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POLITICĂ

Miercuri, 2 Decembrie 2020

Lupta mea este pentru o Românie a șanselor
egale. Lupta mea este împotriva împărțirii
României între bogați și săraci

Județul Dolj este abia pe locul 23 pe țară ca putere de cumpărare, deși PIB/
locuitor produs aici ne situează pe locul 13 la nivel național.
Nu mă voi împăca niciodată cu ideea că avem două Românii, că sunt români
care au bani suficienți și alții care nu își permit să cheltuie atât cât au nevoie
pentru traiul zilnic. Și nu mă refer aici la diferențele inerente dintre oameni, ci
la diferențele între județe și între regiuni. Aceste diferențe nu sunt normale și
împotriva acestor diferențe lupt eu.
Anul trecut, fiecare oltean a cheltuit 1.426 de lei, iar fiecare bucureștean
sau ilfovean 2.168 lei.
Media națională este de 1.582 lei/persoană. Și asta s-a întâmplat pentru că
fiecare oltean a câștigat anul trecut doar 1.661 de lei, iar fiecare bucureștean
sau ilfovean 2.748 de lei.
Iată cum arată tabloul statistic al unei Românii împărțită între regiuni bogate
și
regiuni
sărace:
Mă uit acum, de 1 Decembrie, peste harta puterii de cumpărare în România
și văd că unii (județele colorate cu roșu și cu galben) au mult mai mulți bani
decât ceilalți (județele colorate în albastru și verde).
În Moldova și în Oltenia noastră nu găsim niciun județ colorat în roșu
sau în galben:

Acolo unde părinții nu au bani, copiii nu se duc la școală. Tabloul statistic
al abandonului școlara din țara naostră este suprapus până la identitate cu
tabloul veniturilor:
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 7 DECEMBRIE – 13 DECEMBRIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00
09:00 - 10:00

09.12

10:00 - 16:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
09:00 - 16:00

Localitatea
Piscu
Vechi

Zona de întrerupere
PTA 1 Pisculeţ - circuit JT 3

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon
Melineşti,
Goieşti PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti
PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş

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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Joi, 3 Decembrie 2020

Alexandra Presură: „Cred în egalitatea de șanse, cred că
femeile au dovedit de-a lungul timpului spiritul competitiv”

1. Unde, când și cum a început cariera
dumneavoastră politică?
Cariera mea politică a început în Craiova.
Aveam 24 de ani. Am știut că este timpul
să mă implic, că nu pot sta pe margine, că
este nevoie de tineri în politică.
Am devenit membru PSD pentru că
știam că și prin implicare politică pot
schimba lucrurile în jurul meu, îi pot ajuta
pe oameni.
În perioada 2012-2015 am fost secretar
al Organizației Femeilor Social Democrate
Dolj, iar din martie 2016 până în prezent sunt
președinte al Organizației Tineretului Social
Democrat Dolj și vicepreședinte PSD Dolj.
Din anul 2016 până în prezent sunt
Deputat în Parlamentul României - Camera
Deputaților, unde împreună cu echipa
cu care am pornit la drum am susținut o
serie de proiecte legislative, precum legea
salarizării, proiecte pentru susținerea
agriculturii, proiecte pentru tineret.
2. Mai este politica o lume a bărbaților
sau putem spune că deja femeile ocupă un
rol la fel de important în acest domeniu?
NU, categoric nu. Cred în egalitatea
de șanse, cred că femeile au dovedit de-a
lungul timpului spiritul competitiv, egalitatea
între femei și bărbați reprezintă un principiu
fundamental consfințit în tratate, precum și
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unul dintre obiectivele
ș i s a rc i n i l e U n i u n i i
Europene.
Participarea egală a
femeilor și a bărbaților
la procesul decizional
ține de echitate, de
respectarea drepturilor
omului și de o bună
guvernanță. Parcursul
meu politic este o
dovadă în acest sens.
Femeile ocupă funcții
importante în politică.
Iată că în prezent,
Primăria Municipiului
Craiova este condusă
în acest moment de
trei femei puternice: Lia Olguța Vasilescu
– primar, Aurelia Filip și Daniela Barbu –
viceprimari.
3. Vin oamenii la cabinetul
dumneavoastră de parlamentar? Care sunt
problemele pe care vi le prezintă?
Da, oamenii vin către noi parlamentarii. Și
nu de puține ori, merg eu, cât și colegii mei,
deputați sau senatori PSD din Dolj, în mijlocul
comunității, în Craiova, dar și în localitățile din
județ. Problemele sunt, în general, aceleași:
oamenii vor locuri de muncă, vor salarii din
care să își poată întreține familia, vor acces
la sănătate și educație, vor să trăiască în
localități dezvoltate, așa cum este firesc
pentru anul 2020, cu utilități, infrastructură.
Agricultorii și micii producători vor programe și
proiecte care să îi sprijine, iar PSD are pachete
speciale pentru aceste categorii. În cele câteva
săptămâni de campanie electorală, am mers
zilnic cu colegii mei din PSD în comunele și
orașele din Dolj. M-a durut să văd oameni
disperați din cauza deciziilor luate de Guvern
privind închiderea piețelor. Sunt oameni care
din asta trăiesc, oameni care ne-au cerut
sprijin.
4. Care sunt realizările dumneavoastră
din ultimii ani de activitate parlamentară?
PSD și-a fixat în anul 2016 o serie de
măsuri şi obiective pragmatice care să
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mulți bani în buzunarele românilor, nu a fost
doar un slogan de campanie la momentul
respectiv, ci o promisiune care a devenit
realitate în cei trei ani de guvernare.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 7 DECEMBRIE – 13 DECEMBRIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00
09:00 - 10:00

10:00 - 17:00
08.12

09:00 - 10:00
10:00 - 17:00

09.12

Piscu
Vechi

Zona de întrerupere
PTA 1 Pisculeţ - circuit JT 2
PTA 2 Avicola Godeni, PTA IMA Godeni, PTA
Spineni, PTA Ploştina, PTA 2 Godeni, PTA 3
Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA 2 Negoieşti,
PTA Muiereni, PT terţi: PTA Mobifon, PTA Cramă
Negoieşti, PTA 4 Goieşti, PC CEF Izvor de Lumină

Melineşti,
Goieşti PTA 2 Avicola Godeni, PTA IMA Godeni, PTA
Spineni, PTA Ploştina, PTA 2 Godeni, PTA 3
Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA 2 Negoieşti, PT
terţi: PTA Mobifon
Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş
PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti

09:00 - 17:00

Brabova
Craiova

PT 205 - cart. Valea Roşie, str. A. Vlaicu, zona
blocurilor: J4, J5, C1, C2, U15, U16, U17, U18,
U19, U20, L1, L2

08:00 - 12:00

Filiaşi

PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci, PTA Branişte, PTA
3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa, PT terţi: PTA SMA
Fratoştiţa

09:00 - 17:00

Filiaşi

PTA 6 Filiaşi

09:00 - 17:00

Piscu
Vechi

10:00 - 16:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
09:00 - 16:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 10:00
10:00 - 16:00

10.12

Localitatea

09:00 - 14:00

09:00 - 10:00
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Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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permită tinerei generaţii atât accesul la un
învăţământ de calitate, cât şi integrarea pe
piaţa muncii şi oferirea unor condiţii pentru
un început încurajator al vieții de adult. Mai

16:00 - 17:00

PTA Fermă Vie Brabova, PTA 1 Brabova

PTA 1 Pisculeţ - circuit JT 3

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon
Melineşti,
Goieşti PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti
PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş

Cernăteşti PTA 1 Cernăteşti - circuit JT nr. 2
Filiaşi

PTA 6 Filiaşi

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon
Melineşti,
Goieşti PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti

09:00 - 17:00

Cernăteşti

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea

PTA 2 Cernăteşti - circuit JT nr. 1
PTA CFR Banu Mărăcine, PT terţi: PTA TCIF
Craiova, PTM Fişier Benzi Daewoo

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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Vineri, 4 Decembrie 2020

Dolj: Echipa PSD, cu siguranță cea mai bună alegere!

Duminică, 6 decembrie, este ziua în
care românii pun capăt experimentului
falimentar al guvernării PNL și pot să înceapă
reconstrucția. Garanția că, după acest capitol
dezastruos din ultimul an, țara noastră va
reveni pe drumul corect o pot oferi doar cei
care ne vor reprezenta, în următorul mandat,
în Parlamentul României. De aceea, Organizația
Județeană a PSD le propune alegătorilor doljeni
o echipă a performanței dovedite, pentru care
vorbesc faptele.
Structura locurilor eligibile de pe listele
pentru Senat și Camera Deputaților reflectă și
la alegerile parlamentare din 2020 principii de
la care PSD Dolj nu s-a abătut niciodată: o justă
reprezentare a femeilor; promovarea oamenilor
care au arătat că știu să lucreze ca o echipă
unită și să lupte pentru a aduce fondurile
necesare dezvoltării județului; un echilibru între
exponenții cu remarcabilă experiență și suflul
proaspăt al generației tinere.
„PSD înseamnă, în primul rând,
performanță, și de aceea veți găsi și de
această dată pe listele Organizației Județene
Dolj pentru Parlamentul României oameni care
au confirmat în domeniile lor, profesioniști
incontestabili, care vor ști să reprezinte cu
adevărat interesele comunităților locale și să le
acorde primarilor tot sprijinul de care au nevoie
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pentru realizarea principalelor
investiții. PSD înseamnă
seriozitate și de aceea venim
în fața dumneavoastră cu
un program de guvernare
complet, coerent, cu măsuri și
termene certe. PSD înseamnă
demnitate și de aceea ne-am
asumat să le redăm românilor
locurile de muncă pierdute în
ultimul an, să le readucem
s i g u ra n ț a u n o r v e n i t u r i
decente și a unui trai bun.
Timp de un an, siguranța,
demnitatea, speranțele, țara
v-au fost confiscate. Dar,
de duminică, PSD va reda
România românilor!”, a declarat deputatul
european Claudiu Manda, președintele PSD
Dolj.

Lideri din administrație pentru
Senatul României
La Senat, lista PSD este deschisă de
Ion Prioteasa, care timp de 4 mandate a
deținut funcția de președinte al Consiliului
Județean Dolj. Dincolo de experiența vastă în
administrația publică, dincolo de performanțele
în accesarea fondurilor europene, Ion Prioteasa
a dovedit că știe să reprezinte și județul, și
România la cele mai înalte niveluri, fiind pentru
12 ani membru al Comitetului European al
Regiunilor.
Îl secondează pe lista pentru Senat Mihail
Genoiu, fost viceprimar, primar și, în prezent,
administrator public al municipiului Craiova. A
demonstrat spirit de echipă, dar și rigurozitate
„nemțească” în dezvoltarea orașului, fiind,
așa cum se descrie, adeptul respectării legilor,
dar și cel mai aprig contestatar al acestora,
atunci când nu servesc intereselor celor mulți.
Este hotărât ca, alături de colegi, să-și pună
în valoare întreaga experiență acumulată în
administrație, în beneficiul comunităților.

			

			

Data

ISSN: 22848800

Fotoreporter
Lucian SANDU
Account Manager
Elena IANCULESCU
Distribuție
New Media Point

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00
09:00 - 10:00

09.12

10:00 - 16:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 10:00
10:00 - 16:00

10.12
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inițiative pentru tineret.
Pe poziția secundă, Iulian Badea,
economist și antreprenor de succes, este
dovada că politica Partidului Social Democrat
atrage tot mai mulți tineri, iar PSD rămâne
formațiunea care promovează valoarea
indiferent de numărul anilor. Deviza sa: „Vin
din rândul tinerilor, voi lucra printre tineri, în
beneficiul tinerilor!”.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 7 DECEMBRIE – 13 DECEMBRIE 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:

PSD poartă vocea tinerilor în Parlament
Primul loc pe lista pentru Camera Deputaților
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este ocupat de Alexandra Presură, care, în
pofida tinereții, a confirmat deja în administrație,
ca director al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”
și consilier județean, dar și în forul pentru
care candidează, unde timp de un mandat
a contribuit la o întreagă serie de proiecte
legislative, precum legea salarizării, încurajarea
antreprenoriatului, susținerea agriculturii sau

16:00 - 17:00

Localitatea
Piscu
Vechi

Zona de întrerupere
PTA 1 Pisculeţ - circuit JT 3

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon
Melineşti,
Goieşti PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti

Cernăteşti PTA 1 Cernăteşti - circuit JT nr. 2
Filiaşi

PTA 6 Filiaşi

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon
Melineşti,
Goieşti PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti
PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti

09:00 - 17:00

Cernăteşti

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea

09:00 - 17:00

Fărcaş

09:00 - 17:00

Sălcuţa

PTA 2 Cernăteşti - circuit JT nr. 1
PTA CFR Banu Mărăcine, PT terţi: PTA TCIF
Craiova, PTM Fişier Benzi Daewoo
PTA Plopu, PTA Fărcaş
PTA 1 Plopşor

09:00 - 10:00

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PT terţi: PTA Mobifon

10:00 - 16:00

PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti,
PTA 2 Negoieşti

12:00 - 17:00

Melineşti,
Goieşti PTA 2 Avicola Godeni, PTA IMA Godeni, PTA
Spineni, PTA Ploştina, PTA 2 Godeni, PTA 3
Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA 2 Negoieşti, PTA
Muiereni, PTA 2 Goieşti Salcii, PTA Vladimir, PT
terţi: PTA Mobifon, PTA Cramă Negoieşti, PTA 4
Goieşti, PC CEF Izvor de Lumină, PTA Perretta
Vicenzio

12:00 - 17:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Braloştiţa

11.12

PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci, PTA Branişte, PTA
3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa, PT terţi: PTA SMA
Fratoştiţa
PTA 2 Sfârcea - circuit JT nr. 2

09:00 - 15:00

Fărcaş

PTA Plopu, PTA Fărcaş

15:00 - 17:00

Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu,
PTA Fărcaş

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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MEHEDINȚI

Luni, 7 Decembrie 2020

A murit fostul primar PNL al Orșovei

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Fostul primar PNL al municipiului
Orșova, județul Mehedinți, Ion
Manea, a încetat din viață în aceste
zile răpus de temutul Covid 19. Ion
Manea, fostul edil orșovean, a pierdut
lupta pentru viață, după o grea
suferință. Manea fusese infectat cu
noul Coronavirus, din cauza căruia
s-a și stins din viață. Manea a condus
primăria Orșova în perioada 20122016, iar după retragerea din viața
administrativă a urbei orșovene,
fostul primar s-a implicat activ în
viața socială a municipiului. Ospătar
renumit la un celebru restaurant din
Orșova pe timpul comuniștilor, apoi
om de afaceri prosper după Revoluția
din decembrie 1989, Ion Manea a
sprijinit mulți oameni din municipiu
care i-au cerut ajutorul, acesta fiind
și motivul pentru care dispariția sa parte dintre orșoveni. Fostul primar vremea când lucra ca ospătar. Potrivit
fulgerătoare este regretată de o bună PNL a fost colaborator al Securității pe verdictului de la CNSAS, Ion Manea

a avut, în calitate de colaborator al
Securității, numele de cod „Alin”.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

PTA 1 Melineşti, PTA 2 Avicola Godeni, PT terţi:
PTA Blocuri Melineşti, PTA Moară Melineşti, PTA
Ocol Silvic Melineşti

09:00 - 10:00
09:00 - 16:00
14.12

16:00 - 17:00

Zona de întrerupere

Melineşti, PTA 2 Avicola Godeni, PT terţi: PTA Moară Melineşti
Goieşti
PTA 1 Melineşti, PTA 2 Avicola Godeni, PT terţi:
PTA Blocuri Melineşti, PTA Moară Melineşti, PTA
Ocol Silvic Melineşti

09:00 - 17:00

Melineşti

09:00 - 17:00

Fărcaş

09:00 - 14:00

Bistreţ

11:00 - 17:00

Segarcea

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti
PTA Amărăşti
PTA SMA Bistreţu Nou
PT terţi: PTA Pompe EGO Segarcea

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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MEHEDINȚI

Marți, 8 Decembrie 2020

PSD a câștigat la pas alegerile
parlamentare din județ

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
La Mehedinți PSD a câștigat cu
ușurință alegerile parlamentare,
procentul fiind de 41,30 la sută. La
peste 4 procente distanță sub socialdemocrați se află PNL, cu 37 la sută,
iar PMP se apropie de 8 la sută. AUR
este undeva în jurul pragului de 5%.
Prezența la vot a fost în Mehedinți cea
mai mare din țară și anume 42,61 la
sută. Social-democrații au câștigat
alegerile în Mehedinți cu circa 41,30
la sută, iar liberalii au adunat 37 la

sută din voturile mehedințenilor, după
o zi agitată pentru ei, cu mult turism
electoral și acuzații venite din toate
părțile.
Partidul Mișcarea Populară a ajuns
la Mehedinți la 8 la sută din voturi.
PRO ROMÂNIA nu a reușit să sară
de 4 la sută iar AUR, cea mai mare
surpriză a alegerilor parlamentare
din România se apropie de 5 la sută
la Mehedinți.
Prezența la vot a fost în Mehedinți
cea mai mare din țară: 42,61 la sută.
Un număr de 97.676 de mehedințeni
au ieșit la vot, dintre care 24.604 au
votat pe listele suplimentare.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

15.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Melineşti

09:00 - 14:00

Fărcaş

PTA Amărăşti

14:00 - 17:00

Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş

09:00 - 17:00

Goieşti

PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA Pometeşti, PTA
Ţandăra, PTA Pioreşti, PTA Şcoală Goieşti, PT
terţi: PTA SA Pometeşti, PTA SA Goieşti, PTAb
Gospodărie Apă Vladimir

09:00 - 14:00

Calafat

PT terţi: PTCZ IGO Calafat

11:00 - 17:00

Calafat

PTCZ PTTR Calafat

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

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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MEHEDINȚI

Miercuri, 9 Decembrie 2020

6 politicieni de la PSD și PNL
ajung în Parlament

Noul senator Stela Firu - PNL
Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Potrivit normei de reprezentare,
județului Mehedinţi îi revine un
număr de 6 parlamentari. Conform
rezultatelor centralizate la nivelul
județului Mehedinți, în urma
scrutinului din data de 6 decembrie
2020, pentru Senat, PSD a obținut un
scor de 41,02% (reprezentând 39.095
voturi), iar PNL: 35,15% (33.496
voturi). La Camera Deputaților: PSD
a obținut 40,26% (38.319 voturi),
iar PNL: 35,52% (33.806 voturi).
Este un scor care ar aduce câte trei
mandate de parlamentar fiecăreia
dintre cele două formațiuni politice.
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Noul senator Liviu Mazilu - PSD
Asta în situația în care PMP nu intră
în Parlament. Dacă PMP va trece
pragul electoral, configurația se va
schimba. Certitudinea este că PSD
Mehedinți a obținut două mandate de
deputat și unul de senator. Deputații
social-democrați, care vor reprezenta
Mehedințiul în viitoarea configurație
a Parlamentului sunt: în calitate de
deputat Alin Chirilă, fost secretar
de stat în Ministerul Dezvoltării, în
calitate de deputat Cornel Folescu
fostul viceprimar al Severinului.
Mandatul de senator din partea PSD
Mehedinți este atribuit senatorului în
funcție Liviu Mazilu.
De cealaltă parte, PNL Mehedinți
ar putea obține tot două mandate de
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deputat și unul de senator, dacă PMP
nu trece pragul electoral.
Astfel, viitorii deputați liberali
sunt: Virgil Popescu, ministrul
Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri și actual deputat precum
și Dumitru Mărculescu, actualul
președinte al Casei de Asigurări de
Sănătate Mehedinți. Mandatul de
senator din partea PNL Mehedinți îi
va reveni Stelei Firu, actual manager
al Spitalului Căi Ferate din Drobeta
Turnu Severin.
Iulian Gogonea
			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

16.12

Localitatea

Zona de întrerupere

Segarcea

PTA SRP 5 Segarcea

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

11:00 - 17:00

Ciupercenii PTA 1 Smârdan
Noi

09:00 - 10:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PTA Muiereni, PT terţi: PTA Mobifon,
PTA Cramă Negoieşti, PTA 4 Goieşti, PC CEF Izvor
de Lumină

10:00 - 17:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PT
terţi: PTA Mobifon

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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PUBLICITATE

Joi, 10 Decembrie 2020

CEZ Vânzare susține businessul românesc
și vine cu beneficii în avantajul clienților săi

Furnizorul de energie și gaze
naturale CEZ Vânzare are cea mai
avantajoasă ofertă de pe piața
din România, prin produsul CEZ
Gaz, garantat pe o perioadă de 12
luni de la data intrării în vigoare a
contractului.
În această perioadă furnizorul CEZ
Vânzare alege să susțină businessul
românesc și vine către clienții săi
noncasnici cu o ofertă specială:
- 0 costuri pentru gazul consumat
în prima lună de contract;
- Perioada contractuală de 12 luni.
* Oferta este valabilă pentru
primele 300 de companii cu un
consum până în 280 MWh/an, care
semnează un contract până la 31
decembrie 2020.
CEZ Vânzare le recomandă
clienților să aleagă un furnizor cu
experiență și să acorde atenție
sporită condițiilor contractuale. De
asemenea, este important să evite
ofertele și contractele care implică
promisiuni fără fundament cum ar fi
scutirile de la plata unor taxe stabilite
ca fiind obligatorii de prevederi legale
și să țină cont de faptul că un furnizor
ar trebui să le asigure, după caz:
- Consiliere contractuală;
- Economie la factură;
- Informații necesare bugetării;
- Consiliere cu privire la siguranța
în utilizarea gazelor naturale;
- Un grad ridicat de confort în
gestionarea relației contractuale prin
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asigurarea unor canale de comunicare
eficiente;
- Stabilitatea condițiilor
contractuale.
De asemenea, este bine de știut
că prețul gazelor naturale variază pe
piața liberă și de multe ori nu este
ofertat cu toate componentele care
vor fi incluse ulterior în factură.
Mai multe detalii despre ofertele
CEZ Vânzare, puteți afla:
- online, pe http://www.cezinfo.ro;
- prin email, la adresa cez_crc@
cez.ro;
- apelând Info Linia CEZ - 0251
929, disponibilă pentru solicitarea
de informaţii comerciale, zilnic, în
intervalul orar 08:00 – 20:00
Direcția Comunicare și Marketing
CEZ România
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

17.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA Făzănărie Cobia

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

11:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 3 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PT
terţi: PTA Mobifon

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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MEHEDINȚI

Vineri, 11 Decembrie 2020

Pompierii dăruiesc sânge de sărbători
drag nouă ar putea fi în situația de
a avea nevoie de sânge să poată fi
ajutat imediat. În lupta pentru viață,
fiecare secundă contează… Pompierii
mehedințeni vor continua să vină în

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
În apropierea sărbătorilor de
iarnă, nimic nu e mai frumos decât
a dărui…
Asta au ales să facă câțiva pompieri
și voluntari ISU Mehedinți care au
fost prezenți la Centrul de Transfuzie
Sanguină Mehedinți pentru a dărui
„viață”. E modul lor de a arăta că le
pasă de cei de lângă ei și consideră
că stă în puterea fiecăruia dintre noi
să ajutăm printr-un simplu gest, acela
de a dona sânge. Procedura este
Director general
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una destul de simplă, fiind benefică
nu numai pentru beneficiar, dar și
pentru donator.
„Având în vedere criza acută de
sânge, facem apel la cetățeni să se
prezinte în centrele de transfuzie și
să încerce să doneze, ținând cont
de faptul că dintr-o cantitate de
sânge donată o singură dată, se
pot extrage elemente care pot salva
viața a trei persoane. Unii oameni
conștientizează importanța donării
de sânge doar atunci când apropiații
lor duc o luptă, însă este bine să
ajutăm ori de câte ori avem ocazia…
În felul acesta, atunci când cineva
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sprijinul semenilor și prin astfel de
acțiuni, nu doar pe timpul misiunilor
de intervenție. Fiți generoși, alegeți
să dăruiți!”, anunță ISU Mehedinți
printr-un comunicat de presă.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

15.12

18.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Melineşti

09:00 - 14:00

Fărcaş

PTA Amărăşti

14:00 - 17:00

Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş

09:00 - 17:00

Goieşti

PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA Pometeşti, PTA
Ţandăra, PTA Pioreşti, PTA Şcoală Goieşti, PT
terţi: PTA SA Pometeşti, PTA SA Goieşti, PTAb
Gospodărie Apă Vladimir

09:00 - 14:00

Dăbuleni

PTA 10 Dăbuleni

11:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 11 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

11:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 4 Dăbuleni

09:00 - 16:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PT
terţi: PTA Mobifon

16:00 - 17:00

Melineşti,
Goieşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PTA Muiereni, PT terţi: PTA Mobifon,
PTA Cramă Negoieşti, PTA 4 Goieşti, PC CEF Izvor
de Lumină

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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MEHEDINȚI

Luni, 14 Decembrie 2020

Pomii de iarnă, la control

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Polițiștii mehedințeni, în
colaborare cu efectivele jandarmerie
și reprezentanți ai Gărzii Forestiere
Mehedinți și Direcției Silvice
Mehedinți, au desfășurat o acțiune,
pe linie de transport și comercializare
a materialului lemnos și a brăduților
de Crăciun.
„Activitatea face parte integrantă

dintr-o acțiune organizată la nivel
național, pe linia prevenirii și
combaterii delictelor silvice. În cadrul
acțiunii, au fost verificate, în trafic,
peste 100 de autovehicule și au
fost controlați peste 15 comercianți,
care au desfășurat activități de
vânzare a pomilor de Crăciun. Pentru
neregulile constatate, au fost aplicate
21 sancțiuni contravenționale, în
valoare de peste 9.500 de lei”, a
anunțat purtătorul de cuvânt al IPJ
Mehedinți, ag-șef adj. Andreea Rădoi.

Foto: arhivă

Scandalagiu înarmat cu un cuțit lung de 30 cm,
prins de jandarmi
un bărbat discuta în mod aprins
cu două persoane, amenințându-le
cu acte de violență. În momentul
în care s-au apropiat, jandarmii au
constatat că bărbatul avea în mână
un cuțit în lungime de aproximativ
30 cm, cu care amenința un bărbat
și o femeie. În urma verificărilor, s-a
stabilit faptul că este vorba de un
severinean în vârstă de de 43 de
ani, care încerca să rezolve o situație
			

			

Un severinean agresiv care a
încercat să-și facă dreptate cu cuțitul
într-un bar s-a ales cu dosar penal și
riscă să ajungă la închisoare. Bărbatul
care flutura în mână un cuțit lung de
30 cm a fost prins de jandarmi și dat
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pe mâna poliției.
„Aflându-se în misiunea de
patrulare pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin, jandarmii
au sesizat faptul că, pe terasa unui
bar din zona unei stații de benzină,
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Iulian Gogonea

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 14 DECEMBRIE – 20 DECEMBRIE 2020

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

Data

16.12

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

cu niște cunoștințe. După ce a fost
imobilizat și deposedat de cuțitul
cu care putea să rănească și alte
persoane, bărbatul a fost condus la
sediul Poliției municipiului Drobeta
Turnu Severin în vederea continuării
cercetărilor”, a declarat purtătorul de
cuvânt al Jandarmeriei Mehedinți, lt.
col. Claudia Mendea.

17.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA SRP 5 Segarcea

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

11:00 - 17:00

Ciupercenii PTA 1 Smârdan
Noi

09:00 - 10:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PTA
2 Godeni, PTA 3 Negoieşti, PTA 1 Negoieşti, PTA
2 Negoieşti, PTA Muiereni, PT terţi: PTA Mobifon,
PTA Cramă Negoieşti, PTA 4 Goieşti, PC CEF Izvor
de Lumină

10:00 - 17:00

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PT
terţi: PTA Mobifon

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA Făzănărie Cobia

11:00 - 17:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

Dăbuleni

PTA 3 Dăbuleni

Melineşti,
Goieşti

PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploştina, PT
terţi: PTA Mobifon

11:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Podari

PTA Gura Văii

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

2

PUBLICITATE

Marți, 15 Decembrie 2020

Clariant obține cel mai bun scor pentru
inovație în Indicele de Sustenabilitate
Dow Jones 2020

⦁ Listarea în Indicele DJSI reflectă
dorința companiei de a deveni un
lider în domeniul sustenabilității și
inovației
⦁ Clariant se poziționează astfel
în topul companiilor din sectorul
produselor chimice la nivel global
⦁ Divizia de Transformare
Sustenabilă, organizată recent la
nivelul companiei, își propune să
extindă și mai mult impactul pozitiv

Clariant, companie inovatoare
și sustenabilă axată pe produse
chimice de specialitate, a anunțat
recent listarea sa în Indicele de
Sustenabilitate Dow Jones 2020
(DJSI), cu un punctaj remarcabil
obținut în categoria inovație și
performanțe foarte bune înregistrate
în toate celelalte secțiuni. Acesta
este al 8-lea an consecutiv în care
Clariant este listată ca una dintre
cele mai sustenabile companii din
sectorul produselor chimice la nivel
global. Clariant a fost clasată printre
companiile de top din sectorul chimic,
atât în DJSI Europe, cât și în DJSI
World.
„Listarea companiei Clariant în
Indicele de Sustenabilitate Dow
Jones, pentru al 8-lea an consecutiv,
reprezintă în același timp un motiv
de mândrie, dar și o motivație.
Sustenabilitatea este unul dintre cei
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cinci piloni strategici ai Clariant, care
ne ajută să devenim o companie de
top, axată pe produse chimice de
specialitate, cu oameni pasionați,
operațiuni la cel mai înalt nivel și
soluții inovatoare”, a declarat Hariolf
Kottmann, Președintele executiv
interimar al Clariant.
Pentru Clariant, soluțiile
inovatoare reprezintă cheia pentru
performanța sa din punct de vedere
sustenabil. Prin urmare, din 2015,
Clariant a obținut în mod constant
punctaje bune la capitolul inovație
din cadrul indicelui DJSI, iar în ultimii
doi ani a fost liderul acestei categorii.
Clariant nu numai că investește mai
mult de 3% din vânzările grupului
în cercetare și dezvoltare, dar
sustenabilitatea este ancorată în
procesul de inovație. În 2019, acest
lucru a dus la o creștere a vânzărilor
operaționale ale companiei cu 3,5%,
majorarea fiind atribuită produselor
inovatoare dezvoltate în ultimii cinci
ani, inclusiv soluții sustenabile,
cum ar fi tehnologia sunliquid® de
producere a etanolului celulozic,
soluțiile pentru aditivi regenerabili
Licocare® RBW Vita și multe altele.
Richard Haldimann, Head of
Sustainability Transformation la
Clariant, a declarat: „Scorul obținut la
indicele DJSI ne reconfirmă obiectivul
de a deveni lideri în sustenabilitate și
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inovație. Pentru a duce la îndeplinire
acest obiectiv, Clariant a înființat
recent o organizație de transformare
s u s t e n a b i l ă p e n t r u a i n t e g ra
sustenabilitatea la nivelul întregii
companii. În plus, prin intermediul
colaborărilor și mai strânse cu clienții
și alte publicuri țintă din cadrul
lanțului valoric, vrem să devenim
parte a soluției pentru crearea
unui viitor sustenabil, abordând
schimbările climatice și adoptând o
economie circulară”.
Clariant construiește în prezent,
la Podari, lângă Craiova, o fabrică
de etanol celulozic, ce utilizează
tehnologia sunliquid®. Odată ce
fabrica va fi operațională, va prelucra
aprox. 250.000 tone de paie și va
produce 50.000 tone de etanol
celulozic. Etanolul celulozic este un
			

			

biocombustibil avansat, cu adevărat
sustenabil și neutru din punct de
vedere al dioxidului de carbon,
care poate fi utilizat cu ușurință în
infrastructura auto actuală.
Fabrica sunliquid® de la Podari
se construiește pe un teren cu o
suprafață de 98.000 de metri pătrați și
va respecta cele mai înalte standarde,
o atenție semnificativă fiind acordată
confortului și stilului de viață al
comunității locale. Constructorul este
o companie românească, iar lucrările
sunt realizate cu ajutorul unei echipe
formată din 650 de muncitori în
faza de vârf. Clariant face progrese
semnificative în construcția fabricii.
Finalizarea construcției fabricii este
preconizată pentru sfârșitul anului
2021, ulterior urmând a fi demarată
producția.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 21 DECEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2020

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

Data

22.12

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 14:00
11:00 - 17:00
09:00 - 14:00

Localitatea
Cetate

Zona de întrerupere
PTA 2 Fântâna Banului

Ciupercenii PTA 1 Ciupercenii Noi
Noi
Craiova

PTAB 829 (PT 287) - Pompe Abator Branişte

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

Miercuri, 16 Decembrie 2020

Vâlcenii investesc peste 4 milioane
de euro în cultură

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Președintele Consiliului Județean
Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunță
investiții de peste 4 milioane de
euro în cultură și spune că deja au
fost derulate proiecte în acest sens.
Astfel, printre obiectivele stabilite se
regăsește și restaurarea Muzeului
Memorial Nicolae Bălcescu, dar și
restaurarea arhitecturală a bisericii
din lemn.
„Cultura se sprijină concret cu
bani, dacă vrem ca lucrurile să
meargă bine și în acest domeniu.
În acest sens, avem în derulare
proiecte, unul dintre acestea fiind
și restaurarea Muzeului Memorial
Nicolae Bălcescu, unde se află în
plină execuție lucrările de reabilitare
și consolidare a clădirii conacului.

Totodată, se lucrează la restaurarea
arhitecturală a bisericii din lemn, al
cărei acoperiș a fost deja refăcut, dar și
la amenajarea peisagistică a parcului.

Investim aici peste 4 milioane euro,
fonduri europene, pentru a-i reda
frumusețea de altădată și de a
readuce în circuitul turistic acest

ansamblu muzeal, atât de important
pentru cultura vâlceană” , susține
președintele Consiliului Județean
Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Bătaie în plină stradă într-o localitate din Vâlcea.
Un bărbat a ajuns în arest
Un bărbat a ajuns în Centrul de
Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea
sub acuzaţia de „loviri şi alte violenţe”.
Se pare că individul şi-a luat la bătaie
un consătean, pe raza comunei
Bărbăteşti, judeţul Vâlcea.
Conflictul era bine înrădăcinat între
cei doi bărbați, care aveau ceva de
împărțit de mai multă vreme, doar
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că acesta a fost momentul prielnic
pentru ei.
„Cei doi bărbați s-au întâlnit la
intersecția Drumului Național 67 cu
Drumul Județean 646 E, iar pe fondul
unor neînțelegeri mai vechi, a avut loc
un conflict spontan între aceștia, P.C.
lovindu-l cu pumnul în zona feței pe
Ș.I. În baza probatoriului administrat
în cauză, polițiștii au dispus reținerea
pentru 24 de ore a agresorului și
			

			

introducerea acestuia în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă
Vâlcea, cercetările pentru comiterea
infracțiunii de lovire sau alte violențe
continuând, sub supravegherea
procurorului de caz, din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Horezu”, se arată într-un comunicat
al Poliţiei Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 21 DECEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2020

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

Data

23.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 12:00

Fărcaş

PTA Plopu, PTA Fărcaş

12:00 - 16:00

Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu,
PTA Fărcaş

09:00 - 17:00

Bârca

PTA IMA Bârca, PTA 2 Bârca, PTA Solar Bârca

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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MEHEDINȚI

Joi, 17 Decembrie 2020

Rata de Covid-19 din județ se
menține constantă

În județul Mehedinți potrivit
ultimei raportării a Prefecturii
rata Covid 19 în județ se menține
constantă în jurul cifrei de 1,7.
Concret, situația epidemiologică
este următoarea: 857 persoane se
află în carantină la domiciliu/locația
declarată, 4.545 persoane confirmate
cu COVID-19 de la începutul epidemiei
(37 cazuri de îmbolnăvire înregistrate
în ultimele 24 ore), 109 persoane
internate, 467 persoane izolate
la domiciliu asimptomatice, 167
persoane decedate de la începutul

epidemiei (2 decese înregistrate în
ultimele 24 ore). Precizăm că rata
incidenței cumulative COVID-19
la 1.000 de locuitori în județul
M e h e d i n ț i , c a l c u l a t ă c o n fo r m
Hotărârii de Guvern 856/2020 este de
1,78. La nivelul județului Mehedinți,
situația localităților cu rata incidenței
cumulative peste 1,5 la 1.000
de locuitori este următoarea: 1.
CIREȘU (5,39), 2. DROBETA TURNU
SEVERIN (3,08), 3. STREHAIA (2,99),
4. ORȘOVA (2,74), 5. VLĂDAIA MALOVĂȚ (1,69), 8. ȘIMIAN (1,67),
(2,41), 6. VÂNJU MARE (1,69), 7. 9. FLOREȘTI (1,53), 10. ILOVIȚA

(1,53), 11. BREZNIȚA – OCOL (1,52).
Iulian Gogonea

Mită mică refuzată de un polițist
Doi mehedințeni, soț și soție, sunt
cercetați pentru dare de mită, după
denunțul formulat de un agent de
poliție din cadrul poliției municipiului
Orșova la Direcția Generală
Anticorupție – Serviciul Județean
Anticorupție Mehedinți.
Cel care a sesizat organele
de cercetare și sprijinul ofițerilor
anticorupție este agent-șef de poliție
Liviu Mirel Petria, din cadrul Poliției
municipiului Orșova.
„În fapt, în noaptea de 15
decembrie 2020, în jurul orei 02.00,
polițistul a oprit în trafic, pe DN6,
în municipiul Orșova, un autoturism
înmatriculat în Marea Britanie, care
a efectuat o manevră de depășire
neregulamentară. În timp ce
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polițistul efectua verificările, soția
conducătorului autoturismului i-a
oferit agentului de poliție, cu titlu de
mită, suma de 200 de euro, pentru
a nu lua măsurile legale față de soțul
său. Cu ocazia controlului auto, în
portbagajul autoturismului au fost
identificate și două cutii cu materiale
pirotehnice. Imediat după denunț,
polițiștii anticorupție ai D.G.A. –
Serviciul Judeţean Anticorupţie
Mehedinţi, sub directa coordonare şi
îndrumare a procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Mehedinţi, i-au prins în
flagrant pe cei doi soți, care au oferit
polițistului suma de bani pentru
ca acesta să nu-i rețină permisul
d e c o n d u c e re c o n d u c ă t o r u l u i
			

			

auto”, a anunțat Serviciul Județean
Anticorupție Mehedinți. În cauză, s-a
întocmit dosar pentru infracțiunea
de dare de mită, cercetările fiind
continuate în vederea stabilirii întregii
activități infracționale. Liviu Mirel
Petria, agent-șef de poliție în cadrul
I.P.J. Mehedinți, a mai ajuns în
atenția publică, după ce a primit
certificatul de apreciere din partea
I.G.P.R. pentru faptul că nu a ezitat să
sară în ajutorul semenilor și a salvat
o viață. Proaspăt venit în rândurile
Poliției Române, polițistul de 38 de
ani a fost încadrat în IPJ, din rândurile
ISU Mehedinți.
Iulian Gogonea

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 21 DECEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2020

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

Data
18.12

21.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 10:00

Melineşti

PTA Ohaba, PTA IAS Bodăeşti

10:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 4 Dăbuleni

09:00 - 10:00

Fărcaş

PTAB Fărcăşanca, PTA Amărăşti, PTA Plopu, PTA
Fărcaş

10:00 - 17:00

Fărcaş

PTA Plopu, PTA Fărcaş

09:00 - 17:00

Bârca

PTA 4 Bârca

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

Vineri, 18 Decembrie 2020

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani are
o nouă promoție de absolvenți

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Examenul de absolvire al elevilor
seriei de școlarizare 2020, din cadrul
Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani
s-a încheiat. Evaluarea s-a desfășurat
la sediul școlii, în cadrul căruia cei 189
de elevi au susținut probe practice,
scris și oral.
În baza rezultatelor obținute
pe întreg parcursul procesului de
pregătire, absolvenții au optat pentru
unul din locurile puse la dispoziție
de către Inspectoratul General al
Jandarmeriei, dar și pentru alte

structuri aparținând Sistemului
Național de Ordine și Siguranță
Publică.
La încheierea studiilor, cele mai
bune rezultate le-a obținut elevul
Mihai George Florentin, care cu media
9,79, a fost declarat șeful celei de-a
XXVII-a promoții, 2020. În ziua de
18 decembrie, la unitățile în care
au fost repartizați, vor primi gradul
de sergent-major, iar cu data de 28
decembrie vor începe activitatea ca
subofițeri în Jandarmeria Română.
„Colectivul Școlii le mulțumește
tuturor tinerilor care au ales să de succes și cât mai multe misiuni
se pregătească în instituția de la sub semnul lucrului bine făcut!”, a
Drăgășani și le transmite urarea fost mesajul reprezentanților Școlii

Militare de Subofițeri Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica”
Drăgășani.

10 kilograme de petarde, confiscate de polițiști pe
bulevardul Tineretului, din Râmnicu Vâlcea

Polițiștii vâlceni descoperă din ce
în ce mai multe persoane ce încearcă
să vândă petarde. Oamenii legii au
prins un tânăr în vârstă de 23 de
ani ce voia să-și dea „marfa” pe
bulevardul Tineretului, din municipiul
Râmnicu Vâlcea. Acesta avea la el
nu mai puțin de 10 kilograme de
materiale pirotehnice.
„Polițiștii de la arme, explozivi și
substanțe periculoase din Vâlcea au
documentat activitatea infracțională
a unui tânăr, de 23 de ani, din
municipiul Râmnicu Vâlcea, care
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ar fi comercializat ilegal articole
pirotehnice destinate utilizării
exclusive a pirotehnicienilor, către
publicul larg. Tânărul a fost depistat
ieri, 16 decembrie, pe bulevardul
Tineretului, din municipiul Râmnicu
Vâlcea, deținând asupra sa 10
kilograme de obiecte pirotehnice,
de tipul petarde, din categoria 1 de
pericol, interzise pentru deținere și
comercializare către publicul larg,
în România. Acesta își cunoștea
clienții prin intermediul rețelelor
de socializare”, spun reprezentanții
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Poliției Vâlcea.
Toate obiectele pirotehnice
găsite asupra tânărului au fost
indisponibilizate în vederea confiscării
de oare c e , c onfor m le gis laț ie i
naționale în România, acestea
sunt destinate exclusiv utilizării de
către pirotehnicieni, neputând fi
comercializate către publicul larg.
„Cercetările continuă pentru
documentarea întregii activități
infracționale, sub aspectul comiterii
infracțiunii de „efectuarea de
			

			

operațiuni cu articole pirotehnice,
fără drept”, faptă prevăzută și
pedepsită de art. 37, din Legea nr.
126/1995, privind regimul materiilor
explozive”, informează IPJ Vâlcea.
Oamenii legii au ținut să le
reamintească cetățenilor că orice
operaţiune cu articole pirotehnice,
efectuată fără drept, constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la trei luni la un an.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 21 DECEMBRIE – 27 DECEMBRIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 14:00
11:00 - 17:00

22.12

Localitatea
Cetate

Zona de întrerupere
PTA 2 Fântâna Banului

Ciupercenii PTA 1 Ciupercenii Noi
Noi

09:00 - 14:00

Craiova

PTAB 829 (PT 287) - Pompe Abator Branişte

10:00 - 17:00

Fărcaş

PTA Plopu, PTA Fărcaş

09:00 - 17:00

Bârca

PTA 4 Bârca

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

Luni, 21 Decembrie 2020

Râmnicenii pot pierde Proiectul
pentru Dealul Capela

foto: gazetavalceana.ro

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Primarul din Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutău, este îngrijorat pentru
că orașul ar putea rata un proiect
i m p o r t a n t p e n t r u d e z vo l t a re a
economică și turistică. Este vorba
despre preluarea celor 46 de hectare
de pe Dealul Capela și construirea
unui parc tematic de genul celui de
la Râșnov.
Mircia Gutău spune că proiectul
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a fost respins inițial, dar detaliile au
fost rezolvate în cele din urmă. Totuși,
lucrurile nu au fost puse în mișcare.
Astfel, edilul din Râmnicu Vâlcea cere
o dezbatere publică.
„Este un proiect al tuturor
râmnicenilor, nu al PER-ului sau al
PSD-ului. S-a făcut o muncă teribilă,
gândiți-vă că este vorba despre
46 de hectare, ce muncă a fost la
fișele cadastrale. Am fost printre
primii care am depus proiectul,
până la urmă ne-am calificat noi,
Suceava și Timișoara. Proiectul
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nostru a fost respins, am crezut
că este treabă politică, dar nu neam lăsat. Am mers la Suceava și
la Timișoara și am cerut un model
din documentele depuse de el.
Am găsit o singură chichiță, am
rezolvat-o. Acum se tărăgănează
în Consiliul Local de două luni,

este strigător la cer. Noi vrem să
facem totul ca la carte. Vreau o
dezbatere publică, să stabilim dacă
facem un parc de aventură sau un
parc de relaxare. Vreau să aducem
un expert din străinătate, care a
mai făcut așa ceva” – a declarat
primarul Râmnicului, Mircia Gutău.

Revistă de cultură și timp liber

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 28 DECEMBRIE – 3 IANUARIE 2021

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

Data

30.12

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Pieleşti,
Cârcea

Zona de întrerupere
PTA CLF Pieleşti, PTA Zona Aeroport (Autek
Skoda), PT terţi: PTA SC RLA, PTAM Grup Sonde
Nr. 5 Romgaz Pieleşti, PTAB Mobconfort, PT
Anvelopa Mercado, PTCZ CLF Pieleşti, PTA FVM
Company, PTA Adriconf

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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PUBLICITATE

Marți, 22 Decembrie 2020

Operatorul Distribuție Oltenia va asigura
asistență tehnică unui transport agabaritic pe
ruta Bechet – Podari, județul Dolj. Transportul
va necesita întreruperea temporară a alimentării
cu energie electrică și pe anumite tronsoane
de rețea, demontarea și remontarea unor
branșamente electrice

Finalizarea transportului agabaritic
cu dimensiuni de 29.5 m/ 5.4 m/ 6.5
m înălțime, pe ruta Bechet – Podari
este programată pentru zilele de 22
și 23 decembrie, în condițiile impuse
de legislația în vigoare și în funcție
de evoluția condițiilor meteo.
În vederea asigurării condițiilor
de securitate electrică și pentru a
preveni eventuale avarii electrice,
Distribuție Oltenia va întrerupe
temporar alimentarea cu energie
electrică pe 22 decembrie și posibil
și în data de 23 decembrie, pe ruta
Bechet – Podari, județul Dolj.
Astfel, Distribuție Oltenia va
întrerupe etapizat, alimentarea cu
energie electrică a localităților Bechet,
Lișteava, Piscul Sadovei, Sadova,
Căciulălești, Toceni, Dobrești, Murta,
Valea Stanciului, Padea, Drănic,
Segarcea și Calopăr, județul Dolj,
doar pe durata trecerii transportului
agabaritic prin aceste localități.
Asistența tehnică asigurată de
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Distribuție Oltenia va presupune
întreruperi temporare ale energiei
electrice și lucrări de demontare/
remontare branșamente electrice,
care vor fi susținute de efortul comun
a 10 echipe operative DEO, împreună
cu un prestator de servicii.
Echipele operative DEO vor fi în
teren pentru a asigura întreruperea
alimentării cu energie electrică în
condiții de siguranță precum și
revenirea la schema normală de
funcţionare a rețelei electrice.
Le mulțumim consumatorilor
de energie electrică din zonă
pentru înțelegere și îi asigurăm că
operatorul de distribuție va depune
toate eforturile pentru a diminua
disconfortul creat și durata necesară
reluării alimentării cu energie
electrică.

Reamintim!
de distribuţie a energiei electrice, telefon gratuit în orice reţea;
Pentru semnalarea oricăror vă rugăm să apelaţi INFO Tel, la
- 0251 408 006, 0251 408
incidente intervenite în instalaţiile numerele de telefon disponibile NON 007, 0251 408 008 – numere de
STOP pentru preluarea acestora:
telefon cu tarif normal în reţeaua
Adresa:
- 0800 500 000 – număr de naţională.
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

30.12

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Pieleşti,
Cârcea

Zona de întrerupere
PTA CLF Pieleşti, PTA Zona Aeroport (Autek
Skoda), PT terţi: PTA SC RLA, PTAM Grup Sonde
Nr. 5 Romgaz Pieleşti, PTAB Mobconfort, PT
Anvelopa Mercado, PTCZ CLF Pieleşti, PTA FVM
Company, PTA Adriconf

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

2

ACTUALITATE Miercuri-Joi, 23-24 Decembrie 2020

Alocațiile copiilor vor crește cu 20%
la începutul anului

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Alocațiile copiilor vor crește cu
20% la începutul anului viitor și cu
același procent la jumătatea anului,
a spus la RFI ministrul Muncii, Violeta
Alexandru. Cât despre pensii, acestea
vor fi majorate, dar nu cu 40%, dă
ea de înțeles, fără să avanseze un
procent clar.
„Vor crește. Din punctul de vedere
al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare.
În primul rând, în programul nostru de
guvernare, pentru creșterea pensiilor
am spus foarte clar că avem în vedere
o creștere care să acopere 100% rata
inflației și 50% din câștigul salarial
mediu brut pe economie. Acest lucru
constituie baza de plecare în discuțiile
cu ceilalți parteneri, pentru că suntem
într-o coaliție în acest moment și
deciziile le luăm împreună. Pentru
plata alocațiilor, vă reamintesc că
noi am avut o gândire de creștere
etapizată, pentru a putea face față
bugetul acestei solicitări de dublare a
alocațiilor. Va fi o creștere la începutul
anului viitor, a doua creștere, de fapt,
după cea de anul acesta. A treia va fi
la jumătatea anului viitor și ultimele
două, peste doi ani”.
Alexandru a explicat ce se va
întâmpla și cu pensiile: În programul
de guvernare, pentru noi, lucrurile
sunt foarte clare, vor crește atât
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pensiile, cât și alocațiile. Prima poză
a încasărilor la buget o avem la
finalul acestui an, când se pregătește
bugetul pentru anul viitor. În funcție
de această situație, pentru că toate
plățile se fac funcție de încasările la
buget, Ministerul Finanțelor va avea o
comunicare publică concretă vizavi de
cuantumul creșterii, mă refer la pensii.
Pentru alocații, cum știți, creșterile
sunt deja prevăzute în Ordonanța pe
care am modificat-o pe acest subiect,
20% la începutul anului și încă 20%
la jumătatea anului și la fel și peste
doi ani”, a mai spus ministrul Muncii.
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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Olguța Vasilescu:
Se redeschide Craiova!

Lia Olguța Vasilescu a anunțat pe
Facebook că Bănia se redeschide. „Se
redeschide Craiova! La propunerea
președintelui Consiliului Județean
Dolj, Cosmin Vasile, s-a revenit
asupra hotărârii ilegale de închidere
a HORECA după doar 5 zile de la
redeschidere, în condițiile în care legea
permitea o nouă modificare numai Județean și Primăriei Craiova și că
după 14 zile. Noroc că în Comitetul au altă culoare politică decât ai
Județean pentru Situații de Urgență prefecturii…”, susține primarul.
există reprezentanți ai Consiliului
Claudia GROSU
			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 28 DECEMBRIE – 3 IANUARIE 2021

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

Data

30.12

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Pieleşti,
Cârcea

Zona de întrerupere
PTA CLF Pieleşti, PTA Zona Aeroport (Autek
Skoda), PT terţi: PTA SC RLA, PTAM Grup Sonde
Nr. 5 Romgaz Pieleşti, PTAB Mobconfort, PT
Anvelopa Mercado, PTCZ CLF Pieleşti, PTA FVM
Company, PTA Adriconf

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

2

VÂLCEA

Luni, 28 Decembrie 2020

Cod Galben de inundații
în județul Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Autoritățile au emis o avertizare
de Cod Galben de inundații pentru
județele Vâlcea, Argeș, Buzău,
Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Olt,
Prahova și Sibiu. Hidrologii au avertizat
asupra intervalului 27 decembrie
2020, ora 18:00 și 28 decembrie
2020, ora 16:00.
Alerta de tip Cod galben ce vizează
bazinele hidrografice a 5 râuri de
pe teritoriul României a fost emisă
duminică dimineața, urmând să fie
afectate mai multe judeţe.
Codul galben vizează râurile din
bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii
aferenţi sectorului aval S.H. Sadu –
amonte S.H. Rovinari (judeţul Gorj),
Olt – afluenţii aferenţi sectorului
aval confluenţă Cibin – amonte
confluenţӑ Lotru, Lotru – bazin aval
Ac. Brădişor, Olt – afluenţii aferenţi
sectorului aval confluenţă Lotru –
amonte Ac. Ioneşti, Olteţ – bazin
superior (judeţele: Sibiu, Vâlcea,
Gorj şi Argeş), Argeş – bazin superior,
Dâmboviţa – bazin superior (judeţele:
Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin
superior şi afluenţi bazin mijlociu
şi inferior (judeţele: Dâmboviţa,
Prahova, Buzău şi Ialomiţa), Buzău –
afluenţii aferenţi sectorului aval Ac.
Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele:
Buzău şi Prahova).
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Se pot produce scurgeri importante
pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri
rapide pe râurile mici cu posibile
efecte de inundaţii locale.
„În acest context, există
posibilitatea depășirii cotelor de
atenție pe unele râuri din bazinele
hidrografice Jiu, Olt, Argeș, Ialomiţa
şi Buzău. Atenţionarea hidrologică
vizează în principal fenomenele de
scurgeri importante pe versanţi,
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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torenţi, pâraie, viituri rapide pe
râurile mici, cu posibile efecte de
inundaţii locale, care se pot produce
cu probabilitate și intensitate mai
mare mâine dimineață, începând cu
ora 06:00, până la prânz, pe unele
râuri din judeţele Prahova şi Buzău.
Deoarece există riscul creșterii rapide

a nivelului apei, se recomandă
vigilență sporită în cazul desfășurării
unor activități expuse la inundații.
În funcție de evoluția fenomenelor
hidrometeorologice, vom reveni cu
informații”, a fost comunicatul emis
de Institutul Naţional de Hidrologie
şi Gospodărire a Apelor.

Revistă de cultură și timp liber

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 4 IANUARIE – 10 IANUARIE 2021

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

Data
05.01

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Craiova

Zona de întrerupere
PTA IAS Bârca

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ACTUALITATE Marți, 29 Decembrie 2020

Covid-19. 51 de noi infectări și
4 decese în Dolj

Andreea TIGOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
DSP Dolj raportează un număr de
51 de noi infectări cu virusul SARSCov-2 și patru decese, în ultimele 24
de ore, la nivelul județului.
În ceea ce privește rata de
transmitere a virusului Covid-19 în
Dolj, aceasta este de 1,46 cazuri la
mia de locuitori, respectiv 2,39 cazuri
la mia de locuitori, în Craiova.
De la începutul pandemiei,
14.883 de doljeni au contractat noul
coronavirus, iar 245 dintre ei s-au
stins din viață în urma infectării.
Pacienții confirmați pozitiv cu
SARS-CoV-2 se află în continuare
internați la: Spitalul de Boli Infecţioase
– 97/92 din Dolj, la Spitalul Județean
de Urgență – 17/16 din Dolj, Spitalul
de Neuropsihiatrie –14/ 9 din Dolj,
Spitalul Municipal Filantropia– 27/26
din Dolj, Spitalul Municipal Băilești– 3
din Dolj, Spitalul Orășenesc Dăbuleni
– Comp. Boli Infecțioase– 11 din
Dolj, Spitalul CF Craiova – 12/ 12

din Dolj, precum și la Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna – 6 din
Dolj.
De asemenea, conform ultimei
raportări, 36 de persoane infectate
cu Covid-19 se află internate la

Revistă de cultură și timp liber
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secțiile ATI.
În rândul celor care au contractat
virusul și se află sub tratament
de specialitate se numără 1.008
persoane din sectorul medico-sanitar,
109 de jandarmi, 147 de cadre
militare, 99 de polițiști, dar și 34
de cadre militare din penitenciar,
se arată într-o informare emisă de
Prefectura Dolj.
În rândul elevilor, studenților
și al cadrelor didactice, nu a fost
raportat niciun caz de infecție cu noul
coronavirus, în ultimele 24 de ore.
Autoritățile locale le reamintesc
cetățenilor importanța respectării
normelor sanitare de prevenție și
combatere a noului coronavirus,
			

			

impuse odată cu instalarea stării
de alertă. Doljenii sunt astfel rugați
să respecte regulile de distanțare
socială în cadrul întâlnirilor familiale,
să limiteze la maximum, orice
contact direct cu alte persoane,
în afara celor care fac parte din
familia restrânsă, să evite zonele
aglomerate și să poarte masca de
protecție, astfel încât nasul și gura
să fie acoperite.
Aceștia pot apela oricând linia
telefonică TelVerde 0800800165,
pentru a sesiza cazurile de încălcare
a normelor de protecție, respectiv
linia TelVerde 0800800358, pentru
a solicita recomandări și informații
legate de Covid-19.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 4 IANUARIE – 10 IANUARIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

31.12

09:00 - 11:00

Craiova

PT 514 – str. Romul, zona blocurilor: T1, T2, T3A,
T3B, T4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

05.01

09:00 - 17:00

Craiova

PTA IAS Bârca

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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MEHEDINȚI
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Modernizare la Infecțioase

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Modernizarea și dotarea Secției
Boli Infecțioase a Spitalului Județean
de Urgență (SJU) Drobeta Turnu
Severin poate începe.
Marți, la Consiliul Județean (CJ)
Mehedinți a fost semnat contractul
pentru proiectarea și execuția
lucrărilor.
„Proiectul „Modernizarea,
reabilitarea și dotarea Ambulatoriului
Secției Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Județean de Urgență
Drobeta Turnu Severin” este unul
dintre cele mai importante obiective
de investiții pe care Consiliul Județean
le are în ceea ce privește infrastructura
de sănătate, mai ales în contextul
epidemiologic actual”, a declarat
președintele CJ Mehedinți, Aladin
Georgescu.
Valoarea totală a contractului

semnat de Georgescu este de
8.437.112 lei.
„În prima fază se va realiza
proiectul tehnic, iar peste trei luni
vor începe, efectiv, lucrările.
În cadrul proiectului, corpul de
clădire existent se va reabilita, se va
recompartimenta, iar cabinetele și
saloanele pentru pacienți se vor dota
cu echipamente medicale și mobilier.
Se vor executa lucrări de
consolidare, hidroizolații, reabilitare
termică, reparații ale șarpantei, se vor
reface trotuarele și fațada”, a afirmat
președintele CJ Mehedinți.
Potrivit acestuia, se vor construi
și două corpuri noi de clădire având
regim de înălțime P+1 și o suprafață
la sol de 270 mp.
„Din punct de vedere tehnic,
noua structură pe care am gândit-o
pentru Secția de Boli Infecțioase
va corespunde tuturor exigențelor
sanitare, se vor realiza circuitele
medicale și se are în vedere, inclusiv

evacuarea în condiții de siguranță a
pacienților în cazul unei situații de
urgență.
Proiectul este finanțat cu fonduri
europene în cadrul Programului
Operațional Regional. Valoarea
totală este de 10,2 milioane lei,
din care 7,5 milioane lei, fonduri
nerambursabile, contribuția proprie
a Consiliului Județean fiind de 2,66
milioane lei.

Mă bucur că putem anunța acum
această fază a proiectului și vă
asigur că în perioada următoare,
vom veni cu vești la fel de bune în
privința celorlalte proiecte pe care
le avem în domeniul sănătății astfel
încât, să intrăm în linie dreaptă cu
obiectivele de investiții în vederea
modernizării întregii infrastructuri din
administrarea Consiliului Județean”, a
conchis Aladin Georgescu.

Sală de sport, construită cu 2 milioane lei
în Schela Cladovei

Municipalitatea severineană se
pregătește să construiască o sală de
sport la Școala Gimnazială nr. 5, din
zona Schela Cladovei. Proiectul se
ridică la aproape 2 milioane lei, iar
banii vin din fonduri europene.

a semnat contractul de finanțare, din
fonduri europene, pentru construcția
acestei săli de sport.
„Proiectul, în valoare de
1.981.498,90 lei, finanțat prin
Programul Operațional Regional,
este o investiție importantă pentru
Primarul municipiului Drobeta Turnu cartierul Schela Cladovei. Anul acesta
Severin, Marius Screciu, a anunțat că am amenajat un teren de sport în aer
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liber și un loc de joacă (foto), iar sala
de sport completează posibilitatea
elevilor să își desfășoare orele de
educație fizică și atunci când vremea
nu permite.
Sala de sport va avea un teren
multifuncțional pentru diferite
tipuri de activități: fotbal, handbal,
El a mai susținut că și în următorii
gimnastică, astfel încât elevii să ani se vor face investiții în cartierul
beneficieze de ore atractive într-un Schela Cladovei, „dezvoltarea zonei
spațiu modern și atractiv”, a declarat fiind o prioritate pentru primărie”.
primarul Marius Screciu.
Vera IONESCU
			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ

			PERIOADA 4 IANUARIE – 10 IANUARIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

31.12

09:00 - 11:00

Craiova

PT 514 – str. Romul, zona blocurilor: T1, T2, T3A,
T3B, T4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

05.01

09:00 - 17:00

Craiova

PTA IAS Bârca

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.

