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VÂLCEA

Luni, 4 Ianuarie 2021

Program de lucru special la
Direcţia Economico-Financiară din
cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea
			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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

11.01

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Având în vedere lucrările
necesare pentru închiderea şi
deschiderea anului fiscal, programul
de lucru cu publicul şi de încasări
al Direcţiei Economico-Financiare
din cadrul Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea va fi unul special
la început de 2021.
După ce în data de 31 decembrie
2020, programul cu publicul a fost
între orele 8.00 – 12.00, luni, 4
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ianuarie 2021, programul cu publicul
este între orele 10.00 – 15.30 şi se
vor încasa doar amenzi şi alte taxe
fără debit.
„Începând de marţi, 5 ianuarie
2021, se reintră în programul normal
de lucru, iar până în data de 13
ianuarie se vor putea încasa doar
restanţele din anii anteriori, amenzile
şi alte taxe. Impozitele şi taxele
pentru anul 2021 vor putea fi încasate
începând cu data de 14 ianuarie”,
au informat reprezentanții primăriei
Râmnicu Vâlcea.
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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Localitatea

Zona de întrerupere

08:30 - 16:30

Craiova

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bârca
Bârca

PTA IAS Bârca
PTA Solar Bârca

08:00 - 12:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Fărcaş

PTAb 1 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci,
PTA Branişte, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa,
PT terţi: PTA SMA Fratoştiţa
PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu, PTA Golumbelu

09:00 - 17:00

Segarcea,
Cerăt

PT 420 - Lunca Jiului, Constuctorul, PT terţi:
PTAB 796 - Staţie sortare gunoaie Mofleni, PT
677 - Depozit Ecologic Lunca Jiului

PTA 1 Cerăt, PTAb 1 Cerăt, PTA 4 Cerăt, PT terţi:
PTA Sere 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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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

10:00-17:30
11.01

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 16:00

Localitatea
Comuna Gura
Padinii-sat
Gura Padinii,
Comuna
Grojdibodusat
Grojdibodu
Comuna
Cungrea sat Spătaru

Zona de întrerupere
PTAB SI CEF Grojdibodu, PTA 1,2,3,4 Grojdibodu,
PTA CAP Grojdibodu, PTA Romcereal Gura Padinii,
PTA Coria FP Gura Padinii (Agronavă), PTA Corias
Garsoniere (Agronavă), PTAb Agronavă, PTA Sat
Gura Padinii , PTA Sat nou Gura Padinii
LEA JT PTA 2 Spătaru

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

Joi, 4 Februarie 2021

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea
anunţă investiţii noi în sistemul sanitar
Preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunţă
că urmează investiţii noi în sistemul
sanitar. Spitalul județean este
modernizat aproape în întregime, dar
reprezentantul autorităților județene
spune că la Spitalul Nou se va reabilita
tot ambulatoriul şi se va construi o
nouă clădire, iar Spitalul Vechi este
și el pe listă.
„Aş vrea să fac un scurt comentariu
legat de ceea ce se întâmplă astăzi în

109 vâlceni infectați cu
SARS-CoV-2 sunt internați
în spitalele din județ

Potrivit datelor Direcției de
Sănătate Publică, pe teritoriul
județului Vâlcea, de la începutul
pandemiei și până miercuri, au
fost confirmate 11.111 cazuri de
persoane infectate cu virusul SARSCoV-2. În unitățile sanitare dedicate
din județul Vâlcea se aflau internate
109 persoane confirmate pozitiv,
starea de sănătate a acestora fiind
următoarea: 8 asimptomatice și cu
forme ușoare ale infecției, 89 cu
forme medii și 12 internate în secția
ATI.
În județ, erau active 19 focare de
SARS-CoV-2, în centre rezidențiale,
unități sanitare, la agenți economici
și în cadrul instituțiilor publice,
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iar numărul persoanelor declarate
vindecate era de 7.824 din cele
internate în unități sanitare de la
începutul pandemiei. Datele sunt în
continuă dinamică.
În județ, în baza definiției de caz,
a protocolului medical și a codului
de caz atribuit de către DSP Vâlcea,
până miercuri, au fost realizate
43.226 de teste prin tehnica RT-PCR.
De asemenea, conform raportărilor
laboratoarelor de analize, au fost
recoltate, în regim screening și contra
cost, 30.426 de teste în vederea
identificării virusului SARS-CoV-2. În
total au fost realizate 73.652 de teste
în județul Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

			

			

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800
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New Media Point

spitale noi. Păcat, mare păcat de acei
oameni! Dumnezeu să îi ierte şi să le
dea putere familiei şi prietenilor care au
fost lângă ei. Condoleanţe! În judeţul
Vâlcea ne propunem să avem cele mai
bune spitale din această regiune. Ne
propunem însă să tragem şi un semnal
de alarmă cu privire la birocraţia pe
care trebuie să o parcurgem de fiecare
dată. Pe fonduri europene lucrurile
au mers foarte bine şi o să începem
clădirea cea nouă de lângă Spitalul Nr.
1. Însă la Spitalul Vechi încă suntem
în comitete şi comisii”, a declarat
preşedintele Constantin Rădulescu,
potrivit gazetavalceana.ro.
Cătălin ANGHEL

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 1 FEBRUARIE – 14 FEBRUARIE 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

08.02

Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

ţară. În consecinţa a câtorva zeci de
ani în care strategia de dezvoltare în
domeniul sănătăţii, din păcate, nu a
presupus ca şi prioritate construirea de
spitale noi. Noi vom începe o clădire
nouă la Spitalul Nr. 1 din Nord, dar
vom reabilita şi partea veche rămasă
nemodernizată din spital. Avem depus
la CNI tot dosarul şi documentaţia să
reabilităm şi spitalul vechi, dar trecem
prin zecile, prin nenumăratele comisii
de avizare. Cred că tragediile care se
întâmplă în această perioadă trebuie
să ne înveţe ceva şi să avem şi să
înveţe toate guvernele care sunt şi care
vor urma faptul că strategia trebuie
schimbată şi că trebuie să construim

11.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:30 - 16:30

Craiova

PT 420 - Lunca Jiului, Constuctorul, PT terţi: PTAB
796 - Staţie sortare gunoaie Mofleni, PT 677 - Depozit
Ecologic Lunca Jiului

09:00 - 16:00

Craiova

PT 156 – str. Caracal, ateliere DIF, TCIF SA

09:00 - 16:00

Sadova

PTA 1 Damian, PTA 2 Damian

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

Ostroveni

09:00 - 17:00

PTA 2 Coţofenii din Dos

09:00 - 17:00

Coţofenii
din Dos
Filiaşi

09:00 - 17:00

Brabova

PTA Urdiniţa

09:00 - 17:00

Brabova

PTA 3 Brabova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 222 - cart. Craioviţa, străzile: Tineretului,
George Enescu, zona blocurilor: 17, 17A, 18, 19,
20, PT 819 (566) – str. Paşcani, Moară, zona
blocurilor: 18 – 31, Lic. Costin Nenitescu (Lic.
de Chimie)

09:00 - 17:00

Melineşti

PT terţi: PTA Moară Melineşti

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta, PTA 6 Breasta, PTA Valea Lungului,
PTA 1 IAS Mărioara, PT terţi: PTA Fermă 3
Breasta, PTA Fermă Vie Brabova

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA 2 Tatomireşti

09:00 - 17:00

Pleniţa

PTA 4 Pleniţa - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Moţăţei

PTA 2 Moţăţei - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Brabova

PTA 3 Brabova

Malu
Mare

PTA 1 Lişteava, PTA 2 Lişteava
PTA CFR Malu Mare, PTA SMA Malu Mare, PTA Malu Mic,
PTA 1 Malu Mare, PTA 2 Malu Mare, PTA 3 Malu Mare

PTA 1 Bâlta, PTA 2 Bâlta

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, 5 Ianuarie 2021

Accident fatal în Drobeta Turnu Severin

Andreea TIGOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Un taximetrist și-a pierdut viața,
iar alte trei persoane au fost rănite,
în urma unui accident rutier, provocat,
luni, de un tânăr de 18 de ani pe
Splaiul Mihai Viteazu, din Drobeta
Turnu Severin.
Șoferul taxiului conducea în mod
regulamentar, când autoturismul
condus de adolescentul vinovat a
derapat și l-a lovit frontal, potrivit
actualmehedinti.ro. Martorii
accidentului au văzut cum mașina
tânărului a derapat, după ce acesta
a pierdut controlul volanului.
„Detașamentul de Pompieri
Drobeta Turnu Severin a intervenit,
pe Splaiul Mihai Viteazu din
municipiu, cu o autospecială cu apă
și spumă, o ambulanță SMURD și
o autodescarcerare, la un accident
rutier. Ajunși la fața locului, am
constatat că, în accident, erau
implicate trei autoturisme și patru
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victime. Una dintre victime a fost
declarată decedată de către Serviciul
Județean de Ambulanță, două au
refuzat transportul la spital, iar cea
de-a patra a fost transportată la
spital de către ambulanța SMURD,
cu traumatisme minore”, a precizat
cpt. Flavius Iscru, din cadrul ISU
Mehedinți.
Pentru că nu a ținut cont de
condițiile meteo nefavorabile și nu a
adaptat viteza la carosabilul umed,
tânărul a fost autorul unei adevărate
tragedii în trafic.
„În urma cercetărilor de la fața
locului, s-a stabilit faptul că șoferul
unui autoturism, marca Mercedes,
nu a adaptat viteaza de deplasare
la condițiile meteorologice, a pierdut
controlul asupra direcției și a pătruns
pe sensul opus de mers, intrând în
coliziune cu alte două autovehicule.
În urma impactului, a rezultat decesul
unei persoane și rănirea altor trei”, a
declarat Radu Mihalache, din cadrul
Biroului Rutier Mehedinți.
Șoferul celui de-al treilea
autoturism implicat în accident s-a
declarat norocos, întrucât a scăpat
cu viață din accidentul mortal la care
a asistat și în urma căruia a fost rănit
ușor.
„Eu, cu băiatul de pe taxi mergeam
spre Podul Gruii, iar băiatul cu
Mercedes-ul a derapat. Prima dată,
a intrat în mine, iar apoi frontal, a
lovit taximetrul. A derapat, l-a luat
spatele. E și începător. A avut vitează,
e umiditate. Eu sunt rănit ușor la
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 IANUARIE 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 14:00

Craiova

PT 271 - Hanul Doctorului - străzile: Pescăruş,
Zorilor, Viilor

09:00 - 16:00

Calafat

PTsol Balastieră Calafat, PT terţi: PTAB COFCO

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bârca
Bârca

09:00 - 17:00

Sălcuţa

09:00 - 17:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi,
Brădeşti

PTA 1 Bârca
PTA 2 Bârca
PTA Foişor, PTA IMA Foişor
PTA 1 Bâlta
PTA Moară Filiaşi, PTA Răcarii de Sus, PTA IAS
Răcarii de Sus, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Brădeştii
din Faţă, PTA 3 Brădeştii din Faţă, PTA UM Filiaşi,
PTA 1 CRR Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi

PT IUPS Filiaşi

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA Parc Răcari

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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

12.01

ISSN: 22848800

permisului de conducere în luna
iulie. În cazul tânărului, a fost deschis
un dosar penal pentru ucidere din
culpă, urmând să plătească daunele
materiale rezultate din accident.

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:

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

mână. Se poate spune că am avut
mare noroc că nu m-a lovit și pe
mine, frontal”.
Șoferul începător care a provocat
a cc i d e n t u l i n t ra s e î n p o s e s i a

Interval orar
de întrerupere

10:00-17:30

09:00 - 16:00

Localitatea

Zona de întrerupere

Comuna
Stoicănești sat Stoicănești,
Comuna
PTA 3 Stoicănești, PTA 1 Crăciunei, PTA 3 Moară
Radomirești Crăciunei, PTA 2 Crăciunei Zootehnie, PTA CFR
-sate
Radomirești, PTAB Siloz Radomirești
Radomirești.
Crăciunei
Comuna
Bârza - sat
Bârza

PTA 1 Bârza

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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Miercuri, 6 Ianuarie 2021

Cod roșu de inundații în Mehedinți
I.S.U. Mehedinți împreună cu
S.G.A. Mehedinți au monitorizat
permanent situația operativă de
la nivelul județului. Totodată, s-a
luat măsura înștiințării prin ROALERT a populației din localitățile
Baia de Aramă, Broșteni și
Florești”, au adăugat reprezentanții
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Mehedinți.
Pompierii mehedințeni, împreună
			

			

Andreea TIGOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Mai multe localități din județul
Mehedinți au fost afectate de
inundațiile provocate de codul roșu,
respectiv portocaliu, anunțate luni
noapte, fiind nevoie de intervenția
imediată a forțelor de ordine.
„Ca urmare a manifestării
avertizărilor hidro-meteorologice
cod portocaliu și roșu, din această
noapte, până la această oră, pompierii
mehedințeni au acționat cu mijloacele
specifice pentru evacuarea apei din
două curți și un beci, în localitățile
Dr. Tr. Severin, Tarnița și Prunișor, dar
și pentru evacuarea apei din pasajul
Halânga, pe DN 67. În cooperare cu
membrii Comitetului Local pentru
Situații de Urgență Baia de Aramă,
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Andreea TIGOIANU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

în localitatea Tarnița, pompierii au
amenajat un dig din cca. 100 de saci
cu nisip, pentru a devia cursul apei
și a proteja gospodăriile cetățenilor”,
potrivit unui comunicat emis de ISU
Mehedinți.
Localitățile Strehaia și Corcova au
fost și ele avariate, atât cetățenii, cât
și membrii comitetelor locale pentru
situații de urgență, contribuind la
evacuarea apei dintr-o gospodărie și
o fermă de animale.
Totodată, au fost provocate avarii
și rețelei de distribuție a energiei
electrice din județ.
„Ca urmare a informării primite de
la operatorul de distribuție a energiei
electrice, LEA MOTRU-ILOVĂȚ a fost
afectată parțial cu 44 de abonați,
echipa de intervenție a operatorului
de energie acționând în continuare
pentru remedierea situației.
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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cu autoritățile locale și județene
cu responsabilități în gestionarea
situațiilor de urgență generate de
inundații, continuă misiunile de
sprijinire a populației în vederea
diminuării efectelor produse de
fenomenele hidrologice. Mai mult,
e s t e d e m a ra t ă p r o c e d u ra d e
monitorizare pentru luarea măsurilor
ce se impun în cazul apariției altor
evenimente negative.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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
07.01

13.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 14:00

Craiova

PT 271 - Hanul Doctorului - străzile: Pescăruş,
Zorilor, Viilor

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bistreţ
Bistreţ

PTA Solar Bistreţ
PTA 2 Bistreţ

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA 8 Segarcea

09:00 - 17:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi,
Brădeşti

09:00 - 17:00

Filiaşi

PT IUPS Filiaşi

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA Parc Răcari

PTA 1 Bâlta
PTA Moară Filiaşi, PTA Răcarii de Sus, PTA IAS
Răcarii de Sus, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Brădeştii
din Faţă, PTA 3 Brădeştii din Faţă, PTA UM Filiaşi,
PTA 1 CRR Filiaşi, PT IUPS Filiaşi

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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
13.01

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 16:00

Localitatea

Zona de întrerupere

Comuna Vlădila
- sat Vlădila PTA 2 Vlădila

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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Pagube în 4 localități din
Mehedinți, în urma ploilor

Patru localități din județul Mehedinți au
fost afectate de precipitațiile abundente,
care au căzut zilele trecute. Este vorba
despre Obârșia Cloșani, Corcova, Prunișor
și Baia de Aramă.
„Potrivit datelor preliminare transmise
de Grupul de Suport Tehnic din cadrul
Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Mehedinți, au fost avariate 25
de case, au fost afectați 3 km de drum
județean, 18,2 km drum comunal, 12,4
străzi/ulițe comunale, 9,2 km drum
forestier/exploatare, 1 pod avariat, 15
podețe avariate, au fost inundate 108,5 ha
teren arabil, 28,5 ha pășuni/fânețe.
În perioada următoare, o comisie
formată prin Ordin al Prefectului județului
Mehedinți, din care fac parte reprezentanți
ai Instituției Prefectului, Consiliului
Județean, Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Drobeta” al Județului Mehedinți,
Sistemului de Gospodărire a Apelor
Mehedinți, ai primăriilor din comunele

			

			

afectate, se va deplasa în teren în vederea
evaluării pagubelor produse în județ”, a
anunțat prefectura Mehedinți.
Potrivit acestora, în perioada 0405.01.2021, pe teritoriul județului
Mehedinți, s-au înregistrat cantități de
precipitații însemnate, totalizând 33,6 l/mp
la Strehaia, 39,9 l/mp la Corcova, 50,1 l/
mp la Șișești, 62 l/mp la Tarmigani, 67,01
l/mp la Tarnița.
„Aceste precipitații au dus la creșteri
de niveluri și debite pe cursurile de apă
din județ, depășindu-se cotele de apărare
la mai multe stații hidrometrice. Cantitățile
mari de precipitații căzute au dus și la
scurgeri de pe versanți, care au afectat
mai multe obiective.
Prefectul Cristinel PAVEL s-a deplasat în
zonele afectate şi a coordonat acţiunile de
salvare şi misiunile de limitare a distrugerilor
provocate de torenții deosebit de puternici”,
au mai arătat reprezentanții prefecturii.
Vera IONESCU

14.01

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 16:00

11.01

12.01

Zona de întrerupere

Comuna
Rotunda - sat PTA 2 Rotunda
Rotunda

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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:

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT

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

			

			

Joi, 7 Ianuarie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:30 - 16:30

Craiova

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bârca
Bârca

PTA IAS Bârca
PTA Solar Bârca

08:00 - 12:00

Filiaşi

PTAb 1 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci,
PTA Branişte, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa,
PT terţi: PTA SMA Fratoştiţa
PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu, PTA Golumbelu

09:00 - 17:00

Fărcaş

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

Segarcea,
Cerăt
Mârşani

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bârca
Bârca

09:00 - 17:00

Sălcuţa

09:00 - 17:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi,
Brădeşti

PT 420 - Lunca Jiului, Constuctorul, PT terţi:
PTAB 796 - Staţie sortare gunoaie Mofleni, PT
677 - Depozit Ecologic Lunca Jiului

PTA 1 Cerăt, PTAb 1 Cerăt, PTA 4 Cerăt, PT terţi:
PTA Sere Segarcea
PTA 1 Mârşani, PTA 4 Mârşani
PTA 1 Bârca
PTA 2 Bârca
PTA Foişor, PTA IMA Foişor
PTA 1 Bâlta
PTA Moară Filiaşi, PTA Răcarii de Sus, PTA IAS
Răcarii de Sus, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Brădeştii
din Faţă, PTA 3 Brădeştii din Faţă, PTA UM Filiaşi,
PTA 1 CRR Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi

PT IUPS Filiaşi

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA Parc Răcari

09:00 - 16:00

Mârşani

PTA 7 Mârşani, PTA Moară Mârşani

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bistreţ
Bistreţ

PTA Solar Bistreţ
PTA 2 Bistreţ

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA 8 Segarcea

09:00 - 17:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi,
Brădeşti

PTA 1 Bâlta
PTA Moară Filiaşi, PTA Răcarii de Sus, PTA IAS
Răcarii de Sus, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Brădeştii
din Faţă, PTA 3 Brădeştii din Faţă, PTA UM Filiaşi,
PTA 1 CRR Filiaşi, PT IUPS Filiaşi

09:00 - 17:00

Filiaşi

PT IUPS Filiaşi

09:00 - 17:00

Brădeşti

PTA Parc Răcari

09:00 - 16:00

Mârşani

PTA 2 SMA Mârşani

09:00 - 16:00

Rojişte

PTA Moară Tâmbureşti

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Bistreţ
Bistreţ

PTA 3 Bistreţ
PTA 4 Bistreţ

09:00 - 17:00

Radovan

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

09:00 - 17:00

Scaeşti,
Coţofenii
din Dos,
Braloştiţa,
Argetoaia

PTA 1 Scaeşti, PTA 2 Scaeşti, PTA 3 Scaeşti,
PTA Potmelţu, PTA 1 Braloştiţa, PTA SMA
Argetoaia, PTA Lunca lui Buză, PTA 1
Coţofenii din Dos, PTA 2 Coţofenii din Dos,
PTA IMA Mihăiţa, PT terţi: PTA CRR Scaeşti,
PTA Colectare Gaze, PTA SA Coţofenii din
Dos, PTA Apă Potmelţu

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Daneţi

14.01

PT 396 - străzile: Brazda lui Novac, zona blocurilor:
G1, G2, G3, G4, 24, 25, 26, 27, 32, 34, EXP1, EXP2,
C4, K1, K2, I5, M9, 17, 24, 25, 27, 32. 32A, 32B,
34, 37, str. Lămâiţei, zona blocurilor: 4, 6, 15, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
PTA 1 Daneţi, PTA 2 Daneţi

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, 8 Ianuarie 2021

Dunărea, plină de gunoaie la Orșova
prealabil reprezentanții Apelor Romane
– Administrația Bazinală Banat, care
are atribuții de întreținere a cursurilor
de apă în această zonă. S-au impus
			

			

măsuri de ridicare a deșeurilor și
igienizare a malurilor, imediat ce
condițiile meteo vor permite.
Vera IONESCU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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

15.01
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ori plouă abundent. Aceste deșeuri
au fost aduse de apele crescute
ale râului Cerna, fiind preluate din
depozitele necontrolate de deșeuri
amplasate de-a lungul râului, în
judeţul Caraş Severin”, scrie Garda
de Mediu Mehedinți, într-o postare
pe Facebook.
Comisarii Gărzii de Mediu –
Comisariatul Județean Mehedinți
s-au deplasat în zonă, contactând în
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Zona de întrerupere

Bistreţ
Cârna

PTA 1 Plosca
PTA 3 Cârna

12:00 - 16:00

Filiaşi

PTAb 1 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci,
PTA Branişte, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa,
PT terţi: PTA SMA Fratoştiţa

09:00 - 17:00

Fărcaş

PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu, PTA Golumbelu

09:00 - 17:00

Cerăt

PTA 3 Cerăt, PTAb 3 Cerăt, PT terţi; PTAB Staţie
Epurare Cerăt

09:00 - 16:00

Daneţi

PTA 4 Daneţi, PTA 5 Daneţi

09:00 - 17:00

Scaeşti,
Coţofenii
din Dos,
Braloştiţa,
Argetoaia

PTA 1 Scaeşti, PTA 2 Scaeşti, PTA 3 Scaeşti, PTA
Potmelţu, PTA 1 Braloştiţa, PTA SMA Argetoaia, PTA
Lunca lui Buză, PTA 1 Coţofenii din Dos, PTA 2 Coţofenii
din Dos, PTA IMA Mihăiţa, PT terţi: PTA CRR Scaeşti,
PTA Colectare Gaze, PTA SA Coţofenii din Dos, PTA
Apă Potmelţu

Craiova

PT 581 - străzile: Vișinului, Trandafirului, PT 597 - str.
Viilor şi aleile aferente, PT 666 - cart. Bariera Vâlcii,
str. Stejarului, PT 713 - str. Gârleşti şi aleile aferente,
PT 589 - str. Drumul Muntenilor, S.C. DINAGRI’S, PT
717 - str. Pescăruș, sediul S.C. RECON, HOTEL SYDNEY,
PT 315 - Radiofar Aeroport, PT 833 (77) - str. Calea
Bucureşti, Peco Socar, PT terţi: PT 360 - str. Gârleşti,
S.C. ROMPLAST, PTAb 631 Dolplast, PTAb 533 Grenexim,
PTAb 815 Dolplast, PTA 773 Dolplast, PT 606 - str. Calea
Bucureşti - Şcoala de fotbal Gică Popescu

09:00 - 16:00

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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Localitatea

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

16.01

foto: Facebook/ Garda de Mediu Mehedinti
Valuri de gunoaie au ajuns pe
Dunăre, la Orșova. Mizeria a fost
adusă de râul Cerna în urma viiturilor
provocate de ploile abundente din
ultimele zile.
„Ca urmare a ploilor din ultima
perioadă, în golful Cerna, amplasat
in amonte de municipiul Orşova s-au
acumulat cantități mari de peturi,
material lemnos şi resturi menajere
, fenomen care se repetă ori de câte

Interval orar
de întrerupere

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 11 IANUARIE – 17 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
15.01

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 16:00

Localitatea

Zona de întrerupere

Comuna
Cungrea - sat PTA 2 Cungrea
Cungrea

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, 11 Ianuarie 2021

Actorii Teatrului Anton Pann, din nou, în
fața publicului: „Ne era atât de dor de voi”
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Actorii de la Teatrul Anton Pann
au pus în scenă primul spectacol cu
public, din acest an. Evenimentul
a avut loc sâmbătă, 9 ianuarie
2021, iar pentru a se asigura că
instituția coordonată de CJ Vâlcea
este pregătită pentru revederea
cu publicul vâlcean, președintele
Constantin Rădulescu s-a întâlnit cu
conducerea teatrului Anton Pann, cu
o zi înainte de spectacol.
Președintele Consiliului Județean a
dezvăluit că are planuri mari pentru
Teatrul Anton Pann, unde vrea ca pe
viitor să existe o terasă de vară, spații
special amenajate pentru oamenii ce
vor să-i întâlnească pe artiști și toate
condițiile pentru o locație modernă.
„Alături de colegii de la Teatrul
Anton Pann am discutat câteva idei
ale mele, pe care le avem în plan
pentru anul 2021. Este vorba despre
modernizarea amfiteatrului, unde
vom avea și o terasă de vară, dar și
despre amenajarea unor spații în care
oamenii să vină cu plăcere și să se
bucure de artiștii noștri talentați. Ne
dorim ca, și în anul 2021, să venim
în întâmpinarea vâlcenilor cu piese
de teatru interesante, dar și cu o
locație modernă”, a spus Constantin
Rădulescu, președintele Consiliului
Județean Vâlcea.
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Spectacolul a avut loc cu succes, iar
organizatorii au reacționat duminică,
după ce au realizat că scena a prins,
din nou, viață sub picioarele artiștilor
vâlceni: „Încă nu ne-am trezit din
visul frumos care a început ieri. Ne
era atât de dor de voi! Și ați fost
minunați! Vă mulțumim! La cât mai
multe spectacole!”, a fost mesajul
transmis de organizatori.
Având în vedere hotărârea din
28 decembrie 2020 din ședința
extraordinară a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență (CJSU)
Vâlcea, teatrele din Vâlcea s-au
redeschis în limita a 30% din
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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capacitatea sălilor de spectacole.
Obligațiile spectatorilor privind
măsurile pentru prevenirea
contaminării cu SARS-CoV2:
Prezentarea la Teatrul Anton Pann
cu 30 de minute înainte de începerea
spectacolului, pentru a putea respecta
regulile de acces. Purtarea măștii
(medicală/nonmedicală) pe toată
durata evenimentului și pe toată
suprafața Teatrului Anton Pann.
Pentru a oferi o protecție eficace,
masca trebuie să acopere gura și
			

			

nasul. Dezinfectarea mâinilor cu
dezinfectant avizat pe bază de alcool
care va fi pus la dispoziție la intrare.
Termoscanarea de către personalul
teatrului. Persoanele care refuză să
le fie verificată temperatura nu vor
avea acces în teatru. Atenție! Teatrul
își rezervă dreptul de a efectua un
triaj observațional și de a nu permite
accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecție respiratorie
(tuse, strănut, rinoree). Respectarea
distanțării de minimum 1,5 m între
persoane – de la intrarea în teatru,
în sala de spectacol, la toalete și la
ieșirea din sală; respectarea distanței
de 2m în sala de spectacol și ocuparea
exclusivă a locurilor indicate de către
personalul teatrului.
„Participând la acest spectacol
sunteți de acord cu partajarea datelor
dumneavoastră de contact cu echipa
administrativă a Teatrului Anton Pann
Rm. Vâlcea, cu scopul de a va putea
plasa pe locurile corespunzătoare și
a vă putea notifica în caz de urgență,
conform regulilor GDPR. Datele ne
sunt necesare în cazul unei alerte
epidemiologice, pentru a putea
asigura autorităților sanitare sprijinul
în a identifica la timp persoanele
infectate”, se arată pe site-ul oficial
al Teatrului Anton Pann.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 IANUARIE – 24 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

18.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Giurgiţa
Giurgiţa

PTA 1 Giurgiţa
PTA IMA Giurgiţa

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Jos

PTA 1 Amărăştii de Jos, PTA CRR Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

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, 12 Ianuarie 2021

Deținut din Penitenciarul Severin,
găsit spânzurat în celulă

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Un procuror criminalist din cadrul
Parchetul Județean Mehedinți a
dispus, în regim de urgență
începerea unei anchete privind
moartea suspectă a unui deținut din
penitenciarul Severin.
Pe r s o n a l u l Pe n i t e n c i a r u l u i
Drobeta-Turnu Severin a sesizat, luni,
11.01.2021, Serviciul Național Unic
pentru Apeluri de Urgență 112 despre
identificarea în grupul sanitar al unei
camere de deținere, a unui deținut
spânzurat. În pofida intervenției
prompte a personalului medical
specializat, decesul persoanei a fost
constatat la ora 03:05.
„În conformitate cu procedurile
legale, administrația penitenciarului a
informat familia persoanei decedate,
j u d e c ă t o r u l d e s u p ra v e g h e r e
a privării de libertate, Parchetul
de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Mehedinți .Cauzele și împrejurările cercetate de organele judiciare
Serviciul Județean de Medicină Legală producerii evenimentului sunt abilitate” a declarat subinspector
de poliție penitenciară Alina Larisa
BOCEA, purtătorul de cuvânt al
Penitenciarului Drobeta Turnu
Severin.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 IANUARIE – 24 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
09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

19.01

Localitatea

Zona de întrerupere

Giurgiţa
Giurgiţa

PTA 3 Giurgiţa
PTA 4 Giurgiţa

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Jos

PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

09:00 - 14:00

Perişor

PTA 3 Perişor

12:00 - 17:00

Predeşti

PTA 2 Predeşti

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ACTUALITATE Miercuri, 13 Ianuarie 2021

Operatorii din comunicații, excluși din
etapa a doua de vaccinare

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
În etapa a doua a campaniei de
vaccinare, care începe pe 15 ianuarie,
statul se pregătește să imunizeze și
persoanele care desfășoară activități
esențiale pentru buna funcționare a
infrastructurilor critice. Aici intră și
angajații din telecomunicații.
Problema este că statul a restrâns
vaccinarea la angajații Serviciului de
Telecomunicații Speciale, ai Radioului
Public și ai Televiziunii Naționale, scrie
Digi24.
Prin urmare, zecile de mii de
angajați ai companiilor din domeniu,
de care depinde întreținerea
infrastructurii de telecomunicații nu
se regăsesc pe listă și trebuie să
aștepte până în aprilie pentru a se
putea programa pentru vaccinare.
Asta în condițiile în care mulți
dintre ei fac muncă de teren și
interacționează zilnic cu mulți oameni.
Orice sincopă în activitatea acestora
se traduce în probleme cu conexiunea
la internet, probleme cu cablul TV şi
telefonie fixă sau mobilă.
Absența conexiunii la internet,
chiar și pentru o perioadă scurtă
ar afecta: programarea on-line a
vaccinării; cursurile școlare on-line;
munca on-line; buna desfășurare a
unor întâlniri de afaceri internaționale
Director general
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on-line; funcționarea cardului de
sănătate, activitatea bancară.
Și activitatea STS se bazează tot
pe furnizorii serviciilor de comunicații.
La fel și serviciul de urgență 112.
De o bună conexiune la internet
depind și numeroase platforme
guvernamentale.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 IANUARIE – 24 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:

18.01
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20.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Giurgiţa
Giurgiţa

PTA 1 Giurgiţa
PTA IMA Giurgiţa

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Jos

PTA 1 Amărăştii de Jos, PTA CRR Amărăştii de Jos
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

09:00 - 17:00

Craiova

PT 559 - sat Mofleni, PT 146 - sat Mofleni

09:00 - 13:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mică

12:00 - 16:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Sus

PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 1 Zvorsca

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

09:00 - 16:00

Craiova

PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

PT 373 – cart. 1 Mai, străzile: Victor Papilian,
Dimitrie Gerota, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4,
D5, D6, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5 a, A5
b, A6, A7 a, A7 b, A8, A9 a, A9 b, A10

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, 14 Ianuarie 2021

„Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proștii! Ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la toți!”

PNL și PSD au bătut iar palma la Severin
pentru împărțirea ciolanelor de viceprimari.
În cărți sunt „Marele Perdant” și „Nepotul”!

că PSD este „ciuma roșie” de care să te
ferești ca dracu de tămâie ci din contră,
trebuie să te aliezi cu PSD „pentru binele
comunității”. Acest „bine al comunității”
este de fapt binele lor personal, al
politicienilor PSD și PNL. Concret, în
urmă cu 4 ani de zile, Marius Screciu de
la PSD a câștigat primăria Severin și cel
mai mare număr de consilieri locali iar
candidatul PNL, Daniel Cîrjan, a pierdut
alegerile. În loc să treacă în opoziție cum
era mai sănătos, Cîrjan și șefii lui din PNL
Daniel Cîrjan
au făcut blat cu PSD în Consiliul Local
Drobeta Turnu Severin, ca să fie toți
La Drobeta Turnu Severin când se mulțumiți. Cîrjan a fost votat viceprimar
pune problema împărțirii ciolanului politic cu sprijinul PSD, iar un PSD-ist pe nume
pentru viceprimari, PNL nu mai consideră Cornel Folescu a fost votat viceprimar

cu sprijinul PNL. Timp de 4 ani de zile, Căci politicianul Daniel Cîrjan de la PNL
PNL Drobeta Turnu Severin, în frunte rămâne tot necopt: nu știe să piardă, nu
cu oportunistul Daniel Cîrjan, nu a făcut vrea să treacă în opoziție ca să crească cu
deloc opoziție la PSD, că se mânjise cu adevărat, pare stresat și nesigur pe el mai
ei și era legat de mâini și de picioare. tot timpul, în public critică pe cei din PSD
Abia la alegerile locale de anul trecut, în iar în spatele ușilor închise face înțelegeri
campania electorală, candidatul PNL la cu ei. Acestea sunt și cauzele pentru
primăria Severin, Daniel Cîrjan, a prins și care liberalul Cîrjan nu a ajuns și nu va
el glas pițigăiat și a încercat să-l critice ajunge niciodată primar al Severinului.
prostește pe primarul în funcție, Marius În acest context mizer, cărțile par a fi
Screciu. Dar nu l-a crezut nimeni! Cum „măsluite” din nou de PNL și PSD pentru
era de așteptat, marele perdant de la alegerea în ședința de Consiliu Local al
PNL, Daniel Cîrjan, a pierdut din nou, iar municipiului Drobeta Turnu Severin a
Marius Screciu de la PSD a câștigat din celor doi viceprimari. La bursa zvonurilor
nou fotoliul de primar.
este vorba de liberalul Daniel Cîrjan, omul
Supărat ca văcarul pe sat că n-a ajuns pentru care PNL se compromite din nou,
nici primar și nici parlamentar, liberalul dar și de Cristian Mură de la PSD, un
Daniel Cîrjan speră acum să se agațe din nepot de-al primarului în funcție, Marius
nou de cei de la PSD, cei considerați de Screciu. Asta-i viața, oameni buni, ei cu
partidul său drept „ciuma roșie”, să mai ei, noi cu noi…
Iulian Gogonea
Dosarul a fost declinat de la Parchetul de facă un blat, ca să devină iar viceprimar.
pe lângă Judecătoria Strehaia la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Mehedinți. Pe fondul
			
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
unui conflict spontan, una dintre părți i-a 			
PERIOADA 18 IANUARIE – 24 IANUARIE 2021
aplicat celeilalte o lovitură în abdomen cu
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
cuțitul”, a declarat procurorul criminalist
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
Lavinia Șișman de la Parchetul Județean parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
Mehedinți.
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
„La spital a fost adus un pacient
Interval orar
de 40 de ani, în stare critică, instabil
Data
Localitatea
Zona de întrerupere
de întrerupere
hemodinamic, cu șoc hemoragic.
Hemoragia s-a stopat în timpul intervenției
09:00 - 13:00
PTA 3 Giurgiţa
Giurgiţa
chirurgicale. Dacă nu se intervenea de
12:00 - 16:00
Giurgiţa
PTA 4 Giurgiţa
urgență, cu siguranță, ar fi decedat”, a
09:00 - 16:00
Amărăştii
PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor
declarat directorul de îngrijiri medicale de
de Jos
la Spitalul Județean din Severin, Elena
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Bololoi.
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Gogoşu,
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
09:00 - 17:00
Iulian Gogonea 19.01

Tentativă de omor la Dumbrava

Un mehedințean din comuna
Dumbrava, sat Albulești, se zbate între
viață și moarte, după ce a fost înjunghiat
de un prieten de pahar. Agresorul i-a
băgat cuțitul în abdomen. După ce au
băut împreună la birtul din sat, victima
a plecat să îl ducă pe agresor acasă,
moment în care acesta a observat că îi
lipsește portofelul. Tânărul de 19 ani i-ar
fi reproșat bărbatului de 40 de ani că i-ar
fi luat portofelul, iar de acolo până la
conflict nu a fost decât un pas. Din câte
se pare, tânărul se afla în stare avansată
de ebrietate.
„Un inculpat a aplicat o lovitură cu un
cuțit, persoanei vătămate, iar din concluziile
preliminare, eliberate de medicul legist, a
rezultat că i-a fost pusă viața în primejdie.
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20.01

Breasta

PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

09:00 - 14:00

Perişor

PTA 3 Perişor

12:00 - 17:00

Predeşti

PTA 2 Predeşti

09:00 - 13:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mică

12:00 - 16:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

09:00 - 16:00

Craiova

PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 1 Zvorsca
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

PT 373 – cart. 1 Mai, străzile: Victor Papilian,
Dimitrie Gerota, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4,
D5, D6, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5 a, A5
b, A6, A7 a, A7 b, A8, A9 a, A9 b, A10

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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Comuna Hinova,
pe primul loc
la rata Covid 19

Un șobolan nefericit a lăsat
Severinul fără căldură

Situație de râsu-plânsu la Mehedinți.
Municipiul Drobeta Turnu Severin a
rămas ieri fără căldură pentru câteva ore
bune, din cauza unui șobolan nefericit,
care a provocat o avarie majoră la un
transformator electric de la termocentrala
Halânga, animal rozător care a murit
electrocutat, în chinuri groaznice, poate
chiar s-a făcut scrum. Din acest motiv s-a
lucrat câteva ore bune pentru remedierea
situației, pentru a putea fi reluată furnizarea
agentului termic către populație. Din cauza
șobolanului electrocutat, au fost afectați
55 de mii de locatari ai municipiului care
nu au beneficiat de căldură. Primarul
Severinului, Marius Screciu, a explicat cum
au stat lucrurile cu șobolanul și a anunțat
că problema s-a rezolvat. Edilul este de
părere că povestea cu un șobolan care a
produs o avarie murind electrocutat într-un
transformator electric „este o chestiune și
de puțin umor”. Iată declarația, cel puțin
nefericită, a primarului Marius Screciu.
„Într-adevăr, am avut o avarie

			

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
În județul Mehedinți, rata Covid
19 a scăzut ușor la 1,16 iar situația
e p i d e m i o l o g i c ă e s t e u r m ă t o a re a :
620 persoane se află în carantină
la domiciliu/locația declarată, 5260
persoane confirmate cu COVID-19 de
la începutul epidemiei(20 cazuri de
îmbolnăvire înregistrate în ultimele
24 ore), 96 persoane internate,
255 persoane izolate la domiciliu
asimptomatice, 204 persoane decedate
de la începutul epidemiei (2 decese
înregistrate în ultimele 24 ore).
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Potrivit Prefecturii Mehedinți, rata
incidenței cumulative COVID-19 la
1000 de locuitori în județul Mehedinți,
calculată conform Hotărârii de Guvern
856/2020 este de 1,16. La nivelul județului
Mehedinți, situația localităților cu rata
incidenței cumulative peste 1,5 la 1.000
de locuitori este următoarea:
1. HINOVA (2,95)
2. DROBETA TURNU
SEVERIN (2,03)
3. VÂNĂTORI (2,01)
4. DÂRVARI (1,96)
5. OPRIȘOR (1,92)
6. PĂTULELE (1,68)
7. CORLĂȚEL (1,55)
8. ILOVIȚA (1,53)
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importantă la Halânga. A fost o chestiune
și de puțin umor, un șobolan a fost cel
care a generat această oprire, a intrat în
transformatorul electric. Acolo s-a produs
o flamă. În momentul în care vorbim, s-a
remediat problema electrică, urmează
încărcarea instalației”, a declarat edilul
severinean Marius Screciu.
„S-a produs un scurtcircuit la un
transformator de la centrala Halânga,
fapt pentru care termocentrala a rămas
fără curent. Din această cauză, s-au
întrerupt pompele, cazanele și, prin
urmare, alimentarea cu energie termică
în tot municipiul. Acum, termocentrala
Halânga este sub tensiune, adică are
curent și urmează manevrele de încărcare a
agentului primar. Noi, SPAET-ul ne ocupăm
de punctele termice și de punerea lor în
funcțiune, iar la orele prânzului, populația
municipiului va avea căldură în case”, a
anunțat ieri după amiază directorul SPAET,
Ilie Alecu.
Iulian Gogonea

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 18 IANUARIE – 24 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

19.01

Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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Vineri, 15 Ianuarie 2021

20.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

Giurgiţa
Giurgiţa

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

Zona de întrerupere
PTA 3 Giurgiţa
PTA 4 Giurgiţa
PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu,
PTA Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2
Breasta, PTA Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti,
PTA 2 Predeşti, PTA Cârstovani, PTA Bucicani,
PTA SMA Pleşoi, PTA 2 Brabova, PTA Urdiniţa,
PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa, PTA 3 Breasta,
PTA 5 Breasta

09:00 - 14:00

Perişor

PTA 3 Perişor

12:00 - 17:00

Predeşti

PTA 2 Predeşti

09:00 - 17:00

Băileşti

PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta, PTA
Uniconfex

09:00 - 13:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mică

12:00 - 16:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

09:00 - 16:00

Craiova

PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 1 Zvorsca
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA
Corniţa, PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA
Valea Lungului, PTA 1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti,
PTA Cârstovani, PTA Bucicani, PTA SMA Pleşoi, PTA 2
Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa,
PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

PT 373 – cart. 1 Mai, străzile: Victor Papilian,
Dimitrie Gerota, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4,
D5, D6, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5 a, A5
b, A6, A7 a, A7 b, A8, A9 a, A9 b, A10

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

20.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 13:00

Goicea

PTA 1 Goicea Mică

12:00 - 16:00

Goicea

PTA 2 Goicea Mică

09:00 - 16:00

Amărăştii
de Sus

09:00 - 17:00

Gogoşu,
Breasta

09:00 - 16:00

Craiova

PT 373 – cart. 1 Mai, străzile: Victor Papilian, Dimitrie Gerota, zona
blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, D6, B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3,
A4, A5 a, A5 b, A6, A7 a, A7 b, A8, A9 a, A9 b, A10

12:00 - 16:00

Filiaşi

09:00 - 13:00
12:00 - 16:00

PTAb 1 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci, PTA Branişte,
PTA 3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa, PT terţi: PTA SMA Fratoştiţa

Goicea

PTA 1 Goicea Mare

Goicea
Apele
Vii

PTA 2 Goicea Mare

09:00 - 16:00
21.01

25.01

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 1 Zvorsca
PTA Obedin, PTA Fermă 4 Raznic, PTA 2 Gogoşu, PTA Corniţa,
PTA Ţiu, PTA Busuleţu, PTA 2 Breasta, PTA Valea Lungului, PTA
1 IMA Predeşti, PTA 2 Predeşti, PTA Cârstovani, PTA Bucicani,
PTA SMA Pleşoi, PTA 2 Brabova, PTA Urdiniţa, PTA 1 Gogoşiţa,
PTA 2 Gogoşiţa, PTA 3 Breasta, PTA 5 Breasta

PTA 1 Apele Vii, PTA 2 Apele Vii

Brabova,
Seaca de
Pădure

PTA 1 Răchita de Jos, PTA 2 Răchita de Jos, PTA 1 Mosna, PTA 2
Mosna, PTA Ştiubei, PTA 2 Seaca de Pădure, PTA 1 Veleni, PTA 2
Veleni, PTA 3 Veleni, PTA SMA Veleni, PTA SMA Seaca de Pădure

09:00 - 17:00

Melineşti

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 1 Bodăieşti de Sus
PT 545 – cart. Brazdă lui Novac, zona blocurilor:
C8, C8a, C8b, C8c, C12, C13

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

Celaru

PTA 1 Celaru, PTA 1 Ghizdăveşti

Bechet

PTA Asfalt Bechet, PTA Magazin Bechet

Malu Mare

PTA CFR Malu Mare, PTA SMA Malu Mare, PTA Malu Mic, PTA 1
Malu Mare, PTA 2 Malu Mare, PTA 3 Malu Mare

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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Ministerul Sănătății:
Testare în școli pentru depistarea
cazurilor de Covid-19

Autoritățile iau în calcul deschiderea
școlilor în 8 februarie și au anunțat o serie
de măsuri, astfel ca revenirea copiilor
în bănci să nu devină un risc pentru
sănătatea lor.
Secretarul de stat în Ministerul
Sănătății, Andreea Moldovan, a oferit o
serie de explicaţii pentru ProTv, privind
procedura de testare în şcoli.
Astfel, dacă un elev dintr-o clasă este
depistat pozitiv, atunci toți colegii săi vor
fi testați, a anunțat ministrul Sănătății.
Iar profesorii și personalul din școli sunt
incluși în etapa a doua a campaniei de
vaccinare anti Covid-19.
„Testele antigen rapid sunt relevante
la persoanele care au simptome sugestive
pentru COVID sau la contacţi. La
persoanele simptomatice, senzitivitatea

			

			

Distribuție
New Media Point

scade mult. Testarea se va face doar
celor cu simptome sau contacţilor direcţi”,
a explicat medicul epidemiolog Andreea
Moldovan, secretar de stat în Ministerul
Sănătății, pentru ProTV.
„Cel mai corect este ca testarea să
se facă în cabinetul şcolii, pentru că e
un test care poate să aibă un potențial
de risc. Procedura nu este complicată.
E foarte important ce facem apoi cu
informaţia. O parte din teste sunt în ţară,
au fost distribuite de IGSU. Urmează
să avem o centralizare a celor rămase
şi cel mai important e să avem şi teste
suplimentare. Testarea va fi făcută, în
principiu, de personalul medical angajat
al şcolilor”, a mai explicat Andreea
Moldovan.
Vera IONESCU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

20.01

Scornicești

PTCZ 7 Scornicești

Scornicești

PTCZ 8 Scornicești

09:00 - 17:00

Comuna
Radomirești-sat LEA JT PTA Pod Radomirești
Radomirești

Comuna
Văleni-sat
Văleni

09:00 - 17:00

Comunsa
Călinești-sat
Călinești

09:00 - 17:00

Comuna
Fărcașele-sat
Fărcașele

09:00 - 17:00

Comuna Urzica
- Satele Urzica,
Stăvaru, Comuna
Vădăstrița sat Vădăstrița

LEA JT PTA 1 Sfat Văleni
LEA JT PTA Zootehnie Călinești

LEA JT CAP Fărcașele
LEA PTA Sat Nou Vădăstrița, PTA Moară Vădăstrița,
PTA 1, 2, 3 Vădăstrița, PTA Gospodărie Apă Urzica,
PTA 1, 2 Urzica, PTA 1, 2 Stăvaru

Scornicești

PTCZ 9 Scornicești

Scornicești

PTCZ Liceu Scornicești

09:00 - 17:00

Comuna
Radomirești-sat
Radomirești

09:00 - 17:00

Comuna
Văleni-sat
Văleni

09:00 - 17:00

Comunsa
Călinești-sat
Călinești

LEA JT PTA Zootehnie Călinești

09:00 - 17:00

Comuna
Fărcașele-sat
Fărcașele

LEA JT CAP Fărcașele

09:00 - 15:00
25.01

Zona de întrerupere

12:00 - 15:00

09:00 - 11:00
12:00 - 15:00
21.01

Localitatea

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

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Luni, 18 Ianuarie 2021

09:00 - 11:00
12:00 - 15:00

Sat Perieți
Scorniceștisat Jitaru

LEA JT PTA Pod Radomirești

LEA JT PTA 1 Sfat Văleni

LEA JT PTA 6 ZOOTEH Perieți CIRC-2
PTA Jitaru

Comuna Colonești- PTA SMA Vlaici
sat Vlaici

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

GORJ

Marți, 19 Ianuarie 2021

Rămas paralizat în urma unui vaccin, un
gorjean se va imuniza împotriva COVID-19
„Pe lângă dizabilitatea pe care o
am, sechele de poliomielită, sufăr şi
de un astm bronşic alergic şi atunci...
Toţi trei mi-au spus că dacă cumva
aş face Covid-19, şansele să trec cu
bine... Din păcate, niciunul dintre cei
trei medici nu au putut să-mi spună
un procent”, mai spune bărbatul.

foto: Facebook

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

26.01

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Robert Gavrilescu, bărbatul ce a
rămas paralizat în urma unui vaccin
ce i-a fost administrat în copilărie,
vrea să fie printre primii ce vor face
vaccinul împotriva COVID-19, în
ciudat reticenței pe care mulți oameni
din țară o au în privința serului.
„Am luat decizia să mă vaccinez
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din nou. Am încredere că totul este ok.
Vaccinurile au făcut foarte mult bine
pe planetă și au eradicat foarte multe
probleme grave pe care omenirea
le-a trecut în decursul istoriei”, a
declarat Robert Gavrilescu, potrivit
observatornews.ro.
Robert s-a consultat cu medicul de
familie, dar şi cu un medic neurolog
şi cu un medic pneumolog, înainte de
a decide dacă se va vaccina sau nu.
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Zona de întrerupere

Celaru

PTA 2 Ghizdăveşti, PTA 3 Ghizdăveşti

Bechet

PTA 1 Bechet, PTA 2 Bechet

09:00 - 17:00

Ghindeni,
Teasc,
Rojişte,
Bratovoieşti

PTA 2 Ghindeni, PTA 1 Secui, PTA 3 Secui, PTA 2
Pompe Secui, PTA 3 Teasc, PTA 2 Prunet, PTA 1
Bratovoieşti, PTA 2 Bratovoieşti, PTA CRR Rojişte

09:00 - 17:00

Podari

PTA 5 Podari, PTA Vinalcool Podari, PTA 1 Ţuglui,
PTA 8 Podari (Nisipuri)

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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
09:00 - 11:00

26.01

ISSN: 22848800

Localitatea

12:00 - 15:00
09:00 - 17:00
12:00 - 13:00
14:00 - 16:00

Localitatea
Comuna
Colonești

Zona de întrerupere
PTA 1 Colonești

Comuna
PTA 2 Colonești
Coloneștisat Cârlstani
Comuna Ianca- LEA JT PTA 6.110 Ianca 2
sat Ianca
Slatina
PTCZ 4 Progresul II-T1Colonești
Slatina

PTCZ 6 Progresul II-T1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ACTUALITATE Miercuri, 20 Ianuarie 2021

Copiii care călătoresc în
străinătate împreună cu
părinți vaccinați vor sta în
carantină la întoarcerea în
România dacă țara în care
au călătorit are incidență
ridicată de Covid
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vin din străinătate în România și au
făcut ambele doze de vaccin (inclusiv
rapelul) nu mai sunt obligate să stea
în carantină.
Întrebată ce se întâmplă în cazul
familiilor cu copii, știind că minorii nu
se vaccinează, Anca Sorescu a spus:
”Situația variază în funcție de țara
unde călătoresc. Dacă merg într-o
țară cu incidență ridicată, copilul
reprezintă un risc, e un vector, de
aceea el trebuie să stea în izolare 10
zile și unul dintre părinți trebuie să
stea acasă cu copilul.”
Vera IONESCU
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

27.01

Copiii care călătoresc în străinătate
împreună cu părinți vaccinați vor
fi obligați să stea în carantină la
întoarcerea în România timp de 10
zile dacă țara în care au călătorit are
incidență ridicată de Covid, a anunțat
astăzi într-o conferință de presă Anca
Sorescu, reprezentant al Institutului
Național de Sănătate Publică (INSP),
potrivit g4media.ro
Obligația carantinării în cazul
acestor familii vine în contextul în care
Comitetul Național pentru Situații de
Urgență a aprobat luni o hotărâre
care stipulează că persoanele care

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTCZ DGA Măgura Gâştii, PT 8 Dăbuleni, PT 9
Dăbuleni, PTCZ PS W1, PT terţi: PTA 3 Staţie
Irigaţii nr. 3 Agronova

09:00 - 17:00

Dăbuleni,
Călăraşi

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

09:00 - 17:00

Gherceşti

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Celaru

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni

Bechet

PTA 3 Bechet, PTA SMA Bechet

PTA Gherceşti Zona Aeroport, PT terţi: PTAB
Dedalus, PTAB VOMIDOM, PTAB FILDAS, PTAB
HONEST

Ghindeni,
Teasc,
Rojişte,
Bratovoieşti

PTA 2 Ghindeni, PTA 1 Secui, PTA 3 Secui, PTA 2
Pompe Secui, PTA 3 Teasc, PTA 2 Prunet, PTA 1
Bratovoieşti, PTA 2 Bratovoieşti, PTA CRR Rojişte

09:00 - 17:00

Podari

PTA 5 Podari, PTA Vinalcool Podari, PTA 1 Ţuglui,
PTA 8 Podari (Nisipuri)

09:00 - 17:00

Fărcaş

PTA Fărcaş, PTA Plopu

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA Duţuleşti

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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
09:00 - 17:00
09:00 - 11:00

27.01

12:00 - 15:00
10:00 - 16:30
09:00 - 11:30

Localitatea
Ianca

Zona de întrerupere
PTAB Staţie W1N2 Nord, PTAB Staţie W1N2 Sud,
PTA Pepinieră Ianca

Comuna
Colonești-sat PTA Mărunței
Mărunței
Comuna
Colonești-sat PTA Bătăreni
Bătăreni
Comuna
Bărăști-sat
Bărăști

PTA 1 Bărăști

Drăgănești
Olt

LEA JT PTA 23 IAS Drăgănești CIRC-2

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, 21 Ianuarie 2021

La Severin se îngheață taxele și impozitele
ne îndreptăm către cetățeni”, a declarat
primarul municipiului Drobeta Turnu
			

			

Severin, Marius Screciu.
Iulian Gogonea

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

28.01

Veste bună pentru severineni:
taxele și impozitele nu se majorează!
Este anunțul public făcut de către
primarul Marius Screciu. Edilul-șef
a declarat că în ciuda faptului că
bugetul local a scăzut, oamenii nu
trebuie să sufere.
„Nu am majorat și nu vom majora
taxele locale. Dacă nu ar fi fost această
pandemie, poate ar fi crescut, pentru
că avem printre cele mai mici taxe și
impozite din țară. Cel puțin de când
sunt eu primar, nu s-au mai majorat
deloc. Ele s-au mai mărit, dar numai
cu indicele de inflație. Acesta nu ține
de noi, e obligatoriu, ține de Guvern.
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Andreea TIGOIANU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

Am păstrat aceleași taxe, chiar dacă au
venit mai puțini bani la Primărie. Am
considerat că nu putem pune în sarcina
contribuabilului, în aceste momente
dificile, nevoia noastră de bani la
bugetul local. Trebuie ca mai întâi noi
să ne reorganizăm, să dăm la o parte
tot ce nu este funcțional și justificat în
Primărie și de abia de anii viitori, dacă
lucrurile revin la normal, dacă reîncepe
să funcționeze la parametri normali
economia locală, atunci ne gândim și la
o mărire rezonabilă de taxe. Dar până
atunci, am considerat că trebuie mai
întâi să ne facem noi curat în ograda
noastră, să găsim soluții și abia apoi să
Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj
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New Media Point

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Calafat

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 16:00

Daneţi

PTA Gherceşti Zona Aeroport, PT terţi: PTAB
Dedalus, PTAB VOMIDOM, PTAB FILDAS, PTAB
HONEST

09:00 - 16:00
09:00 - 17:00
09:00 - 13:00

Gighera

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni

Coşoveni

PTA 3 Bechet, PTA SMA Bechet

Fărcaş

PTA 2 Ghindeni, PTA 1 Secui, PTA 3 Secui, PTA 2
Pompe Secui, PTA 3 Teasc, PTA 2 Prunet, PTA 1
Bratovoieşti, PTA 2 Bratovoieşti, PTA CRR Rojişte

13:00 - 17:00

Fărcaş

PTA 5 Podari, PTA Vinalcool Podari, PTA 1 Ţuglui,
PTA 8 Podari (Nisipuri)

09:00 - 17:00

Giurgiţa

PTA Fărcaş, PTA Plopu

09:00 - 17:00

Calafat

PTA Duţuleşti

PTsol Balastieră Calafat, PT terţi: PTAB COFCO
PTA 1 Gângiova, PTA Moară Gângiova, PTA 1
Comoşteni, PTA 2 Comoşteni, PT terţi: PTA SA
Gângiova

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

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

28.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 11:00

Comuna
Colonești-sat PTA Guiești
Guiești

12:00 - 15:00

Comuna BărăștiPTA Veteni
sat Veteni

10:00 - 16:30

Comuna
Bărăști-sat
Bărăști

PTA 1 Bărăști

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

Ionică Negru a devenit
vice de CJ la al 3-lea
mandat consecutiv

Ionică Negru, propagandist de
frunte în cadrul PSD Mehedinți,
a obținut în aceste zile, prin vot
democratic, cel de-al III-lea mandat
consecutiv de vicepreședinte al
CJ Mehedinți. De fapt Negru este
unul dintre oamenii de bază ai
președintelui CJ Mehedinți, Aladin
Georgescu, sau mai bine spus mâna
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Andreea TIGOIANU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

dreaptă a acestuia din urmă.
În cadrul ședinței de Consiliu
Județean Mehedinți, au fost aleși cei doi
vicepreședinți, în urma propunerilor
făcute din rândul consilierilor.
Propunerea partidului social democrat
a fost Ionică Negru (ex-vicepreședinte
în mandatul trecut), PNL l-a propus
pe Marian Goșa, PRO România nu
a avut propuneri, iar celălalt partid
neparlamentar a propus-o pe R. C. În
urma votului exprimat secret, Ionică
Negru (PSD) a fost ales vicepreședinte
al Consiliului Județean Mehedinți cu
20 de voturi, iar R. C. va ocupa cel
de-al doilea post de vicepreședinte,
fiind aleasă cu un număr de 18 voturi,
în vreme ce propunerea liberalilor,
Marian Goșa a obținut doar 13 voturi.
„Le mulțumesc colegilor pentru
încredere. Mulțumesc în primul rând
domnului președinte Aladin Georgescu
pentru susținerea acordată. Vă
asigur că interesele mehedințenilor
vor fi prioritatea mea și în acest
mandat. Vă puteți baza, fiecare dintre
dumneavoastră, pe activitatea mea și
promit să nu dezamăgesc pe nimeni.
Vă mulțumesc”, a declarat Ionică
Negru, vicepreședintele PSD al CJ
Mehedinți.
Ionică Negru se află acum la cel
de-al III-lea mandat consecutiv de
vicepreședinte al CJ Mehedinți.
Iulian Gogonea
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Nr. 26, Etaj 1,
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Vineri, 22 Ianuarie 2021
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

29.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 13:00

Dobreşti

PTA 2 Căciulăteşti

12:00 - 16:00

Rojişte

PTA Moară Tâmbureşti

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

Gighera

PTA 1 Nedeia, PTA 2 Nedeia

Cârcea

PTA Gară Banu Mărăcine, PTA 2 Cârcea, PTA
Fermă Cârcea, PTA 9 Cârcea, PTA 5 Cârcea, PTA
7 Cârcea

09:00 - 17:00

Gherceşti,
Pieleşti

PTA Teişani, PTA Gârleşti, PTA 2 Pieleşti, PTA
3 Pieleşti, PTA 2 Pârşani, PT UM Radar Şimnic

09:00 - 17:00

Mischii

PTA 1 Motoci, PTA 2 Mischii

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT		
PERIOADA 25 IANUARIE – 31 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

09:00 - 17:00

Scorniceștisat Pișcani

10:00 - 18:00

Corabia

09:00 - 11:00

Comuna
Bărăști-sat
Popești

29.01

12:00 - 15:00

Comuna
Bărăști-sat
Mereni

09:30 - 12:00

Caracal

Zona de întrerupere
PTAB Stație Transfer Deșeuri, PTA Epurare, PTA
Pișcni, PTCZ Avicola 2
PTA STR G-RAL Dragalina, PTA Vinalcool Corabia,
PTA RAGCL Stație de Epurare, PTAB Siloj Nidera,
PC Silozuri, PTAb F-ca de Talaj (Silozuri) Corabia
PTA Popești- Bărăști
PTA 2 Mereni
LEA JT PTA 57 CARACAL

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

Luni, 25 Ianuarie 2021

1.500 de gorjeni au fost verificați
de poliție în weekend

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

237 de polițiști, jandarmi și
polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj,
reprezentanți ai ANPC, ANSVSA și
Ministerului Sănătății au desfășurat
15 acţiuni de verificare în contextul
prevenirii și combaterii răspândirii
COVID-19. Aceștia au acționat, la final
de săptămână, în zone aglomerate,
unităţi de alimentaţie publică şi zonele
adiacente acestora, terase și mijloace
de transport în comun.
În cadrul acțiunilor au fost

verificate peste 1.500 de persoane,
101 societăți comerciale, persoane
fizice autorizate, alte zone de interes,
precum și peste 200 de autovehicule,
mijloace de transport în comun,
mijloace de transport de agrement.
Pentru neregulile constatate
au fost aplicate 83 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de peste
8.500 de lei.
„Purtarea măștii de protecție,
astfel încât să acopere nasul și
gura, este obligatorie pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta
de 5 ani, în toate spațiile publice

Infracțiunile din Gorj
au scăzut în timpul
pandemiei de coronavirus

Procentul infracțiunilor comise
pe raza județului Gorj a scăzut cu
12,41%, în anul 2020. Bilanțul a fost
făcut de IPJ Gorj, iar cifrele sunt mai
bune față de anii precedenți, pentru
că o bună perioadă de timp oamenii
au fost nevoiți să respecte regulile
impuse de stările de Urgență și de
Alertă.
„La infracțiunile sesizate contra
persoanei se constată o scădere
de 9,73%, în anul 2020 față de
anul trecut. Infracțiunile contra
patrimoniului înregistrează un trend
descendent de 15,70%, în anul 2020,
cauzată în principal de scăderea cu
Director general
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Redactor şef
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Andreea TIGOIANU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
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-20,55% a infracțiunilor de furt.
Infracțiunile stradale sesizate au
înregistrat o scădere procentuală de
-9,5%, față de anul 2019”, precizează
poliția, conform pandurul.ro.
Infracțiunile pe care polițiștii se
vedeau nevoiți să le oprească în mod
normal au fost înlocuite cu altele noi.
Mulți oameni încă sunt amendați
pentru că nu respectă legea, în
punctul de vedere al regulilor impuse
de autorități pe timpul pandemiei.
De la nerespectarea izolării sau
carantinării, până la ieșitul pe străzi
fără mască sau fără declarație.
Cătălin ANGHEL
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 27 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 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

27.01

Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

deschise, indiferent de incidența
cumulată a cazurilor. Se interzice
desfășurarea de reuniuni cu prilejul
unor sărbători, aniversări, petreceri în
spații închise și/sau deschise, publice
și/sau private. Forţele de ordine vor
desfăşura permanent în această
perioadă activităţi de verificare cu
privire la respectarea prevederilor
impuse pe perioada stării de alertă.
Facem apel la cetăţeni să păstreze protecţie și să nu se expună la riscuri”,
distanţarea fizică, să poarte masca de au anunțat reprezentanții IPJ Gorj.

01.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTCZ DGA Măgura Gâştii, PT 8 Dăbuleni, PT 9
Dăbuleni, PTCZ PS W1, PT terţi: PTA 3 Staţie
Irigaţii nr. 3 Agronova

09:00 - 17:00

Dăbuleni,
Călăraşi

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

09:00 - 17:00

Gherceşti

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Celaru

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni

Bechet

PTA 3 Bechet, PTA SMA Bechet

PTA Gherceşti Zona Aeroport, PT terţi: PTAB
Dedalus, PTAB VOMIDOM, PTAB FILDAS, PTAB
HONEST

09:00 - 16:00

Ghindeni,
Teasc,
Rojişte,
Bratovoieşti

PTA 2 Ghindeni, PTA 1 Secui, PTA 3 Secui, PTA 2
Pompe Secui, PTA 3 Teasc, PTA 2 Prunet, PTA 1
Bratovoieşti, PTA 2 Bratovoieşti, PTA CRR Rojişte

09:00 - 17:00

Podari

PTA 5 Podari, PTA Vinalcool Podari, PTA 1 Ţuglui,
PTA 8 Podari (Nisipuri)

09:00 - 17:00

Fărcaş

PTA Fărcaş, PTA Plopu

09:00 - 17:00

Şimnicu
de Sus

PTA Duţuleşti

09:00 - 17:00

Craiova

PT 713 - str. Gârleşti şi aleile aferente

09:00 - 16:00

Craiova

PT 174 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8, G3, G4, G5, H5, H6, a, b, c,
PT 175 – cart. Valea Roşie, Piaţa Valea Roşie, str. Henri
Coandă, zona blocurilor: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
G3, G4, G5, I1, I2, C5, C6, C7, PT 176 - cart. Valea
Roşie, zona blocurilor: R2, R3, R4, R5, R6, C5, C6,
C7, a, b, c, d, e, f

09:00 - 13:00

Filiaşi

09:00 - 16:00

Călăraşi

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

Gighera

09:00 - 13:00

Filiaşi,
Brădeşti
Melineşti,
Filiaşi

PTAb 1 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA Uscăci, PTA
Branişte, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa, PT terţi:
PTA SMA Fratoştiţa

PTA 2 Călăraşi, PTA 4 Călăraşi
PTA 1 Zăval, PTA 2 Zăval

PTA Răcarii de Sus, PTA IAS Răcarii de Sus, PTA
3 Brădeştii din Faţă, PTA 1 Filiaşi
PTA Odoleni, PTA Popeşti, PTA Valea Muierii, PTA
1 Bodăeştii de Sus, PTA 2 Bodăeştii de Sus, PTA 1
Fratoştiţa, PTA 2 Fratoştiţa

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, 26 Ianuarie 2021

Rata de Covid-19 în județ a scăzut la 1,01
Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
În județul Mehedinți, rata de
Covid 19 scade pe zi ce trece în
prezent fiind 1,01. Totodată situația
epidemiologică este următoarea:
838 persoane se află în carantină
la domiciliu/locația declarată, 5.382
persoane confirmate cu COVID-19
de la începutul epidemiei (17 cazuri
de îmbolnăvire înregistrate în ultimele
24 ore), 84 persoane internate,
217 persoane izolate la domiciliu
asimptomatice, 210 persoane

decedate de la începutul epidemiei (3
decese înregistrate în ultimele 24 ore).
Precizăm că rata incidenței cumulative
COVID-19 la 1.000 de locuitori în
județul Mehedinți, calculată conform
Hotărârii de Guvern 856/2020
este de 1,01. La nivelul județului
Mehedinți, situația localităților cu rata
incidenței cumulative peste 1,5 la
1.000 de locuitori este următoarea: 1.
DÂRVARI (1,96), 2. CIREȘU (1,81), 3.
MALOVĂȚ (1,71), 4. DROBETA TURNU
SEVERIN (1,70), 5. PĂTULELE (1,68),
6. HINOVA (1,64), 7. OBÂRȘIA DE
CÂMP (1,58), 8. CORLĂȚEL (1,55), 9.
GRECI (1,54), 10. FLOREȘTI (1,53).

Județul, sub cod galben de vânt
să se adăpostească în locuințe sau
alte spații închise care le asigură
protecția.
De asemenea, pentru limitarea
posibilelor pagube generate de vântul
puternic, parcarea autoturismelor se
va realiza în zone ferite, la distanță
față de copaci, panouri publicitare
sau stâlpi de electricitate, care ar
putea fi doborâți.
Informații despre modul de
			

Conform informării transmise
de către Administrația Națională de
Meteorologie, astăzi, 25 ianuarie,
începând cu ora 10.00, până diseară,
la ora 19.00, județul Mehedinți se
află sub atenționare meteorologică
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Cod Galben, ce vizează intensificări
ale vântului, cu rafale ce vor atinge
sau depăși 55-65 km/h și izolat 70
km/h. În cazul manifestării vântului
puternic, ISU Mehedinți recomandă
cetățenilor să evite deplasările și
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 1 FEBRUARIE – 7 FEBRUARIE 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

Adresa:
Centrul Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 1,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

			

comportare în cazul producerii unor
situații de urgență sau alte date utile
despre manifestarea fenomenelor
meteorologice periculoase pot fi
obținute prin accesarea portalului
fiipregatit.ro sau prin intermediul
a p l i c a ț i e i D S U, c a re p o a t e f i
descărcată gratuit din Google Play
Store și AppStore.

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 164 – străzile: Vasile Alecsandri, Banu Mihalcea,
Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: G1, G2, H1, H2,
H3, E13, E14, E15, E16, F4, F5, F6

09:00 - 16:00

Craiova

PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, G3,
H5, P3, P4, P5

09:00 - 13:00

Melineşti

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

13:00 - 17:00

Melineşti

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

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Călăraşi

PTA SMA Călăraşi, PTA 1 Sărata

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni

Melineşti,
Goieşti

PTA SMA Melineşti, PTA Bodăieştii de Jos, PTA
Ohaba, PTA IAS Bodăieştii de Jos, PTA Vladimir,
PTA Pometeşti, PTA Ţandăra, PTA Pioreşti, PTA
Şcoală Goieşti

02.02

09:00 - 17:00

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ACTUALITATE Miercuri, 27 Ianuarie 2021
Burse sociale pentru elevii din Liceul
„Beethoven” și Școala „SF. Mina”

Elevii învățământului special
din Craiova, care studiază în Liceul
„Beethoven”, respectiv în Școala
Gimnazială „SF. Mina”, vor beneficia atât
de burse sociale, cât și de burse de merit.
Cuantumul burselor a fost stabilit
după cum urmează:
- Pentru Liceul Tehnologic Special
„Beethoven” Craiova vor fi acordate 80
burse sociale în valoare de 100 lei/lunar/
elev, dar și o bursă de merit, cu aceeași
valoare ce se va acorda tot lunar;
- Pentru Școala Gimnazială Specială
„SF. Mina” Craiova vor fi distribuite 82
burse sociale în cuantum de 100 lei/
lunar/elev.
Proiectul privind acordarea burselor

			

			

sociale și de merit în cele două unități
de învățământ, aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Dolj, a fost dezbătut
de consilieri, urmând să fie aprobat
în ședința de joi. Valoarea totală a
proiectului este de 131.000 lei, aferentă
perioadei ianuarie - august 2021, când
vor fi acordate bursele.
Bursele se acordă anual, pe perioada
cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii examenului de
bacalaureat, examenului de certificare
a calificării profesionale şi pe perioada
pregătirii practice.
Totodată, valoarea burselor este
stabilită anual la nivelul Guvernului.
Conform prevederilor ordinului Ministerului

03.02
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PERIOADA 28 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 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:

Zona de întrerupere

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.

Distribuție
New Media Point

anul școlar 2020-2021 de burse de
performanță, de merit, de studiu și de
ajutor social în cuantum de minim 100 lei.
Andreea TIGOIANU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Calafat

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 16:00

Daneţi

PTA Gherceşti Zona Aeroport, PT terţi: PTAB
Dedalus, PTAB VOMIDOM, PTAB FILDAS, PTAB
HONEST

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

Gighera

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni

Coşoveni

PTA 3 Bechet, PTA SMA Bechet

09:00 - 17:00

Giurgiţa

PTA Fărcaş, PTA Plopu

09:00 - 17:00

Calafat

PTA Duţuleşti

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Melineşti

PTA 1 Bodăieşti de Sus

09:00 - 13:00

Dobreşti

PTA 2 Căciulăteşti

12:00 - 16:00

Rojişte

PTA Moară Tâmbureşti

09:00 - 16:00

Gighera

PTA 1 Nedeia, PTA 2 Nedeia

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA Gară Banu Mărăcine, PTA 2 Cârcea, PTA
Fermă Cârcea, PTA 9 Cârcea, PTA 5 Cârcea, PTA
7 Cârcea

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 315 - Radiofar Aeroport

09:00 - 16:00

Craiova

PT 341 – cart. Craioviţa Nouă, str. Tineretului, zona
blocurilor: 157 şi scările aferente, 158 şi scările aferente,
Poşta Craioviţa, Bigul Nou

09:00 - 16:00

Craiova

PERIOADA 28 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 2021

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT

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

Educației referitor la aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor
din învățămîntul preuniversitar de stat,
cu frecvență, aceștia pot beneficia în

PTsol Balastieră Calafat, PT terţi: PTAB COFCO
PTA 1 Gângiova, PTA Moară Gângiova, PTA 1
Comoşteni, PTA 2 Comoşteni, PT terţi: PTA SA
Gângiova

PT 445 – cart. Lăpuş, str. Eustaţiu Stoenescu,
zona bl. N11
PT 101 - str. Horia, bl. A 8, sc.1, 2, str. Ştefan Velovan,
zona blocurilor: A5, sc. 1, 2, A6, sc.1, 2, B3, B4, B5, str.
George Fotino, zona blocurilor: b5, sc.1, 2, 3, b6, sc.1,
2, 3, bl. 7, sc. 1, 2, 3, b8, sc.1, 2, 3, str. Dezrobirii, zona
blocurilor: B9, B10, B11, B12, B 13, a8, b8

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Melineşti

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Ostroveni

PTA 3 Ostroveni, PTA 4 Ostroveni

Melineşti,
Goieşti

PTA SMA Melineşti, PTA Bodăieştii de Jos, PTA
Ohaba, PTA IAS Bodăieştii de Jos, PTA Vladimir,
PTA Pometeşti, PTA Ţandăra, PTA Pioreşti, PTA
Şcoală Goieşti

03.02

09:00 - 17:00

Călăraşi

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

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

Joi, 28 Ianuarie 2021

Primul autobuz electric al Craiovei, pe Traseul 9

Primul autobuz electric din Craiova
a fost prezentat, miercuri, de primarul
Craiovei, Lia Olguța Vasilescu și directorul
RAT Craiova, Marcel Tănăsescu. Autobuzul
ar urma să fie introdus pe traseul 9.
„Acest autobuz electric o să ruleze
pe Traseul 9. Autobuzul are dotări de
ultimă generație, o lungime de 18 metri,
capacitate de 40 de călători pe scaun,
94 în picioare și un loc pentru persoane
cu dizabilități. Are încărcare de două
feluri, lentă și rapidă. Timp de șapte
ore se încarcă 100%. Încărcarea rapidă
înseamnă 5-10 minute și ajunge la 5060%. Are aer condiționat, priză pentru
încărcare laptop sau telefon, sistem de
numărare călători, ceea ce înseamnă
că vom știi în timp real câți călători
transportăm”, a spus Marcel Tănăsescu,
director al RAT Craiova.
Următoarele 4 autobuze electrice ar
trebui să ajungă și să ruleze pe traseele din
oraș luna viitoare, fiind distribuite traseelor
cele mai lungi, după cum a declarat Lia
Olguța Vasilescu.
„Orașul Craiova se modernizează și
ține pasul cu Uniunea Europeană sau mai
precis cu directivele acesteia, în sensul
că beneficiem, în sfârșit, ca și achiziție
proprie, de primul autobuz 100% electric.
Au mai fost două care au rulat în probe
prin oraș, dar nu au fost ale noastre. Am
achiziționat 16 autobuze care trebuie să
vină până în luna iulie a acestui an. Luna
viitoare, de exemplu, mai așteptăm patru
autobuze, în martie încă patru și tot așa
până când vor fi 16 în total. Între timp,
suntem în licitație cu alte 30 de autobuze,
tot electrice, pe fonduri europene. Sperăm,
de asemenea, ca până la finalul acestui an
să înceapă să se deruleze și acel contract.
De asemenea, pe fonduri europene, lucrăm
la un proiect care se referă la achiziția a
200 de autobuze, tot electrice și acestea.
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100 vor fi pentru zona metropolitană și 100
pentru transportul școlar. Vrem ca în tot
municipiul Craiova să introducem transport
școlar. Așteptăm ghidurile de finanțare
despre care știm că vor fi gata abia în luna
iulie”, a precizat Vasilescu.
Contractul pentru achiziția celor 16
autobuze, a fost semnat încă de anul
trecut pe 19 februarie, de fostul edil Mihail
Genoiu. Conform contractului, în primele 9
luni de la semnarea acestuia, trebuia livrat
un prototip care să îndeplinească toate
condițiile impuse prin caietul de sarcini.
Restul autobuzelor ar fi trebuit livrate întrun interval de 6 luni, începând cu a zecea
lună de la semnarea contractului. Nu există
o explicație clară a întârzierii acestuia.

Tramvaiul se lasă așteptat
Un alt proiect care a fost aprobat
pentru finanțare, care este în derulare
și ar fi trebuit să aducă un număr de
17 tramvaie noi în Craiova, a rămas
momentan fără rezultat. Ucrainenii de la
Tatra Yug au fost desemnați câștigătorii
licitației de anul trecut pentru furnizarea
a 17 tramvaie în Craiova.
„În ceea ce privește tramvaiele, achiziția
este făcută de Ministerul Dezvoltării și a
fost blocată mai bine de un an din cauza
contestațiilor. Am ținut legătura cu cei de la
Ministerul Dezvoltării și veștile sunt bune,
în sensul că a fost finalizată procedura
de evaluare a ofertei tehnice. Urmează
evaluarea ofertei financiare, după care va
mai fi o perioadă de contestații și sperăm că
după aceea putem să semnăm contractul.
Acest lucru înseamnă că mai devreme de
anul viitor nu vom avea niciun tramvai
pentru că nicio fabrică nu are tramvaie pe
stoc. Important este însă că se finalizează
și această procedură”, a conchis Lia Olguța
Vasilescu.
Alexandru Nica
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 28 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 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

04.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 168 – străzile: Brestei, Calea Unirii, Nicolae Titulescu,
zona blocurilor: K1, K2, K3, K4, K5, C.N. Elena Cuza

09:00 - 17:00

Afumaţi

PTA SMA Boureni, PTA 1 Boureni, PTA 2 Boureni,
PTA 3 Boureni, PTA CRR Boureni, PTCZ Calibrare
Seminţe, PTA 1 Afumaţi, PTA 2 CAP Afumaţi, PTA
3 Afumaţi, PTA 4 Afumaţi, PTA SMA Afumaţi, PT
terţi: PTAb Aliprod

09:00 - 17:00

Melineşti

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

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

Ostroveni
Şimnicu
de Sus

PTA Deleni

09:00 - 17:00

Pieleşti

PTA RFI Pieleşti, PTA IAS Robăneşti, PTA RF
Robăneşti, PTA Robăneştii de Sus

09:00 - 17:00

Teslui

PTA 1 Teslui, PTA Moară Popânzăleşti, PTA
Buzduc, PTA 2 Golfin, PTA Lăcriţa Mare, PTA
Lăcriţa Mică

09:00 - 17:00

Mârşani

PTA 1 Mârşani, PTA 2 Mârşani, PTA Moară
Mârşani, PTA 3 Mârşani, PTA 4 Mârşani, PTA 6
Mârşani, PTA 7 Mârşani, PTA 9 Mârşani, PT terţi:
PTA Moară Nouă Mârşani

Sadova

PTA 1 Sadova, PTA 2 Sadova
PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni

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.

			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
PERIOADA 28 IANUARIE – 7 FEBRUARIE 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
14:00 - 16:00

04.02

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

			

			

10:00-14:00
14:00 - 16:00

Localitatea
Comuna
Slătioara-sat
Salcia

Zona de întrerupere
LEA JT PTA 2 Salcia circuit 1

Comuna
Movileni-sat LEA JT PTA 1 BACEA circuit 1
Bacea
Comuna
Movileni-sat LEA JT PTA MOARA MOVILENI circuit 1
Movileni

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.

