
Miercuri, 1 Septembrie 20212

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);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 6 SEPTEMBRIE – 12 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
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08.09

08.09

08:45 - 15:30 PTA 6.182 Grojdibodu circuit 3  Grojdibodu

09:00 - 16:00
Poiana 
Mare PTAB Batoze Tunarii Vechi

09:00 - 17:00 Băileşti PTAB Magazin Victoria

09:00 - 17:00

Măceşu 
de Sus, 
Măceşu 
de Jos, 
Gighera 

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTA 1 Măceşu de Sus, PTA 2 
Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu de Sus, PTA 
Sediu IELIF (TCIF), PTA CAP Măceşu de Sus, PTCZ 
SPP 6 (PC8), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terți: 
PTAB OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

09:00 - 16:00 Dobroteşti, 
Amărăştii 
de Sus

PTA 2 Nisipuri, PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 2 
Amărăştii de Sus, PTA 3 Amărăştii de Sus, PTA 1 
Zvorsca, PT terţ: - PT CAP Zvorsca

09:00 - 17:00 Galiciuica PTA 3 Galiciuica

08:45 - 15:30 PTA  6.31 Potelu 2 circuit 1, 2                                               Potelu

09:00 - 17:00 Gherceşti PTA Gârleşti, PT terți: PTA Stație Apă Gherceşti

Craiovenii, obligați să reabiliteze blocurile cu 
probleme până la finalul anului

Clădirile din Craiova, care pot 
reprezenta un per icolul  pentru 
siguranța oamenilor sau se prezintă 
într-o stare de degradare, au intrat 
în atenția autorităților locale. Toate 
asociațiile de locatari din oraş au 
primit notificare, începând din 23 
iunie 2021, pe uşile de acces de la 
fiecare scară, pentru reabilitarea 
acestora, acolo unde este cazul. De 
la data afişării notificărilor de către 
Poliția Locală Craiova, cetățenii au 
la dispoziție şase luni pentru a se 
conforma dispozițiilor în vigoare.

Astfel, craiovenii se văd nevoiți să 
rezolve problemele clădirilor în care 

locuiesc, până la finalul anului. În 
caz contrar, autoritățile vor acționa 
în consecință şi vor aplica amenzi 
acolo unde această decizie nu se va 
respecta.

„Legea care prevede obligativitatea 
tuturor proprietarilor de a-şi repara 
fațada blocurilor este Legea nr. 273 din 
25 noiembrie 2020, care a modificat 
şi completat OG nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităților urbane şi 
rurale. Nerespectarea termenului 
şi a măsurilor dispuse potrivit legii, 
atrage după s ine apl icarea de 
sancțiuni contravenționale conform 
prevederilor legislației în vigoare în 

domeniu. Pentru persoanele fizice, 
amenda este cuprinsă între 500 – 
1.000 lei, iar persoanele juridice sau 
operatorii autorizați vor fi sancționați 
cu amendă cuprinsă între 1.000 - 
2.000 lei”, informează reprezentanții 
Primăriei Craiova.

Un craiovean a publicat pe o rețea 
de socializare mai multe fotografii 
în care prezintă degradarea unui 
bloc turn din oraş. Clădirea este 
în apropierea Teatrului Colibri, iar 
cetățeanul şi-a manifestat îngrijorarea 
față de cărămizile căzute de pe fațada 
blocului şi față de cele care stau să 
cadă: „Atenție mare. Se desprind de 
pe fațadă”, a fost mesajul bărbatului, 
ataşat fotografiilor postate.

La fața locului, pericolul nu este 
unul care să nu permită circulația 
în zonă. Mai multe cărămizi s-au 
desprins de pe fațada blocului, în timp 
ce alte câteva stau să cadă. Totuşi, 
acestea ar ajunge pe clădirea aflată 
în vecinătatea parterului blocului turn 
şi cu greu ar putea pune în pericol 
siguranța trecătorilor.

Instituțiilor publice şi persoanelor 
fizice şi juridice le revin printre 
altele,  următoarele obligații: să 
întrețină în stare corespunzătoare 
clădirile pe care le au în proprietate, 
anexele gospodăreşti, curț i le şi 

împrejmuirile acestora, precum şi 
instalațiile aferente acestora, prin 
efectuarea lucrărilor de reparații, 
amenajări şi a altor lucrări specifice; 
să as igure curățarea fațadelor 
locuințelor şi a altor construcți i 
amplasate la frontul străzii, tencuirea 
şi zugrăvirea periodică a acestora, 
potrivit măsurilor stabilite de consiliile 
locale; să asigure repararea, spălarea 
geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea 
celor sparte, întreținerea firmelor 
şi a fațadelor imobilelor pe care le 
au în proprietate, inclusiv spălarea, 
curățarea şi zugrăvirea periodică a 
acestora.

Cătălin ANGHEL
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MEHEDINȚI

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 6 SEPTEMBRIE – 12 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
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la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
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* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

09.09

09.09

08:45 - 15:30 PTA 6.182 Grojdibodu circuit 3  Obârşia 
Nouă

09:00 - 16:00 Segarcea PTCZ Moară IRIL Segarcea
09:00 - 17:00 Cârna PT terți: PTA SPD 2 Dunăreni
09:00 - 17:00 Orodel PTA 2 Călugărei - circ. JT nr.1+ 2, PTA 1  

Călugărei - circ. JT nr. 1+2

06.09

09:00 - 16:00 Băileşti PTCZ 1 SUMA SA

09:00 - 17:00 Malu Mare
PT terți; PT MP Sud, PT Ciocănescu, PT Edil, PT Arb, 
PT Stănică, PT Donmely, PT FHL, PT Minteger, PT 
Vilamir, PT Fodemi, PT Digital Grafix

09:00 - 17:00 Afumaţi PTA Sat Covei

10:00 - 11:00 Bechet PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 2
11:00 - 12:00 Bechet PTA 3 Bechet - circ. JT nr. 2
09:00 - 10:00 Calafat PTA 1 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3

Trei copii în spital, infectați cu tulpina Delta

Valul al patrulea al pandemiei 
începe să se resimtă şi în Mehedinți, 

u n d e  a u  f o s t 
î n r eg i s t ra t e  no i 
infectări, chiar şi cu 
tulpina Delta. Trei 
copii sunt în internați 
în spitalul din Orşova, 
după ce au fost 
infectați cu noua 
tulpină.

După o perioadă 
lungă, în care nu 

a fost înregistrat niciun caz de 
infectare, acum numărul a crescut 
din nou alarmant. Nu mai puțin de 
47 de persoane sunt infectate cu 
SARS-CoV 2 în județ, iar aproape 

jumătate dintre ele sunt internate 
în spital.

În spitalele din Mehedinți sunt 
internați 23 de pacienți infectați 
cu SARS-CoV 2, 19 pacienți sunt 
internați la Spitalul Județean din 
Drobeta-Turnu-Severin, alți patru 
f i ind tratați în spitalul suport 
Covid de la Orşova. Doi pacienți 

din Mehedinți, internați pe secția 
ATI a Spitalului Județean, sunt în 
stare gravă.

Managerul spitalului spune că 
vârsta pacienților tratați în spitalul 
din Orşova e scăzută.

Numărul deceselor din cauza noului 
coronavirus a ajuns, în judeţ, la 409 
persoane, potrivit tvr-craiova.ro.

Străzile din cartierul Schela 
sunt în proces de reabilitare
Cartierul Schela din Drobeta Turnu 

Severin se modernizează! Miercuri, 
1 septembrie, s-a turnat primul strat 
de asfalt pe cea mai importantă 
arteră din cartierul Schela, Bulevardul 
Vârciorova. Acest bulevard nu a fost 
niciodată asfaltat complet, de la 
construcția lui, din anii ’70. Peste 50 
de ani în care oamenii au trăit cu praf 
şi gropi, neputând să-şi desfăşoare 
viața într-un cartier civilizat, potrivit 
primarului din Drobeta Turnu Severin, 
Marius Screciu.

Asfaltarea face parte dintr-o 
lucrare complexă, realizată pe fonduri 
europene ce cuprinde mai multe 
zone din oraş şi a cărei valoare este 
de peste 38 milioane lei. Se lucrează 

în continuare şi la celelalte străzi din 
Schela, urmând să fie pus şi primul 
strat de asfalt pe Calea Dudaşului între 
centură şi strada Răscoalei. Lucrările 
de reabilitare a tuturor străzilor din 
Schela rămase neasfaltate continuă, 
astfel încât severinenii din această 
zonă vor avea un cartier modern şi 
civilizat.

Claudia GROSU
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Vă mulțumim pentru colaborare.
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operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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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siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

09.09

09.09

08:45 - 15:30 PTA 6.182 Grojdibodu circuit 3  Obârşia 
Nouă

09:00 - 16:00 Segarcea PTCZ Moară IRIL Segarcea
09:00 - 17:00 Cârna PT terți: PTA SPD 2 Dunăreni
09:00 - 17:00 Orodel PTA 2 Călugărei - circ. JT nr.1+ 2, PTA 1  

Călugărei - circ. JT nr. 1+2

06.09

09:00 - 16:00 Băileşti PTCZ 1 SUMA SA

09:00 - 17:00 Malu Mare
PT terți; PT MP Sud, PT Ciocănescu, PT Edil, PT Arb, 
PT Stănică, PT Donmely, PT FHL, PT Minteger, PT 
Vilamir, PT Fodemi, PT Digital Grafix

09:00 - 17:00 Afumaţi PTA Sat Covei

10:00 - 11:00 Bechet PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 2
11:00 - 12:00 Bechet PTA 3 Bechet - circ. JT nr. 2
09:00 - 10:00 Calafat PTA 1 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3

Trei copii în spital, infectați cu tulpina Delta

Valul al patrulea al pandemiei 
începe să se resimtă şi în Mehedinți, 

u n d e  a u  f o s t 
î n r eg i s t ra t e  no i 
infectări, chiar şi cu 
tulpina Delta. Trei 
copii sunt în internați 
în spitalul din Orşova, 
după ce au fost 
infectați cu noua 
tulpină.

După o perioadă 
lungă, în care nu 

a fost înregistrat niciun caz de 
infectare, acum numărul a crescut 
din nou alarmant. Nu mai puțin de 
47 de persoane sunt infectate cu 
SARS-CoV 2 în județ, iar aproape 

jumătate dintre ele sunt internate 
în spital.

În spitalele din Mehedinți sunt 
internați 23 de pacienți infectați 
cu SARS-CoV 2, 19 pacienți sunt 
internați la Spitalul Județean din 
Drobeta-Turnu-Severin, alți patru 
f i ind tratați în spitalul suport 
Covid de la Orşova. Doi pacienți 

din Mehedinți, internați pe secția 
ATI a Spitalului Județean, sunt în 
stare gravă.

Managerul spitalului spune că 
vârsta pacienților tratați în spitalul 
din Orşova e scăzută.

Numărul deceselor din cauza noului 
coronavirus a ajuns, în judeţ, la 409 
persoane, potrivit tvr-craiova.ro.

Străzile din cartierul Schela 
sunt în proces de reabilitare
Cartierul Schela din Drobeta Turnu 

Severin se modernizează! Miercuri, 
1 septembrie, s-a turnat primul strat 
de asfalt pe cea mai importantă 
arteră din cartierul Schela, Bulevardul 
Vârciorova. Acest bulevard nu a fost 
niciodată asfaltat complet, de la 
construcția lui, din anii ’70. Peste 50 
de ani în care oamenii au trăit cu praf 
şi gropi, neputând să-şi desfăşoare 
viața într-un cartier civilizat, potrivit 
primarului din Drobeta Turnu Severin, 
Marius Screciu.

Asfaltarea face parte dintr-o 
lucrare complexă, realizată pe fonduri 
europene ce cuprinde mai multe 
zone din oraş şi a cărei valoare este 
de peste 38 milioane lei. Se lucrează 

în continuare şi la celelalte străzi din 
Schela, urmând să fie pus şi primul 
strat de asfalt pe Calea Dudaşului între 
centură şi strada Răscoalei. Lucrările 
de reabilitare a tuturor străzilor din 
Schela rămase neasfaltate continuă, 
astfel încât severinenii din această 
zonă vor avea un cartier modern şi 
civilizat.

Claudia GROSU



Luni, 6 Septembrie 20212

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);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

VÂLCEA

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

13.09

09:00 - 16:00 Craiova

PT 215 - cart. Valea Roşie, străzile: H. Coandă, 
22 Decembrie 1989, Caracal, zona blocurilor: 41, 
42, 43, 10 VE, 32, 33, PT 180 - cart. Valea Roşie, 
străzile: Caracal, Henri Coandă, 22 Decembrie 
1989, zona blocurilor: 33 VE, PT 179  - cart.  Valea 
Roşie, străzile: 22 Decembrie 1989, I.D.Sârbu, 
Revoluţiei, zona blocurilor: 1, 2, 3,  7, 8, 12,  12VE, 
6VE, 10VE, 32VE, 12N

09:00 - 17:00 Craiova PT 633 - str. Corneşului şi vile CFR, PT 731 - zona 
Depozit NITELA, PT terți: PT 791 ADIDRAD, PT 
584 - S.C. Micron

08.09

09:00 - 16:00
Poiana 
Mare PTAB Batoze Tunarii Vechi

09:00 - 17:00 Băileşti PTAB Magazin Victoria

09:00 - 17:00

Măceşu 
de Sus, 
Măceşu 
de Jos, 
Gighera 

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTA 1 Măceşu de Sus, PTA 2 
Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu de Sus, PTA 
Sediu IELIF (TCIF), PTA CAP Măceşu de Sus, PTCZ 
SPP 6 (PC8), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terți: 
PTAB OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

09:00 - 16:00 Dobroteşti, 
Amărăştii 
de Sus

PTA 2 Nisipuri, PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 2 
Amărăştii de Sus, PTA 3 Amărăştii de Sus, PTA 1 
Zvorsca, PT terţ: - PT CAP Zvorsca

09:00 - 17:00 Galiciuica PTA 3 Galiciuica
09:00 - 17:00 Gherceşti PTA Gârleşti, PT terți: PTA Stație Apă Gherceşti
09:00 - 17:00 Malu Mare PTAB 5 Ford - circ. JT nr. 2
09:00 - 10:00 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti - circ. JT nr. 1
10:00 - 11:00 Giubega PTA 2 Giubega - circ. JT nr. 1
11:00 - 12:00 Calafat PTA 1 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3
12:00 - 13:00 Caraula PTA 1 Caraula - circ. JT nr. 1
09:00 - 10:00 Bechet PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 1

10:00 - 11:00 Celaru PTA 1 Celaru - circ. JT nr. 1
11:00 - 12:00 Dioşti PTA 2 Dioşti - circ. JT nr. 1

12:00 - 13:00 Castranova PTA 1 Puțuri - circ. JT nr. 1
09:00 - 10:00 Valea lui 

Pătru
PTA 1 Valea lui Pătru - circ. JT nr. 2

Un tânăr de 16 ani a căzut în 
gol cu maşina într-o râpă, de la 

o înălțime de 20 de metri

Incidentul s-a produs în localitatea 
Dăeşti-Fedeleşoiu din județul Vâlcea. 
Minorul se pare că ar fi rămas 
încarcerat, la fața locului intervenind 
pompierii SMURD. Tânărul ar fi fost 
singur în autoturism la momentul 

producerii incidentului.
„Accident rutier grav în această 

dimineață a zilei de duminică, 5 
august a.c., în localitatea Dăeşti-
Fedeleşoiu. Un autoturism a părăsit 
drumul de pe pod. Este anunțată o 
singură victimă, un băiat de 16 ani, 
conştientă, încarcerată (autoturismul 
a căzut în gol de la aproximativ 20 

m. înălțime). Pompierii militari se 
deplasează cu o ambulanță SMURD, 
o autospecială de descarcerare şi o 
autospecială de stingere cu modul de 
descarcerare.

Din primele date se pare că 

tânărul care se afla la volan, singur 
în maşină, ar fi pierdut controlul 
autoturismului şi ar fi căzut cu maşina 
într-o râpă adâncă de 20 de metri. 
Autoturismul este pe uscat, a căzut 
pe roți”, conform voceavalcii.ro.

Sursa foto: voceavalcii.ro
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SĂNĂTATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 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:

14.09 09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA Olari VăleniOlari, 
Văleni

14.09

09:00 - 16:00 Craiova PT 449 - sediu SEO, Energobit,  ADREM, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 97

09:00 - 17:00 Afumați PTA Sat Covei
09:00 - 17:00 Craiova PT 202 - străzile: Tabaci, Râului, Gheorghe Donici 

şi aleile aferente, bld. 1 Mai şi aleile aferente, 
Rozmarinilor, Deva

09.09

09:00 - 16:00 Segarcea PTCZ Moară IRIL Segarcea
09:00 - 17:00 Cârna PT terți: PTA SPD 2 Dunăreni
09:00 - 17:00 Gherceşti PTA Budică Vasile
09:00 - 11:00 Celaru PTA 2 Celaru - circ. JT nr. 3
10:00 - 12:00 Mârşani PTA 2 SMA Mârşani - circ. JT nr. 1
11:00 - 13:00 Bârca PTA 3 Bârca - circ. JT nr. 2
12:00 - 14:00 Dăbuleni PTA 11 Dăbuleni - circ. JT nr. 3

09.09
08:45 - 15:30 PTA 6.182 Grojdibodu circuit 3  Obârşia 

Nouă
09:00 - 17:00 PT terți: PTAB Stație W1N2 Nord, PTAB Stație W1N2 

Sud
Ianca

Se înmulțesc cazurile de COVID-19! 
Două localități sunt în scenariul roşu

În județul Dolj numărul de cazuri 
noi de COVID-19 este în creştere. 
Situația epidemiologică a județului, 
conform raportării zilnice a Direcției 
de Sănătate Publică Dolj ieri, 6 
septembrie, ora 9.00, nu este una 
optimistă. În ultimele 24 de ore 

s-au înregistrat 40 de cazuri noi de 
COVID-19.

La Spitalul de Boli Infecţioase din 
Craiova sunt internați 109 pacienți 
dintre care 101 sunt din Dolj, iar la 
Spitalul Județean de Urgență sunt 
17, dintre care 13 sunt din județ. 
Numărul total de pacienți internați la 
ATI este 21.

Localitățile Bechet şi Bârca sunt 
în scenariul roşu înregistrând 6,62, 

respectiv 3,41 infectări la mia 
de locuitori. Cu paşi grăbiți către 
acelaşi scenariul vin şi localitățile 

Vârtop şi Drăgoteşti care au 2,96, 
respectiv 2,45 infectări la mia de 
locuitori.
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ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 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:

15.09
09:00 - 16:00 Craiova

PT 185 - I.C.I.L. Romaneşti si societățile aflate pe 
platformă, străzile: Nicolae Romanescu, Dr. Victor 
Gomoiu, Dimitrie Gerota, Victor Papilian, Ionescu 
Argetoaia

09:00 - 17:00 Afumați PTA Sat Covei

15.09 09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA 2 StoeneştiStoeneşti

10.09

09:00 - 16:00 Craiova PT 379 - bd. Decebal, platforma industrială HELCO, 
PTAb 761 HELCO

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Sus

PTA 1 Amărăştii de Sus - circ. JT nr.1+ 2, PTA 2 
Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Gherceşti PTA Budică Vasile
09:00 - 16:00 Podari PT 291 - CAP Branişte

Elevii din Dolj primesc măşti pentru 
începutul anului şcolar

Elevii şi profesorii se pregătesc 
să înceapă un nou an şcolar, în 
pandemie. Măştile au devenit o 
necesitate pentru şcoli, iar în județul 
Dolj, acestea vor fi distribuite de către 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

„Un stoc de 606.800 de măşti vor fi 
distribuite, cu titlu gratuit, către şcolile 
din județul Dolj. Măştile de protecție 
se află în gestiunea Direcției Generale 
de Asistență Socială Craiova. Întrucât 

începutul anului şcolar se face în plină 
pandemie, Municipalitatea a hotărât 
să dea o mână de ajutor elevilor. 
Măştile vor fi distribuite către elevii 
din ciclul primar, gimnazial şi liceal 
de pe raza județului Dolj”, informează 
Primăria Craiova.

Lia Olguța Vasilescu s-a declarat 
încântată de faptul că autoritățile 
locale au posibilitatea de a susține 
şcolile: „Mă bucur că am găsit o 
soluție pentru a asigura măşti de 
protecție tuturor copiilor din Craiova 
şi județul Dolj, la început de an şcolar. 

Este o perioadă dificilă pentru toată 
lumea, iar noi încercăm să asigurăm 
toate condițiile ca începutul de an 
şcolar să se desfăşoare fără niciun 
fel de probleme. Pentru noi, siguranța 
elevilor este primordială şi, aşa cum 
am făcut de fiecare dată, vrem să ne 
asigurăm că totul este pus la punct 
în cel mai mic detaliu”, a declarat 
primarul Craiovei.

În t rucât  P r imăr ia  Cra iova 
dispunea de o cantitate mare de 

măşti de protecție, s-a făcut un 
schimb de adrese cu Prefectura Dolj 
şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 
prin care Direcția de Asistență Socială 
Craiova şi-a oferit disponibilitatea 
de a veni în sprijinul părinților, 
răspunsul primit fiind unul pozitiv. În 
urma demersurilor Primăriei Craiova 
şi Direcției de Asistență Socială, 
s-a stabilit ca Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj să primească întregul 
stoc de măşti.



Joi, 9 Septembrie 2021

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro  

2

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);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 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:

16.09
09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 4 Filiaşi, PTCZ PTTR Filiaşi
09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 8 Filiaşi

16.09
09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA 2 StoeneştiStoeneşti

09:00 - 17:00 Orodel PTA 2 Călugărei - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 
Călugărei - circ. JT nr. 1+2

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Ipoteşti cicuit 1, 2                                                                                                                          Ipoteşti
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Milcov Deal circuit 1Milcov 

Deal

13.09 08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.23 Orlea 1 circuit 1, 3, 4                                                                                                           
LEA JT PTA 6.77 Orlea 2 circuit 1 ,2                                                    Orlea

Covid-19. Bechet - primul oraş 
carantinat în „valul 4”

Efectele valului 4 al pandemiei 
de COVID-19 încep să se resimtă 
în adevăratul sens al cuvântului 
în Dolj. Potrivit raportării zilnice a 
Direcției de Sănătate Publică, situația 
epidemiologică în județ nu este în 
cel mai optimist scenariu. Numărul 

persoanelor nou confirmate urcă rapid 
la 79, iar la ATI 24 de pacienți rămân 
în continuare internați.

Bechetul a trecut de 7,5 la mie fiind 
primul oraş din valul 4 al pandemiei 
unde se va impune carantina de 
noapte. Aşadar, în acest oraş este 
interzisă circulația persoanelor în afara 
locuinței / gospodăriei în intervalul 
orar 20.00 – 5.00. Localnici pot ieşi 
din casă noaptea doar în interes de 

serviciu, pentru asistență medicală, 
pentru îngrijirea/însoțirea copilului 
sau pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice, a celor bolnave sau cu 
dizabilități şi în cazul decesului unui 
membru al familiei.

De  asemenea ,  ope ra to r i i 
economici care desfăşoară activități 
de comerț sau prestări servicii 
trebuie să îşi desfăşoare activitatea 
în intervalul orar 5.00 – 18.00. Pot 
rămâne deschise în afara acestui 
interval doar farmaciile, benzinăriile 
şi activitățile cu livrare la domiciliu. 
Aceste măsuri sunt valabile pentru o 
perioada de 14 zile, mai precis până 
pe 17 septembrie. Dacă evoluția 
situației epidemiologice va fi una 

nefavorabilă, cei de la DSP Dolj 
urmează, în urma monitorizării, să 
recomande către CJSU Dolj alte 
măsuri.

Prin celelalte localități din județ 
situația nu este prea roz. Vârtop 
şi Bârca au trecut de 3 persoane 
infectate cu COVID-19 la mia de 
locuitori, fiind în scenariul roşu. În 
Radovan şi Rast creşte accelerat 
numărul infectărilor, cifrele arătând 
aproximativ 2,5 persoane la mia de 
locuitori.

La Spitalul de Boli Infecţioase din 
Craiova sunt internate 114 persoane 
dintre care 105 din Dolj, iar la Spitalul 
Județean de Urgență sunt 21 dintre 
care 16 din județ.
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Revistă de cultură și timp liber

Andreea TIGOIANU
office@jurnalulolteniei.ro  

OLT

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 SEPTEMBRIE – 19 SEPTEMBRIE 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:

17.09 09:00 - 16:00 Filiaşi PTAB Penny Market Filiaşi, PTCZ 1 Filiaşi

17.09 09:00 - 16:00 LEA 20 kV Drăgăneşti - Oraş Drăgăneşti între ste 2-12, 
PTA 18 Pompare DrăgăneştiDrăgăneşti

09:00 - 17:00 Segarcea PTA 7 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA 8 - circ. 
JT nr. 2

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Rotunda circuit 2, 3, 4, 5                                                                                                     Rotunda

09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA Olari VăleniOlari, 
Văleni14.09

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.96 Sat Nou Gura Padinii circuit 1, 2                                                                                 Gura 
Padinii

Subprefectul de Olt, demis din funcție

Fănel Bădici, subprefectul județului 
Olt din partea USR PLUS, a fost demis 
din funcție joi, ca urmare a deciziei 
lui Florin Cîțu.

Premierul a hotărât, în cadrul 
şedinței de Guvern, demiterea tuturor 
reprezentanților în teritoriu care vin 
din partea alianței USR PLUS.

Subprefectul avea în subordine 

Servic iul  Publ ic Comunitar de 
Paşapoarte Olt. Totodată, acesta 
gestiona şi urmărea măsurile dispuse 
de către prefect în calitate de 
preşedinte al Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă, precum 
şi a hotărârilor luate în cadrul 
CJSU. În atribuţiile lui Bădici mai 
intrau şi verificarea documentaţiei 
şi el iberarea aposti lei, potrivit 
reporter24.info.

Fănel Bădici fusese numit în 

funcţie la începutul lunii martie, când 
l-a înlocuit pe Nicolae Hristescu, 
susţinut de partidul ALDE.

Premiul Cîțu a eliberat, joi, din 
funcţie 42 de prefecţi şi subprefecţi, 

mai exact,  14 prefecţ i  ş i  28 
subprefecţi. Atribuțiile acestora 
vor fi delegate celor care rămân în 
instituție, după cum a mai declarat 
Florin Cîțu la finalul şedinței.
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EVENIMENT

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 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:

20.09

09:00 - 16:00 Craiova PT 199 - Piaţa Centrală, străzile: Nicolae Bălcescu, 
bld. I.C.Brătianu, zona blocurilor: 27A, 27B, 27C, 
27D, 29A, 29B

20.09

09:00 - 16:00 LEA 0,4 KV PTA 1 Dobrosloveni circ.2+3Dobrosloveni

09:00 - 17:00 Melineşti PTA 1 Bodăieşti de Sus

10:00 - 17:00 PTCZ Fabrica de ZahărCorabia

09:00 - 17:00 Segarcea PTA 9 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA IMA 16 
Februarie - circ. JT nr. 1

15.09

09:00 - 16:00 Craiova
PT 185 - I.C.I.L. Romaneşti si societățile aflate pe 
platformă, străzile: Nicolae Romanescu, Dr. Victor 
Gomoiu, Dimitrie Gerota, Victor Papilian, Ionescu 
Argetoaia

09:00 - 17:00 Afumați PTA Sat Covei
09:00 - 16:00 Argetoaia PTA Berbesu, PTA Malumnic

09:00 - 17:00 Segarcea PTCZ Centrală Termică Segarcea - circ. JT nr. 3, 
blocurile: A5, A6, A7, A8, A9

09:00 - 17:00 Țuglui PTA Moară Țuglui

10:00 - 17:00 PTCZ Romcereal CeleiCorabia
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 3 Rotunda circuit 1, 2, 3Rotunda

15.09
09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA 2 StoeneştiStoeneşti
08:45 - 15:30 LEA PTA Școală Movileni circuit 2, 3                                                                               Movileni

08:45 - 15:30 LEA PTA Jugaru (Optaşi) circuit 2, 3                                          Jugaru - 
Optaşi

Alt scandal cu interlopi în Craiova
Bătaie în stradă, în cartierul 

craiovean 1 Mai. Cel care a „încasat-o” 
este Enriko Constantinescu, un 
cunoscut al lumii interlope din Craiova, 
şef al clanului Mîndria, spun sursele 
„Jurnalul Olteniei”. Ar fi aplicat şi el 
agresorului câteva lovituri. Totul ar 
fi pornit de la unele datorii. Nimeni 
nu a depus însă plângere. Oamenii 

legii au deschis totuşi un dosar penal. 
Imagini de la conflict au fost trimise 
redacției „Jurnalul Olteniei”.

„În ziua de 10 septembrie a.c., 
polițişti din cadrul Secției 2 Poliție 
Craiova s-au sesizat, din oficiu, cu 
privire la faptul că pe Bulevardul 1 
Mai a avut loc o altercație între 2 
persoane.

La fața locului s-a deplasat un 
echipaj din cadrul GMbJ Craiova.

În urma verificărilor efectuate 
de polițişti, s-a stabilit că un bărbat 
de 61 de ani, din Craiova, ar fi fost 
agresat fizic de o persoană.

Bărbatul de 61 de ani nu a 
necesitat acordarea de îngrijiri 
medicale.

În cauză, polițiştii s-au sesizat din 
oficiu şi au întocmit un dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 
lovire şi alte violențe, cercetările fiind 
continuate, urmând ca la finalizare 
să fie propusă soluție prin unitatea 
de parchet competentă” - IPJ Dolj.

Eliza RADU

Foto: captura video
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ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 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:

21.09

09:00 - 16:00 Craiova
PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi, 
Sinaia, Babadag, Rândunele, Topolniţei, Reazemului, 
Doiceşti şi aleile aferente

21.09

09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA PestraPestra

09:00 - 17:00 Șimnicu 
de Sus PTA 2 Izvoru

10:00 - 17:00 PTA Rulouri Gazon, PC CEF Develeopment, PC CEF 
Reinvest Urziceni, PTA Belgun, PTA Mirila, PTA SMA 
Mirila, PTA Leoteşti, PTA Elitur, PTA Sudplast Bobiceşti, 
PC CEF Milenium PC Lumarucon, PC CEF Auto-Trans, 
PTA Pădurea Sarului, PTA Vodafone Bârza, PTA 
Telemobil, PTA RDS-RCS Bârza, PTA Orange Saru, 
Ptab Starcon, PTA LCD, PTA Revizie Vagoane, PTA 
Puțuri Apă, PTA Basarabi Piatra Olt, PTA Gospodărie 
Apă, PCZ LCD,PTCZ Depou Piatra Olt, PTA Colonie 
Piatra Olt, PTA Consiliu Piatra Olt, PTA 1 Piatra Olt, 
PC Prolyte, PTAB Prolyte,PTA CAP Piatra Olt, PTA 
Enoşeşti, PTA 1,2 Piatra Sat Autobuz,PTA Biserică, 
PT Moară Enoşeşti, PTA 1 Criva de Sus, PC Stație de 
Epurare Piatra Olt, PTCZ Stație de Epurare Piatra Olt

 Belgun, Mirila, 
Leoteşti, 

Bobiceşti,Balş, 
Bârza, Piatra 
Olt, Enoşeşt, 
Criva de Sus

09:00 - 17:00 PTCZ SRP 14+15, PTCZ SRP SI 14-15, PTCZ SRP 
4+18, PTCZ SI SRP 13+20, ST 20/06 kV PTCZ SRP 
19+20, PTA Oierie (Marconsf), PTA 1,2,3,4 Unimineral 
Piatra Olt, PTAB Darcons, PTA SI SRP 3+21, PTA 
3 Pestra Sat Brutărie, PTA Goldfish, PTA Pompare 
Oltpiess, PTA Irigații Marconf, PT Ociogi, PTA Mărgheni

Piatra 
Olt, 

Enoşeşti, 
PTA PTA 
Mărgheni

10:00 - 17:00 PTCZ Fabrica de ZahărCorabia

16.09

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 4 Filiaşi, PTCZ PTTR Filiaşi
09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 8 Filiaşi

09:00 - 17:00 Orodel PTA 2 Călugărei - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 
Călugărei - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 12:00 Dăbuleni PTA 15 Dăbuleni

09:00 - 14:00 Moțăței PT IAS Blocuri Moțăței

16.09
09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA 2 StoeneştiStoeneşti
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Ipoteşti cicuit 1, 2                                                                                                                          Ipoteşti
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Milcov Deal circuit 1Milcov 

Deal

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Osica de Sus circuit 1, 2, 3                                                                                                                                            
LEA JT PTA PTTR Osica de Sus circuit 1

Osica de 
Sus

10:00 - 15:00 PTCZ 18 Crişan III Trafo 2Slatina

Focar de Covid-19 
la Penitenciarul 

Craiova

20 de deținuți ai Penitenciarului 
Craiova au fost confirmați cu 
coronavirus.

Deținuții se aflau cazați în aceeaşi 
secție de deținere. Au fost deja 
transferați, pentru a fi tratați, la 
Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava, 
unitate desemnată să gestioneze 
cazurile uşoare şi medii de îmbolnăvire 
înregistrate în rândul persoanelor 
private de libertate.

„Administrația locului de deținere 
a procedat la informarea Direcției 
de Sănătate Publică Dolj şi pune 

în aplicare măsurile specifice de 
intervenție (dezinfectare spații, 
intensificare monitorizare medicală 
persoane custod ia te  ş i  t r ia j 
epidemiologic cadre). În prezent, se 
derulează ancheta epidemiologică.

Men ț i onăm că  s t a rea  de 
spirit a efectivului custodiat este 
corespunzătoare, iar activitățile 
spec i f ice se desfăşoară fără 
disfuncționalități”, au transmis 
reprezentanț i i  Penitenciarului 
Craiova.

Vera IONESCU
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VÂLCEA

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 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:

22.09 09:00 - 16:00 Craiova
PT 30 - străzile: Nicolae Iorga, Cornului, Pastorului, 
Buciumului, Bucovina, Maramureş, zona blocurilor: 
J 32 - J 42

22.09
09:00 - 16:00 LEA 0,4 KV PTA 1 Dăneasa circ. 2+3Dăneasa

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 1 Prapor  - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 Prapor - circ. 
JT nr. 1

10:00 - 17:00 PTCZ Fabrica de ZahărCorabia
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Osica de Sus circuit 1 ,3, PTA 4 Osica de 

Sus circuit 1, 2
Osica de 

Sus

09:00 - 17:00 Cârna PT terți: PT SPD 2 Dunăreni, PT SPD 5 Dunăreni

IPJ Vâlcea angajează agenți 
din sursă externă

Inspectoratul de Poliție Vâlcea 
scoate la concurs 7 posturi vacante 
de ajutor şef de post, specialitatea 
ordine publică. Posturi le sunt 
adresate persoanelor cu studii 
corespunzătoare.

„Pentru ocuparea a 7 posturi 

vacante de ajutor şef de post din 
cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Vâlcea, special itatea 
ordine publică, prin încadrare directă 
din sursă externă a persoanelor cu 
studii corespunzătoare cerinţelor 
postului şi care îndeplinesc condiţiile 
legale, după cum urmează: Postul 
de poliție comunal Dănicei - poziția 
671; Postul de poliție comunal 
Fîrtățeşti - poziția 885; Postul de 

poliție comunal Valea Mare - poziția 
899; Postul de poliție comunal 
Tetoiu – poziția 922; Postul de 
poliție comunal Boişoara – 970; 
Postul de poliție comunal Racovița 
– poziția 983; Postul de poliție 
comunal Titeşti – poziția 988”, 
conform IPJ Vâlcea.

Înscrierea se realizează, în 

per ioada 13.09 -  24.09.2021 
(inclusiv în zilele nelucrătoare, pe 
data de 24.09.2021 doar până la ora 
16:00), online la adresa de e-mail 
sursaexterna@vl.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de 
documentația solicitată transmise 
după data de 24.09.2021, ora 16:00, 
nu vor fi luate în considerare.
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ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 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:

23.09 09:00 - 17:00 Dobroteşti
PTA Moară Dobroteşti  - circ. JT nr. 1+2, PTA 
Dobroteşti - circ. JT nr. 1+2

23.09
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6 Zooteh Perieti CIRC. 1Perieti

09:00 - 17:00 Segarcea PTCZ Centrală Termică Segarcea - circ JT nr. 3, 
blocurile: J1, J2, J3, A3, A4

08:45 - 15:30 LEA  PTA 2 Sineşti circuit 2, 3Sineşti

09:00 - 16:00 Craiova
PT 194 (PA 7) - străzile: Carol I, Basarabia, 
Nicovalei, Banu Mărăcine, bld. Dacia, zona 
blocurilor: A1, A2, A3, C1, C2, F1, F2, F3, E1, 
E2, E3, V

20.09 10:00 - 17:00 PTCZ Romcereal CeleiCorabia
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 3 Rotunda circuit 1, 2, 3Rotunda

Certificatul verde ar putea fi folosit 
şi în restaurante când incidența 

COVID trece de 3 la mie

Premierul Florin Cîțu a declarat, 
miercuri, că certificatul verde ar 
putea fi folosit şi în restaurante când 
incidența COVID trece de 3 la mie, 
subliniind că nu vrea să mai fie închise 
activitățile economice. Premierul a 
precizat că decizia se va lua cel mai 
târziu săptămâna viitoare.

„Nu vreau să mai închidem 

activitățile economice la incidența 
peste 3 la mie şi ca să rămână 
deschise trebuie să avem o soluție 
de monitorizare. Restaurantele 
pot să rămână deschise, este o 
propunere, vedem ce zice CNSU”, a 
spus premierul.

Florin Cîțu a precizat că „cel mai 
târziu săptămâna viitoare se adoptă” 
decizia în acest sens, fiind discuții 
în care sunt implicate mai multe 
instituții, însă preferința sa este 
pentru folosirea certificatului verde, 

scrie g4media.ro
Duminică, premierul Florin Cîțu 

a anunțat, în videoconferința cu 
prefecții, că propune folosirea 
certificatului verde pentru organizarea 
nunților în localitățile cu incidență de 

peste 3 la mie.
Certificatul verde, folosit pentru 

călătoriile în Uniunea Europeană, 
atestă dacă o persoană este 
vaccinată, dacă are teste negativ la 
COVID sau dacă a trecut prin boală.



Vineri, 17 Septembrie 20212

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);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 SEPTEMBRIE – 26 SEPTEMBRIE 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:

24.09 09:00 - 17:00 Predeşti, 
Cernăteşti

PTA Fermă 4 Raznic Parc Predeşti PETROM, PTA 
Fermă 12 Raznic, PTA Fermă de Oi Raznic, PT terți: 
PTA Cosmote Predeşti, PTA Orange

24.09

08:45 - 15:30 PTSol Stație de Asfalt Balş (Delta ACM), PTA Spineni, PTA 
Peco Lukoil, PTA Adasanit Robăneşti, PTA RCS-RDS, PTAb 
Bamesa, PTA SA Câmpeni, PTA SMA Câmpeni

Balş, Spineni, 
Robăneşti, 

Pieleşti

09:00 - 17:00 Dobroteşti PTA SMA Dobroteşti  - circ. JT nr. 1+2

08:45 - 15:30 LEA  PTA Poboru Sat circuit 1, 2 Poboru

09:00 - 16:00 Segarcea PTCZ SPP 14 Segarcea

09:00 - 17:00 Cârcea PT terți: PTA SC PUMICO

13:00 - 18:00 Craiova
PT 67 - străzile: Dunărea, N. Romanescu, Târgului, 
Emil Racoviţă, Livezi şi aleile aferente, Miraslau, 
Popova şi aleile aferente, Lic. Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova

25.09

21.09

09:00 - 16:00 LEA 0,4 kV PTA PestraPestra

10:00 - 17:00

PTA Rulouri Gazon, PC CEF Develeopment, PC CEF 
Reinvest Urziceni, PTA Belgun, PTA Mirila, PTA SMA Mirila, 
PTA Leoteşti, PTA Elitur, PTA Sudplast Bobiceşti, PC CEF 
Milenium PC Lumarucon, PC CEF Auto-Trans, PTA Pădurea 
Sarului, PTA Vodafone Bârza, PTA Telemobil, PTA RDS-RCS 
Bârza, PTA Orange Saru, Ptab Starcon, PTA LCD, PTA 
Revizie Vagoane, PTA Puțuri Apă, PTA Basarabi Piatra Olt, 
PTA Gospodărie Apă, PCZ LCD,PTCZ Depou Piatra Olt, PTA 
Colonie Piatra Olt, PTA Consiliu Piatra Olt, PTA 1 Piatra Olt, 
PC Prolyte, PTAB Prolyte,PTA CAP Piatra Olt, PTA Enoşeşti, 
PTA 1,2 Piatra Sat Autobuz,PTA Biserică, PT Moară Enoşeşti, 
PTA 1 Criva de Sus, PC Stație de Epurare Piatra Olt, PTCZ 
Stație de Epurare Piatra Olt

 Belgun, Mirila, 
Leoteşti, 

Bobiceşti,Balş, 
Bârza, Piatra 
Olt, Enoşeşt, 
Criva de Sus

09:00 - 17:00 PTCZ SRP 14+15, PTCZ SRP SI 14-15, PTCZ SRP 
4+18, PTCZ SI SRP 13+20, ST 20/06 kV PTCZ SRP 
19+20, PTA Oierie (Marconsf), PTA 1,2,3,4 Unimineral 
Piatra Olt, PTAB Darcons, PTA SI SRP 3+21, PTA 
3 Pestra Sat Brutărie, PTA Goldfish, PTA Pompare 
Oltpiess, PTA Irigații Marconf, PT Ociogi, PTA Mărgheni

Piatra Olt, 
Enoşeşti, 
PTA PTA 
Mărgheni

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Osica de Sus circuit 1, 2, 3                                                                                                                                            
LEA JT PTA PTTR Osica de Sus circuit 1

Osica de 
Sus

10:00 - 15:00 PTCZ 18 Crişan III Trafo 2Slatina

08:45 - 15:30 PTA 20 kV Poeni SlatinaSlatina - Cartier 
Clocociov

08:45 - 15:30 PTA 4 Crâmpoia BrutărieCrâmpoia
08:45 - 15:30 PTA  6.68 Brastavățu  1Brastavățu 
08:45 - 15:30 PTA  6.70 PTA3 (CAP) Brastavățu Brastavățu 
08:45 - 15:30 PTA  6.166 Agrom .Brastavățu Brastavățu 

Taxa pentru numerele de înmatriculare se 
va putea plăti şi pe platforma Ghişeul.ro

Direcț ia Regim Permise de 
Conducere ş i  Înmatr iculare a 
Vehiculelor (DRPCIV) anunță că, 

începând cu data de 16.09.2021, 
se vor putea efectua prin platforma 
Ghişeul.ro mai multe plăți necesare 
pentru serviciile instituției.

 Se vor putea achita taxele pentru 
plăcile cu număr de înmatriculare, 

atribuirea unui număr preferențial, 
păstrarea combinației numărului de 
înmatriculare şi confecționarea unor 
plăci suplimentare.

Plata se poate efectua, fără 
autentificare, accesând site-ul www.
ghişeul.ro şi utilizând un card bancar 
valid.

Pentru tranzacțiile efectuate prin 
intermediul platformei www.ghiseul.
ro, dovada plății este obligatorie. 
Confirmarea plății se va transmite pe 
adresa de e-mail indicată de utilizator, 
scrie digi24.ro

În prezent, prin intermediul site-
ului www.ghişeul.ro se mai pot efectua 
plățile reprezentând contravaloarea 

permisului de conducere, certificatului 
de înmatriculare şi autorizației de 
circulație provizorie.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 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:

27.09
09:00 - 17:00 Gherceşti PT terți: PTAB MECTRAT

27.09

09:00 - 17:00 PTSol Stație de Asfalt Balş (Delta ACM), PTA Spineni, PTA 
Peco Lukoil, PTA Adasanit Robăneşti, PTA RCS-RDS, PTAb 
Bamesa, PTA SA Câmpeni, PTA SMA Câmpeni

Balş, Spineni, 
Robăneşti, 

Pieleşti

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Sus

PTA 1 Zvorsca - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00 PTCZ 8 Zootehnie Stoicăneşti - Str. Magaziilor, Ana 
Ipătescu

Stoicăneşti

09:00 - 16:00 Băileşti PTCZ Deferizare Băileşti

09:00 - 17:00 Apele Vii PTA 2 Apele Vii - circ. JT nr. 1+2

08:45 - 15:30 PTA Moruneşti,PTA Bărăşti, PTA Poiana MareMorunglav, 
Moruneşti

22.09 08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Osica de Sus circuit 1 ,3, PTA 4 Osica de 
Sus circuit 1, 2

Osica de 
Sus

Protest în Mehedinți! Oamenii sunt nemulțumiți: 
„Salarii înghețate, Alocații înghețate, Pensii 

înghețate, Prețurile au EXPLODAT!”
Oamenii sunt nemulțumiți de actualul 

Guvern şi cer demisia în stradă, după ce: 
„Salarii înghețate, Alocații înghețate, Pensii 
înghețate, Prețurile au EXPLODAT!”, spun 
aceştia.

„În data de 21.09 2021, vom înainta 
materialul revendicativ Prefecturii județului 
Mehedinți iar în data de 22.09.2021, vom 
desfăşura o acțiune în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, mărşăluind pe strada 
pietonală Crişan, până în zona Teatrului 
Teodor Costescu”, potrivit unei postări pe 
Facebook.

CNS Cartel ALFA continuă acțiunile de 
protest şi susține că atât timp ce actualul 
Guvern nu respectă nevoile şi cerințele 
cetățenilor, trebuie să plece.

„Acest guvern, rupt complet de 
nevoile cetățenilor, trebuie să plece! CNS 
Cartel ALFA continuă acțiunile de protest 
demarate la începutul anului împotriva 
politicilor anti-lucrători şi anti-cetățeni ale 
guvernului actual. Am semnalat încă de la 
începutul anului existența conflictului social 
în societate, între cetățeni şi reprezentanții 
puterii - Guvern şi Parlament. În loc de 
dialog, Guvernul Cîțu a ales atacurile şi 
campaniile de delegitimare a mişcării 
sindicale, catalogând sindicatele drept 
structuri „mafiote”, iar Preşedintele, în ciuda 
apelurilor repetate, a refuzat sistematic 
rolul de mediator pe care Constituția i-l 
impune. Lupta acerbă pentru a pune 
mâna pe resursele publice a deturnat 
cu totul acțiunea guvernamentală către 
interese personale şi pentru satisfacerea 
clientelei proprii de partid. Abuzul de 
putere se manifestă la toate nivelurile şi a 
acaparat toate instituțiile statului. Acțiunile 

anti-cetățeni – sărăcirea populației prin 
înghețarea veniturilor şi pensiilor, explozia 
necontrolată a prețurilor, destructurarea 
serviciilor sociale şi subfinanțarea serviciilor 
publice – sunt cu atât mai cinice cu 
cât la nivel European, prin preşedinte 
Iohannis, România s-a angajat să orienteze 
eforturile de revenire din criza sanitară prin 
politici centrate prioritar pe bunăstarea 
cetățenilor, creşterea veniturilor şi reducerea 
inegalităților sociale. Astfel, le reamintim 
guvernanților că rolul instituțiilor statului 
este acela de a servi cetățenii şi nu invers.

Cerem:
- Creşterea salariului minim şi adoptarea 

unui calendar clar de majorări pentru ca 
într-un interval rezonabil de timp de trei ani, 
salariul minim să ajungă la valoarea coşului 
minim de consum pentru un trai decent;

- Deblocarea negocierilor colective prin 
modificarea Legii dialogului social L62/2011 
pentru a face posibilă negocierea la toate 
nivelurile şi reaşezarea salariilor corect în 
funcție de calificări, pregătire şi experiență;

- Stoparea creşterii aberante a prețurilor 
la energie;

- Aplicarea integrală a legii 153/2017 
privind salarizarea în sectorul public;

- Pensii echitabile.
Astfel,
- în intervalul 13- 24 septembrie, Cartel 

ALFA va organiza acțiuni la nivel județean; 
pe data de 25 septembrie 2021, va avea loc 
o acțiune de protest în timpul Congresului 
PNL pentru a le reaminti membrilor 
partidului care încă ocupă birourile din 
Palatul Victoria că a guverna înseamnă 
a lua măsuri pentru creşterea bunăstării 

cetățenilor, a tuturor cetățenilor, nu doar 
a celor 1% care câştigă peste 3.000 euro;

- vom protesta de asemenea 
pentru restricțiile arbitrare impuse sub 
pretextul pandemiei şi limitarea dreptului 
constituțional la adunare publică;

- pe data de 7 octombrie 2021, 

cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii 
Decente, invităm toți cetățenii care susțin 
justiția socială şi cred cu tărie că românii 
au dreptul la un trai decent în țara lor, să 
vină în Piața Victoriei”, au scris oamenii pe 
Facebook.

Claudia GROSU
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 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:

28.09
09:00 - 17:00 Apele Vii PTA 3 Apele Vii - circ. JT nr. 1+2, PTA 4  

Apele Vii - circ. JT nr. 1

28.09

09:00 - 17:00 PTCZ 8 Zootehnie Stoicăneşti - Str. Magaziilor, Ana 
Ipătescu

Stoicăneşti

09:00 - 16:00 PTA  6.33 Ianca 1, PTA  6.253 Ianca 3, PTAb Stație de 
apă Potelu

Ianca

09:00 - 16:00 Băileşti PTCZ FNC Băileşti

08:45 - 15:30 LEA 0,4 kV PTA VulpeniVulpeni

Angajat al Primăriei Râmnicu Vâlcea, 
în incompatibilitate

Un funcționar public al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea a fost declarat 
incompatibi l de către Agenția 
Națională de Integritate (ANI). Se 
pare că acesta ar fi exercitat între 
2013 şi 2019, pe lângă funcția 
din cadrul primăriei şi funcția de 
administrator în cadrul unor asociații 
de proprietari/locatari.

„În perioada 2013 – 2019, UȚĂ 
MARIUS a exercitat simultan cu 
funcția publică de inspector la 
Compartimentul Energetic – Direcția 

Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
Mun. Râmnicu Vâlcea şi funcția de 
administrator în cadrul unor asociații 
de proprietari/locatari, încălcând 
astfel prevederile art. 96, alin. (1) din 
Legea nr. 161/2003”, precizează ANI.

Articolul de lege la care ANI 
face referire spune: „- art. 96, 
alin. (1) din Legea nr. 161/2003, 
potrivit căruia „Funcționarii publici, 
funcționarii publici parlamentari şi 
funcționarii publici cu statut special 
pot exercita funcții sau activități 

în domeniul didactic, al cercetării 
ştiințifice, al creației literar-artistice. 
Funcționarii publici, funcționarii 
publici parlamentari şi funcționarii 
publici cu statut special pot exercita 
funcții în alte domenii de activitate 
din sectorul privat, care nu sunt în 
legătură directă sau indirectă cu 
atribuțiile exercitate ca funcționar 
public, funcționar public parlamentar 
sau funcționar public cu statut special, 
potrivit fişei postului”, conform ANI.

Alexandru NICA

Prezența urşilor, semnalată 
în 5 localități

Mai mulți vâlceni din diferite 
localități au sunat în ultimele 10 zile la 
112 pentru a anunța prezența urşilor. 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență (ISU) Vâlcea a transmis de 
fiecare dată mesaje Ro-Alert pentru 
ca toți locuitorii din zonele respective 
să conştientizeze pericolul şi să se 
pună la adăpost.

Berislăveşti, Brezoi, Costeşti, 
Călimăneşti şi Perişani sunt cele 
5 localități unde a fost semnalată 
prezența mamiferelor. Nu s-au 
înregistrat victime, însă echipajele 
SMURD au mers la fața locului pentru 
a asigura măsuri medicale specifice 
în zonele unde au fost observate 
animalele sălbatice. De asemenea, în 
toate cazurile, patrulele au mai rămas 

în zonă pentru o perioadă, pentru a 
se asigura că pericolul nu mai este 
iminent şi au fost anunțate autoritățile 
cu atribuți i în acest domeniu, 
nefiind înregistrate alte evenimente, 
precizează gazetavâlceană.ro

În ultimii ani, în căutare de hrană, 
urşii coboară frecvent în sate, provocând 
de multe ori pagube. Autoritățile le 
reamintesc oamenilor ca, de fiecare 
dată când sunt martori ai unor astfel 
de situaţii, să sune la 112, să nu încerce 
să intervină. De asemenea, sub nicio 
formă să nu încerce să hrănească 
animalele sălbatice, să aibă grijă unde 
depozitează resturile menajere şi să 
nu se apropie de urşi pentru a-i filma 
sau fotografia.

Alexandru NICA



Miercuri, 22 Septembrie 2021

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro  

2

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);

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Account Manager 
Elena IANCULESCU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Revistă de cultură și timp liber

SĂNĂTATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 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:

29.09 09:00 - 17:00 Dăbuleni PTCZ PS/W1 Dăbuleni

29.09

09:00 - 17:00 PTCZ 8 Zootehnie Stoicaneşti - Str. Magaziilor, Ana 
Ipătescu

Stoicăneşti

09:00 - 17:00 OT: PT terți: PTA 3 Stație Irigații nr. 3 Agronova, PT 
Pepinieră Ianca

Ianca

09:00 - 16:00 Craiova PT 192 - Consumatori Platforma Cooperativă Oltenia

09:00 - 17:00 PTA 18 Pompare DrăgăneştiDrăgăneşti

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Sus

PTA 1 Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 
Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1

24.09

09:00 - 17:00 Predeşti, 
Cernăteşti

PTA Fermă 4 Raznic Parc Predeşti PETROM, PTA 
Fermă 12 Raznic, PTA Fermă de Oi Raznic, PT terți: 
PTA Cosmote Predeşti, PTA Orange

09:00 - 17:00 Dobroteşti PTA SMA Dobroteşti  - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 16:00 Segarcea PTCZ SPP 14 Segarcea

09:00 - 17:00 Cârcea PT terți: PTA SC PUMICO
09:00 - 17:00 Drănic PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA 1 Padea, PTA 2 

Padea, PT terți: PTA 3 Zootehnie Drănic, PTAB 
AGROFORTEX, PTAB Popeci Tour, PTA Complex 
Padea, PTSol OUAI Padea, PTA OUAI Padea

Medicii de familie atrag atenția: când 
nu trebuie trimis copilul la şcoală!

Părinții trebuie să fie atenți atunci 
când micuții lor au anumite simptome 

care ar putea indica o boală. 
Potrivit medicilor de familie, 
copilul NU va merge la şcoală, 
va rămâne la domiciliu, dacă în 
ultimele 24 de ore a apărut cel 
puțin unul dintre următoarele 
semne de boală:

- febră;
- tuse;
- dureri în gât;
- dificultăți în respirație;
- pierderea gustului sau 

mirosului;
- dureri musculare;
- dureri de cap;
- secreție nazală;
- tulburări digestive.
În această situație, se va 

contacta telefonic medicul 
de familie împreună cu care 

părintele va decide cea mai corectă 
atitudine de urmat. În funcție de 
evoluția stării de sănătate, medicul 
va stabili tratamentul şi dacă este 
necesară o vizită directă.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 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:

30.09
09:00 - 17:00 Melineşti PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melineşti

30.09

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Milcov Deal circ-1Milcov 
Deal

08:45 - 15:30 LEA 0,4 kV PTA 2 Consiliu Piatra OltPiatra Olt

09:00 - 16:00 Cârcea PTCZ FNC Banu Mărăcine

10:00 - 17:00 PTA 20 kV U.M. GrădinariGrădinari

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTAB 2 Amărăştii de Jos - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Cârcea PTCZ FNC Banu Mărăcine

08:00 - 14:00 Craiova
PT 67 - străzile: Dunărea, N. Romanescu, Târgului, 
Emil Racoviţă, Livezi şi aleile aferente, Miraslau, 
Popova şi aleile aferente, Lic. Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova

25.09

96 de falşi vaccinați anti-Covid, 
cu ajutorul unor mehedințeni

Doi bărbați din Mehedinți 
sunt acuzați că au ajutat 
96 de persoane să obțină 
certificate de vaccinare 
anti-Covid, deși acestea 
nu fuseseră imunizate. 
Cei doi ar fi angajați ai 
Primăriei Drobeta Turnu 
Severin, iar unul dintre 
ei fusese registrator la 
un centru de vaccinare 
împotriva coronavirus.

64 de percheziții domiciliare au 
făcut, miercuri dimineață, polițiştii 

mehedințeni de la Investigarea 
Criminalității Economice, în acest 
dosar. Descinderi s-au făcut atât 
în Mehedinți, cât şi în Dolj şi Caraş 
Severin.

Acuzațiile aduse sunt de acces 
ilegal la un sistem informatic, fals 
informatic şi uz de fals.

Potrivit Poliției, „în perioada 15 
mai – 25 iunie, doi bărbaţi, din 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
angajaţi ai unei instituţii publice, 
ar fi accesat, fără drept, o aplicaţie 
informat ică ş i  ar f i  modif icat 
datele acesteia, prin suprascrierea 
documentelor de identificare ale 
unor persoane vaccinate împotriva 
COVID-19”.

Pentru nu mai puțin de 96 
de persoane ar fi fost generate 
adeverinţe de vaccinare false, care 
atestă, în mod nereal, că au fost 
imunizate împotriva COVID-19.

66 de mandate de aducere urmau 
a fi puse în executare pentru audieri.

Descinderile de miercuri s-au 
derulat cu sprijinul luptătorilor 
Serviciului pentru Acţiuni Speciale 
Mehedinţi, precum şi al jandarmilor 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Mehedinţi şi cu suportul Direcţiei 
Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei 
Române.

Ancheta este coordonată de un 
procuror al Parchetului Mehedinți.
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ACTUALITATE

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

01.10 09:00 - 17:00 Segarcea PTA 6 Segarcea - circ. JT nr. 1
09:00 - 16:00 Craiova PT 697 - str. Potelu, blocuri A.N.L.

09:00 - 17:00 Segarcea PTA 5 Segarcea - circ. JT nr. 2

Adrian Năstase şi Miron Mitrea, fără 
titlurile de „Cetățeni de onoare ai 
Craiovei”. Asta cere Drăgoescu

Preşedintele USRPLUS Dolj, Cezar 
Drăgoescu, cere ca Adrian Năstase, 
fost prim-ministru al României, 
şi Miron Mitrea, fost ministru al 
Transporturilor, să nu mai fie cetățeni 
de onoare ai Craiovei. Drăgoescu cere 
ca acestora să le fie retrase titlurile.

Preşedintele USRPLUS Dolj 
spune că a depus deja un proiect de 
Hotărâre, pe care speră să îl vadă 
inclus pe lista care va fi supusă în 
plenul Consiliului Local.

„Știu că suntem în fieful PSD, însă 
condamnații penali nu pot deține titlul 
de «Cetățean de onoare». Am depus 
împreună cu consilierii USRPLUS un 
proiect de Hotărâre de Consiliu Local 
prin care solicit retragerea titlului de 
«Cetățean de onoare al Municipiului 
Craiova» domnilor Adrian Năstase 
(fost prim-ministru al României) 
şi Miron Mitrea (fost ministru al 
Transporturilor). Având în vedere 
faptul că cei doi sunt condamnați 
penal şi conform legii persoanele 
condamnate penal nu mai pot deține 
titlul de cetățean de onoare, consider 
că este o normalitate să acționăm în 
consecință pentru a proteja imaginea 
Municipiului Craiova, iar deținerea 

acestui titlu de către cei doi nu face 
cinste comunității locale. Sper ca 
respectarea legii să nu fie facultativă 
pentru colegii din Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, iar acest proiect 
să fie aprobat în şedința de Consiliu 
Local din această lună”, a scris Cezar 
Drăgoescu pe Facebook.

Adrian Năstase a devenit cetăţean 

de onoare al Băniei în anul 2001, 
când era premier. Vasile Bulucea era 
la conducerea oraşului la acea vreme 
şi la propunerea lui s-a şi acordat 
distincţia. Ulterior, fostul consilier 
PD-L, Dan Cherciu, a cerut în 2012 
să îi retragă titlul de cetățean de 
onoare lui Adrian Năstase, pentru că 
era în închisoare. La acea vreme, pe 

scaunul de primar stătea Lia Olguța 
Vasilescu, iar aceasta a refuzat 
propunerea.

În anul 2019, consilierii PNL 
anunțau că vor cere, din nou, ca titlul 
lui Năstase să fie retras, la fel şi cel al 
lui Miron Mitrea. Atunci, Mihail Genoiu 
ar fi fost cel care a refuzat, conform 
Pro Oltenia.

foto: protv.ro
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VÂLCEA

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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 DOLJ  
   PERIOADA 4 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 4 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 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:

04.10

09:00 - 16:00 Șimnicu 
de Sus

PTA Floreşti, PTA Șimnicu de Sus, PTA 2 Izvoru, PT 
terți: PTS Promat

04.09

10:00 - 18:00
PTA Peco Slatina,PTA SC Adela SRL Slatina, PTCZ 
C.C.P.T.AI (Sovecord), PTA SMA Slatina,PTA Școală Pteşti, 
PTCZ Treaptă III Oituz

Slatina

08:00 - 12:00 PTA 20 kV 1 Călinescu BălteniBălteni

09:00 - 16:00 Filiaşi PTA IGO Filiaşi, PT terți: PTA Stație Epurare Filiaşi

12:00 - 16:00 PTA 20 kV 2 SMA BălteniBălteni

09:00 - 16:00 Craiova
PT 430 - străzile: Gh. Țițeica, Simion Stoilov, 
Popescu Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: D7, 
D7a, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D26, D26a, 
D26b, E7, E6A, E6B, E5

09:00 - 17:00 Sadova PTA 2 Sadova - circ. JT nr. 1+3, PTA 3 Sadova - 
circ. JT nr. 1+2

29.09

09:00 - 17:00 Dăbuleni PTCZ PS/W1 Dăbuleni
09:00 - 16:00 Craiova PT 192 - Consumatori Platforma Cooperativă Oltenia

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Sus

PTA 1 Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 
Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1

00:00 - 01:00 Craiova

PT 245 -  Club  Electroputere, Gradiniţă – str. Putnei, 
cart.  Calea Bucureşti, zona blocurilor: D1, D2, D3, 
D4, D5, P1, str.  Spania, zona blocurilor: H4, H5, H6, 
H7, H8, str. Humuleşti, PT 52 – străzile: Nanterre şi 
complex Nanterre, Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A4, A5, A6, C1, C2, C3, C4, C5, D9, T3, T4, A4, A 
5, F, Complex  Rotonda, club Electroputere, C.T., 
PT 318 – străzile: Horia, Nanterre, zona blocurilor: 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, C4, C5, D9, 
PT 311 – str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A4, A5, A6, A7, P2, P3, P4, P5,  C4, C5  şi spaţiile 
comerciale aferente, Oficiul Poştal, PT 19  -  străzile: 
Împăratul Traian, Sfinții Apostoli, Anul 1848 şi aleea 
1, Mărăşesti, Andreescu, Horia, Oituz, Grigorescu, 
Zambilei, Tudor Vladimirescu, Cloşca, Victoriei, PT 
20 – străzile: Mărăşeşti, Horia, Zambilei, Andreescu, 
Oituz, Grigorescu, Cloşca, Şcoala Generală nr. 22, PT 
55 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: P2, P3, P4, 
P5, C6, C7, D11, D12, I11, A8, C.T., străzile: Horia, 
Nanterre, Cloşca

09:00 - 16:00 Craiova PT 19 - străzile: Împăratul Traian, Sfinții Apostoli, 
Anul 1848 şi aleea 1, Mărăşesti, Andreescu, Horia, 
Oituz, Grigorescu, Zambilei, Tudor Vladimirescu, 
Cloşca, Victoriei

09:00 - 17:00 Craiova PT 652 – străzile: Eliza Opran, Fermierului, PTAB 
757 - str. Eliza Opran, PT 611 – str. Fermierului şi 
aleile aferente

09:00 - 17:00 Craiova PT 284 - Irigații Cernele

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.51 Izbiceni 2 Circuit-2Izbiceni

29.09

09:00 - 17:00 PTCZ 8 Zootehnie Stoicaneşti - Str. Magaziilor, Ana 
Ipătescu

Stoicăneşti

09:00 - 17:00 OT: PT terți: PTA 3 Stație Irigații nr. 3 Agronova, PT 
Pepinieră Ianca

Ianca

09:00 - 17:00 PTA 18 Pompare DrăgăneştiDrăgăneşti

10:00 - 17:00 PTCZ Romcereal CeleiCorabia

Pod nou în Ocnele Mari
Podul de pe strada Nicolae 

Bălcescu din Ocnele Mari, județul 
Vâlcea va fi înlocuit cu unul complet 
nou şi mult mai rezistent decât cel 
din trecut, după cum precizează 
Primarul din Ocnele Mari, Remus 
Gabriel Sasu. Lucrările începute 

acum câteva zile vor fi gata la 
începutul lui decembrie.

„Lucrările au început în urmă cu 
o săptămână, când a fost demolat 
complet vechiul pod. Termenul 
pentru finalizarea lucrării a fost fixat 
pentru începutul lunii decembrie. 

Până atunci, locuitorii din zonă 
pot circula pe rute ocolitoare, 
folosind străzile 1 Mai şi Buridava. 
Mulțumesc tuturor celor care susțin 
prin atitudinea lor aceste lucrări 
atât de importante pentru stațiunea 
noastră”, a declarat Primarul din 
Ocnele Mari, Remus Gabriel Sasu.

Alexandru NICA


