pe un câmp de un 
poliţist aflat în timpul liber, care 
şi-a ajutat colegii, şi câinii acestuia 
din rasa Brac german. Bătrânul 
era dezorientat şi nu se mai putea 

deplasa.
„În această dimineaţă, poliţiştii 

au fost sesizaţi de o femeie de 49 
de ani, din Craiova, cu privire la 
faptul că, în ziua de 03 octombrie 
a.c., în jurul orei 18.00, bunicul 
său, în vârstă de 92 ani,  d in 
comuna Afumaţi, a plecat în mod 
voluntar de la domiciliu şi nu s-a 
mai întors până în prezent.

La nivelul Poliţiei Municipiului 
Băileşti şi Secţiei 8 Poliţie Rurală 
Rast s-a constituit un colectiv de 
lucru care a desfăşurat activităţi 
s pe c i f i c e  î n  vede rea  gă s i r i i 
persoanei în cauză.

De asemenea,  la  căutarea 
bătrânului s-a alăturat şi un poliţist 
din cadrul Poliţ iei Municipiului 
Băileşti, care se afla în timpul 
liber şi care a sprijinit activitatea 
prin folosirea celor doi câini ai săi 
de vânătoare, rasa Brac german, 
campioni la concursurile canine 
organizate anul acesta la Sibiu şi 
Ungaria.

Activităţi le de căutare s-au 
desfăşurat în localitatea Afumaţi 
şi în extravilanul localităţii.

În final, cu ajutorul celor doi 
câini, bărbatul a fost găsit pe un 
câmp din extravilanul comunei 
Afumaţi, într-o zonă cu vegetaţie 
abundentă, fiind conştient, însă în 
imposibilitatea de a se deplasa şi 
dezorientat” - IPJ Dolj.

Bătrânului i-au fost acordate 
îngrij ir i  medicale de către un 
echipaj din cadrul Serviciului de 
Ambulanţă Dolj.

La activitatea de căutare au 

participat şi lucrători din cadrul 
Secţiei de Pompieri Băileşti şi din 
cadrul Poliţiei Locale Băileşti, mai 
informează IPJ Dolj.



Marți, 6 Octombrie 2020PUBLICITATE2

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 
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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:

Podari PTAB 1 Livezi08:00 - 16:00
08:00 - 16:00 Podari PTAB 2 Livezi
09:00 - 16:00 Craiova PT 227 – străzile: Ogorului, Poligonului, Brestei 

şi prelungirea Brestei Ogorului, Poligonului, 
Brestei şi prelungirea Brestei
PT 568 - străzile: Drumul Fabricii, Ţărăncuţei, 
Iezerului, Bucovăţ – parţial, PT 69 – străzile: 
Iezerului, Drumul Fabricii, Ţărăncuţei şi aleile 
aferente, Bucovăţ, Călmăţui, Salciei, Lăstăriş, 
PT terţi: PTA 691 Staţie Pompare Apă Menajeră

09:00 - 16:00 Craiova

PT 102 – străzile: George Fotino, Ştefan 
Velovan, Petre Ispirescu, Mircea Cel Bătrân, zona 
blocurilor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, 
b5, B4,  A4 p, A5 p, A6 p

08:30 - 13:00 Craiova
13.10

11:30 - 16:30 Craiova PT 165 - străzile: Horia, Vasile Alecsandri, 
Mircea Cel Bătrân, Lazăr Filip, Buciumului, Banu 
Mihalcea, zona blocurilor: F1, F2, F3, F4, F5, F6, 
E7, E8, E1, E2

09:00 - 17:00 Băileşti PT terţi: PTA Mobifon, PTA SC Aluc, PTA Fabrica 
de Gheaţă

Concurs CEZ Vânzare şi Fundaţia Progress pentru copiii 
pasionaţi de tehnologie. Premii în valoare de 4.500 lei

CEZ Vânzare şi Fundaţia Progress 
lansează concursul App Inventor - 
Green TECH App şi premiază cele 
mai bune idei care îmbină tehnologia 
cu responsabilitatea pentru mediu. 
Organizatorii îi provoacă pe copiii 
cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani 
să dezvolte o aplicaţie pe platforma 
MIT App Inventor, pe tema energiei 
ve r z i ,  ş i  să  descope re  sp i r i t u l 
#CEZGreenGeneration, o generaţie 
atentă la viitor.

Până pe 18 octombrie,  copi i i 
sunt invitaţi să creeze o aplicaţie, 
folosind concepte ale energiei din 
surse regenerabile. Pentru înscrierea 
în concurs, este necesară completarea 
formularului online (http://tiny.cc/
r8hysz) şi transmiterea link-ului cu 
aplicaţia realizată pe platformă la 
adresa office@progressfoundation.ro. 
Ideile vor fi evaluate de un juriu format 
din 7 persoane, specialişti ai Fundaţiei 
Progress şi ai companiei CEZ Vânzare, 
care vor analiza aspecte precum: 
temă şi complexitate; estetică şi 
creativitate; logică şi funcţionalităţi. Mai 
multe informaţii despre cerinţe pot fi 
consultate în Regulamentul concursului.

Calendarul concursului App Inventor 
- Green TECH App:

18 octombrie, ora 23:59 – termen 
limită pentru înscrierea aplicaţiilor;

19 octombrie – 27 octombrie – 
evaluarea aplicaţiilor;

2 8  o c t o m b r i e  –  a n u n ţ a r e a 
câştigătorilor.

Premii pentru mixul perfect între
pasiunea pentru tehnologie şi natură
Cele mai bune idei vor fi premiate 

cu:
Locul I, un laptop în valoare de 

2.500 lei;
Locul al II-lea, o tabletă în valoare 

de 1.200 lei;
Locul al III-lea, un kit robotic în 

valoare de 800 lei.
„Ne bucurăm să iniţiem, alături 

d e  p a r t e n e r i i  n o ş t r i ,  a c e a s t ă 
activitate educativă pentru copii, 
menită să încurajeze dezvoltarea 
abilităţilor digitale, a imaginaţiei şi 
a responsabi l i tăţ i i  pentru mediul 
înconjurător. Este o modalitate diferită 
de învăţare şi o dovadă în plus că 
tehnologia poate fi utilizată cu folos de 
noua generaţie”, a declarat Cornelia 
Szabo – Director Executiv şi Preşedinte 
al Directoratului CEZ Vânzare.

„Noi, la CODE Kids încurajăm copiii 
să dezvolte aplicaţii care să-i ajute 
în viaţa lor, dar şi a comunităţii. Am 
iniţiat concursul GREEN TECH APP, prin 
intermediul căruia provocăm copiii de 
10-14 ani să dezvolte o aplicaţie în 
App Inventor, care să vină cu o soluţie 
eficientă pentru protejarea mediului. 
Sperăm ca în viitor cât mai mulţi copii 
să fie mai aproape de noile tehnologii, 
în sprijinul unui viitor sustenabil, bazat 
pe energie verde, în care resursele sunt 
protejate” – Ovidiu Ana, manager de 
proiect CODE Kids.

De 2 ani, decodăm #energiaviitorului
în comunităţile din Oltenia
CEZ Vânzare colaborează din 2018 

cu Fundaţia Progress pentru dezvoltarea 
proiectului  CODE Kids, menit  să 
creeze o mişcare de coding şi STEM 
(Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) în care copiii, tinerii şi 
bibliotecarii din mediul rural îşi dezvoltă 
competenţele digitale şi se implică 
în viaţa comunităţii prin rezolvarea 
unor teme digitale creative. În 2019, 
voluntarii CEZ au susţinut peste 20 de 
workshop-uri de compentenţe non-
tehnice (leadership, public speaking 
şi tehnici de vânzări) pentru 282 de 
copii din judeţele Argeş, Vâlcea şi 
Gorj. Mai mult, programul a beneficiat 
de o inovaţie verde prin instalarea a 

60 de panouri fotovoltaice la Școala 
Gimnazială din Muşăteşti şi de laptop-
uri pentru dotarea cluburilor.

Companiile din cadrul Grupului CEZ 
în România continuă să investească în 
proiecte care aduc bunăstare, pe termen 
lung, comunităţilor şi care vizează 
domenii precum sănătate şi wellbeing, 
educaţie, mediu şi dezvoltarea locală.

Direcţia Comunicare şi Marketing
CEZ România
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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:

Filiaşi PTCZ 7 Filiaşi08:00 - 16:00

08:00 - 16:00 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

09:00 - 16:00 Cetate PTA SPA 2 Cetate, PTA IAS Cetate, PTA SPA 1 
Cetate, PTCZ SPA 1 Cetate, PT terţi: PTAb CEF 
Eco Dinam Group
PT 573 - sat Cernele09:00 - 16:00 Craiova
PT 594 – străzile: Bega, Roznov, Drobeta, 
Sadu, Târnava, Siretului, Borsec, PT 611 – str. 
Fermierului şi aleile aferente

09:00 - 16:00 Craiova

14.10
09:00 - 16:00 Craiova PT 286 - sat Rovine
09:00 - 16:00 Plopşor PTA 1 Plopşor - circ. 1
08:30 - 13:00 Craiova PT 286 - sat Rovine
09:00 - 17:00 Plopşor PTA 1 Plopşor - circ. 1

09:00 - 17:00 Melineşti, 
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA 
2 Godeni, PTA 1 Negoieşti,  PTA 2 Negoieşti,  
PTA 3 Negoieşti,  PTA CRR Negoieşti, PTA 
Muiereni, PTA 2 Goieşti Sălcii,  PTA Vladimir, 
PT terţi: PTA Mobifon, PTA Cramă Negoieşti, 
PTA 4 Goieşti, PC CEF Izvor de lumină, PTA 
Perretta Vicenzio

09:00 - 17:00 Dobroteşti, 
Daneţi, 
Mârşani

PTA 3 Nisipuri, PTA 3 Daneţi, PTA 5 Daneţi, PTA 
2 Mârşani, PTA 7 Mârşani, PTA Moară Mârşani, 
PTA 3 Mârşani, PTA 6 Mârşani, PTA 1 Mârşani, 
PTA 4 Mârşani, PTA 9 Mârşani, PT terţi: PTA 
Fermă Viticolă Daneţi, PTCZ Vinalcool Daneţi, 
PTA Moară Nouă Mârşani

Moţăţei PTCZ CRR Pleniţa09:00 - 16:00
08:00 - 12:00 Segarcea PTCZ Blocuri Pleniţa

12:00 - 18:00 Melineşti PTA Blocuri Moţăţei Gară

PTA 2 Basarabi09:00 - 16:00 Vârvoru 
de Jos

PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferente09:00 - 17:00 Craiova
09:00 - 17:00 Argetoaia PTA 3 Argetoaia - circ. 1

09:00 - 17:00 Plopşor PTA 1 Plopşor - circ. 1 + 2
PT 267 - străzile: Gorunului, Elena Farago, 
blocurile: 145B, sc. 1+2, 146A, sc. 1, 2+3

09:00 - 17:00 Craiova

09.10

Ambasadorul României la Londra: 
„Șeful AEP descurajează votul prin corespondenţă”

Ambasadorul României la Londra, 
Dan Mihalache, a declarat pentru 
PS News că preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, Constantin-
Florin Mituleţu-Buică, descurajează 
procedura votului prin corespondenţă. 
Dan Mihalache susţine că i se pare 
„o prostie cât casa” decizia anunţată 
de şeful AEP, potrivit căreia votul prin 
corespondenţă se va finaliza prin 
„printarea buletinelor de vot de către 
cetăţeni”. „Este o modalitate foarte 
incorectă de a descuraja procedura 
votului prin corespondenţă”, atrage 
atenţia acesta.

„Noi am desfăşurat la nivelul 
ambasadelor României o muncă destul 
de intensă pentru a promova votul 
prin corespondenţă, o alternativă 
primordială – mai ales în această 
perioadă complicată. De aceea nu pot 
să înţeleg cum vine un domn, Mituleţu 
sau Buică, care să ne explice că, de 
fapt, cetăţenii români care doresc să 
apeleze la votul prin corespondenţă 
trebuie să îşi printeze buletinele de vot 
acasă sau unde pot ei. Mi se pare o 
prostie cât casa, mai ales în condiţiile în 
care, oricum, la procedura votului prin 
corespondenţă, cetăţenii vor primi un 
sticker care să ateste acest vot.

Este o modalitate foarte incorectă 
de a descuraja procedura votului prin 
corespondenţă ceea ce propune domnul 
de la AEP. Noi vrem să încurajăm 
procedura votului prin corespondenţă 
sau să o descurajăm? Poate se mai 
gândesc domnii de la Autoritatea 
Electorală Permanentă şi ne dau un 
răspuns”, a declarat Dan Mihalache 

pentru PS News.
Mai mult, ambasadorul României 

la Londra este de părere că „trebuie 
operate câteva modificări referitoare 
la exercitarea dreptului de vot al 
cetăţenilor din străinătate” întrucât 
„unele prevederi legislative nu sunt 
armonizate cu actualul sistem de vot”. 
„Nu văd de ce cetăţenii cu drept de vot 
din străinătate trebuie să facă o dovadă 
a reşedinţei lor în ţara respectivă”, 
atrage atenţia acesta.

Nu în ultimul rând, Mihalache susţine 
că Guvernul ar trebui să spună foarte 
clar că se poate vota şi cu documente 
de identitate care au expirat.

„În al doilea rând, cred că trebuie 
operate câteva modificări referitoare 
la exercitarea dreptului de vot al 
cetăţenilor din străinătate. Unele 
prevederi legislative nu sunt armonizate 
cu actualul sistem de vot. De exemplu, 
nu văd de ce cetăţenii cu drept de vot 
din străinătate trebuie să facă o dovadă 
a reşedinţei lor în ţara respectivă. 
Vorbim despre cetăţeni români!

În altă ordine de idei, cred că 
Guvernul ar trebui să spună foarte 
clar că se poate vota şi cu documente 
cu identitate care au expirat. În 
perioada pandemiei, capacitatea 
secţiilor consulare, dar şi capacitatea 
cetăţenilor de a circula în România 
a fost restrânsă. Până la urmă, un 
document de identitate înseamnă, în 
primul rând, codul numeric personal. 
Sunt întrebări pe care cetăţenii români 
şi le pun, iar Guvernul trebuie să dea 
un răspuns la aceste întrebări”, a mai 
susţinut Dan Mihalache.

Până în prezent, aproape 18.000 de 
români cu drept de vot din străinătate 
s-au înscris pentru a vota prin 
corespondenţă la scrutinul legislativ 
din decembrie. Termenul limită până 
la care o vor putea face este 22 
octombrie.

Vera IONESCU
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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:

Leu PTCZ Siloz Leu08:00 - 16:00
08:00 - 16:00 Şimnicu 

de Sus
PTAb Jieni

09:00 - 16:00 Craiova PT 56  -  străzile: Râului , Bucovăţ, Drumul 
Fabricii, Ţărăncuţei, Iezerului – parţial, PT 98 
– străzile: Buzăului, Rândunele, Dorobanţilor, 
Babadag, Sinoe, Razelm, Cerbului
PT 81 - Moară Romaneşti, străzile: Nicolae 
Romanescu, Bechetului, Calea Dunării

09:00 - 16:00 Craiova

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA 
2 Godeni, PTA 1 Negoieşti,  PTA 2 Negoieşti,  PTA 
3 Negoieşti,  PTA CRR Negoieşti, PTA Muiereni, 
PTA 2 Goieşti Sălcii,  PTA Vladimir, PT terţi: PTA 
Mobifon, PTA Cramă Negoieşti, PTA 4 Goieşti, 
PC CEF Izvor de lumină, PTA Perretta Vicenzio

09:00 - 17:00 Melineşti, 
Goieşti

15.10

09:00 - 17:00 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

09:00 - 14:00 Băileşti PTCZ Magazin Victoria

Işalniţa PTCZ 302 Işalniţa - Sera 1708:00 - 16:00
08:30 - 12:30 Maglavit PTA 3 Hunia
11:30 - 16:30 Cetate PTA 1 Fântâna Banului

PTA 2 Fântâna Banului08:30 - 12:30 Cetate
PTA 3 Fântâna Banului11:30 - 16:30 Cetate

12.10
09:00 - 16:00 Craiova PT 108 – străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, 

Sebeş, Potelu, Eroului, Olteniţa, Brateş, Bârseşti, 
Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura, Lic. Tehnologic 
Auto

09:00 - 16:00 Craiova PT 134 – străzile: Gârleşti şi aleile aferente, 
Ungurenilor şi aleile aferente
PT 150 - Moară Cernele09:00 - 16:00 Craiova
PTSol Balastieră Calafat09:00 - 17:00 Calafat

09:00 - 16:00 Melineşti PTA Odoleni, PTA Popeşti
PTA SMA Seaca de Pădure, PTA 1 Seaca de 
Pădure, PTA 2 Seaca de Pădure, PTA 1 Veleni, 
PTA 2 Veleni, PTA SMA Veleni

09:00 - 16:00 Seaca de 
Pădure

PTA 3 Basarabi11:00 - 17:00 Calafat

Misoginismul nu şi-a găsit locul în 
politica din Mehedinţi: 3 femei din judeţ 

au ajuns primăriţe de comună! 

Dispre ţu l  fa ţă  de  feme i l e 
politician din judeţul Mehedinţi 
lipseşte cu desăvârşire, ceea ce 
este cu adevărat îmbucurător. 
Alegerile locale din data de 27 
septembrie 2020 au adus o situaţie 
inedită şi lăudabilă în Mehedinţi: 
trei femei au reuşit să câştige 
primăriile în comunele în care au 
candidat. Este vorba despre Aurelia 
Mosoarcă, cea care a reuşit să se 

impună, din nou, în preferinţele 
electoratului din comuna Greci. 
Mosoarcă e primăriţă din 2016, când 
a reuşit să câştige primul mandat de 
primar, din partea Partidului Social-
Democrat, formaţiune politică din 
partea căreia a câştigat şi cel de-al 
doilea mandat acum. Alt mandat de 
primar obţinut de o femeie în judeţ 
este în comuna Godeanu. Sabina 
Gheorgheci a reuşit să se impună în 
faţa tuturor contracandidaţilor. L-a 
bătut şi pe primarul în funcţie, pe 
Adrian Nicolaescu de la PSD. Sabina 
Gheorgheci se află la primul mandat, 

pe care l-a obţinut din partea 
partidului Pro România. Soţul ei, 
Ionică Gheorgheci a fost şi el primar 
la Godeanu în perioadele 2008-
2012 şi 2012-2016. Cel de-al treilea 
mandat de primar al unei femei a 
fost obţinut în comuna Balta, acolo 

unde primarul social-democrat în 
funcţie, Constantin Stoican, a fost 
învins de candidatul PMP Mehedinţi, 
artista Irina Zoican. Zoican este de 
profesie medic veterinar, ocupând, 
în trecut, şi postul de director al 
D.S.V.S.A. din judeţ.


