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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 01 AUGUST – 15 AUGUST 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

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

VÂLCEA

09.08

09:00 - 17:00 Craiova PT 146 - sat Mofleni, circ. JT nr. 2+4, PTCZ 478 
Abator Mofleni - str. Abatorului, circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Işalniţa
PTA 2 Işalniţa, PT Școală Specială Işalniţa, PTAb 1 
Işalniţa, PTA 4 Işalniţa, PTA 5 Işalniţa, PT terti: PT 
Vodafone Işalniţa

09:00 - 17:00 Sopot PTA 1 Sopot - circ. JT nr. 1
09:00 - 17:00 Predeşti PTA DIA Predeşti - circ. JT nr. 2

04.08

09:00 - 16:00 Cerăt PTAB 1 Cerăt, PTAB 3 Cerăt
09:00 - 16:00 Filiaşi PTA IRIL Filiaşi, PTA Moară Filiaşi

09:00 - 16:00 Coțofenii 
din Dos PTA IMA Mihăița

09:30 - 17:00 Cârna
PTCZ Piscicola Dunăreni, PTA 1, 2 Dunăreni, PTA 
3 Cârna, PTA 1 Săpata, PTA 1 Măceşu de Jos, PT 
Spital Măceşu de Jos, PT terţi:  PT SPD 5 Dunăreni, 
PT CAP Cârna

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 2 Dobridor - circ. JT nr. 2

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 01 AUGUST – 08 AUGUST 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:

09.08

10:00 - 18:00 PTCZ 8 Caracal, PTA 14 Caracal, PTA Geologie, 
PC Mălina, PTA Mălina Lux, PTA Mălina LuxCaracal

09:00 - 16:00 Șimnicu 
de Sus PTAB 3 Albeşti

09:00 - 16:00 Ciupercenii 
Vechi

PTA CAP Ciupercenii Vechi, PTA Moară Ciupercenii 
Vechi, PTA 2 Ciupercenii Vechi

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 7 Moțăței - circ. JT nr. 1

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

09:00 - 12:30 PTCZ 30 Ecaterina Teodoroiu, Str. Elena 
Doamna, Văilor, DorobanțiSlatina

12:30 - 17:00 PTCZ 32  Ecaterina Teodoroiu, Str. Văilor, PlevneiSlatina
09:00 - 16:00 Plecare 1 JT PTA 6.5 Agrom Corabia, Str. Stefan cel MareCorabia
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Buta circuit - 1, 2, 3                                        Crâmpoia, Buta

234.558 lei, alocați 
pentru susținerea 
fotbalului vâlcean

Preşedintele Consiliului Județean 
Vâlcea, Constantin Rădulescu, spune 
că suma de 234.558 lei pentru, va 
fi investită în susținerea fotbalului 
vâlcean. Banii aprobați astăzi se 
vor folosi pentru achiziționarea 
de echipamente sportive pentru 
83 de echipe de fotbal din județ, 
membre a f i l i a te  AJF Vâ lcea, 
precum şi pentru achiziționarea 
unor dispozitive medicale (spray-uri 

antiinflamatoare) pentru intervenții 
în cazul accidentărilor.

„Mi-am dorit foarte mult ca 
echipele de fotbal să beneficieze de 
sprijin concret. Pe lângă susținerea 
baremurilor de arbitraj şi a asistenței 
medicale, am vrut să venim cu ceva 
nou. Cred că este important ca 
tinerii să facă sport, iar noi, Consiliul 
Județean, vom continua să sprijinim 
financiar fotbalul, atât echipele de liga 
a 3-a, cât şi cel județean, de masă”, a 
spus preşedintele Consiliului Județean 
Vâlcea.



Marți, 3 August 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, 
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New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

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. 

PUBLICITATE

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 01 AUGUST – 08 AUGUST 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:

05.08
08:45 - 15:30 PTA VîneştiVîneşti

09:00 - 16:00 Plecare 1 JT PTA 6.5 Agrom Corabia, Str. 
BucurestiCorabia

09:00 - 12:30 PTCZ 33  Ecaterina Teodoroiu, Str. Văilor, 
Plevnei, Elena DoamnaSlatina

12:30 - 17:00 PTCZ 34  Ecaterina Teodoroiu, Str. Văilor, Plevnei, Slatina

09:00 - 17:00

PTA Bazin Apă Balş, PTA SMA Vârtina, PTA 
Școală Vârtina, PTA Vârtina, PTA Gen. Prod. Balş, 
PTA Frații Buzeşti,  PTA Școală de Meserii, PTA 
Zăvoi, PTCZ Școală Ajutoare, PTA Constructorul, 
PC Penny Market Balş, PTAB  Penny Market, 
PTA Macului, PTA Moară Badea, PTSol Stație de 
Asfalt Balş (Delta ACM), PTA Peco Lukoil, PTA 
ADASANIT Robăneşti,PTAb Bamesa, PTA RCS-
RDS, PTA SA Câmpeni, PTA SMA Câmpeni, PTA 
2 Câmpeni, PTAb Câmpeni, PTA Gubandru, PTA 
Puțuri Apă Gubandru, PTA Baldovineşti, PTA SMA 
Baldovineşti, PTA Pietriş

Comuna 
Baldovineşti - 

sate  
Baldovineşti, 

Pietriş, 
Gubandru, 

Pieleşti, 
Robăneşti, 

Balş, Spineni

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 01 AUGUST – 15 AUGUST 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

10.08

09:00 - 17:00 Dobroteşti, 
Daneți

PTA 3 Nisipuri, PTA 3 Daneți, PTA 5 Daneți, PT terți: 
PTA Fermă Viticolă Daneți, PTCZ Vinalcool Daneți

09:00 - 16:00 Calafat PTA SMA Basarabi, PTA 4 Basarabi, PTA SI Basarabi

09:00 - 17:00 Bratovoeşti PTA 2 Prunet Lac
09:00 - 17:00 Filiaşi PTA Branişte - circ. JT nr. 1 + 2

05.08

09:00 - 16:00 Amărăştii 
de Jos

PTAB 2 Amărăştii de Jos

09:00 - 16:00 Filiaşi PTA Fabrica de Pâine Filiaşi

09:00 - 17:00 Craiova

PT 276  - Abator OLAS PROD, PT 81 - Moară 
Romaneşti, străzile: Nicolae Romanescu, 
Bechetului, Calea Dunării, Râului, PT terţi: PT 577 
- str.Râului, ROMTELECOM, PT 613 - str. Râului, 
S.C. Holcim S.A., PT 669 - str. Râului, S.C. Rocor 
Trading S.A., PT 679 - str. Râului, S.C. Holdin 
Georgescu S.A., PT 657 - str. Râului, Pavilion 
Electronice, PT 619 - Frigorifer Arctica, PTA 687 - 
str. Râului – Staţie pompe apă

09:00 - 17:00 Carpen PTA 2 Cleanov, PTA 3 Cleanov, PT terți: PT SEAU 
Cleanov

09:00 - 17:00 Pleşoi PTA 1 Pleşoi - circ. JT nr. 1, PTA Milovan - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Dăbuleni
PTA 8 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTCZ PS/W1 
Dăbuleni, PT terți: PT 3 Stație Agronova, PT 
Pepinieră Ianca

09:00 - 16:00 Nedeia PTCZ SPP 4 Nedeia, PTCZ SPP 9 Nedeia

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni, PTAb 1 Câmpeni, Pt terti: PTA SA 
Câmpeni, PTA SMA Câmpeni, PT Bamesa

09:00 - 17:00 Cioroiaşi, 
Perişor PTA Cioroiu Nou

09:00 - 17:00 Șimnicu 
de Sus

PTA Româneşti, PTA Floreşti, PTA Șimnicu de Sus, 
PTA 2 Izvoru, PTA Dudoviceşti, PTA SMA Șimnic, PTA 
Jieni, PTA 1 Albeşti, PTA 2 Albeşti, PTA 3 Albeşti, 
PTA SMA Albeşti, PT terți: PTS Promat; PTA SA 
Șimnic, PTA Niconis

09:00 - 17:00 Bulzeşti PTA Prejoiu
09:00 - 17:00 Unirea PTA 3 Unirea - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Siliştea 
Crucii PTA 2 Siliştea Crucii - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00 Moțăței PTA IAS Mişoaica

10.08

09:00 - 17:00 PTAB Stație Sortare Deşeuri, PTA Mineral Port, PTA SMA 
Balş, PTA Catrel Pracom SRLBalş

09:00 - 17:00 PTA 8 Dabuleni, PTA 9 Dabuleni, PTCZ PS/W1 Dabuleni, 
PT terti: PT 3 Stație Agronova, PT Pepiniera Ianca

Dabuleni, 
OLT - 
Ianca

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Școală Dăneasa circuit-2,3Dăneasa
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 CAP Dăneasa circuit 2Dăneasa
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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 01 AUGUST – 15 AUGUST 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

09:00 - 17:00 Verbița, 
Vela

PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Vela - 
circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00
Plenița, 
Caraula, 
Orodel, 
Vârtop

PTCZ CRR Plenița, PTA IAS Plenița, PTA Moară 
Caraula, PTA 1 Caraula, PTA 2 Caraula, PTA 3 
Caraula, PTA 4 Caraula, PTA Captare Apă Orodel, 
PTA 1 Orodel, PTA 2 Orodel, PTA 3 Orodel, PTA 1 
Cornu, PTA SMA Cornu, PTA 1 Teiu, PT terți: PTA 
Bitely, PTA SECERIȘU

09:00 - 17:00 Plenița PTA 5 Plenița - circ. JT nr. 1
09:00 - 17:00 Filiaşi PTA Branişte - circ. JT nr. 1 + 2

11.08

09:00 - 16:00 Unirea PTAB Gospodărie Apă Unirea
09:00 - 16:00 Calafat PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3 Basarabi
09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni, PTAb 1 Câmpeni

09:00 - 17:00 Craiova PT 379 - bd. Decebal, platforma industrială HELCO, 
PTAb 761 HELCO

09:00 - 17:00 Unirea PTA 1 Unirea - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Izvoare PTA 1 Izvoare, PTA 3 Izvoare, PTA Dl. Tudor, PTA 2 
Izvoare, PTA SMA Izvoare, PTA Corlate

09:00 - 17:00 Brabova PTA Fermă Vie Brabova

09:00 - 17:00 Galicea PTA 3 Galicea

09:00 - 17:00 Giubega PTA Moară Giubega, PTA Irigațiii Giubega, PTA 1 
Giubega, PTA 4 Giubega

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 01 AUGUST – 08 AUGUST 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:

09:00 - 12:30 PTCZ 35 Ecaterina Teodoroiu, Str Cuza Vodă, 
Văilor, PlevneiSlatina

12:30 - 17:00 PTCZ 36 Ecaterina Teodoroiu, Str VăilorSlatina

09:00 - 17:00

PTA 2 Câmpeni, PTAb Câmpeni, PTA Gubandru, 
PTA Puțuri Apă Gubandru, PTA Baldovineşti, 
PTA SMA Baldovineşti, PTA Pietriş, PTA Stație  
Epurare Baldovineşti, PTA Puțuri Apă Pietriş, 
PTA CAP Pietriş, PTA Moară Găvăneşti, PTA 
SMA Găvăneşti, PTA Dâmburi, PTA 1, 2, 3 
Băleasa, PTA 1,2, CAP Găvăneşti, PTA Puțuri 
Apă Broşteni, PTA 1,2 Horezu, PTA CAP Dobrețu, 
PTA Mardale, PTA 1,2,3, SMA Gropşani, PTA 
Pescăreşti,PTA Stație de Epurare Vulpeni, PTA 
CAP Vulpeni, PTA Vulpeni, PTA Valea Saului, PT 
Tabaci, PTA Stație Apă Vulpeni, PTA Simniceni 

Comuna 
Baldovineşti-sate  

Baldovineşti, 
Pietriş, Gubandru, 
Băleasa; Comuna 
Găvăneşti-sate 

Găvăneşti, 
Broşteni, 

Dâmburi; Comuna 
Dobrețu-sate 

Horezu, Dobrețu; 
Comuna Vulpeni-
sate Gropşani, 

Mardale

11.08

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Cioflanu circuit 1,2,3Dăneasa, 
Cioflanu

O singură fântână 
cu apă potabilă,
în Severin

În municipiul Drobeta Turnu 
Severin, există o singură fântână cu 
apă potabilă, care îndeplineşte toate 
condițiile prevăzute de lege. De la 
această fântână, zeci de cetățeni se 
aprovizionează zilnic.

„Primăria a încheiat acum 3 ani 
un protocol de colaborare cu SECOM 
S.A., iar în baza acestuia, regulat, 
apa din toate fântânile publice din 
Drobeta Turnu Severin este testată, 
verificată pentru a fi bună de băut, 
pentru a fi în parametri normali din 
punct de vedere chimic şi biologic. 

La momentul la care discutăm, 
singura apă de băut se află la 
Cetatea Medievală a Severinului”, a 
declarat Daniel Cîrjan, viceprimar al 
municipiului Drobeta Turnu Severin.

Din păcate, în acest moment nu 
există fonduri suficiente pentru a 
face şi alte fântâni cu apă potabilă, în 
Drobeta Turnu Severin, iar procesul 
prin care o fântână cu apă nepotabilă 
poate deveni potabilă este dificil, 
scrie mehedinti.psnews.ro.

Vera IONESCU
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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 08 AUGUST – 15 AUGUST 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

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

12.08

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 1 Filiaşi, PTCZ 4 Filiaşi, PTCZ 8 Filiaşi

09:00 - 16:00 Calafat PTA Nicolae Bălcescu, PTA Șut Organizare Șantier, 
PTA 30 Decembrie Calafat

09:00 - 17:00 Calafat
PT Nicolae Bălcescu Calafat, PTA 30 Decembrie 
Calafat, PT Fabrica de Pâine Calafat, PT sut 
Organizare de şantier, PT terți: PTA Fabrica de 
Zahăr, PT Stație Plutitoare

09:00 - 17:00 Cerăt PTA 3 Cerăt, PTAb 3 Cerăt, PT terți: PTAb Stație 
Epurare Cerăt

09:00 - 17:00 Unirea PTA 2 Unirea - circ. JT nr. 2

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 08 AUGUST – 08 AUGUST 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:

09:00 - 12:30 PTCZ 36 Ecaterina Teodoroiu, Str Banului, 
Poenii, Str Cuza Vodă, PlevneiSlatina

12:30 - 17:00 PTCZ 37 Ecaterina Teodoroiu, Str Elena Doamna, 
PlevneiSlatina

09:00 - 17:00

PTAB Stație Sortare Deşeuri, PTA Mineral Port, 
PTA SMA Balş, PTA Catrel Pracom SRL, PTA 1, 
2, 3 Corbeni, PTA 41 Fermă Corbeni, PTA Oboga 
de Jos, PTA Oboga de Mijloc, PTA 1,2 Puțuri Apă 
Oboga, PTA Puțuri Apă Baldovineşti, PTA Fermă 
Oboga, PTA Moară Oboga, PTA SMA Călui, PTA 
Gura Călui, PTA Călui, PTA Fermă Pomi nr 2

Comuna Iancu 
Jianu - sat  Iancu 
Jianu, Comuna 
Călui - Sat Gura 
Călui, Comuna 

Oboga, Comuna 
Baldovineşti -  

Sat Pietriş, Balş - 
Cartier Corbeni

12.08

Lucrări intense la tronsonul 1 al DX 
Craiova - Piteşti

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

Peste 320 de persoane şi 190 
de utilaje sunt prezente zilnic pe 
şantierul tronsonului 1 al Drumului 
Expres Craiova - Piteşti. Lucrările 
au trecut pragul de 30% din total, 
în unele zone fiind pus stratul de 
susținere pe care urmează să fie 
turnat asfalt.

Prefectul județului Dolj, Nicuşor 
Roşca, împreună cu directorul 
adjunct întreținere DN şi autostrăzi 
al Direcției Regionale de Drumuri şi 
Poduri Craiova, Valentin Brasfaleanu, 
au vizitat miercuri şantierul de la 
tronsonul 1, pentru a vedea stadiul 
în care sunt lucrările şi cum se 
desfăşoară acestea. Împreună cu 
Dacian Dăncilă, şeful de şantier, 
prefectul Nicuşor Roşca a inspectat 
cei 17,7 km ai primului tronson de 
drum expres pentru a analiza stadiul 
lucrărilor.

„Se lucrează pe toată lungimea 
tronsonului. Dacă lunile trecute 
lucrări le decurgeau în ritm de 
melc, de data aceasta am sesizat o 
îmbunătățire. Cu toate acestea, am 
solicitat o mobilizare de oameni şi 
utilaje. La ora actuală, zilnic sunt în 
şantier peste 320 de persoane care 
intervin cu ajutorul a peste 190 utilaje. 
Au ajuns la un stadiu de execuție de 

31 la sută din lucrare, iar în unele 
zone a fost pus şi stratul de susținere 
pe care urmează să fie turnat primul 
covor asfaltic. Voi inspecta periodic 
acest şantier pentru că îmi doresc 
să fie recuperată perioada în care 
lucrările nu au mers aşa cum ne-
am planificat”, a precizat prefectul 
județului Dolj, Nicuşor Roşca.

Tronsonul 1 Craiova - Balş al 
DX 12 Craiova – Piteşti se întinde 
pe o lungime de 17,7 km, valoarea 
acestuia fiind de 358 milioane lei 
(fără TVA). Contractul de execuție a 
fost semnat în decembrie 2018, iar 
lucrările au fost începute parțial la 
finalul anului 2019, fiind executate 
de firma Tirrena Scavi.
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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 08 AUGUST – 15 AUGUST 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

10.08

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 08 AUGUST – 08 AUGUST 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:

08:45 - 15:30 LEA JT PTA Moară Proaspeți circuit - 1, 2Curtişoara, 
Proaspeți

08:45 - 15:30 LEA JT PTA ComănițaTeslui, Comănița
13.08

09:00 - 15:00 Craiova PT 731 - circ. JT nr. 2, str. Tudor Arghezi

09:00 - 17:00 Dăbuleni
PTA 8 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTCZ PS/W1 
Dăbuleni, PT terți: PT 3 Stație Agronova, PT 
Pepinieră Ianca

09:00 - 16:00 Nedeia PTCZ SPP 4 Nedeia, PTCZ SPP 9 Nedeia

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni, PTAb 1 Câmpeni, Pt terti: PTA SA 
Câmpeni, PTA SMA Câmpeni, PT Bamesa

09:00 - 17:00 Cioroiaşi, 
Perişor PTA Cioroiu Nou

09:00 - 17:00 Șimnicu 
de Sus

PTA Româneşti, PTA Floreşti, PTA Șimnicu de Sus, 
PTA 2 Izvoru, PTA Dudoviceşti, PTA SMA Șimnic, PTA 
Jieni, PTA 1 Albeşti, PTA 2 Albeşti, PTA 3 Albeşti, 
PTA SMA Albeşti, PT terți: PTS Promat; PTA SA 
Șimnic, PTA Niconis

09:00 - 17:00 Bulzeşti PTA Prejoiu
09:00 - 17:00 Unirea PTA 3 Unirea - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Siliştea 
Crucii PTA 2 Siliştea Crucii - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00 Moțăței PTA IAS Mişoaica

09:00 - 17:00 Rast PTA 3 Rast Nou, PTA 4 Rast Nou
09:00 - 17:00 Segarcea PTA 3 Segarcea, PTA 4 Segarcea, PTA 6 Segarcea, 

PTA Cramă Segarcea, PTA Herghelie Segarcea, PT 
terți: PTS Cramă Segarcea

09:00 - 17:00 Cetate PTA 2 Moreni

13.08 09:00 - 17:00 Cerăt PTA 3 Cerăt, PTAb 3 Cerăt, PT terți: PTAb Stație 
Epurare Cerăt

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ PTTR Filiaşi, PTAB Penny Market Filiaşi
09:00 - 16:00 Băileşti PTA ICIL Băileşti
09:00 - 16:00 Perişor PTA 3 Perişor, PTA Târnava
09:00 - 17:00 Cârna PT terți: PT SPD 2 Dunăreni, PT SPD 5 Dunăreni

09:00 - 17:00 Unirea PTA 4 Unirea - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Valea Stanciului  - circ. JT nr. 2, PTA 2 Valea 
Stanciului -  circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Maglavit PTA SMA Maglavit

Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile
Guve rnu l  a  ap roba t ,  j o i , 

prelungirea stării de alertă pe întreg 
teritoriul României cu 30 de zile, a 
anunţat premierul Florin Cîţu.

„Am aprobat prelungirea stării 
de alertă şi nu se modifică nimic 
în acest moment, lucrurile rămân 
aşa cum au fost prezentate ele 
până acum”, a declarat Cîţu într-o 
conferinţă de presă susţinută la 
Palatul Victoria.

Potrivit premierului, nu există 
mod i f i c ă r i  p r i v i nd  măsu r i l e 
impuse. Printre altele, se propune 
menținerea obligativității purtării 
măşti i de protecție în spați i le 

publice, piețe, târguri, bâlciuri, 
talciocuri, stații pentru transportul 
în comun, spații le comerciale, 
mijloacele de transport în comun şi 
la locul de muncă sau în alte zone 
cu potențial de aglomerare.

 „Vor f i aceleaşi măsuri ca 
pentru valurile doi şi trei, doar 
că acum avem vaccin. Am ieşit 
mai bine decât alte țări. Am cerut 
Ministerului Sănătății să nu reducă 
capacitatea pentru spitale Covid. Nu 
mă aştept să fie probleme”, a mai 
spus premierul.

Vera IONESCU
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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 09 AUGUST – 22 AUGUST 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

11.08

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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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:

10:00 - 16:30 PTA CAP Colibaşi, Str. Maior Filipesci, Str. 
24 Ianuarie

Comuna Stejeşti 
- sat Colibaşi

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Slăveni circuit 1,2                                                                           Gostavățu, 
Slăveni16.08

09:00 - 15:00 Brădeşti PTA Piscani

09:00 - 16:00 Calafat PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3 Basarabi
09:00 - 16:00 Unirea PTAB Gospodărie Apă Unirea

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Câmpeni, PTAb 1 Câmpeni

09:00 - 17:00
Plenița, 
Caraula, 
Orodel, 
Vârtop

PTCZ CRR Plenița, PTA IAS Plenița, PTA Moară 
Caraula, PTA 1 Caraula, PTA 2 Caraula, PTA 3 
Caraula, PTA 4 Caraula, PTA Captare Apă Orodel, 
PTA 1 Orodel, PTA 2 Orodel, PTA 3 Orodel, PTA 1 
Cornu, PTA SMA Cornu, PTA 1 Teiu, PT terți: PTA 
Bitely, PTA SECERIȘU

09:00 - 17:00 Craiova PT 379 - bd. Decebal, platforma industrială HELCO, 
PTAb 761 HELCO

09:00 - 17:00 Unirea PTA 1 Unirea - circ. JT nr. 2
09:00 - 17:00 Plenița PTA 5 Plenița - circ. JT nr. 1
09:00 - 17:00 Verbița, 

Vela
PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Vela - 
circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00 Brabova PTA Fermă Vie Brabova

09:00 - 17:00 Izvoare PTA 1 Izvoare, PTA 3 Izvoare, PTA Dl. Tudor, PTA 2 
Izvoare, PTA SMA Izvoare, PTA Corlate

09:00 - 17:00 Galicea PTA 3 Galicea

09:00 - 17:00 Giubega PTA Moară Giubega, PTA Irigațiii Giubega, PTA 1 
Giubega, PTA 4 Giubega

16.08

09:00 - 16:00 Craiova
PT 217 - străzile:  Rovinari, Ioana Radu, Anul 1848 
şi aleile aferente, Vânători Vasile Lupu, General 
Dragalina, Înclinată, General Magheru, Liceul 
Traian Vuia

09:00 - 16:00 Craiova PT 466 - Bazine apă Şimnic
09:00 - 16:00 Segarcea PTA 2 Segarcea, PTA IAS Segarcea

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

ANM: urmează trei zile cu temperaturi 
greu de suportat şi nopți tropicale

Până miercuri va fi caniculă în 
sudul țării, unde temperaturile vor 
atinge maxime de 38 de grade 
Celsius.

În acest context, meteorologii 
au emis o avertizare cod galben de 
discofort termic ridicat.

Potrivit acestora, în sud-vestul şi 
sudul țării disconfortul termic va fi 
ridicat şi local va fi caniculă de luni, 

ora 10.00 până miercuri, ora 22.00. 
Indicele temperatură-umezeală (ITU) 
va depăşi pe arii extinse pragul critic 
de 80 de unități, iar temperaturile 
maxime vor fi cuprinse, în general, 
între 34 şi 38 de grade.

Pe alocuri temperaturile minime 
nu vor coborî sub 20 de grade.

Judeţele vizate sunt: Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Argeş, Brăila, 
Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, Tulcea, Teleorman, 
Timişoara şi Bucureşti.
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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 09 AUGUST – 22 AUGUST 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

12.08

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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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:

10:00 - 16:30 PTA CAP Colibaşi, Str. Maior Filipesci, Str. 
24 Ianuarie

Comuna Stejeşti 
- sat Colibaşi

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Slăveni circuit 3, LEA JT PTA Moară 
Slăveni circuit 1

Gostavățu, 
Slăveni17.08

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

09:00 - 17:00 Călăraşi PTA 5 Călăraşi - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 16:00 Calafat PTA Nicolae Bălcescu, PTA Șut Organizare Șantier, 
PTA 30 Decembrie Calafat

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 1 Filiaşi, PTCZ 4 Filiaşi, PTCZ 8 Filiaşi

09:00 - 17:00 Calafat
PT Nicolae Bălcescu Calafat, PTA 30 Decembrie 
Calafat, PT Fabrica de Pâine Calafat, PT sut 
Organizare de şantier, PT terți: PTA Fabrica de Zahăr, 
PT Stație Plutitoare

09:00 - 16:00 Craiova PT CFR Contact - Izvorul Rece

09:00 - 17:00 Cerăt PTA 3 Cerăt, PTAb 3 Cerăt, PT terți: PTAb Stație 
Epurare Cerăt

09:00 - 17:00 Unirea PTA 2 Unirea - circ. JT nr. 2
09:00 - 17:00 Întorsura PTA 3 Întorsura - circ. JT nr. 2
09:00 - 17:00 Sadova PTA 1 Sadova - circ. JT nr. 1
09:00 - 17:00 Maglavit PTA SMA Maglavit

09:00 - 16:00 Gângiova PTA 2 Gângiova, PTA Moară Gângiova

09:00 - 17:00 Carpen PTA 2 Cleanov, PTA 3 Cleanov, PT terți: PT SEAU 
Cleanov

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA SMA (IMA) Horezu Poienari - circ. JT nr. 1+2

17.08

Bărbat dispărut în Dunăre, 
căutat de duminică

Un bărbat de aproximativ 47 de 
ani a dispărut duminică în apele 
Dunării, în zona localității Calafat. 
Bărbatul, cu domiciului în aceeaşi 
localitate, a fost căutat duminică până 
la ora 21:00, inclusiv cu un elicopter 
SMURD. Căutările au fost reluate 
luni, pompierilor alăturându-se şi 
scafandri. La cautări participă inclusiv 
echipaje din alte județe.

„ În  după -am iaza  z i l e i  de 
08.08.2021, Detaşamentul de 
Pompieri Calafat a intervenit cu 
un echipaj de căutare-salvare cu 
barcă pneumatică pentru căutarea 
unei persoane de aprox. 44 ani, 
de sex masculin, dispărută în apele 
fluviului Dunărea, pe raza localităţii 
Calafat. La intervenţie a participat 
şi elicopterul SMURD care a survolat 
zona. Persoana nu a fost găsită, 

căutările fiind reluate luni, cu aceleaşi 
forțe, în plus au sosit echipajele de 
scafandri de la ISU Teleorman şi ISU 
Vâlcea”, conform ISU Dolj.

Se pare că bărbatul ar fi mers la 
scăldat împreună cu alte 5 persoane 
şi ar fi dispărut în apele fluviului. 
Poliţiştii doljeni s-au deplasat de 
asemenea la faţa locului.

„La fața locului s-au deplasat 
polițiştii care din primele verificări au 
stabilit că un bărbat de 47 de ani, din 
Calafat, în timp ce se afla la scăldat 
cu alte 5 persoane, ar fi dispărut în 
apele fluviului Dunărea. La fața locului 
s-au deplasat şi pompieri din cadrul 
I.S.U. Dolj, polițişti din cadrul S.T.P.F. 
Dolj şi un echipaj de la Ambulanță, 
care au început activitățile de căutare 
ale bărbatului. Echipele au desfăşurat 
activități de căutare în cursul zilei de 
duminică, până în jurul orelor 21.00, 
persoana în cauză nefiind găsită”, 
conform ISU Dolj.
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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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 407 TCIND Stație Betoane

09:00 - 16:00 Craiova PT 191 - RAT Craiova,  str. Nicolae  Titulescu

09:00 - 16:00 Șimnicu 
de Sus PTA 1 Albeşti, PTA SMA Albeşti, PTA Floreşti

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

09:00 - 17:00 Negoi, 
Catane

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Catane - 
circ. JT nr. 2

18.08

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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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:

10:00 - 18:00

PTCZ SRPP 9, PTCZ SRPVI Vădastra, PTA SI 
SRP VI Vădastra, PTA Moară Vădastra, PTA 1 
Vădastra, PTA 2 Vădastra, PTA 3 Vădastra,
PTA CAP Vădastra, PTA Vinalcool Vădastra,
PTA Agro Gradinaru, PTA CAP Obirşia,
PTA SAT Obirşia, PTA Romcereal Obirşia,
PTA 1 Bucinişu,  PTA 2 Bucinişu, PTA SMA 
Bucinişu, PTA Bucinişu Mic

Corabia

10:00 - 18:00 PTCZ SRPP V Vădastra, PTA SI SRPP V, PTCZ SRP VII 
Vădăstrița, PTA SI SRP VII, PTCZ SRPP 4 Corabia

18.08
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Dobrosloveni circuit 3, LEA JT PTA 

Sat Resca circuit 1
Dobrosloveni, 

Resca

10:00 - 16:30 PTA CAP Colibaşi, Str. Maior Filipesci, Str. 24 
Ianuarie

Comuna 
Stejeşti-sat 

Colibaşi

09:00 - 15:30 PTA Sâmbureşti, PTA Stănuleasa, PTA Lăunele

Comuna 
Sâmbureşti 

- sate 
Sâmbureşti, 
Stănuleasa, 

Lăunele

Municipalitatea craioveană şi-a 
făcut timp pentru o problemă realmente 
serioasă, şi anume, recondiționarea 
marcajelor rutiere. Având în vedere 
că multe dintre trecerile de pietoni din 
Bănie abia se mai zăreau, acest aspect 
punea în pericol viața locuitorilor.

Potrivit unui comunicat emis de 
Primărie, s-a intervenit pe o porțiune 
de peste 32 mii mp. Responsabilă de 
aceste lucrări este Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ (R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova).

„O suprafață de peste 32 mii mp 
de marcaje rutiere a fost aplicată, în 
ultimele luni, pe străzile din Craiova. 
Este vorba de lucrări uzuale de 
refacere a marcajelor rutiere care se 
realizează, în permanență, de către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, operatorul 
care deţine gestiunea directă pentru 
această activitate.

Din martie şi până în prezent, a 
fost aplicată, în municipiul Craiova, o 
suprafață de 32.949 mp pe aproximativ 
214 străzi, constând în marcaj pe 
treceri de pietoni şi axial.  

Astfel, echipe ale regiei din 
subordinea Primăriei Craiova se 
ocupă zilnic de realizarea marcajelor 
rutiere în toate cartierele municipiului, 
prin materializarea liniilor de separare 
a fluxurilor de circulaţie pe partea 
carosabilă, prin materializarea spaţiilor 
interzise circulaţiei, a locurilor de 
oprire, cedarea trecerii, traversări 
pentru pietoni sau biciclişti etc.”, 
se arată în comunicatul emis de 
municipalitate.

De asemenea, în perioada imediat 
următoare, se va aplica, după cum 
mai susțin reprezentanții Primăriei, şi 
un marcaj termoplastic (covoare roşii) 
pentru trecerile de pietoni.

Necesitatea întreținerii marcajelor 
rutiere ar trebui să fie, fără doar şi 
poate, o prioritate a municipalității. 
Trecerile de pietoni jumătate şterse 
sau lipsa linierii benzilor rutiere pot 
provoca oricând un accident, punând 
astfel în pericol viața craiovenilor. 

Cu toate că Primăria ne informează 
că lucrările de refacere a marcajelor 
rutiere ar fi început în luna martie, 
echipele de muncitori au apărut recent 
în teren, aşa cum spun mai mulți 
craioveni

Din acest motiv, săptămâna 
trecută, redactorii cotidianului regional 
„Jurnalul Olteniei” au solicitat Primăriei 
Craiova un punct de vedere cu privire 
la acest aspect. Solicitarea a venit în 
contextul în care au fost observate 
numeroase „zebre” din oraş de-a 
dreptul deteriorate. Cartiere precum 
Valea Roşie, Sărari, Rovine sau Bariera 
Vâlcii au fost doar câteva exemple în 
acest sens. Mai mult, străzi (proaspăt 
sau de mult) asfaltate au rămas 
nemarcate, inducând şoferii în eroare.

Am prezentant în ediția respectivă 
(https://www.jurna lu lo l ten ie i .
ro/2021/08/05/zebre-sterse-pericol-
pentru-craioveni-primaria-promite-
ca-se-ocupa/) câteva dintre zonele 
cu treceri de pietoni degradate şi 
benzi de circulație nesemnalizate 
corespunzător.

Andreea TIGOIANU

Primăria Craiova s-a pus pe treabă. Reface 
marcajele rutiere din municipiu
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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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 466 - Bazine apă Şimnic

09:00 - 16:00 Craiova
PT 217 - străzile:  Rovinari, Ioana Radu, 
Anul 1848 şi aleile aferente, Vânători Vasile 
Lupu, General Dragalina, Înclinată, General 
Magheru, Liceul Traian Vuia

09:00 - 16:00 Segarcea PTA 2 Segarcea, PTA IAS Segarcea

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

09:00 - 16:00 Craiova PT 351 – Stație Radar Meteo Aeroport

16.08

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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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:

08:45 - 15:30 LEA JT PTA Sat Resca circuit 2,3Dobrosloveni, 
Resca19.08

09:00 - 16:00 Craiova PT 413 - bld.  Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12

09:00 - 16:00 Craiova PT 474 - sat Cârligei

09:00 - 16:00 Bechet PTCZ CT Blocuri Bechet

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus
09:00 - 17:00 Predeşti PTA Bucicani - circ. JT nr. 1+ 2
09:30 - 15:00 Calafat PTSol Balastieră Calafat
09:00 - 17:00 Gângiova PTA 2 Comoşteni

19.08

Legumicultorii din județele Olt şi Dolj 
sunt fruntaşi la accesat bani de la Guvern 
pentru culturile înființate în grădini, ori 
la câmp.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) a publicat lista de anul 
acesta cu județele în care se află cei mai 
mulți beneficiari ai formelor de sprijin 
acordate cultivatorilor de legume.

În topul celor cinci județe înscrise în 
Programul de susținere a producției de 
legume în spații protejate se află Oltul, 
iar două locuri mai jos, Doljul. Astfel, din 
suma alocată de 30,76 milioane euro, 
peste 9 milioane de euro vor fi încasați 
de cei 4.514 cultivatori din județul Olt.

Pe lângă procentul de 29,3 % din 
suma alocată programului ce va fi 
accesată de județul Olt, 9,7% din sumă 
va ajunge în Dolj. Alături de cele două 
județe din Oltenia, şi Galațiul se situează 
bine, primind 20,5% din sumă. În final, 
județele Giurgiu şi Buzău  vor beneficia de 
ajutor din partea statului într-o proporție 
mai mică: Giurgiu - 6,6 %, Buzău - 4,3 %.

Cele 5 județe însumează 10.824 
cultivatori, reprezentând 75,8 % din 
totalul producătorilor, iar 70,3 % din 
suma alocată programului va fi destinată 
acestor județe.

Totodată, județul Olt ocupă un loc 
fruntaş şi în Programul de susținere a 
producției de usturoi, Din 1.016 cultivatori 
înscrişi în programul de susținere a 
producției de usturoi, 549 de cultivatori 
(53,8 %) sunt din județele Buzău, 

Olt, Teleorman, Botoşani şi Giurgiu. 
Suprafața totală cultivată este de 680,4 
ha, însumând aproximativ 59% din total. 
Aici, Oltul vine cu un număr de 140 de 
beneficiari, care vor primi 12,2% din 
totalul sumei destinate programului.

Și pentru Măsura „Tomate cultivate 
în câmp pentru industrializare”, 25 de 
legumicultori olteni se vor bucura de 
ajutor din partea statului. Suprafața 
plătită a fost de 308,87 ha, însumând 
44,5% din totalul suprafeței eligibile 
pentru această măsură. Suma plătită 
legumicultorilor din cele 5 județe a fost 
de 0,60 mil. euro reprezentând 44,32% 
din plafonul alocat măsurii.

Pe de altă parte, pentru Măsura 
„Castraveți cultivați în câmp pentru 
industrial izare” au aplicat doar 4 
cultivatori din județele Ialomița (3) şi Dolj 
(1). Suma totală plătită pentru această 
măsură a fost de 0,05 mil. euro, pentru 
o suprafață de 15,6 ha.

Nu în ultimul rând, 2.244 de beneficiari 
olteni, respectiv 1.179 doljeni, îşi vor 
putea întreține culturile cu fondurile 
alocate prin Măsura „Legume cultivate în 
sere şi solari (tomate, castraveți, vinete, 
ardei, varză). Alături de aceştia, în topul 
celor 5 județe se mai află Galați – 1.244 
beneficiari, Buzău – 315 şi Arad – 273. 
Suma plătită legumicultorilor a fost de 
6,40 mil. euro, reprezentând 75 % din 
plafonul alocat măsurii.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale (MADR) precizează  

Legumicultorii olteni 
profită de banii 
de la Guvern

că au fost organizate frecvent întâlniri 
între asociațiile de legumicultori şi 
retaileri privind condițiile de desfacere.

De asemenea, se face precizarea că 
de piața neagră, de fraude şi etichetare 
incorectă se ocupă alte instituții ale 
statului român cu atribuții specifice, cu 
care Ministerul este dispus să colaboreze 
pentru eradicarea acestui fenomen.

Nu în ultimul rând, preocuparea 
constantă a Ministerului Agriculturii este 
de a promova consumul de produse 
româneşti, fiind deschis la propunerile 
venite din partea actorilor implicați în 
acest proces pentru a sprijini sectorul 
legumicol, astfel încât fermierii să poată 
desface pe piață producția obținută în 
condiții cât mai avantajoase.
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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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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  

09:00 - 16:00 Craiova PT 465 - societăţi incinta Avicola Şimnic
09:00 - 16:00 Craiova PT 182 - Chimica Mofleni

09:00 - 16:00 Argetoaia PTA 1 Argetoaia, PTA 2 Argetoaia, PTA 3 Argetoaia

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

09:00 - 16:00 Daneți PTA 1 Brabeți, PTA 2 Brabeți, PTA Branişte, PTA IVC 
Locusteni, PTA Locusteni

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 16 AUGUST – 22 AUGUST 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:

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Fărcaşele de Sus circuit 1,2,3Fărcaşele de Sus20.08

09:00 - 16:00 Dioşti PTA 1 Ciocăneşti
09:00 - 16:00 Craiova PT 790 Albeşti, str. Craiovei

09:00 - 16:00 Maglavit PTA SMA Maglavit

20.08

Staţiuni arhipline 
de Sfânta Maria

Sărbătoriții zilei de 
15 august iau cu asalt 
stațiunile la sfârșitul 
săptămânii. Cele de la 
Dunăre sunt arhipline, 
mai ales că în zonă, 
autoritățile organizează 
mai multe manifestări. 

Sărbătorită în fiecare an la 
15 august, ziua de Sfânta Maria 
aglomerează staţiunile din Oltenia şi 
împrejurimi. Cele mai ocupate locuri 
de vacanţă în weekend sunt cele de 
Dunăre, unde cei care vor să petreacă 
sfârşitul de săptămână au şansa să 
participe şi la festivităţile organizate 
cu ocazia Zilei Marinei. 

Astfel, staţiunile mehedinţene, 

printre care Dubova, Eşelnița, ori 
Orşova, sunt arhipline în acest 
weekend. Proprietarii de pensiuni 
spun că au camerele rezervate chiar 
şi de acum două luni.

„Încă sună oameni, zilnic, pentru a 
face rezervări la noi, dar nu mai avem 
nimic liber de săptămâna trecută. 
Cele mai multe rezervări sunt făcute 
pentru Sfânta Marie, ba chiar de acum 
două luni unele dintre ele. Şi, lucrul 
acesta nu este valabil doar în ceea 
ce ne priveşte pe noi. Colegii noştri, 
care oferă la rândul lor cazare, sunt 
în aceeaşi situaţie”, a declarat un 
proprietar de pensiune din Dubova.

Pe lângă staţiunile de la Dunăre, 
o mare parte dintre doljeni au ales să 
sărbătorească Sfânta Maria pe malul 
Mării, unde parada şi festivităţile de 
Ziua Marinei, marcată în 15 august, 
sunt cele mai complexe. Alţii au 
preferat să aleagă staţiunile de pe 
Valea Oltului.

„Noi suntem 4 sau 5 care ne vom 

sărbători onomastica weekend-ul 
acesta. O să mergem la mare, sa 
vedem şi parada. Am rezervat de 
mult şi nu au fost probleme. În 
schimb avem prieteni care vor să 
meargă pe Valea Oltului şi nu găsesc 
nimic liber de o săptămână. S-a 
rezervat absolut tot. Oriunde sună, 
răspunsul e nu avem camere libere, 
nici nu mai apucă să întrebe”, a 
menţionat un craiovean de 27 de ani. 

Manifestări de ziua Marinei vor 
avea loc inclusiv în porturile de la 
Dunăre. La Drobeta Turnu Severin, 

cei prezenţi vor putea lua parte la 
festivităţile organizate de autorităţile 
locale.

 Adormirea Maicii Domnului este 
cea mai veche sărbătoare închinată 
Sfintei Fecioare Maria, deşi mărturii 
despre existenţa ei nu avem decât 
începând din secolul al V-lea, când 
cultul Maicii Domnului începe să se 
dezvolte foarte mult, mai ales după 
Sinodul IV Ecumenic, care a hotărât 
că Maica Domnului este Născătoare 
de Dumnezeu, cultul ei cunoscând 
de atunci o foarte mare dezvoltare.
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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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 102 – străzile: George Fotino, Ştefan Velovan, 
Petre Ispirescu, Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, b5, B4,  A4 
p, A5 p, A6 p

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Odoleni, PTA Popeşti

09:00 - 16:00 Craiova PT 173 - cart. 1 Mai, străzile: V. Papilian, Dr. V. 
Gomoiu, Ionescu Argetoaia, zona blocurilor: B9, 
B10, B11, B12, B13, Şc. Hipoacuzi, Staţia de Salvare, 
Liceu economic, C. T., Poliția Locală Craiova

09:00 - 16:00 Craiova PT 731 - zona Depozit NITELA

09:00 - 16:00 Calafat PTA SMA Basarabi, PTA 4 Basarabi, PTA SI Basarabi

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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:

23.08

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

23.08

09:00 - 16:00 Craiova PT 407 TCIND Stație Betoane

09:00 - 16:00 Craiova PT 191 - RAT Craiova,  str. Nicolae  Titulescu

09:00 - 16:00 Șimnicu 
de Sus PTA 1 Albeşti, PTA SMA Albeşti, PTA Floreşti

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

09:00 - 17:00 Negoi, 
Catane

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Catane - 
circ. JT nr. 2

18.08

09:00 - 17:00 Bârca PTA Solar Bârca, PTA IAS Bârca, PTA 4 Bârca
09:00 - 17:00 Cioroiaşi PTA Cioroiu Nou

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 2 Ateliere Crâmpoia -2, 3                                                  Crâmpoia

09:00 - 16:00 LEA JT PTA 2 Zorleasca - Strada Valea Eroilor
Comuna 

Valea Mare -
 Sat 

Zorleasca

10:00 - 18:00

PTCZ SRPP 9, PTCZ SRPVI Vădastra, PTA 
SI SRP VI Vădastra, PTA Moară Vădastra, 
PTA 1 Vădastra, PTA 2 Vădastra, PTA 3 
Vădastra,
PTA CAP Vădastra, PTA Vinalcool Vădastra,
PTA Agro Gradinaru, PTA CAP Obirşia,
PTA SAT Obirşia, PTA Romcereal Obirşia,
PTA 1 Bucinişu,  PTA 2 Bucinişu, PTA SMA 
Bucinişu, PTA Bucinişu Mic

Corabia

10:00 - 18:00 PTCZ SRPP V Vădastra, PTA SI SRPP V, PTCZ SRP VII 
Vădăstrița, PTA SI SRP VII, PTCZ SRPP 4 Corabia

18.08
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Dobrosloveni circuit 3, LEA JT PTA 

Sat Resca circuit 1
Dobrosloveni, 

Resca

10:00 - 16:30 PTA CAP Colibaşi, Str. Maior Filipesci, Str. 24 
Ianuarie

Comuna 
Stejeşti-sat 

Colibaşi

09:00 - 15:30 PTA Sâmbureşti, PTA Stănuleasa, PTA Lăunele

Comuna 
Sâmbureşti 

- sate 
Sâmbureşti, 
Stănuleasa, 

Lăunele

09:00 - 12:30 PTCZ 38 Ecaterina Teodoroiu, Str. Banului, Poenii, Str. 
Cuza Vodă, PlevneiSlatina

Bacalaureat 2021. Începe 
sesiunea de toamnă 

Prima probă a examenului național de 
Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 
2021, începe luni, 16 august, cu proba 
scrisă la Limba şi literatura română. 
Elevii nu mai au pauză de o zi între 
probe, astfel că marți, 17 august, se va 
desfăşura proba obligatorie a profilului, 
iar miercuri, 18 august, va avea loc proba 
la alegere a profilului şi a specializării.

Examenul este organizat în 7 centre, 
iar pentru susținerea probelor scrise, 
în Dolj, s-au înscris 1088 de candidați, 
dintre care 684 din promoția curentă, 
respectiv 404 candidați din promoțiile 
anterioare. Probele încep la ora 9:00, 
accesul elevilor în săli fiind permis până 
la ora 8:30.

Primele rezultate vor fi afişate 
în centrele de examen şi pe site-ul 
bacalaureat.edu.ro, pe 31 august (până 
la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/
transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace 
electronice. Contestației poate modifica, 
după caz, nota inițială, prin creştere sau 

descreştere. Pentru candidații minori, 
declarația-tip este semnată şi de către 
părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Timpul destinat elaborării unei lucrări 
scrise este de trei ore, din momentul în 
care s-a încheiat distribuirea subiectelor 
in sala de examen. Toate sălile de examen 
au în dotare camere funcționale de 
supraveghere video şi audio. Candidații 
care apelează la metode de fraudă sunt 
eliminați pe loc şi nu mai au dreptul să 
susțină examenul următoarele două 
sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un 
absolvent de liceu trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții, cumulativ:  

- recunoaşterea/echivalarea/ 
susținerea tuturor probelor de evaluare 
a competențelor lingvistice şi digitale;  
    - susținerea tuturor probelor scrise şi 
obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare 
dintre acestea; 

- obținerea mediei 6 (cel puțin) la 
probele scrise.

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Afumați PTA 1 Afumați, PTA 4 Afumați, PTA SMA Afumați, 
PTA SMA Boureni, PTA 1 Boureni, PTA 2 Boureni, 
PTA 3 Boureni, PTA CRR Boureni, PTCZ Calibrare 
Semințe, PTA 3 Afumați, PTA 2 CAP Afumați, PT 
terți: PTA Niță Marius, PTAB Aliprod

09:00 - 16:00 Craiova PT 207 – străzile: Brestei, Fluturi, Odoblejea, zona 
blocurilor: d15, d17, d19, d21, d23, Colegiul Tehnic 
de Industrie Alimentară Craiova

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ PTTR Băileşti, PTCZ IRE Băileşti
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 Craiova PT terți: PTA 670 Remia

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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:

24.08

24.08

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.52 Izbiceni 1  circuit - 2                                                                                  
LEA JT PTA 6.51 Izbiceni 2  circuit - 1                                     Izbiceni

09:00 - 16:00 LEA JT PTA 2 Zorleasca - Strada Valea Eroilor
Comuna Valea 

Mare - Sat 
Zorleasca

09:00 - 16:00 Craiova PT 351 – Stație Radar Meteo Aeroport

09:00 - 16:00 Craiova PT 413 - bld.  Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12

09:00 - 16:00 Craiova PT 474 - sat Cârligei

09:00 - 16:00 Bechet PTCZ CT Blocuri Bechet

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Valea Muierii, PTA 2 Bodăieştii de Sus
09:00 - 17:00 Predeşti PTA Bucicani - circ. JT nr. 1+ 2
09:30 - 15:00 Calafat PTSol Balastieră Calafat
09:00 - 17:00 Gângiova PTA 2 Comoşteni

19.08

09:00 - 17:00 Maglavit PTA SMA Maglavit

Scriitorul Constantin Mateescu, Cetățean 
de Onoare al Municipiului Râmnicu 

Vâlcea, a încetat din viață
Scriitorul Constantin Mateescu, 

Cetățean de Onoare al Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, a încetat din viață. 
Acesta a fost un prolific om de 
cultură şi un iremediabil îndrăgostit 
de Râmnicul căruia i-a dedicat mai 
multe volume.

Primarul din Râmnicu Vâlcea, 
Mircia Gutău, i-a dedicat câteva 

rânduri scriitorului. Edilul consideră 
că oraşul pe care îl conduce a rămas 
fără unul dintre cei mai fideli cronicari 
ai săi.

„Un om transformat într-o istorie 
vie a oraşului şi o personalitate 
cu o conduită morală ireproşabilă, 
Constantin Mateescu a fost unul 
dintre marii scriitori români ai 

secolului trecut, lăsând în urma sa o 
extraordinară operă literară. Râmnicul 
a rămas astfel fără unul dintre cei mai 
fideli cronicari ai săi, iar comunitatea 
artistică şi cea locală plâng laolaltă 
această uriaşă pierdere. Condoleanțe 
familiei îndurerate! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!”, a spus primarul.

Cătălin ANGHEL
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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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Orodel PTA 1 Teiu, PTA SMA Cornu

09:00 - 16:00 Craiova PT 209 - Cernele, C.L.F. Cernele, Ciobănița S.R.L., 
str. Prelungirea Severinului, PT 210 – Cernele, 
I.U.G.T. Cernele

09:00 - 16:00 Maglavit PTA 2 Hunia, PTA 3 Hunia
09:00 - 17:00 Orodel PTA 2 Călugărei - circ. JT nr.1+ 2, PTA 1 Călugărei - 

circ. JT nr. 1+2
09:00 - 17:00 Craiova PT 127 – cart. Brazda Lui Novac, zona blocurilor: 

T1 - T9, V3, V4, Liceul Pedagogic Ștefan Velovan

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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:

25.08

25.08

08:45 - 15:30 LEA JT PTA SMA Drăghiceni circuit 1, 2                                             Drăghiceni

09:00 - 17:00 Unirea PTA 7 Unirea - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA 2 Fratoştița - circ. JT nr. 1

Accident mortal pe străzile din Vâlcea. Un biciclist 
şi-a pierdut viața

Un bărbat în vârstă de 63 de ani 
şi-a pierdut viața într-un accident. 
Evenimentul rutier a avut loc luni 
seara, în jurul orei 21:20, pe DN 67 
B, pe raza comunei Suteşti.

Bărbatul se deplasa pe o bicicletă 
în momentul în care a intrat în 
coliziune cu un autoturism condus 

de o femeie de 53 de ani din direcția 
Suteşti către Crețeni. Biciclistul 
mergea în aceeaşi direcție. Chiar 
dacă a fost transportată la spital, de 
urgență, în cursul nopții, victima a 
decedat.

„În urma impactului a rezultat 
vătămarea corporală a biciclistului, 

care a fost transportat la spital 
în vederea acordării de îngrijiri 
medicale, iar în cursul nopții a fost 
declarat decesul acestuia la spital. 
Conducătoarea auto a fost testată 
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 
negativ. În cauză, se efectuează 
cercetări în cazul unui dosar penal 
sub supraveghere a procurorului de 
caz, pentru săvârşirea infracțiunii 
de ucidere din culpă”, precizează 

IPJ Vâlcea.
Cătălin ANGHELDOLJ | Marți a avut loc a 

doua probă a examenului de 
Bacalaureat 2021, sesiunea din 

toamnă
Marți, 17 august, a avut loc a 

doua probă scrisă a examenului 
național de Bacalaureat, Ec) – proba 
obligatorie a profilului (Matematică 
sau Istorie) unde au fost prezenți 
576 de candidați (79,12%). Proba 
s-a desfăşurat în 7 centre şi au fost 
absenți 152 candidați. Nu au fost 
înregistrate situații neprevăzute.

Proba la alegere a profilului şi 
a specializării se va desfăşura azi, 
18 august. Primele rezultate vor fi 
afişate în data de 30 august, până 
la ora 12:00. Contestațiile pot fi 
depuse/transmise în aceeaşi zi, în 
intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv 
prin mijloace electronice. În această 
situație, candidații completează, 
semnează şi depun/transmit prin 
mijloace electronice şi o declarație-
tip în care se menționează faptul că 
au luat cunoştință că nota acordată 
ca urmare a soluționării contestației 

poate modifica, după caz, nota 
inițială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele finale vor fi făcute 
publice în data de 3 septembrie 2021.

În conformitate cu prevederile 
art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul 
UE 2016/679, afişarea rezultatelor 
se efectuează prin anonimizarea 
numelui şi a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un 
candidat trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții, cumulativ:

- recunoaşterea/echivalarea/
susținerea tuturor probelor de 
evaluare

competențelor l ingvistice şi 
digitale;

- susținerea tuturor probelor 
scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) 
la fiecare dintre acestea;

- obținerea mediei 6 (cel puțin) la 
probele scrise.

Claudia GROSU



Joi, 19 August 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

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 525 - Depou Tramvai

09:00 - 16:00 Craiova PT 536 - străzile: Toporaşi, Micşunele, Macului, 
Tufănele, Nufărului, Verdi, Măceşului, SIF Oltenia, 
banca BRD

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melineşti
09:00 - 16:00 Maglavit PTA SI SRP 1+3 Maglavit, PTA 6 Maglavit
09:00 - 17:00 Pleşoi PTA 1 Pleşoi - circ. JT nr. 1, PTA Milovan - circ. 

JT nr. 1

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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:

26.08

26.08

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

09:00 - 17:00 Craiova PT 404 - cart. Craioviţa Nouă, zona blocurilor: 201C, 
201D, 201E, 201F, 201G, 201H, 201H1, 37 A – E, 
201T, 201Z, 201X

09:00 - 16:00 Craiova PT 102 – străzile: George Fotino, Ştefan Velovan, 
Petre Ispirescu, Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, b5, B4,  A4 
p, A5 p, A6 p

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Odoleni, PTA Popeşti

09:00 - 16:00 Craiova PT 173 - cart. 1 Mai, străzile: V. Papilian, Dr. V. 
Gomoiu, Ionescu Argetoaia, zona blocurilor: B9, 
B10, B11, B12, B13, Şc. Hipoacuzi, Staţia de Salvare, 
Liceu economic, C. T., Poliția Locală Craiova

09:00 - 16:00 Craiova PT 731 - zona Depozit NITELA

09:00 - 16:00 Calafat PTA SMA Basarabi, PTA 4 Basarabi, PTA SI Basarabi
09:00 - 17:00 Brabova PTA Fermă Vie Brabova

23.08

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 4 
Prapor, PTA 4 Amărăştii de Jos, PTA 5 Amărăştii de 
Jos, PTAb 2 Amărăştii de Jos, PT terți: PTA Stație 
Apă Amărăştii de Jos

O casă din comuna Tetoiu 
a luat foc după ce a fost 

lovită de fulger

Pompierii militari din cadrul ISU 
Vâlcea s-au chinuit trei ore să stingă 
flăcările ce au cuprins o casă din 
comuna Tetoiu. Incendiul a pornit 
după ce locuința a fost lovită de un 
fulger.

Incidentul a avut loc miercuri 
dimineața, în jurul orei 05.30, iar 
potrivit ISU Vâlcea, la fața locului 
au fost trimise mai multe echipaje 

de stingere care au găsit locuința 
cuprinsă de flăcări, arzând generalizat.

„Până la stingerea incendiului, au 
ars: structura din lemn a acoperişului 
pe circa 60 mp, tavanul şi bunurile 
aflate la mansardă. După mai bine 
de 3 ore, incendiul a fost lichidat. 
Cercetările preliminare efectuate la 
fața locului arată că flăcările s-ar fi 
declanşat în urma producerii unei 
descărcări electrice din atmosferă 
(trăsnet)”, precizează pompierii într-
un comunicat de presă. foto: gazetavalceana.ro
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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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 46 - străzile: Brânduşa, Libertății, Matei Basarab, 
Bibescu, Bucovăț, Câmpia Islaz, Pictor Iscovescu, 
Petuniilor, Ecaterina Teodorini, Alexandru Cel Bun

09:00 - 16:00 Craiova PT 424 - str. Mihai Viteazu, bl.: 7, 8, CT, Bibescu, 
Brînduşa, Baraţi, Libertăţii, Popa Şapcă, Transilvaniei

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melineşti, 
PTA Bodăieşti Drumul Mare, PT terți: PTAB 1 
Melineşti, PTAB AOG Melineşti, PTAB CEF Future 
Green

09:00 - 16:00 Melineşti PTA Ploştina, PT terți: PTA Mobifon
09:00 - 16:00 Murgaşi PTA Buşteni

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 23 AUGUST – 29 AUGUST 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:

27.08

27.08

08:45 - 15:30 LEA JT PTA IAS Curtişoara circuit 1, 2, 3Curtişoara

09:00 - 16:00 Craiova PT 208 - str. Brestei - I.E.F.S., Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară

09:00 - 17:00 R1 PTA 2 SMA Bălteni, circuit 1- Str. Tineretului
Comuna 

Bălteni - Sat 
Bălteni

10:00 - 17:30 PTA  Prod Energy, PTCZ IJCM, PTA Confid Balş, PTA 
F-ca de Pâine Vel Pitar, Str. Depozitelor nr 1

Balş

09:00 - 17:00 Verbița, 
Vela

PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Vela, PTA 
2 Moară Vela, PTA SMA Vela

09:00 - 16:00 Afumați PTA 1 Afumați, PTA 4 Afumați, PTA SMA Afumați, 
PTA SMA Boureni, PTA 1 Boureni, PTA 2 Boureni, 
PTA 3 Boureni, PTA CRR Boureni, PTCZ Calibrare 
Semințe, PTA 3 Afumați, PTA 2 CAP Afumați, PT 
terți: PTA Niță Marius, PTAB Aliprod

09:00 - 16:00 Craiova PT 207 – străzile: Brestei, Fluturi, Odoblejea, zona 
blocurilor: d15, d17, d19, d21, d23, Colegiul Tehnic 
de Industrie Alimentară Craiova

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ PTTR Băileşti, PTCZ IRE Băileşti

09:00 - 17:00 Mârşani PTA 7 Mârşani, PTA 2 Mârşani, PTA Moară Mârşani, 
PTA 3 Mârşani, PTA 6 (SMA) Mârşani, PTA 4 Mârşani, 
PTA 9 Mârşani, PTA 1 Mârşani, PT terți: PTA Stație 
Epurare Mârşani

09:00 - 17:00 Craiova PT terți: PTA 670 Remia

24.08

Maşină răsturnată pe Bulevardul „Nicolae 
Titulescu”. O craioveancă a ajuns la spital

O craioveancă în vârstă de 20 
de ani a ajuns la spital în urma unui 
accident. Evenimentul rutier a avut 
loc joi dimineața, pe Bulevardul 
Nicolae Titulescu, din Craiova.

Un bărbat de 56 de ani, din 
Corabia, județul Olt, care conducea 
un autoturism pe Bulevardul Nicolae 
Titulescu, la intersecția cu strada 
Paşcani, Maria Tănase şi Toporaşi, a 
intrat în coliziune cu un autoturism 
condus de o tânără de 20 de ani, 

din Craiova.
„În această dimineață, polițişti 

din cadrul Biroului Rutier Craiova au 
fost sesizați, prin apel 112, cu privire 
la faptul că pe Bulevardul Nicolae 
Titulescu a avut loc un accident rutier. 
În urma evenimentului rutier, tânăra 
de 20 de ani a fost transportată la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale”, informează IPJ Dolj.

Cei doi conducători auto au 
fost testați cu aparatul alcooltest, 

rezultatele fiind negative. În cauză, 
polițiştii au întocmit un dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de vătămare corporală din culpă, 

cercetările fiind continuate, urmând 
ca la finalizare să fie propusă soluție 
prin unitatea de parchet competentă.

Cătălin ANGHEL

Sursa foto: facebook/Info Trafic Craiova şi Dolj
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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 30 AUGUST – 05 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

09:00 - 16:00 Craiova PT 369 - Piața Gării, zona bl. A8
09:00 - 16:00 Craiova PT 434 – b-dul Decebal, zona blocurilor: D16 – D31

09:00 - 17:00 Craiova PT 664 – str. Aristizza Romanescu

09:00 - 13:00 Apele Vii PTA 3 Apele Vii

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

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 30 AUGUST – 05 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:

30.08

30.08

08:45 - 15:30 LEA JT PTA IAS Curtişoara circuit-4Curtişoara

09:00 - 16:00 Craiova PT 211 - străzile: Caracal, Henry Ford

09:00 - 17:00 R1 PTA 2 SMA Bălteni, circuit 1- Str. Tineretului
Comuna 

Bălteni - Sat 
Bălteni

10:00 - 12:00
PTM Parc 14, PTAB Tufeni,PTA Parc 19, PTA Sonda 
1171, PTA Sonda 1131, PTA SMA Tufeni, PTA 1 Tufeni, 
PTA Fermă Porcine Eurospțial (IAS Armanu), PC CEB 
Armanu, , PTA Sondă 743 Petrol 1, PTA 1154, PTA 2 
Tufeni Centru, PTA Sondă 724, PTA 3 Tufeni Vale

Comuna 
Tufeni - Sat 

Tufeni

09:00 - 17:00 Melineşti
PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melineşti, 
PTA Bodăieşti Drumul Mare, PT terți: PTAB 1 
Melineşti, PTAB AOG Melineşti, PTAB CEF Future 
Green

09:00 - 16:00 Greceşti PTA Grădiştea
09:00 - 16:00 Almăj PTA Bogea

09:00 - 17:00 Craiova PT 644 - str. Râului

08:45 - 15:30  LEA 0,4 kV PTA Vineşti circuit 2Verguleasa, 
Vineşti

Lucrările pentru bazinul de înot din Drobeta Turnu 
Severin decurg în ritm foarte bun

Lucrările pentru reabilitarea 
bazinului de înot din Drobeta Turnu 
Severin avansează. Preşedintele 
Consiliului Județean Mehedinți, 
Aladin Georgescu, a fost în această 
dimineață pe şantier, împreună cu 
deputatul Alin Chirilă.

„A fost o vizită de lucru în cadrul 
căreia, reprezentantul constructorului 
ne-a asigurat că lucrările se derulează 
într-un ritm foarte bun şi chiar au 
depăşit graficul. S-a realizat structura 
metalică, de rezistență a acoperişului 
din sala bazinului, aceasta urmând să 
se finalizeze în zilele următoare. În 
paralel, se lucrează la consolidarea 

principalelor elemente de rezistență 
din sala bazinului (stâlpi şi grinzi) si 
la realizarea închiderilor perimetrale.
În cursul lunii septembrie se vor 
aplica protecțiile la foc, iar în prima 
jumătate a lunii octombrie se va 
monta învelitoarea. Am încredere 
că la finalul lucrării, mehedințenii 
vor avea, conform proiectului pe 
care l-am gândit, cel mai modern 
bazin.”, a declarat preşedintele 
Consiliului Județean Mehedinți, Aladin 
Georgescu.

Bazinul de înot va avea un centru 
multifuncțional, cu SPA, masaj, 
jacuzzi, sală de fitness şi salină 
pentru copii. De asemenea, locația va 
corespunde organizării evenimentelor 
olimpice.
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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 30 AUGUST – 05 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

09:00 - 17:00 Argetoaia PTA Piria

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

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 30 AUGUST – 05 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:

31.08

31.08

09:00 - 17:00 PTA 2 SMA Bălteni, circuit 1- Str. Tineretului
Comuna 

Bălteni - Sat 
Bălteni

09:00 - 17:00 Predeşti PTA DIA Predeşti

08:00 - 16:00 PTA Moară Proaspeți, PTA St. Betoane Curtişoara, PTA 
Pompe Apă Proaspeți, PTA Fermă 2 Martie

Comuna 
Curtişoara - 
Sat Proaspeți

09:00 - 11:00 PTCZ 12 Piață Gară, Str. Piață Gară, Cireaşov, SilozuluiSlatina

09:00 - 16:00 Radovan
PTA 1 Radovan, PTA 2 Radovan, PTA Fântânele, 
PT terți: PTA SA Radovan, PTA IMA Radovan, PTA 
Dan Gheorghe

09:00 - 16:00 Breasta PTA 2 Cotu
09:00 - 16:00 Sălcuța PTA Mârza

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.51 Izbiceni 2 Circuit 2Izbicieni
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.44 Obârşia 1 circuit 1Obârşia
08:45 - 15:30 LEA JT PTA 6.47 Obârşia 1 circuit 2Obârşia Nouă
10:00 - 17:30 PTA 6 Șotânga Seaca, PTA 2 Seaca Moară, PTA 1 Seaca 

Sfat, PTA 4 Seaca , PTA 3 Zootehnie Seaca , PTA 5 
Seaca Ovine

Comuna 
Seaca - 

Sat Seaca

Vagonul unui tren de marfă a 
deraiat în stația CF Balota

Al 12-lea vagon din compunerea 
unui tren de marfă a deraiat, luni 

dimineața, în jurul orei 10:50, în 
stația CF Balota. Ulterior, Compania 
Naţională de Căi Ferate CFR a 
anunțat că traficul feroviar a fost oprit 
temporar. Personalul de intervenție al 

Regionalei CF Craiova s-a deplasat la 
fața locului pentru a interveni în zona 
afectată de deraiere.

Trenul care aparține operatorului 
privat de transport feroviar de marfă 
Rail Cargo România circula pe relația 
Severin – Balota şi avea în compunere 
14 de vagoane goale.

„Până la reluarea circulației, 
CFR SA va asigura transbordare 
cu mijloace auto, pe relația Balota 

– Orşova, pentru călătorii aflați 
în trenurile care tranzitează zona 
afectată de deraiere. Compania 
Naţională de Căi Ferate CFR S.A. cere 
scuze călătorilor pentru disconfortul 
creat de acest incident feroviar 
şi îi asigură că toate intervenţiile 
desfăşurate la faţa locului vor avea 
drept scop reluarea traficului feroviar 
în condiţii de siguranţă”, a fost 
mesajul transmis de CFR.

foto: adevarul.ro
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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 30 AUGUST – 05 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 30 AUGUST – 05 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:

01.09

01.09

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA 1 Filiaşi, PTA 3 Filiaşi, PTA 5 Filiaşi, PTA 6 Filiaşi, 
PTCZ 8 Filiaşi, PTA Moară Filiaşi, PTA IRIL Filiaşi, 
PTCZ 5 Filiaşi, PT terți: PTA Antenă Zapp, PTA 
Gospodărie Apă Filiaşi, PTA Mixturi Asfaltice Filiaşi

09:00 - 13:00
PC MECHROM INDUSTRY,PTCZ LAWRENCE, PTA 
6,7,8,9,10 IGO Curtişoara-Teslui,

Comuna 
Curtişoara, 
Comuna 
Teslui

09:00 - 16:00 Ghindeni PTAB 3 Ghindeni

09:00 - 17:00
Vârvoru 
de Jos, 
Vârtop

PTA 3 Ciutura, PTA 1 Vârtop - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00 Bratovoieşti PTA Bădoşi

Peste 500 de locuri de muncă vacante în Europa
577 de locuri de muncă sunt vacante 

la această oră în Spațiul Economic 
European.

Cei interesaț i  să lucreze pr in 
intermediul rețelei EURES România pot 
aplica pentru următoarele posturi libere:

- Norvegia - 85 locuri de muncă 
pentru: Coafor/Frizer, Peisagist şi pietrar, 
Instalator ventilație, Medic, Tâmplar, 
Programator CNC, Șef Departament de 
Științe Fizice Aplicate, Cercetător principal 
în cadrul Departamentului Smart Cities, 
Cercetător principal în ştiințe fizice, 

Cercetător principal în domeniul riscului, 
siguranței şi securității, Cercetător 
principal în ştiința datelor aplicate, 
Cercetător principal în departamentul de 
digitalizare centrată pe om, Cercetator 
principal în domeniul resurselor umane 
şi automatizărilor, Cercetător principal în 
cadrul realității virtuale şi augmentate, 
Lucrător în producția de crabi, Tinichigiu 
auto, Mecanic auto (camioane şi 
autobuze), Mecanic auto (vehicule 
uşoare), Mecanic motociclete, Zidar/
faianțar.

09:00 - 16:00 Craiova PT 465 - societăţi incinta Avicola Şimnic

09:00 - 16:00 Craiova PT 424 - str. Mihai Viteazu, bl.: 7, 8, CT, Bibescu, 
Brînduşa, Baraţi, Libertăţii, Popa Şapcă, Transilvaniei

09:00 - 17:00 Melineşti PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melineşti, 
PTA Bodăieşti Drumul Mare, PT terți: PTAB 1 
Melineşti, PTAB AOG Melineşti, PTAB CEF Future 
Green

09:00 - 16:00 Melineşti PTA Ploştina, PT terți: PTA Mobifon
09:00 - 16:00 Murgaşi PTA Buşteni

27.08

09:00 - 16:00 Craiova PT 208 - str. Brestei - I.E.F.S., Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară

09:00 - 17:00 Verbița, 
Vela

PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Vela, PTA 
2 Moară Vela, PTA SMA Vela

09:00 - 16:00 Giurgiţa PTA IAS Portăreşti Deal, PT terţ - PT Lemn Confex

09:00 - 13:00
LEA JT PTA 6.23 Orlea 1 circuit 1
LEA JT PTA 6.23 Orlea 1 circuit 3                                          
LEA JT PTA 6.23 Orlea 1 circuit 4                                            
LEA JT PTA 6.77 Orlea 2 circuit 1                                                     
LEA JT PTA 6.77 Orlea 2 circuit 2

Orlea

- Danemarca - 6 locuri de muncă 
pentru: Dezvoltator, muncitor în producție 
(manipulant mărfuri).

- Belgia - un loc de muncă pentru: 
bucătar şef

- Germania - 396 locuri de muncă 
pentru: Tăietor de carne şi lucrător în 
producție, Vopsitor industrial, Sudor 
carbon/ oțel inoxidabil, Sudor aluminiu, 
Muncitor în construcții de acoperişuri, 
Măcelar, Șofer camion, Șofer camion/
maşină de mare tonaj pe distanțe lungi 
(în Germania), Stivuitorist, Lucrător în 
depozit, Lucrător construcții acoperişuri 
şi spații interioare, Șofer camion, Șofer 
profesionist

- Olanda - 65 locuri  de muncă pentru: 
culegător pere, culegător mere şi pere, 
Culegător flori, Legumicultor, Lucrător 
în fermă de vaci, Culegător ciuperci, 
Culegător căpşuni, Cercetător principal 
în ştiințe fizice, legumicultor

- Irlanda - 10 locuri de muncă - Șofer 
vehicul greu de transport marfă

- Spania - 7 locuri de muncă - cercetător 
ştiințific - pentru domeniul tehnico-ştiințific: 
proiect iFADO, cercetător ştiințific - pentru 
domeniul tehnico-ştiințific: proiecte JERICO 
S3, EUROSEA, GROOM II, cercetător 
ştiințific - pentru domeniul tehnico-
ştiințific: contract temporar, cercetător 
ştiințific - pentru domeniul tehnico-
ştiințific: proiect MUSICA şi GRRIP

- Polonia - 7 locuri de muncă pentru: 
Operator CNC, Lăcătuş, Sudor MAG, 
Strungar, Șlefuitor, Operator CNC, Lăcătuş, 
Sudor MAG, Strungar, Șlefuitor.

Alexandru NICA
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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 30 AUGUST – 05 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 30 AUGUST – 05 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:

02.09

02.09

09:00 - 16:00
PTA Total Agro Serv, PTA SPC Bădeşti SNDGN, PTA 
S330

Bădeşti, 
Comuna 

Corbu - sat 
Milcoveni

09:00 - 16:00 Celaru PTA 2 Marotinu de Jos

09:00 - 17:00 Cetate PTA 2 Fântâna Banului - circuit JT nr. 1 + 2
09:00 - 16:00 Craiova PT 763 Floricel

09:00 - 16:00 PTA Grup Social Icoana, PTA Atelier, PTA Garaj, PTA 
Compresoare Gaze

Comuna 
Icoana - Sat 

Icoana 
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

Două localități din Dolj intră în 
scenariul galben

Scenariul galben priveşte un 
risc mediu şi presupune între 1 şi 3 
persoane detectate pozitiv cu noul 
coronavirus la mia de locuitori, în 
ultimele 14 zile. În această situație 
sunt două localități din Dolj: Lipovu 
şi Vârtop. Incidența în cazul acestora 

este de 2,09, respectiv 1,19. Destul 
de apropiate de scenariul galben sunt 
şi localitățile Dioşti şi Gherceşti a 
căror incidență depăşeşte cu uşurință 
0,5 persoane infectate la mia de 
locuitori.

Pentru localitățile în care incidența 

cumulată la 14 zile este mai mică sau 
egală cu 2/1.000 de locuitori sunt în 
vigoare următoarele măsuri:

- competiți i le sportive sunt 
permise în spații închise sau deschise 
cu participarea publicului până la 
75% din capacitatea maximă a 
spațiului;

-  se  permi te  o rgan i za rea 
a c t i v i t ă ț i l o r  i n s t i t u ț i i l o r 
muzeale, bibliotecilor, librăriilor, 
cinematografelor, studiourilor de 
producție film şi audiovizuală, precum 
şi a evenimentelor culturale în aer 
liber;

- sunt permise organizarea şi 
desfăşurarea activității în cadrul 
cinematografelor, instituțiilor de 
spectacol/concert cu participarea 
publicului până la 70% din capacitatea 
maximă a spațiului;

- sunt permise organizarea şi 
desfăşurarea activității instituțiilor 

publice private în aer liber cu 
participarea a cel mult 1.000 de 
persoane pe scaune;

- sunt permise organizarea 
ş i  des făşurarea în  aer  l iber 
a spectaco le lor,  concer te lor, 
festivalurilor publice şi private cu 
participarea a cel mult 75.000 de 
spectatori şi cu purtarea măştii de 
protecție;

- se permite organizarea de 
evenimente private (nunți, botezuri, 
mese festive) cum ar fi, fără a 
se limita la acestea, în saloane, 
cămine culturale, restaurante, 
baruri, cafenele cu maxim 200 de 
participanți în exterior şi maxim 150 
de participanți în interior;

- activitatea restaurantelor şi a 
cafenelelor este permisă la capacitate 
maximă în intervalul orar 05.00-02.00

Claudia GROSU
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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 30 AUGUST – 05 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 30 AUGUST – 05 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:

03.09

03.09

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

09:00 - 16:00 Desa PT Uscătorie Tutun Desa, PTA Măgura
09:00 - 17:00 Afumați PTA Sat Covei

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

Personalul medical, sancționat dacă nu se 
vaccinează până la data-limită!

Personalul medical din Franța o să 
fie sancționat dacă nu se vaccinează 
anti-COVID până la data-limită de 15 
septembrie, a declarat joi premierul 
Jean Castex, potrivit Agerpres, care 
citează EFE.

Prim-ministrul a justificat această 
măsură prin creşterea numărului 
de contagieri în unitățile pentru 
îngrijirea persoanelor vârstnice. „Nu 
vom da înapoi”, a subliniat Castex 
într-un interviu pentru postul RTL, în 
care a spus că la un astfel de centru 
vârstnicii au fost infectați de membri 
ai personalului.

„Nimeni nu poate înțelege acest 
lucru”, a adăugat el. Premierul a mai 

spus că introducerea obligativității 
vaccinării, atât pentru personalul 
sanitar, cât şi pentru alte categorii 
profesionale care vin în contact cu 
persoanele vulnerabile, a accelerat 
campania de imunizare. „Am ajuns 
la peste 83% în rândul sanitarilor 
vaccinaţi. Tactica noastră a dat roade”, 
a explicat el, potrivit libertatea.ro.

Mai multe categorii profesionale 
trebuie să se vaccineze obligatoriu, 
potrivit unei legi din 5 august. De 
exemplu, dacă nu se vaccinează, 
pompierii nu-şi mai pot desfăşura 
activitatea şi nu mai sunt plătiți. Sute 
de pompieri au atacat obligativitatea 
vaccinării la CEDO, însă cererea lor 
a fost respinsă. Pe de altă parte, în 
Franța a fost aprobată a treia doză 
de vaccin pentru cei peste 65 de ani 

şi pentru cei cu risc ridicat în caz 
de COVID. Aceasta va începe să fie 
administrată din 12-13 septembrie.

În ceea ce priveşte restul grupurilor 
vizate de a treia doză, acestea se 
pot programa pentru vaccinare „de 
la începutul lunii septembrie”, a 
mai precizat şeful guvernului, care 
a exclus deocamdată impunerea 
certificatului sanitar în companii. 
Certificatul a devenit obligatoriu în 
Franța pentru numeroase activități 
sociale, precum accesul în baruri sau 
restaurante.

Pentru a primi doza suplimentară 

de vaccin, este necesar să fi trecut 
şase luni de la rapel.
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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.
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 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:

06.09

06.09

08:45 - 15:30 LEA JT PTA  6.33 Ianca 1 circuit -2,4,5                                                                                                     Ianca

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

S-a încheiat încă o ediție a 
Festivalului Smochinelor

Comuna Svinița din Clisura Dunării, 
aflată la granița dintre județele Caraş-
Severin şi Mehedinți şi supranumită şi 
„comuna cu smochine”, a fost gazda 
Festivalului Smochinelor.

Deschiderea oficială a Târgului 
Festivalului Smochinelor a avut loc 
vineri, 27 august, între orele 16:00 
şi 17:00, pe stadionul din Svinița. 
La eveniment au participat atât 
producători locali cât şi din grupurile 
de acțiune locală partenere.

Preşedintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu şi 
vicepreşedinții Ramona Cupă şi Ionică 
Negru au participat la deschiderea 
evenimentului.

„Am fost alături de producătorii 
locali şi invitații veniți să pună 
în  va loare zest rea cu l tura lă , 
autenticitatea şi tradiția zonei. Ediția 
din acest an este una deosebită fiind 
organizată în cadrul unui proiect 
cu fonduri europene implementat 
de Primăria Svinița şi GAL Clisura 
Dunării”, a declarat preşedintele 
Consiliului Județean Mehedinți, Aladin 
Georgescu.

Tot pe stadionul din Svinița, 
s-a deschis ,  sâmbătă,  târgul 
producătorilor locali. Acesta a putut 
fi vizitat până la ora 22:00, iar după-

amiaza aceleiaşi zile a fost marcată 
de mai multe evenimente.

Ultima zi a festivalului a continuat 
cu târgul producătorilor locali care a 
fost deschis între orele 9:00 şi 15:00, 
cu o ultimă masă rotundă intitulată 
„Cooperarea GAL-urilor şi a comunelor 
pe probleme de cultură şi implicarea 
tinerilor”.

Organizatorii au pus la dispoziția 
turiştilor 30 de locuri de campare şi 
50 de locuri de parcare. Festivalul 
smochinelor a crescut în amploare şi 
atrage producători şi de alte produse 
bio din toate colțurile țării. Pentru cei 
interesați, kilogramul de smochine 
proaspete s-a vândut cu 10 lei, în 
timp ce litrul de palincă este 100 de 
lei. Borcanul de dulceață ajunge şi el 
la 15 lei.

foto: Facebook/Stefania Sbircea


