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ACTUALITATE

Vineri, 1 Octombrie 2021

Polițistul Cristi Ciortan a murit!

Zi de doliu în Bănie! Un polițist
din Craiova a murit pe neașteptate.
Este vorba despre Cristian Ciortan,
polițist în cadrul IPJ Dolj, care ducea o
viață normală și energică până marți,
28 septembrie, când i-a venit rău la
serviciu. Acesta a ajuns în comă fiind
operat de urgență moment în care
familia a aflat că avea o tumoră pe
creier. Polițistul era căsătorit și avea
o fetiță.
Sindicatul Europol a transmis ieri un
mesaj de regret pentru polițistul care
s-a stins din viață: „Astăzi (n.r. - joi)
este o zi tristă pentru întreaga echipă a
Sindicatului EUROPOL. Colegul nostru,
Cristi Ciortan, delegat sindical în cadrul

Filialei Europol Dolj, a pierdut lupta cu
viața. Cristi era un coleg întotdeauna
vesel, cu poftă de viață și care ajuta pe
toată lumea. În urmă cu două zile, în
timp ce era în serviciu, i s-a făcut rău și
a fost dus de urgență la spital în stare
de inconștiență. A fost operat imediat,
medicii descoperindu-i o tumoare pe
creier. La numai o zi, în această dimineață,
Cristi s-a stins. Avea doar 44 ani și era
o persoană puternică, un adevărat
luptător, însă boala a acționat fulgerător,
răpindu-i orice șansă de a lupta. Suntem
destul de săraci în cuvinte să putem să
ne exprimăm tristețea și regretul față de
această pierdere. Ce a rămas în urmă,
e greu de descris. O familie sfâșiată de
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

08.09

08:45-15:30

Localitatea
Vitomirești

Zona de întrerupere
LEA JT PTA Vitomirești
LEA JT PTA F-ca de Cărămidă Vitomirești
LEA JT PTA SMA Vitomirești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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de o durere de neimaginat. Transmitem
condoleanţe familiei îndoliate şi le
suntem alături în aceste momente
dureroase.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”,
a transmis, ieri, Inspectoratul de Poliție
al Județului Dolj.
Claudia GROSU
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			PERIOADA 4 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 17:00

Localitatea

08.10

Zona de întrerupere

Bucovăț

PT 474 - sat Cârligei

Craiova

PT 223 - bd. Decebal, compresoare CFR, bl. CFR

Ciupercenii PTA Moară Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2, PTA 2
Noi
Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 13:00

Giurgița

PTA IAS Portărești Deal, PTAB Gară Portărești, PT
terți: PTA Lemn Confex, PTA TCIF Gară, PTSol
IRIL Portărești, PTA Moară Portărești, PTAB Siloz
Portărești

11:00 - 16:00

Gighera

PTA Pompe Zăval, PTA Pepinieră Zăval

09:00 - 17:00

Craiova

PT 666 – cart. Bariera Vâlcii, str. Stejarului - circ.
JT nr. 2

09:00 - 17:00

Murgași,
Mischii

PTA Călinești, PTA Gogoșești, PT terți: PTA Domino,
PTA Liquid Pool, PTA GINAUR

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Ploștina, PT terți: PTA Mobifon

09:00 - 16:00

Craiova

PT 690 - Hypermarket Leroy Merlin str. Nicolae
Titulescu, Hotel Casablanca

09:00 - 16:00

Craiova

PT 198 – străzile: Frații Golești, Carol I, bld. Dacia,
zona blocurilor: K1, K2, K3, L1, L2, L30, L31, L32,
C31, C32, O1, O2, O3

09:00 - 16:00

Craiova

PT 193 – străzile: Basarabia, Bătrânilor, Argeș,
Luceafărul, Maramureș, zona blocurilor: H1, H2,
H3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA 2 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA 4 Segarcea
- circ. JT nr. 1

05.10

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

durere, o fetiță care avea nevoie mai mult
ca oricând de Cristi și în același timp,
un întreg colectiv de colegi și prieteni
care au rămas înmărmuriți de această
veste tragică. Din toate acestea nu
putem învăța decât că suntem cu toții
vizitatori în acest timp, iar pe acest
pământ suntem doar în trecere. Scopul
nostru aici este doar să observăm, să
învățăm, să creștem, să iubim… și apoi
să ne întoarcem acasă. Drum lin către
îngeri, Cristi…!!!”.
„Cu profund regret vă informăm că,
în cursul acestei zile, a trecut în neființă
colegul nostru, agent șef principal
de poliție CIORTAN CRISTIAN, de 44
de ani, care îşi desfăşura activitatea
în cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Dolj - Serviciul de Comunicaţii
şi Informatică. Decesul a fost fulgerător,
iar colegul nostru a lăsat în urmă o soție,
un copil, rude, prieteni, colegi, sfâșiați

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

Doisprezece cetățeni străini au încercat să
intre ilegal în România!

Polițiștii de frontieră au depistat
12 cetățeni străini care au încercat
să pătrundă ilegal în România din
Serbia. Persoanele au fost conduse
la sediul sectorului pentru verificări.
Acolo li s-a făcut triajul epidemiologic
de către echipajul medical sosit
la faţa locului. În cadrul primelor
verificări, polițiștii au stabilit că cei

în cauză sunt cetățeni din Irak şi
Iran, cu vârste cuprinse între 16 şi
47 de ani.
„Poliţiştii de frontieră din cadrul
Sectorului Poliţiei de Frontieră Porţile
de Fier II au depistat în zona de
competenţă doisprezece cetăţeni
din Irak şi Iran care au traversat
fluviul Dunărea cu ajutorul unei
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
08:00-12:00
12:00-16:00

11.10

Luni, 4 Octombrie 2021

Localitatea

Zona de întrerupere

Rusănești

PTA 20 kV 6.259 Cazane Rusănești

Rusănești,
Jieni

PTA 20 kV 6.61 Sat Jieni

09:00-16:00

Oboga

LEA JT PTA 1 Oboga de Jos circ. 1, strada Bisericii , Str
Plopului

09:00-17:00

Slatina,
Curtișoara,
Proaspeți

PTA AISE Curtișoara, PTA Romtimex, PTAB General
Trust, PC CEF Solar Elecric Curtișoara, PTA 2 Proaspeți,
PTA Poligon Cireașor, PTA Fermă 2 Martie, PTA Pompe
Apă Proaspeți, PTA St. Betoane Curtișoara, PTA Moară
Proaspeți

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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un cetăţean sârb, care s-a întors pe
teritoriul Serbiei.
Poliţiştii de frontieră au extins
verificările, sub coordonarea
procurorului din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu
Severin, pentru depistarea tuturor
persoanelor implicate și pentru a
stabili întreaga arie infracțională, în
cauză fiind efectuate cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
„trecerea ilegală a frontierei de stat”,
la finalizare urmând a fi dispuse
măsurile legale care se impun”,
potrivit politiadefrontiera.ro.
Claudia GROSU
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

06.10

11.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 418 - CFR Tancodrom
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 273 - C.F.R. Triaj

09:00 - 17:00

Carpen

PTA 1 Geblești – integral

09:00 - 17:00

Ghercești

09:00 - 16:00

Craiova

PT 802 – str. Calea Unirii, Piața Prefecturii, sediul BNR

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Breasta,
Predești,
Terpezița

PT 111 – străzile: Împăratul Traian, Tudor
Vladimirescu, Vasile Lupu, Sfinţii Apostoli, Ioana
Radu, Vasile Lupu, Anul 1848 şi aleea Anul 1848,
Oborului

09:00 - 15:30

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

ambarcaţiuni gonflabile cu motor
pentru a intra ilegal în România din
Serbia.
În data de 01.10.2021, în jurul orei
11.30, la nivelul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Porţile de Fier II, județul
Mehedinți, a avut loc o acțiune privind
prevenirea și combaterea migrației
ilegale în zona de competenţă. Astfel,
la malul Dunării, în dreptul km. flv.
874, în localitatea Ostrovu Mare, a
fost descoperit un grup format din
doisprezece cetăţeni străini.
Imediat, persoanele în cauză
au fost conduse la sediul sectorului
pentru verificări, unde li s-a făcut
triajul epidemiologic de către
echipajul medical sosit la faţa locului.
În cadrul primelor verificări, polițiștii
de frontieră au stabilit că cei în cauză
sunt cetățeni din Irak şi Iran, cu
vârste cuprinse între 16 şi 47 de ani.
De asemenea, în cadrul cercetărilor,
cetăţenii străini au declarat că au
trecut frontiera din Serbia, cu o
ambarcaţiune cu motor, condusă de

Ghercești

PTA Budică Vasile

PTA Făget, PTA Bucicani, PTA Căruia
PTA Ghercești Zona Aeroport - str. Aviatorilor, circ.
JT nr. 6

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

2

ACTUALITATE

A fost stabilit primul mare câștigător
al Loteriei vaccinării

A fost stabilit primul mare
câștigător al Loteriei vaccinării.
Numărul extras pentru marele
premiu de 100.000 de lei este
083577.
Au fost atribuite, de asemenea,
80 de premii în valoare de 10.000.

Acestea vor fi acordate numerelor
c o n s e c u t i ve d i n t re 0 8 3 5 7 8 ș i
083657, potrivit Loteriei Române.
La prima extragere s-au înscris
peste 500.000 de persoane,
vaccinate cu schemă completă.
De altfel, înscrierea la Loteria

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

Data

Interval orar
de întrerupere
08:00-12:00
12:00-16:00

12.10

Marți, 5 Octombrie 2021

Localitatea

Zona de întrerupere

Sâmburești

PTA 20 kV Fermă Sâmburești

Sâmburești,
Tonești

PTA 20 kV Tonești Sâmburești

09:00-16:00

Oboga

09:00-16:00

LEA JT PTA 1 Oboga de Jos circ.1, strada Bisericii , Str
Plopului

Launele

LEA JT PTA Launele circuit 1, 2

08:45-15:30

Teslui,
Cherlești Vale / PTA SMA Teslui, PTA Teslui, PTA Cherlești Vale/ Deal,
Deal, Deleni, PTA Danciu Sorin, PTA SMA Deleni, PTA CAP Deleni,
PTA Schitu Deleni, PTA Comănița,
Comănița,
Schitu Deleni

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

Data

07.10

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Vaccinării se poate face doar pe
baza certificatului verde.
Extragerile vor avea loc
săptămânal, până la finalul anului.
Atunci va fi extras și premiul cel
mare, în valoare de un milion de lei.
L o t e r i a d e Va c c i n a r e s e
desfășoară pe parcursul a 14
săptămâni, în perioada 3 octombrie
– 31 decembrie 2021 și constă în
19 extrageri organizate în zilele de
duminică/vineri.
Vera IONESCU

Distribuție
New Media Point

12.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Verbița

PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 594 – străzile: Bega, Roznov, Drobeta, Sadu,
Târnava, Siretului, Borsec, PT 182 - Chimica
Mofleni

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 86 – străzile: Călimanului, Postăvarul,
Trotusului, Viilor, Polovragi, Bucegi, Bradului,
Zmeurei, Rodna, Prunului

09:00 - 17:00

Craiova

PT 637- str. Potelu, blocuri ANL, PT terți: PTA 767
Shandong Ningjian (cart. Chinezesc), PTA 721 - str.
Eroilor Sanitari, PT 660 - sat Branişte

09:00 - 14:00

Craiova

PT 40 – străzile: Elena Teodorini, Obedeanu,
Constantin Leca, Libertăţii, Beethoven, Zorele,
Brestei - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00

Băilești

PTA Ghercești Zona Aeroport - str. Aviatorilor, circ.
JT nr. 6

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

Băilești
Daneți

PTCZ Spital Băilești
PTA SMA Daneți - circ. JT nr. 1+2, PTA
2 Daneți - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Bechet

PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 3

PT 674 – Piaţa Mihai Viteazu, Patinoar, Biserica
Sfânta Treime
PT 527 – str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: A23,
A24, A14, A15, A6, A17, A18, A19, A20, A21, A22,
17A, 17B, 17C, 17D, E9, E10, E11, E12, E13, E14,
E15, E16, 17A, 17B, 17D
PT 381 – Consumatori aflați pe platforma din
spatele Brico Depot, PT terți: PT 801 MITLIV

PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi,
Sinaia, Babadag, Rândunele, Topolniţei,
Reazemului, Doiceşti şi aleile aferente, PT 590 –
străzile - Buzăului, Eroul Necunoscut, Mangaliei,
Grecescu, Pui de Lei, Doiceşti şi aleile

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

2

ACTUALITATE

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 11 OCTOMBRIE – 17 OCTOMBRIE 2021

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

Data

13.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00
12:00 - 16:00

Studina

PTA 20 kV 2 Studina

Studina

PTA 20 kV 3 Studina

09:00 - 16:00

Oboga

08:45 - 15:30

LEA JT PTA 1 Oboga de Jos circ. 1, strada Bisericii , Str
Plopului

Stănuleasa,
Sâmburești
Cungrea, Miești,
Spătaru

09:00 - 17:00

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 11 OCTOMBRIE – 17 OCTOMBRIE 2021

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

Data

LEA JT PTA Stănuleasa
-Sâmburești circuit 1, 2
PTA Dispensar Cungrea, PTA Moară Cungrea, PTA
Miești, PTA 2 Cungrea, PTA 1 Spătaru

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

Miercuri, 6 Octombrie 2021

07.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 381 – Consumatori aflați pe platforma din
spatele Brico Depot, PT terți: PT 801 MITLIV

09:00 - 17:00

Craiova

PT 594 – străzile: Bega, Roznov, Drobeta, Sadu,
Târnava, Siretului, Borsec, PT 182 - Chimica
Mofleni

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 86 – străzile: Călimanului, Postăvarul,
Trotusului, Viilor, Polovragi, Bucegi, Bradului,
Zmeurei, Rodna, Prunului

09:00 - 17:00

Craiova

PT 637- str. Potelu, blocuri ANL, PT terți: PTA 767
Shandong Ningjian (cart. Chinezesc), PTA 721 - str.
Eroilor Sanitari, PT 660 - sat Branişte

09:00 - 14:00

Craiova

PT 40 – străzile: Elena Teodorini, Obedeanu,
Constantin Leca, Libertăţii, Beethoven, Zorele,
Brestei - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00

Craiova

PT 690 - Hypermarket Leroy Merlin str. Nicolae
Titulescu, Hotel Casablanca

09:00 - 16:00

Craiova

PT 198 – străzile: Frații Golești, Carol I, bld. Dacia,
zona blocurilor: K1, K2, K3, L1, L2, L30, L31, L32,
C31, C32, O1, O2, O3

09:00 - 16:00

Craiova

08.10
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Tehnoredactare
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13.10

00:00 - 01:00

Craiova

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

Băilești
Filiași

09:00 - 17:00

Bechet

09:00 - 17:00

Băilești

Distribuție
New Media Point

PT 674 – Piaţa Mihai Viteazu, Patinoar, Biserica
Sfânta Treime
PT 527 – str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: A23,
A24, A14, A15, A6, A17, A18, A19, A20, A21, A22,
17A, 17B, 17C, 17D, E9, E10, E11, E12, E13, E14,
E15, E16, 17A, 17B, 17D

PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi,
Sinaia, Babadag, Rândunele, Topolniţei,
Reazemului, Doiceşti şi aleile aferente, PT 590 –
străzile - Buzăului, Eroul Necunoscut, Mangaliei,
Grecescu, Pui de Lei, Doiceşti şi aleile

PT 193 – străzile: Basarabia, Bătrânilor, Argeș,
Luceafărul, Maramureș, zona blocurilor: H1, H2,
H3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
PT 481 - str. N. Iorga, zona blocurilor: C27, C28,
str. Bătrânilor, zona blocurilor: 21-24, 21-25, 21-26,
C23, C24, C25, C26, PT 431 – străzile: N. Iorga și
aleea N. Iorga, Milcov, Deznățui, N. Julea, zona
blocurilor: B 16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B
22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, A 51, A 52,
A 53, A 54, A 55, A 56, A 57, A 58, A 59, A 60, A
61, A 62, A 63, PT 317 – străzile: Milcov, Nicolae
Iorga, Buciumului, zona blocurilor: B 8, B19, B20,
B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, A16, A17, A18,
A19, A20, A21, A22, A23, 42, 43
PTCZ 1 SUMA SA
PTCZ 5 Filiași - blocurile: L1, L2, L3, L9, L10 - circ.
JT nr. 4
PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 2
PTA CRR, PTA Agrosem, PTA IJVRM, PTA CLF, PTCZ
1 Suma SA, PTA IRTA, PTA SMA, PTA 5 Băilești,
PTA 8 Băilești, PT terți: PTA SC Aluc, PTA Fabrica
de Gheață, PTA Mobifon, PTAb SC ALUC

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

Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Zona de întrerupere

Revistă de cultură și timp liber

2

ACTUALITATE

Joi, 7 Octombrie 2021

Elevii vor putea folosi spaţiile din curţile
şcolilor şi în timpul liber
Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro

Copiii vor avea posibilitatea să
folosească spaţiile din curţile şcolilor
şi în afara programului şcolar. Senatul
a adoptat proiectul de lege. Iniţiatorii

proiectului susţin că două ore de
sport pe săptămână, cât au elevii în
programa şcoalară, nu sunt de ajuns.
„Un pas uriaş înainte. Copiii care
vor să facă sport şi mişcare trebuie
să aibă acces la terenurile de sport
din curtea şcolii şi după program.
Două ore de sport pe săptămână nu

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 11 OCTOMBRIE – 17 OCTOMBRIE 2021

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

Data

14.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00
12:00 - 16:00

Studina

PTA 20 kV 1 IAS Studina

Studina

PTA 20 kV Cabană Studina

10:00 - 17:00

Vădastra

LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ. 1

08:45 - 15:30

Sâmburești
Trepteni,
Vitomirești
Cilieni

PTA Fermă Sâmburești- circuit 1, 2

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

PTA 1,2 Trepteni, PTA Fabrica de Cărămidă Vitomirești

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

sunt de ajuns”, a declarat deputatul
USR PLUS Tudor Pop, iniţiatorul
proiectului. potrivit mediafax.ro.
Conform reprezenanţilor USR PLUS,
primarii formaţiunii au acţionat,
încă din primele luni de mandat,
astfel încât copiii să se poată juca în
siguranţă în curţile şcolilor.

Deja, acest lucru se întâmplă în
Braşov, Sectorului 2 sau în oraşul
Victoria, unde primarii au deschis
porţile a zeci de şcoli. În alte localităţi,
consilierii USR PLUS au înaintat
propuneri similare. Proiectul de lege
va ajunge în Camea Deputaţilor
pentru votul final.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 11 OCTOMBRIE – 17 OCTOMBRIE 2021

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

Data

09.10

14.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

00:00 - 01:00

Craiova

PT 481 - str. N. Iorga, zona blocurilor: C27, C28,
str. Bătrânilor, zona blocurilor: 21-24, 21-25, 21-26,
C23, C24, C25, C26, PT 431 – străzile: N. Iorga și
aleea N. Iorga, Milcov, Deznățui, N. Julea, zona
blocurilor: B 16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B
22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, A 51, A 52,
A 53, A 54, A 55, A 56, A 57, A 58, A 59, A 60, A
61, A 62, A 63, PT 317 – străzile: Milcov, Nicolae
Iorga, Buciumului, zona blocurilor: B 8, B19, B20,
B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, A16, A17, A18,
A19, A20, A21, A22, A23, 42, 43

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

Pielești
Teasc
Filiași

PTA 1 Părșani - circ. JT nr. 1+2
PTA 1 Secui
PTCZ 5 Filiași - blocurile: L4, L5, L6 - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Valea Muierii, PTA 1 Bodăieștii de Sus, PTA 2
Bodăieștii de Sus

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

2

GORJ

Psiholog de la SJU Târgu Jiu, despre efectele pandemiei
asupra copiilor, tinerilor și adulților

Pandemia de COVID-19 a agravat şi
mai mult problemele de sănătate mintală
ale copiilor şi adolescenţilor, pe plan
global. De asemenea, și adulții au fost
afectați. UNICEF spune că situaţia a fost
agravată de pandemia de COVID-19 şi
de restricţiile impuse pentru combaterea
acesteia. Și psihologul Mădălina Stanca,
de la Cabinetul de Psihologie din cadrul
Ambulatoriului Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu, este de părere că
noua „ordine” generată de pandemia
COVID-19 a creat reacții psihologice la

nivelul întregii populații.
„A determinat schimbări la nivelul
comportamentului și a stilului de viață,
persistând teama de necunoscut,
neprevăzut, limitarea, izolarea,
anxietatea, tristețea, deprimarea”, a
spus psihologul Mădălina Stanca.
În ceea ce privește copiii, psihologul,
în practica de cabinet, a putut observa
în această perioadă manifestări de tip
anxios, precum scăderea pragului de
toleranță la frustrare și stres, neliniște
fără motiv, scăderea interesului pentru

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 11 OCTOMBRIE – 17 OCTOMBRIE 2021

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

Data

15.10

Vineri, 8 Octombrie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
10:00 - 17:00

Vădastra

08:45 - 15:30
09:00 - 17:00

Sâmburești
Dejești

Zona de întrerupere

Tătulești

PTA 20 kV 1 IAS Studina

Bărbălăi

PTA 20 kV Cabană Studina
LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ. 1
PTA Fermă Sâmburești- circuit 1, 2
PTA Fermă Dejești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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activități uzuale prin obișnuința creată
de conectarea la laptop, telefon, tabletă
în timpul orelor online, dar și după
terminarea lor. Copiii au fost nevoiți să se
adapteze din mers noului context, cu noi
cerințe și noi rutine, cu lipsa interacțiunii
libere și necondiționate.
„Este știut faptul că micuții învață mult
unii de la alții sau de la adulți (imitație),
iar școala și grădinița au un rol important
în inițierea socializării, crearea experienței
de grup. Am întâlnit copii care nu se pot
plia modelului de predare online și resimt
nesiguranță, neîncredere în forțele proprii,
sentimentul de anxietate de expunere
generat de lipsa controlului propriei
imagini în mediul online. Feedback-ul
înțelegerii lecției este șubrezit și nu este
întâmplător că au pierdut plăcerea de
a învăța și că au descoperit elemente
compensatorii sau tertipuri de a se
sustrage de la participarea activă la ore.
Mediile de informare i-au sedus cu stimuli
rapizi și gata preparați, copiii devenind
iubitori de «fast-food emoțional». Acest
bombardament de stimuli acționează
la nivel subconștient, copiii și tinerii
ajungând să nu mai găsească plăcere în
micii stimuli ai rutinei zilnice, generând
nemulțumire, deprimare, lipsa bucuriei,
dezvoltarea de obsesii, panică, fobii și alte
tulburări anxioase”, a afirmat psihologul
Mădălina Stanca.
Potrivit psihologului, la cabinet se
prezintă și părinți care acuză oboseala
continuă, stări anxioase, irascibilitate
crescută, deprimare, sentimentul de a fi
copleșiți, lipsa timpului. Copiii, în opinia
psihologului, arhivează comportamentul

părinților.
„Tocmai de aceea este important ca
noi, părinții, să avem grijă nu numai la
ce vorbim cu ai noștri copii, ci și la ceea
ce vede copilul la noi. Și cum putem
face aceasta? Prin propria igienizare
psihică, prin autocunoaștere, autoreglare,
autoînțelegere, ventilare emoțională.
Trăim un trend al plasării propriilor
neînțelegeri în perioada copilăriei noastre,
însă ar trebui să inițiem o schimbare
prin modul cum creăm copilăria copiilor
noștri. Trebuie să construim bucurie în
teatrul minții lor și nu insecuritate și
neliniște, să le dezvoltăm capacitatea de
a fi liberi, încrezători, securizați că pot
depăși orice conflict, să îi învățăm să își
acceseze emoția prin comunicare sinceră
și asertivă în timp util. Ce pot face eu ca
să fii fericit? Cum putem găsi o soluție
la ceea ce ți se întâmplă?”, a mai spus
psihologul Mădălina Stanca.
Cătălin ANGHEL
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

15.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

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

Predești
Afumați
Ostroveni

PTA 1 IMA Predești - circ. JT nr. 1+2
PTCZ Calibrare Semințe Boureni
PTA 4 Ostroveni - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 2, PTA 1 Nedeia - circ.
JT nr. 3

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Odoleni, PTA Popești

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

2

VÂLCEA

Luni, 11 Octombrie 2021

Elevii vâlceni, victorioși împotriva deciziei
eliminării transportului gratuit

Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE)
a desfășurat demersuri împotriva
deciziei ministerului de a elimina prin
ordonanță de urgență transportul
gratuit al elevilor. Astfel, la sesizarea
AVE dar și a unei asociații de elevi din
București, Curtea de Apel Pitești și
Curtea de Apel București s-au sesizat
la CCR cu privire la ordonanța de
urgență 50/2021.
„În urmă cu aproximativ două luni,
asociațiile de elevi au început pe front

comun un demers legal împotriva
Ministerului Educației, cu scopul
sesizării Curților de Apel asupra
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 50/2021, ordonanță care are
ca efect eliminarea transportului
gratuit. (...) acest demers a fost
finalizat prin dispunerea a trei
sesizări către Curtea Constituțională
a României cu soluționarea excepției
de neconstituționalitate a ordonanței.
Gratuitatea elevilor la transport a fost
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

18.10

10:00
08:00
12:00
08:45

-

Localitatea

17:00
12:00
16:00
15:30

Vădastra
Bălteni
Bălteni
Popești

Zona de întrerupere
LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ-1
PTA 20 kV 3 Zootehnie Bălteni
PTA 20 kV 4 Bălteni
LEA PTA Popești circuit 1,2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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instituită prin Legea nr. 226/2020
care tratează atât situația serviciilor
publice, unde se prevede și finanțarea
operatorului, cât și situația unor
servicii de transport care nu au regim
de serviciu public, deci nu li se pot
impune obligații de serviciu public.
În realitate, nu au fost prevăzute
sume din bugetul de stat nici pe anul
2021 pentru această lege. Pentru “a
rezolva”, cu ghilimelele de rigoare,
această problemă, Guvernul a emis a
3-a ordonanță, OUG nr. 50/2021, prin
care a modificat Legea nr. 1/2011,
în sensul în care nu s-a eliminat
gratuitatea la transportul județean al

elevilor, dar aceasta a fost diminuată
sub forma unor praguri maxime
de decont din partea Ministerului
Educației, prin care se urmărește
eliminarea graduală a obligației de
oferire a gratuității. De asemenea,
în urma acestei ultime ordonanțe,
s-a adoptat de către Ministerul
Educației metodologia de decontare a
cheltuielilor de transport pentru elevii
ce nu pot fi școlarizați în localitatea de
domiciliu, care instituie un mecanism
de decont ale unor titluri de călătorie
cumpărate de elevi din buzunarele
proprii”, arată un comunicat al AVE.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

12.10

18.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Băilești

PTA Ghercești Zona Aeroport - str. Aviatorilor, circ.
JT nr. 6

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

Băilești
Daneți

PTCZ Spital Băilești
PTA SMA Daneți - circ. JT nr. 1+2, PTA
2 Daneți - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Bechet

PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Unirea

PTA 1 Unirea

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 2, PTA 1 Nedeia - circ.
JT nr. 3

09:00 - 17:00

Piscu
Vechi,
Ghidici

PTA 2 Piscu Vechi - circ. JT nr. 1+2, PTA 2
Ghidici - circ. JT nr. 1

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

2

VÂLCEA

Marți, 12 Octombrie 2021

Blocuri fără căldură în Râmnicu Vâlcea. Când se rezolvă problema

Mai multe blocuri din Râmnicu
Vâlcea nu au fost încă racordate la

căldură. Întârzierile vin din cauza Consiliul Judeţean Vâlcea (CJ) a efectuat
unor lucrări la rețeaua de termoficare. luni mai multe verificări în acest sens
și a asigurat că se fac eforturi pentru
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
remedierea acestei situații.
			PERIOADA 18 OCTOMBRIE – 24 OCTOMBRIE 2021
„Cu privire la problema întârzierii
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
livrării agentului termic către populaţie
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
în anumite zone ale municipiului, vă
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
informăm că astăzi, 11.10.2021,
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
Consiliul Judeţean Vâlcea a continuat
Interval orar
Data
Localitatea
Zona de întrerupere
activităţile de verificare, la faţa locului,
de întrerupere
a tuturor zonelor în care se execută
08:00 - 12:00
PTA
20
kV
1
IAS
Studina
Studina
lucrări la reţeaua de termoficare,
PTA 20 kV Cabană Studina
Studina
12:00 - 16:00
pentru a impulsiona ritmul de execuţie
LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ. 1
Vădastra
10:00 - 17:00
şi a ne asigura că se fac toate eforturile
pentru finalizarea, cât mai rapidă, a
PTA Fermă Sâmburești- circuit 1, 2
Sâmburești
08:45 - 15:30
14.10
lucrărilor pe tronsoanele aflate în
Trepteni,
PTA 1,2 Trepteni, PTA Fabrica de Cărămidă Vitomirești
09:00 - 17:00
Vitomirești
reabilitare. Toţi cei trei constructori
PTCZ SI CHE Rușănești, PTCZ TCH Rusănești
Cilieni
09:00 - 16:00
c a r e e xe c u t ă l u c r ă r i a u î n a i n t a t
(Hidroelectrica)
grafice detaliate în care prezintă
LEA JT PTA SMA Brigadă Movileni circuit 1,2 str.
Movileni
09:00 - 17:00
Sibiranilor
e tap iz are a ace stora şi au alocat
08:00 - 12:00
Vitomirești
PTA 20 kV Pompe Apă Vitomirești
resurse suplimentare, astfel încât să
PTA 20 kV Combustibil Vitomirești
Vitomirești
12:00 - 16:00
se lucreze, în paralel, cu personal
LEA JT PTA Tonești Sâmburești- circuit 1,2
Tonești
08:45 - 15:30
dedicat pe fiecare zonă în parte,
PTA Zootehnie Crâmpoia, PTA 1,2,3,4,5 Crâmpoia, PTA
Crâmpoia,
09:00 - 17:00
pentru a fi posibilă începerea livrării
19.10
Campus Școlar, PTA 3,4,5 N. Titulescu,
N. Titulescu
agentului termic către consumatorii
PTA 6 N. Titulescu
N. Titulescu
09:00 - 17:00
afectaţi, în cel mai scurt timp posibil”,
PTA 1,2,3,4,5 Ghimpețeni, PTA Ghimpețeni Noi, PTA
precizează reprezentanții CJ Vâlcea.
Barză, PTA 1,2 Stobărăști, PTA 1,2,3,4 Tufeni, PTA
Ghimpețeni,
Sondă 724, PTA Sondă 743 Petrol 1,PTA Sondă 1154,
09:00 - 17:00
Conform graficelor transmise de
PTAb Fermă Porcine Eurospatial, PC CEB Armeanu,
Barză,
PTAb CEB Armeanu, PTA SMA Tufeni, PTA Sondă
constructori, termenele de finalizare
Stoborăști,
1131, PTA Sondă1171, PTA Parc 19, PTAB Tufeni, PTM
Tufeni
asumate de aceştia, pentru fiecare dintre
Parc 14-PT Terți.1,2,3,4,5 Crâmpoia, PTA Campus
Școlar, PTA 3,4,5 N. Titulescu,
punctele termice aflate în reabilitare, se
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
prezintă astfel:
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
- Punctul termic 7: blocurile 66, 67,
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
68, S31, S27, S33/3 vor fi racordate la
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
căldură în data 14.10.2021; blocurile
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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S19, S17, S30/1, S20, S24, S26, 38, S34,
S30/2, Doneval, Grădiniță vor fi racordate
la căldură în data 15.10.2021; blocurile
S33/1, S33/2 vor fi racordate la căldură
în data 18.10.2021.
- Punctul termic 14: blocurile Q1,
Q2, T1, T2, U1, U2, U3, V1, P1, P2 vor fi
racordate la căldură integral în data de
15.10.2021.
- Punctul termic 34: blocurile T1, T2,
60, 61, 4, 5, 6, Oltchim 2, CPL1, CPL2,
CPL3, CPL4 vor fi racordate la căldură
parţial în data de 14.10.2021 şi integral
în data de 15.10.2021.
- Punctul termic 33: blocurile 78, 79,
85 bis, 86, 100, 103, 104, 105, 105 bis,
106, 107, 108, 134, 135 vor fi racordate
la căldură în data 13.10.2021.
Tronson rețea primară PV4 - Nod 129
(strada Eugen Ciorăscu) - care asigură
alimentarea cartierului Ostroveni,
punctele termice 2, 3, 5, 5 bis și 6 va fi racordat la căldură în data de
12.10.2021.
Reprezentanții CJ Vâlcea au precizat
și că scopul acestor lucrări este creşterea
calităţii serviciului de termoficare urbană
şi reducerea pierderilor din reţea: „Ne
cerem scuze pentru disconfortul termic
din locuinţele dumneavoastră din această
perioadă destul de rece şi vă asigurăm
că facem tot ce este posibil pentru a livra
agentul termic cât mai repede către toată
populaţia municipiului”.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

14.10

19.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

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

Pielești
Teasc
Filiași

PTA 1 Părșani - circ. JT nr. 1+2
PTA 1 Secui
PTCZ 5 Filiași - blocurile: L4, L5, L6 - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Valea Muierii, PTA 1 Bodăieștii de Sus, PTA 2
Bodăieștii de Sus

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTAB 7 Dăbuleni, PTAb 17 Dăbuleni, PTAB 2
Dăbuleni, PTA 15 Dăbuleni

09:00 - 16:00

Calafat

PTAB ANL Calafat

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos

PTA 2 Măceșu de Jos - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Călărași

PT terți: PTA Colonie Măgura Verde

09:00 - 17:00

Poiana
Mare

PTA CRR Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2

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

2

VÂLCEA

Miercuri, 13 Octombrie 2021

Zeci de amenzi la Călimănești
în doar câteva ore

22 de amenzi au fost aplicate
luni de către polițiști în localitatea
Călimănești. Razia desfășurată de

oamenii legii între orele 16:00 și
20:00 a adus sancțiuni în valoare
de aproximativ 2.500 de lei. 14
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

15.10

20.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00
12:00 - 16:00
10:00 - 17:00

Vădastra

08:45 - 15:30
09:00 - 17:00

Sâmburești
Dejești

PTA Fermă Sâmburești- circuit 1, 2

09:00 - 17:00

Movileni

LEA JT PTA SMA Brigadă Movileni circuit 1,2 str.
Sibiranilor

Tătulești

PTA 20 kV 1 IAS Studina

Bărbălăi

PTA 20 kV Cabană Studina
LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ. 1

PTA Fermă Dejești

08:00 - 12:00

Vitomireștisat Bulimanu

PTA 20 kV 1 Bulimanu

12:00 - 16:00

Vitomireștisat
Bulimanu

PTA 20 kV 2 Bulimanu

08:45 - 15:30

Cerbeni,
Mănulești

PTA Cerbeni Circuit,1,2, PTA Cerbeni circuit 1,2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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dintre amenzi au fost aplicate pentru
depășirea vitezei permise. A fost
reținut și un permis de conducere.
La data de 11 octombrie a.c., în
i n t e r va l u l o r a r 1 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0 ,
polițiștii au fost prezenți în zona
Călimănești pentru prevenirea

accidentelor rutiere, fluidizarea
traficului, dar și pentru informarea
și conștientizarea participanților la
trafic cu privire la pericole la care
se expun nerespectând normele
rutiere” - precizează IPJ Vâlcea.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

15.10

20.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

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

Predești
Afumați
Ostroveni

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 2, PTA 1 Nedeia - circ.
JT nr. 3

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Odoleni, PTA Popești

09:00 - 17:00

Predești

PTA 2 Milești - integral

09:00 - 17:00

Craiova,
Șimnicu
de Sus

PTAB 790 Albești, PT terți: PTA 643 - Cimitirul de
Nord, PTA 670 - Remia

09:00 - 14:00

Craiova

PT 337 - str.Târgului, Autobaza RAT

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos

PTA 2 Măceșu de Jos - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Cernătești

09:00 - 17:00

Călărași

PT terți: PTA Colonie Măgura Verde

09:00 - 17:00

Coșoveni

PTA 4 Coșoveni - circ. JT nr. 1+2, PTA 5
Coșoveni - circ. JT nr. 1+2

PTA 1 IMA Predești - circ. JT nr. 1+2
PTCZ Calibrare Semințe Boureni
PTA 4 Ostroveni - circ. JT nr. 2

PTA 1 Cernătești, PTA 2 Cernătești, PTA Moară
Cernătești

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

2

ACTUALITATE

Joi, 14 Octombrie 2021

Vineri are loc un nou târg de
adopții la Adăpostul canin Craiova
Iubitorii de animale sunt invitați
vineri, 15 octombrie 2021, între
orele 10:00 și 18:00, la Adăpostul
canin Craiova, pentru a adopta unul
dintre cățeii cazați aici sau doar
pentru a vizita centrul. Evenimentul
face parte din campania „Adoptă
Fericire”, derulată de SC Salubritate
Craiova SRL.

În cazul exemplarelor care au stat
în adăpost mai mult de șapte zile și
sunt sterilizate, actele de adopție vor
fi întocmite pe loc, câinii putând fi
preluați de noii lor stăpâni chiar de la
adăpost, în baza actului de identitate
și a declarației-angajament. Întregul
proces de adopție este gratuit și
fiecare cățel adoptat va primi un
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Brastavățu

PTA 20 kV 6.68 1 Brastavățu

12:00 - 16:00

Brastavățu

PTA 20 kV 6.126 2 Brastavățu

08:45 - 15:30

Oboga de
Mijloc

PTA 2 Oboga de Mijloc Circuit 2

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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cadou de casă
nouă constând
într-un săculeț de
hrană uscată, un
bol și zgardă cu
lesă din partea
sponsorilor
evenimentului,
pet shop-ul
Halta Cățelu și
producătorul de
hrană pentru
animale Purina
Pro Plan. Toții
copiii care vor
trece vineri pragul
Adăpostului canin
Craiova vor primi
baloane colorate
din partea
organizatorilor.
S c o p u l
organizării
e ve n i m e n t u l u i
este creșterea
numărului de
adopții din Adăpost,
promovarea
adopțiilor canine în
rândul cetățenilor
animalelor de companie.
Craiovei dar și a creșterii responsabile a
Salubritate Craiova
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Cetate

PTCZ Moară Cetate

09:00 - 17:00

Dioști

PTA 1 Dioști, PT terți: PTA Alimentare cu Apă Dioști,
PTA SMA Dioști, PTA Sere Dioști

09:00 - 17:00

Sadova,
Gângiova

09:00 - 17:00

Calopăr

PTA Bâzdâna – integral

09:00 - 17:00

Podari

PT terți: PTA 818 AC ECUMENICA, PTA 554 Ada
& Roby

PTA Desecări Sadova, PTA IAS Gângiova

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

2

ACTUALITATE

Vineri, 15 Octombrie 2021

Termenul până la care consumatorii
vulnerabili pot depune cereri
pentru subvenţii, prelungit

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Termenul până la care consumatorii
vulnerabili pot depune cereri la
primării pentru obţinerea subvenţiilor
la încălzire a fost prelungit, având
în vedere timpul extrem de scurt

prevăzut iniţial.
Astfel că, potrivit ministrului
Muncii, Raluca Turcan, consumatorii
vulnerabili pot depune cererile la
primării până la 20 noiembrie.
„Termenul de 15 octombrie
este cel general valabil şi se va
aplica pentru anii următori. Anul
acesta, având în vedere devansarea
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

22.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-12:00

Brastavățusat Crușov

08:45-15:30

Olari

08:00-16:00

Studinița

Zona de întrerupere
PTA 20 kV 6.67 Sat Crușov
LEA JT PTA 2 Olari circuit 1
Rpp-PP_PTA 20 KV 1 Studiniță

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

termenului de acordare a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei, se aplică
prevederea de la art. 17 din lege,
care dă posibilitatea depunerii cererii
până pe 20 noiembrie 2021, pentru
ca toate persoanele îndreptăţite să
poată beneficia din luna noiembrie
de sprijin”, a declarat Raluca Turcan
pentru Economedia.

Legea consumatorului vulnerabil
a fost adoptată în acest an şi se
va aplica de la 1 noiembrie, scrie
adevarul.ro. Pentru a primi ajutoare
de încălzire, consumatorii trebuie
să completeze un formular de 14
pagini, cu date despre ocupanţii
unei locuinţe, sursele de venit, dar şi
bunurile pe care le deţin în locuinţă.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 18 OCTOMBRIE – 24 OCTOMBRIE 2021

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

Data

22.10

23.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melinești,
Bodăiești Drumul Mare, PT terți: PTAB
Melinești PTA
Melinești 1, PTAb AOG Melinești, PTAb CEF Future
Green

09:00 - 17:00

Cârna,
Bârca

09:00 - 17:00

Apele Vii

PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele Vii, PT terți: PTA Moară
Cerelae, PTA Moară Apele Vii

09:00 - 17:00

PTA Desecări Sadova, PTA IAS Gângiova

09:00 - 17:00

Sadova,
Gângiova
Gighera

09:00 - 17:00

Verbița

PTA 2 Dunăreni - circ. JT nr. 2, PTA 3 Cârna - circ.
JT nr. 2, PTA 1 Bârca - circ. JT nr. 3

PTA 1 Gighera, PTA 1 Nedeia
PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Ghercești

PTA Gârlești

09:00 - 17:00

Pielești

PTA 2 Pârșani

09:00 - 17:00

Malu
Mare

PTA CFR Malu Mare

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

2

VÂLCEA

Luni, 18 Octombrie 2021

Incendiu la o casă din Drăgășani.
Arme descoperite în interior

Un incendiu puternic a avut loc
vineri noapte în localitatea Drăgășani,
Vâlcea. Focul a ars acoperișul și
mansarda unei locuințe pe o suprafață
de circa 50 mp. După aproximativ
patru ore de la sosirea echipajelor

la locul intervenției, incendiul a
fost lichidat. Cercetările preliminare
efectuate la fața locului arată că
sursa probabilă de declanșare a
incendiului este jarul sau scânteile
rezultate de la coșul pentru evacuarea

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

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

25.10

08:00-12:00
12:00-16:00
08:45-15:30

Localitatea
Corabia,
Vișina
PriseacaBuicești
Tătulești-sat
Lunca
Tătuleștisat
Momaiu
VulpeniValea
Satului

Zona de întrerupere
CEF Corabia, SOLAR OT Corabia, PTA CORIAS
Corabia, PTA Catalin Autocars, Cartier Tudor
Vladimirescu, PTS SPP 27
PTA UPP Valea Mare, PTA Orange Buicești
PTA 20 kV 2 Măgura
PTA 20 kV Momaiu
LEA 0,4 kV PTA 1 Valea Satului

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

gaz, dar și muniție. Armele au fost
preluate și transportate la sediul
poliției de către reprezentant IPJ,
pentru continuarea cercetărilor
și stabilirea împrejurărilor în care
proprietarul deținea armele.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

25.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 731 - zona Depozit NITELA

09:00 - 16:00

Craiova

PT 336 - străzile: Sărari, Henri Coandă, Al. Mirceşti,
Putnei, Spitalul Filantropia

09:00 - 16:00

Craiova

PT 46 - străzile: Brândușa, Libertății, Matei Basarab,
Bibescu, Bucovăț, Câmpia Islaz, Pictor Iscovescu,
Petuniilor, Ecaterina Teodorini, Alexandru Cel Bun

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

Bistreț
Perișor

PTA 1 Plosca - circ. JT nr. 2
PTA 1 Perișor - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Plenița

PTA 3 Plenița - circ. JT nr. 1

09:00 - 16:00

Băilești

09:00 - 17:00

Melinești

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 11 Oraș Băilești
PTA Ohaba, PTA IAS Bodăiești
PT 704 - străzile: Gheorghe Chiţu, Caracal,
Mureș- parțial

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

2

ACTUALITATE

Marți, 19 Octombrie 2021

Craiova. Ford oprește producția de vehicule și motoare

Ford Craiova suspendă producția
de vehicule și motoare fără să
dea mai multe detalii cu privire
la planurile viitoare de producție.
Reprezentanții companiei au declarat
că angajații care rămân fără activitate

vor beneficia de o indemnizație în
cuantum de 78% din salariul de bază.
„Ca urmare a problemei
aprovizionării cu semiconductori,
care afectează o mare parte din
industria auto globală, în data de 18

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00-17:00

Scornicești,
Negreni,
Tătulești

09:00-17:00

Studina,
Studinița

09:00-17:00

Crusov,
Brastavațu,
Vișina Veche,
Vișina Nouă

08:00-14:00
12:00-16:00
09:00-12:00

Donești

26.10

Stănuleasa
Grădinari

Zona de întrerupere
PTA RDS Negreni, PTA 3 Negreni, PTA OLTWAM
PTA Cabana Studina, PTA CAP Gradinile, PTA Sat
Gradinile, PTA 1 Studina, PTA 2 Studina, PTA 3
Studina, PTA IAS Studina, PTA 1 Sat Studinița, PTA
Orange Studinița
PTA Sat Crusov, PTA Agromec Brastavat, PTA 1
Brastavațu, PTA 2 Brastavațu, PTA 3 Brastavațu,
PTA Epurare Crușov, PTA Romceleal Vișina Gara,
PTA 1 Vișina Nouă, PTA 2 Vișina Nouă, PTA 3 Vișina
Nouă, PTA CAP Zootehnie Vișina Nouă, PTA PECO
Vișina Veche, PTA Gospodărie Apă Vișina, PTA Secție
Agromec Vișina, PTA 1 Vișina, PTA 2 Vișina, PTA 3
Vișina, PTA Agromec Vișina, PTA Romcereal Vișina, PTA
Stație Epurare Vișina
PTA 20 kV Donești
PTA 20 kV Stănuleasa (Vitomirești)
PTA UM Grădinari

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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dispoziția companiei și vor beneficia
de o indemnizație în cuantum de
78% din salariul de bază, precum
și de celelalte drepturi prevăzute de
lege pentru astfel de situații, conform
Contractului Colectiv de muncă în
vigoare”, a spus Ana-Maria Timiș,
purtător de cuvânt Ford.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

21.10

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

octombrie producția de vehicule și
motoare va fi suspendată la fabrica
Ford din Craiova, iar în perioada
19-21 octombrie vom opera într-un
singur schimb (în loc de trei), atât
în Secția de Producție Vehicule cât
și în cea de Producție Motoare. Nu
putem oferi informații cu privire la
planurile noastre viitoare de producție
și continuăm să ne ajustăm producția
în funcție de evoluția aprovizionării cu
semiconductori. Ford monitorizează
îndeaproape situația și ajustăm
programele de producție pentru a
minimiza efectele asupra angajaților,
furnizorilor, clienților și dealerilor
noștri din întreaga Europa. Vehiculele
contractate deja de către clienții
noștri vor fi prioritizate și lucrăm
pentru a ameliora această situație cât
mai curând posibil.
Angajații afectați de această
situație rămân la domiciliu, dar la

26.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Cetate

PTCZ Moară Cetate

09:00 - 17:00

Dioști

PTA 1 Dioști, PT terți: PTA Alimentare cu Apă Dioști,
PTA SMA Dioști, PTA Sere Dioști

09:00 - 17:00

Sadova,
Gângiova

09:00 - 17:00

Calopăr

PTA Bâzdâna – integral

09:00 - 17:00

Podari

PT terți: PTA 818 AC ECUMENICA, PTA 554 Ada
& Roby

09:00 - 14:00

Craiova

PT 337 - str.Târgului, Autobaza RAT

09:00 - 17:00

Craiova,
Șimnicu
de Sus

PTAB 790 Albești, PT terți: PTA 643 - Cimitirul de
Nord, PTA 670 - Remia

PTA Desecări Sadova, PTA IAS Gângiova

09:00 - 17:00

Craiova

PT 644 - str. Râului

09:00 - 16:00

Calafat

PA Calafat, str. Tudor Vladimirescu

09:00 - 16:00

Segarcea

PTCZ Moara IRIL Segarcea

09:00 - 16:00

Maglavit

PTCZ SRP 1+3A Maglavit

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

Bistreț
Segarcea

09:00 - 16:00

Ghercești

09:00 - 17:00

Melinești

PTA 4 Bistreț - circ. JT nr. 2
PTA 2 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA 4
Segarcea - circ. JT nr. 1
PTAB 866 Budică Vasile
PTA Ohaba, PTA IAS Bodăiești

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

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

22.10

23.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-12:00

Brastavățusat Crușov
Olari

LEA JT PTA 2 Olari circuit 1

08:00-16:00
09:00-17:00

Studinița
Verguleasa

PTA Căzănești, PTA Vânești

09:00-17:00

Trepteni,
Vitomirești
Jieni,
Rusănești,
Cilieni,
Potlogeni,
Tia Mare

09:00-17:00

Rusănești

09:00-17:00
08:00-12:00
12:00-16:00

Ianca

08:45-15:30
09:30-12:30

PTA Sat Jieni, PTA 1 Rusănești, PTA 2 Rusănești,
PTA 3 Rusănești,PTA Cazane Rusănești, PTA
Studias Rusănești, PTA Moară Chirea, PTAB ALXROM, PTA 1 Agro Chirea, PTA 2 Agro Chirea, PTA
Balci Rusănești, PTA Cosmote Cilieni, PTA 1 Cilieni,
PTA 2 Cilieni, PTA 3 Cilieni, PTA 4 Cilieni, PTA
AGROMEC Cilieni, PTA CAP Cilieni, PTAb 5 Cilieni,
PTAb 6 Cilieni, PTA Studias Cilieni Moltagro, PTA 1
Potlogeni, PTAb 2 Potlogeni, PTAb 3 Potlogeni, PTA
4 Potlogeni, PTAb 5 Potlogeni, PTAb 3 Tia Mare,
PTA CAP Tia Mare.

22.10

PTA 20 kV 2 Trepteni

Olari Văleni

LEA JT PTA 4 Olari Văleni circuit 2

Curtișoara

PTA X, Y Curtișoara, PTA 1,2,3,4,5 IGO Curtișoara

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

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

Cârna,
Bârca

09:00 - 17:00

Apele Vii

PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele Vii, PT terți: PTA Moară
Cerelae, PTA Moară Apele Vii

09:00 - 17:00

Sadova,
Gângiova
Gighera

PTA Desecări Sadova, PTA IAS Gângiova

Distribuție
New Media Point

PTA 2 Dunăreni - circ. JT nr. 2, PTA 3 Cârna - circ.
JT nr. 2, PTA 1 Bârca - circ. JT nr. 3

PTA 1 Gighera, PTA 1 Nedeia

Verbița

PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1

Craiova,
Șimnicu
de Sus

PTAB 790 Albești, PT terți: PTA 643 - Cimitirul de
Nord, PTA 670 - Remia

09:00 - 16:00

Fărcaș

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTCZ PS/W1 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Calopăr

PTA Dâlga - circ. JT nr. 2

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Filiași

PTAB Fărcășanca

PT 562 - străzile: Fraţii Goleşti, Calea Bucureşti, Vasile
Alecsandri, zona blocurilor: 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 29 A, 29
B, A 18, A 24, C.T., societăţi aflate în incinta pieţei centrale,
S.C. Contas, PT 166 - străzile: Vasile Alecsandri, Fraţii Goleşti,
Mircea Cel Bătrân, Emanoil Chinezul, zona blocurilor: F7, F8,
F9, F10, F11, F12, F13, F14, G3, G4, G5, G6 G7, A18, A19,
A20, A21, A22, A23, A24, PT 164 - străzile: Vasile Alecsandri,
Banu Mihalcea, Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: G1, G2, H1,
H2, H3, E13, E14, E15, E16, F4, F5, F6, PT 527 - str. Calea
Bucureşti, zona blocurilor: A23, A24, A14, A15, A6, A17, A18,
A19, A20, A21, A22, 17A, 17B, 17C, 17D, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15, E16, 17A, 17B, 17D

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 2
PT 370 - străzile: Constantin Lecca, Iancu Jianu,
Filantropiei, Nicolae Titulescu, zona blocurilor: 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, PT 15 - Grădina Botanică, str. Nicolae
Titulescu, Complex Groapă, zona blocurilor: H1, H2,
H3, G2, G1A, G1B, I1, I2, I3, I4, I5, A1, A2, A3, A4, PT
16 - cart. Nicolae Titulescu, zona blocurilor: C9 - C14,
D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, Şcoala nr. 12,
străzile: Opanez, Sabba Ştefanescu, George Enescu,
zona blocurilor: 46, 47, 48, I1, I2, C3, PT 521 - străzile:
Dâmboviţa, George Enescu, zona blocurilor: D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15,
D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25,
D26, D27, D28, D29, PT 45 - străzile: Nicolae Titulescu,
Alexandrescu, Florilor, Poporului, Renaşterii Albişoarei,
Craioviţa, Cernei, Obedeanu, Brestei, Maria Tănase, zona
blocurilor: A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 prim, 6, 6 prim,
7, 8, 9, PT 489 - cart. Nicolae Titulescu, zona blocurilor:
C1 - C13, C21, C23, a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13, PTAB
816 - Seven Residence, PT 817 - str. Calea Severinului,
bloc locuinţe zona Auchan, PTAB 838 M&L Auto, PT terți:
PT 778 - Tribunal Craiova, PT 612 -Supermarket Billa
(Supeco), PT 676 - Auchan Craiovița, PT 764 - Hotel Articus

PTCZ 7 Filiași, bl. E9 - circ. JT nr. 4

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

Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Zona de întrerupere

PTA Eurosentis (SMA), PTA 2 Policlinica Melinești,
PTA Bodăiești Drumul Mare, PT terți: PTAB
Melinești Melinești 1, PTAb AOG Melinești, PTAb CEF Future
Green

09:00 - 17:00

27.10

Localitatea

09:00 - 17:00

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

PTCZ Servici Interne CHE Rusănești, PTCZ TCH
Rusănești
PTA 3 Stație Irigații nr. 3 Agronova, PT Pepinieră Ianca
PTA 20 kV 1 Trepteni

Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

Data

PTA 1, 2 Trepteni, PTA F-ca de Cărămidă Vitomirești

Trepteni

Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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:

Rpp-PP_PTA 20 KV 1 Studiniță

Trepteni

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
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PTA 20 kV 6.67 Sat Crușov

08:45-15:30

09:00-17:00

27.10

Zona de întrerupere

Miercuri, 20 Octombrie 2021

Revistă de cultură și timp liber
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VÂLCEA

Șofer beat, cu identitate falsă
Un bărbat de 34 de ani, din municipiul
Râmnicu Vâlcea a fost oprit marți seară
de polițiști în trafic, pe Drumul Județean
647 pe raza comunei Mihăești. Bărbatul
nu doar că era într-o stare evidentă de
ebrietate, dar în momentul în care polițiștii
i-au cerut să se legitimeze, a oferit o
identitate falsă, menționând că nu are
asupra sa permisul de conducere și actul
de identitate. Oamenii legii l-au testat pe
șofer cu etilotestul, iar în urma testării
bărbatul ar fi avut o alcoolemie de 0,38
mg/l de alcool pur în aerul expirat. În
urma verificărilor efectuate în bazele de

Joi, 21 Octombrie 2021

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

date ale poliției, s-a constatat că șoferul
avea permisul de conducere reținut.
Polițiștii au deschis un dosar penal în
care se efectuează cercetări pentru fals
privind identitatea și conducerea unui
vehicul fără permis de conducere.
Alexandru NICA

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 16:00

Localitatea
Craiova

PT terți: PT 715 Buket

09:00 - 17:00

Caraula

PTA 2 Caraula - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Vârvoru
de Jos

PTA 1 Ciutura - circ. JT nr. 3

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Pleșoi

09:00 - 17:00

Melinești

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

Data

28.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00-17:00

Gura Padinii,
Urzica,
Stăvaru

PTA Canton Silvic Urzica, PTA S.A Transvad Slăveni

08:00-12:00

Brastavățu

12:00-16:00
08:45-15:30
09:00-17:00

Brastavățu

PTCZ Servici Interne CHE Rusănești, PTCZ TCH
Rusănești
PTA 3 Stație Irigații nr. 3 Agronova, PT Pepinieră Ianca

Topana

LEA PTA Sfat Topana circuit 1

Vădastra

LEA JT PTA 6.184 Vădastra 3 circ-1

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

28.10
00:00 - 01:00

09:00 - 17:00

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Distribuție
New Media Point

Craiova

Craiova

PT 562 - străzile: Fraţii Goleşti, Calea Bucureşti, Vasile
Alecsandri, zona blocurilor: 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 29 A, 29
B, A 18, A 24, C.T., societăţi aflate în incinta pieţei centrale,
S.C. Contas, PT 166 - străzile: Vasile Alecsandri, Fraţii Goleşti,
Mircea Cel Bătrân, Emanoil Chinezul, zona blocurilor: F7, F8,
F9, F10, F11, F12, F13, F14, G3, G4, G5, G6 G7, A18, A19,
A20, A21, A22, A23, A24, PT 164 - străzile: Vasile Alecsandri,
Banu Mihalcea, Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: G1, G2, H1,
H2, H3, E13, E14, E15, E16, F4, F5, F6, PT 527 - str. Calea
Bucureşti, zona blocurilor: A23, A24, A14, A15, A6, A17, A18,
A19, A20, A21, A22, 17A, 17B, 17C, 17D, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15, E16, 17A, 17B, 17D

PTA Frasin - integral
PTA Ohaba, PTA IAS Bodăiești

PT 370 - străzile: Constantin Lecca, Iancu Jianu,
Filantropiei, Nicolae Titulescu, zona blocurilor: 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, PT 15 - Grădina Botanică, str.
Nicolae Titulescu, Complex Groapă, zona blocurilor:
H1, H2, H3, G2, G1A, G1B, I1, I2, I3, I4, I5, A1,
A2, A3, A4, PT 16 - cart. Nicolae Titulescu, zona
blocurilor: C9 - C14, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4,
F1, F2, F3, Şcoala nr. 12, străzile: Opanez, Sabba
Ştefanescu, George Enescu, zona blocurilor: 46,
47, 48, I1, I2, C3, PT 521 - străzile: Dâmboviţa,
George Enescu, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14,
D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23,
D24, D25, D26, D27, D28, D29, PT 45 - străzile:
Nicolae Titulescu, Alexandrescu, Florilor, Poporului,
Renaşterii Albişoarei, Craioviţa, Cernei, Obedeanu,
Brestei, Maria Tănase, zona blocurilor: A1, A2,
A3, A4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 prim, 6, 6 prim, 7, 8, 9,
PT 489 - cart. Nicolae Titulescu, zona blocurilor:
C1 - C13, C21, C23, a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13,
PTAB 816 - Seven Residence, PT 817 - str. Calea
Severinului, bloc locuinţe zona Auchan, PTAB 838
M&L Auto, PT terți: PT 778 - Tribunal Craiova, PT
612 - Supermarket Billa (Supeco), PT 676 - Auchan
Craiovița, PT 764 - Hotel Articus
PT 642 - str. Caracal, PECO Petrom, PT 730 – str. Geniștilor,
PT 792 - str. Veteranilor, PT 734 - str. Geniștilor, PT 291 - CAP
Braniște, PT 653 - străzile: Geniștilor, Infanteriei, Marinei,
Vânători de munte, Aviatorilor, Antiaeriană, Independenței, Eroii
Sanitari, PT 637 - str. Potelu, blocuri ANL, PT 155 - străzile:
Homer, Școlii, Codlea, Odesa și aleile aferente, Tarcăului, Potelu,
Ecoului, Bucura, Petria, Fundătura, Homer, Bechetului, PT 601
– străzile: Bucura, Potelu, Oltenița, Eroului, PT 634 – str. Potelu,
PT 697 - str. Potelu, blocuri A.N.L, PT 108 – străzile: Nedeia,
Corcova, Prutului, Sebeș, Potelu, Eroului, Oltenița, Brateș,
Bârsești, Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura, PT 68 - străzile:
Popova şi aleile aferente, Bucura şi aleile aferente, Potelu şi
aleile aferente, Nedeia, Oltenița, Eroului, Corcova, PT terți:
PT 700 - stație Carburanți, PT 767 cart. chinezesc, PT 721 management ZENIT, str. Eroilor Sanitari, PT 675 – ETHOS, PT
710 - Direcția Sanitar – Veterinară

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

Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Zona de întrerupere

Revistă de cultură și timp liber
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OLT

Vineri, 22 Octombrie 2021

Covid. Amenzi de aproape
20.000 de lei în Olt

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Polițiștii din județul Olt au aplicat
în ultimele 3 zile sancțiuni în valoare
de 19.000 de lei pentru nerespectarea
anumitor restricții în contextul
pandemiei. În jur de 200 de oameni ai
legii au verificat mai multe persoane
aflate în carantină, zone aglomerate
dar și mijloace de transport.

Astfel printre cei amendați se
regăsesc un bărbat din Caracal care
circula pe o stradă din oraș, după
ora 20 și nu avea certificat verde
COVID-19 sau declarația pe propria
răspundere. Un alt bărbat din Slatina
a fost amendat în Piața Zahana pentru
lipsa măștii de protecție. Alt cetățean
a fost surprins fără mască într-un
magazin din orașul Potcoava.
Acțiunile de verificare ale polițiștilor
vor continua și în zilele următoare.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

29.10

08:00-12:00
12:00-16:00
08:45-15:30

Sâmburești

Dobrinești
Topana

Zona de întrerupere
PTA 20 kV Dobrinești
PTA 20 kV Vătănești
LEA PTA Sfat Topana circuit 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2021

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

Data

26.10

29.10

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Calafat

09:00 - 16:00

Segarcea

PTCZ Moara IRIL Segarcea

09:00 - 16:00

Maglavit

PTCZ SRP 1+3A Maglavit

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

Bistreț
Segarcea

09:00 - 16:00

Ghercești

09:00 - 17:00

Melinești

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 5 Breasta - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Predești

PTA 1 IMA Predești - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Argetoaia

PTA Novac, PTA Iordăchești, PTA Berbeșu

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Odoleni, PTA Popești

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 5 Breasta - circ. JT nr. 2

PA Calafat, str. Tudor Vladimirescu

PTA 4 Bistreț - circ. JT nr. 2
PTA 2 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA 4
Segarcea - circ. JT nr. 1
PTAB 866 Budică Vasile
PTA Ohaba, PTA IAS Bodăiești

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

2

MEHEDINȚI

Luni, 25 Octombrie 2021

Se prelungește carantina în Drobeta Turnu Severin!
Se prelungește carantina în
Drobeta Turnu Severin și Izvoru
Bârzii. Comitetul Județean pentru
Situaţii de Urgenţă Mehedinți a
aprobat, vineri, 22.10.2021, în
ședință extraordinară, propunerea
Direcției de Sănătate Publică
Mehedinți de prelungire a carantinei
zonale la nivelul acestor localități.
Pentru municipiul Drobeta Turnu
Severin, cu localitățile aparținătoare
orașul Drobeta Turnu Severin, Schela
Cladovei, Dudașu Schelei și Gura
Văii, măsura carantinării se instituie
începând cu data de 25.10.2021, ora
20.00, pentru o perioadă de 7 zile.

Pentru comuna Izvoru Bârzii, cu
satele aparținătoare Izvoru Bîrzii,
Halînga, Schinteiești, Balotești,
Puținei, Schitu Topolniței și Răscolești,
măsura carantinării se instituie
începând cu data de 25.10.2021, ora
08.00, pentru o perioadă de 7 zile.
În cele două unități administrativteritoriale se interzic următoarele
activităţi:
1. organizarea şi desfăşurarea de
mitinguri, demonstraţii, procesiuni,
concerte sau alte tipuri de întruniri
în spaţii deschise, precum şi a
întrunirilor de natura activităţilor
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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
01.11

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00-12:00

Slatina

TRAFO 1 PTCZ PTTR I Slatina, Str. Libertății, Aleea
Muncii

12:00-16:00

Slatina

TRAFO 2 PTCZ PTTR I Slatina, Str. Libertății, Aleea
Muncii

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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sau de divertisment în spaţii închise;
2. organizarea şi desfăşurarea
spectacolelor de tipul drive-in;
3. desfăşurarea de reuniuni cu
prilejul unor sărbători, aniversări,
petreceri în spaţii închise şi/sau
deschise, publice şi/sau private;
4. organizarea de evenimente
private (nunţi, botezuri, mese festive
etc.) în spaţii închise şi/sau deschise;
5. organizarea şi desfăşurarea de
activităţi în cadrul cinematografelor,
instituţiilor de spectacole şi/sau
concerte;
6. organizarea de evenimente şi/
sau activităţi private pentru copii în
spații închise, cum ar fi evenimente
aniversare, locuri de joacă;
7. activitatea cu publicul a
operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare
şi consum al produselor alimentare şi/
sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice,
de tipul restaurantelor şi cafenelelor,
inclusiv al teraselor, în interiorul şi/
sau exteriorul clădirilor. Se permite
comercializarea produselor doar în
sistem „take-away” (la pachet) şi/
sau catering;
8. activitatea cu publicul a
operatorilor economici licenţiaţi
în domeniul jocurilor de noroc,
excepţie făcând agențiile (bilete
jucate în sistem automatizat) care
comercializează bilete de tip LOTO,

pariuri şi lozuri, cu respectarea
măsurilor de protecție sanitară;
9. toate activităţile şi competiţiile
sportive, individuale sau colective,
care se desfăşoară în spaţii închise
sau deschise, inclusiv săli de sport
și/sau fitness, cu excepţia celor
profesioniste organizate de federaţiile
de profil;
10. organizarea pieţelor pentru
produse nealimentare, a târgurilor,
oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor
de vechituri în spaţii închise.
De asemenea, se limitează
programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici din domeniul
comercializării de bunuri alimentare
şi nealimentare până la ora 18:00,
cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor
de distribuţie carburant care pot
avea program non-stop. Se limitează
numărul de persoane în incinta
magazinelor la maximum 30% din
capacitate, cu respectarea normelor
de sănătate publică şi distanţare fizică.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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

01.11

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

00:00 - 01:00

Craiova

PT 549 - străzile: Pelendava şi aleile aferente, Brestei
şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente,
PT 384 - Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata,
Grădiştea şi aleile aferente, PT 158 - str. Fulger şi
aleile aferente, Fragilor şi aleile aferente, Hârşova,
Ogorului, Buşteni și aleile aferente, Motru și aleile
aferente, Răchitei, Prahova, Izvorului și aleile
aferente, Nufărului, Cujmir

09:00 - 17:00

Goiești

PTA Mălăești - integral

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 3

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

2

VÂLCEA

Marți, 26 Octombrie 2021

Vâlcea, codașă la transportul elevilor.
Niciun proiect pe masa CJ

Asociația Elevilor Vâlceni (AVE)
atrage atenția Consiliului Județean
în privința neimplicării în privința
transportului pentru elevi. Lipsa
proiectelor la nivel județean este
principala problemă pe care o

menționează elevii vâlceni, la acest
moment neexistând nici măcar unul.
„Situația privind organizarea
licitațiilor pentru atribuirea traseelor
județene este îngrijorătoare, la nivelul
județului nostru, nu a fost inițiat

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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

02.11

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-12:00

Comuna
Grădinile-sat
Plăviceanca

12:00-16:00

Grădinile

PTA 20 kV Grădinile

09:00 - 17:00

Găvănești

LEA JT PTA 2 Găvănești circuit 1, LEA JT PTA 1
Găvănești circuit 1

09:00 - 17:00

Slatina,
Curtișoara,
Proaspeți

PTA AISE Curtișoara, PTA Romtimex, PTAB General
Trust, PC CEF Solar Elecric Curtișoara, PTA 2 Proaspeți,
PTA Poligon Cireașor, PTA Fermă 2 Martie, PTA Pompe
Apă Proaspeți, PTA St. Betoane Curtișoara, PTA Moară
Proaspeți,

09:00 - 17:00

Colonești

Zona de întrerupere
Rpp-PP_PTA 20 kV Plăviceanca

PTA 2 Colonești circuit 1 spre Vlaici

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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niciun proiect în legătură cu delegarea
gestiunii transportului județean, astfel
în timp ce alte județe au terminat deja
licitațiile, Vâlcea se află printre cele
care nici măcar nu a inițiat un astfel
de proiect. Valabilitatea programelor
de transport expiră la 31 decembrie
2021, dată stipulată în OUG 70/2020,
articolul 66, iar acest lucru cere
măsuri aplicate! Paisprezece județe au
emis hotărâri cu privire la delegarea

contractelor, 11 județe sunt la nivel de
proiect - bineînțeles că Județul Vâlcea
se află printre cele cincisprezece județe
care nu au inițiat niciun proiect privind
delegarea gestiunii transportului
județean, așteptând, pară-se, o
poziție oficială din partea Autorităților
Naționale pentru Reglementarea
Serviciilor Comunitare”, conform AVE.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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

Zona de întrerupere

Craiova

PT 549 - străzile: Pelendava şi aleile aferente, Brestei
şi aleile aferente, Poligonului şi aleile aferente,
PT 384 - Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata,
Grădiştea şi aleile aferente, PT 158 - str. Fulger şi
aleile aferente, Fragilor şi aleile aferente, Hârşova,
Ogorului, Buşteni și aleile aferente, Motru și aleile
aferente, Răchitei, Prahova, Izvorului și aleile
aferente, Nufărului, Cujmir

00:00 - 01:00

Craiova

PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac,
Vulturi, bl. 56 apart., 57 apart., PT 39N - străzile:
Amaradia, Opanez, Plevnei, Făgăraș , Doljului, zona
blocurilor: F11, F12, F13, F14, D3, D4, D5, F25,
F26, F27, F28, PT 121 - străzile: Brazda lui Novac,
Amaradia, Doljului, Colonel Scarlat Demetriade,
zona blocurilor: R1, R1a, R2, R3, cămin, G8, F3, F3
a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, F5 a, D1, D2, D3, D4, PT
120 - străzile: Doljului, Colonel Demetriade Scarlat
- parţial, PT 119 - străzile: Colonel Demetriade
Scarlat, 1 Decembrie 1918 - parţial, PT terți: PT
797 Penny

09:00 - 17:00

Bechet

PTA 1 Bechet - integral, PTA Magazin Bechet integral

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Filiași

00:00 - 01:00

02.11

Localitatea

PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 3
PTA UM Filiași, PT terți: PTA SP1, PTA WINCON

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

2

VÂLCEA
Tablete pentru elevii
din Ocnele Mari

Elevii care studiază la școala din
Ocnele Mari își pot desfășura cursurile pe
noile tablete primite din partea primăriei.
Profesorii se pot bucura la rândul lor de
noi laptopuri pe care își pot pregăti lecțiile
pentru predarea online. Primarul din
localitate, Remus Gabriel Sasu, a vorbit
despre dotarea școlii cu aparatură pentru
derularea cursurilor la cel mai înalt nivel,
atât fizic cât și online.
„Fiecare elev a primit câte o tabletă.
Cu ajutorul acesteia, va putea comunica
cu dascălii, va putea rezolva temele
școlare și le va putea transfera de pe
un dispozitiv pe altul în online. Dascălii
au primit, de asemenea, laptopuri
personale, cu ajutorul cărora pot să-și

pregătească lecțiile și să le predea în
mod direct și în online, conectându-le
la dispozitivele periferice, cum sunt
tablele interactive, retroproiectoarele și
imprimantele de orice fel. Învățământul
modern se face cu ajutorul aparatelor
de înalt nivel tehnologic. Tot prin
acest proiect, școala a fost dotată
cu table interactive, camere video,
retroproiectoare și sisteme all-in-one.
Asigurăm tuturor celor implicați în
procesul de învățământ cele mai bune
și mai moderne mijloace de învățare cu
încredere în succesul școlar al copiilor
din Ocnele Mari”, a spus primarul din
Ocnele Mari, Remus Gabriel Sasu.
Alexandru NICA

Miercuri, 27 Octombrie 2021

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 2021

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

Data

29.10

Interval orar
de întrerupere

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 2021

Predești

09:00 - 17:00

Argetoaia

PTA Novac, PTA Iordăchești, PTA Berbeșu

09:00 - 17:00

Melinești

PTA Odoleni, PTA Popești

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 5 Breasta - circ. JT nr. 2

00:00 - 01:00

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

03.11

09:00 - 16:00

Studinița

Craiova

Craiova

PT 195 - străzile: Principatele Unite, Ştefan Cel Mare, Nicolae Titulescu, PT
70 - str. Păltiniş şi aleea Păltiniş, Principatele Unite, Constantin Brâncuşi, Ştefan
Cel Mare, Avram Iancu, Ovidiu, aleea Licurici, Sf. Gheorghe, George Coşbuc,
PT 27 - străzile: Şerban Vodă, Păltiniş, Remus, Ion Creangă, Brazda Lui Novac,
Doljului, Ovidiu, Aleea Blanduziei, Avram Iancu, Pietăţii, PT 352 - cartier Brazdă,
străzile: Păltiniş, Lămăiţei, Gen. C. Argetoianu, blocurile: K 7, K 8, K 9, K 10, K 11,
K 12, I 1, I 2, I 3, PT 399 - cartier Brazdă, străzile - Mirceşti, Duca, Constantin
Argetoianu, Fraţii Goleşti, Păltiniş, blocurile: M 0, M 1, M 3, M 3, M 4, M 5, M
6, M 7, K 16, K 17, K 18 , K 19, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 25, K 26, K 2,
K 28, K 29, K 34, K 35, K 36, A 10, A 11, A 12, A 13, K 33, K 34, K 56, K 57,
K 58, K 61, K 62, K 63, K 64

Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Craiova

PTAB 20 kV Studinița

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

00:00 - 01:00

Zona de întrerupere

Distribuție
New Media Point

00:00 - 01:00

PTA 1 IMA Predești - circ. JT nr. 1+2

PT 195 - străzile: Principatele Unite, Ştefan Cel Mare, Nicolae Titulescu, PT
70 - str. Păltiniş şi aleea Păltiniş, Principatele Unite, Constantin Brâncuşi, Ştefan
Cel Mare, Avram Iancu, Ovidiu, aleea Licurici, Sf. Gheorghe, George Coşbuc,
PT 27 - străzile: Şerban Vodă, Păltiniş, Remus, Ion Creangă, Brazda Lui Novac
Doljului, Ovidiu, Aleea Blanduziei, Avram Iancu, Pietăţii, PT 352 - cartier Brazdă,
străzile: Păltiniş, Lămăiţei, Gen. C. Argetoianu, blocurile: K 7, K 8, K 9, K 10, K 11,
K 12, I 1, I 2, I 3, PT 399 - cartier Brazdă, străzile: Mirceşti, Duca, Constantin
Argetoianu, Fraţii Goleşti, Păltiniş, blocurile: M 0, M 1, M 3, M 3, M 4, M 5, M
6, M 7, K 16, K 17, K 18 , K 19, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 25, K 26, K 2,
K 28, K 29, K 34, K 35, K 36, A 10, A 11, A 12, A 13, K 33, K 34, K 56, K 57,
K 58, K 61, K 62, K 63, K 64

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

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

00:00 - 01:00

			

Localitatea

Craiova

03.11

PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac, Vulturi, bl. 56
apart., 57 apart., PT 39N - străzile: Amaradia, Opanez, Plevnei,
Făgăraș , Doljului, zona blocurilor: F11, F12, F13, F14, D3, D4,
D5, F25, F26, F27, F28, PT 121 - străzile: Brazda lui Novac,
Amaradia, Doljului, Colonel Scarlat Demetriade, zona blocurilor:
R1, R1a, R2, R3, cămin, G8, F3, F3 a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, F5
a, D1, D2, D3, D4, PT 120 - străzile: Doljului, Colonel Demetriade
Scarlat - parţial, PT 119 - străzile: Colonel Demetriade Scarlat, 1
Decembrie 1918 - parţial, PT terți: PT 797 Penny
PT 448 - cart. Brazda lui Novac, Dacia, zona blocurilor: U 8, U1 - U11,
F3, str. Corniţoiu, bl. 99, PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile: Dacia nr.
60, Constantin Brâncoveanu, PT 447 - cart. Brazda Lui Novac, PT
127 - cart. Brazda Lui Novac, zona blocurilor: T1 - T9, V3, V4, Liceul
Pedagogic Ștefan Velovan, PT 113 - Magazine Complex Simplon,
străzile: 1 Decembrie, Gen. N. Fălcoianu, Mareşal Averescu, zona
blocurilor: D22, D23, D24, D25, D32, D33, D34, T1, T2, T3, F9,
PT 382 - cart. Brazdă, Punct Termic, zona blocurilor: T1, T2, T3,
T4, T5, T6, D26, PT 490 - cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor:
A1 - A35, PT 129 - străzile: Brazda Lui Novac - parţial, Vulturi, 1
Decembrie 1918, Constantin Brâncuşi - parţial, zona blocurilor: A9,
A10, A34, A35, A36, C13b, C13, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii
Constantin Brâncuşi, PT 38 - străzile: Amaradia - parţial, Brazda
Lui Novac - parţial, Turturele, zona blocurilor: H10, H11, H12,
H13, Şcoala Specială, Curtea de Apel Craiova, PT 277 - străzile:
Constantin Brâncuşi - parţial, Principatele Unite, Colegiul Tehnic de
Arte şi Meserii Constantin Brâncuşi, Liceul Tehnologic Transporturi
Căi Ferate Craiova, PT 37 - străzile: Constantin Brâncuşi - parţial,
Nicolae Titulescu, Amaradia - parţial, Principatele Unite
PT 62 - străzile - România Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul Traian,
A.I. Cuza, Decebal, PT 61 - străzile: 13 Septembrie, Dreptăţii,
Împăratul Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu
Carada, România Muncitoare, C.D. Fortunescu, PTAB 856 DRAMAD,
PT 672 - str. Petre Carp, Crișului, PT 21 - străzile - Tudor Vladimirescu,
General Dragalina, Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, Petre
Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, Romain Rolland, Lic. cu
Program Sportiv Petrache Trișcu Craiova, PT 754 - str. Jieţ, Comisariat
Armată, PT 162 - străzile: Caracal, Părului, Bujorului, Dimitrie
Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii Buzeşti, Neajlov, General Dragalina,
Nerva, Carlova, Arieş, Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, PTAB
811 - str. Bujorului, PT 36 - străzile: Eroilor, Alexandru Macedonski,
Vlad Ţepeş, Bujorului, Caracal, Mamaia, Simion Bărnuţiu, Neajlov,
PT 727 - str. Petru Rareş - Medicina Veche, PT 34 - Facultatea De
Medicină, străzile - Petru Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu, străzile
- Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, Muncelu, Matei Millo

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 5 Cârcea, PTAb 2 Cârcea, PT terți: PTA Parc Ștrand, PTA
Com Cant 91, PTCZ Roman Virax, PTCZ Fermă Pelendava, PTA
Fermă Malu Mare

09:00 - 17:00

Gogoșu

PTA 2 Gogoșita - integral

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 3
PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 2, PTA 1 Nedeia - circ. JT nr. 3

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

2

ACTUALITATE

Peste 700 de doljeni sunt internați în
spitalele din județ cu coronavirus

Sute de doljeni sunt internați în
spitale! Conform datelor transmise de
DSP Dolj, în total, în unitățile medicale
din județ sunt internați 745 pacienți
cu Covid-19. O parte dintre ei, mai

exact 31 de pacienți, sunt din alte
Între timp, autoritățile raportează În Craiova incidența este de 9,62
județe. La ATI sunt spitalizate 62 de o incidență crescută a cazurilor de infectări la mia de locuitori, iar în Dolj
persoane.
coronavirus în Grecești (17,85), incidența este 7,11/1.000.
În ultimele 24 de ore au fost Malu Mare (13,76) și Almăj (12,41).
Claudia GROSU
raportate 366 cazuri noi și 16 decese.
De la începutul pandemiei Doljul a
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
înregistrat 41.461 cazuri și 1.016 			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 2021
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
decese. În ceea ce privește vaccinarea
şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
împotriva Covid, până acum s-au siguranţă
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
vaccinat 216.971 de persoane cu energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
doza I, 145.560 cu doza II și 25.483
Interval orar
cu doza III. În total, numărul dozelor Data
Localitatea
Zona de întrerupere
de întrerupere
administrate a urcat la 388.014.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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

Joi, 28 Octombrie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

10:00 - 18:00

Schitu, Catane,
Perieți, Măgura,
Bălteni,Valea
Mare

09:00 - 14:00

Slatina

04.11

Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

PTA 2 Moară Catane, PTA 5 Perieți Pod Măgura,PTA
4 Perieți SMA, PTA 2 Perieți Dispensar Mierlești, PTA
3 Perieți Sfat, PTA 6 Perieți Zootehnie, 1,2,3,4,5
Bălteni, PTA 1 Perieți Magazin, PTA CFR 1,2 Mierlești,
PC Depozit Ecologic Bălteni, PTAB Depozit Ecologic
Bălteni, PTA Fermă Recea, PTA Suin Star

Craiova

00:00 - 01:00

Craiova

PTA Poenii Circuit 1,2 , Str. Poenii nr 38

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
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Editorial
Mihai MĂCEȘ

00:00 - 01:00

Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

30.10

Distribuție
New Media Point

00:00 - 01:00

Craiova

04.11

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Bistreț

PT 195 - străzile: Principatele Unite, Ştefan Cel Mare, Nicolae Titulescu, PT
70 - str. Păltiniş şi aleea Păltiniş, Principatele Unite, Constantin Brâncuşi, Ştefan
Cel Mare, Avram Iancu, Ovidiu, aleea Licurici, Sf. Gheorghe, George Coşbuc,
PT 27 - străzile: Şerban Vodă, Păltiniş, Remus, Ion Creangă, Brazda Lui Novac,
Doljului, Ovidiu, Aleea Blanduziei, Avram Iancu, Pietăţii, PT 352 - cartier Brazdă,
străzile: Păltiniş, Lămăiţei, Gen. C. Argetoianu, blocurile: K 7, K 8, K 9, K 10, K 11,
K 12, I 1, I 2, I 3, PT 399 - cartier Brazdă, străzile - Mirceşti, Duca, Constantin
Argetoianu, Fraţii Goleşti, Păltiniş, blocurile: M 0, M 1, M 3, M 3, M 4, M 5, M
6, M 7, K 16, K 17, K 18 , K 19, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 25, K 26, K 2,
K 28, K 29, K 34, K 35, K 36, A 10, A 11, A 12, A 13, K 33, K 34, K 56, K 57,
K 58, K 61, K 62, K 63, K 64

PT 448 - cart. Brazda lui Novac, Dacia, zona blocurilor: U 8, U1
- U11, F3, str. Corniţoiu, bl. 99, PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile:
Dacia nr. 60, Constantin Brâncoveanu, PT 447 - cart. Brazda Lui
Novac, PT 127 - cart. Brazda Lui Novac, zona blocurilor: T1 - T9,
V3, V4, Liceul Pedagogic Ștefan Velovan, PT 113 - Magazine
Complex Simplon, străzile: 1 Decembrie, Gen. N. Fălcoianu,
Mareşal Averescu, zona blocurilor: D22, D23, D24, D25, D32, D33,
D34, T1, T2, T3, F9, PT 382 - cart. Brazdă, Punct Termic, zona
blocurilor: T1, T2, T3, T4, T5, T6, D26, PT 490 - cart. Brazda lui
Novac, zona blocurilor: A1 - A35, PT 129 - străzile: Brazda Lui
Novac - parţial, Vulturi, 1 Decembrie 1918, Constantin Brâncuşi
- parţial, zona blocurilor: A9, A10, A34, A35, A36, C13b, C13,
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brâncuşi, PT 38 străzile: Amaradia - parţial, Brazda Lui Novac - parţial, Turturele,
zona blocurilor: H10, H11, H12, H13, Şcoala Specială, Curtea
de Apel Craiova, PT 277 - străzile: Constantin Brâncuşi - parţial,
Principatele Unite, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii Constantin
Brâncuşi, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, PT
37 - străzile: Constantin Brâncuşi - parţial, Nicolae Titulescu,
Amaradia - parţial, Principatele Unite
PT 62 - străzile - România Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul Traian,
A.I. Cuza, Decebal, PT 61 - străzile: 13 Septembrie, Dreptăţii,
Împăratul Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu
Carada, România Muncitoare, C.D. Fortunescu, PTAB 856 DRAMAD,
PT 672 - str. Petre Carp, Crișului, PT 21 - străzile - Tudor Vladimirescu,
General Dragalina, Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, Petre
Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, Romain Rolland, Lic. cu
Program Sportiv Petrache Trișcu Craiova, PT 754 - str. Jieţ, Comisariat
Armată, PT 162 - străzile: Caracal, Părului, Bujorului, Dimitrie
Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii Buzeşti, Neajlov, General Dragalina,
Nerva, Carlova, Arieş, Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, PTAB
811 - str. Bujorului, PT 36 - străzile: Eroilor, Alexandru Macedonski,
Vlad Ţepeş, Bujorului, Caracal, Mamaia, Simion Bărnuţiu, Neajlov,
PT 727 - str. Petru Rareş - Medicina Veche, PT 34 - Facultatea
De Medicină, străzile - Petru Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu,
străzile - Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, Muncelu, Matei Millo
PT 62 - străzile - România Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul Traian,
A.I. Cuza, Decebal, PT 61 - străzile: 13 Septembrie, Dreptăţii,
Împăratul Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu
Carada, România Muncitoare, C.D. Fortunescu, PTAB 856 DRAMAD,
PT 672 - str. Petre Carp, Crișului, PT 21 - străzile - Tudor Vladimirescu,
General Dragalina, Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, Petre
Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, Romain Rolland, Lic. cu
Program Sportiv Petrache Trișcu Craiova, PT 754 - str. Jieţ, Comisariat
Armată, PT 162 - străzile: Caracal, Părului, Bujorului, Dimitrie
Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii Buzeşti, Neajlov, General Dragalina,
Nerva, Carlova, Arieş, Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, PTAB
811 - str. Bujorului, PT 36 - străzile: Eroilor, Alexandru Macedonski,
Vlad Ţepeş, Bujorului, Caracal, Mamaia, Simion Bărnuţiu, Neajlov,
PT 727 - str. Petru Rareş - Medicina Veche, PT 34 - Facultatea De
Medicină, străzile - Petru Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu, străzile
- Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, Muncelu, Matei Millo
PTA 2 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2, PTA 3 Ciupercenii Noi - circ.
JT nr. 2
PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 2
PTA 1 Bistreț

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

Trei vâlceni, arestați pentru
infracțiuni în Luxemburg

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Trei vâlceni au fost arestați
miercuri, după ce au fost dați în
urmărire internațională pentru
mai multe fapte grave săvârșite în
Luxemburg. Este vorba despre doi
bărbați de 36 și 45 de ani și o femeie
de 26 de ani, toți trei din Băbeni.

Infracțiunile pentru care cei trei
erau urmăriți constau în înşelăciune,
fals privind identitatea, uz de fals şi
spălare de bani.
„Aceștia erau căutați în vederea
arestării, pentru comiterea mai
multor fapte pe teritoriul statului
Luxemburg, prin aceea că au folosit
în public nume false care nu le-au
aparținut, cu ocazia deschiderii

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 2021

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

Data

05.11

Vineri, 29 Octombrie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Slatina

12:00 - 16:00

Slatina

08:00 - 15:30

BrebeniSlatina

Zona de întrerupere
TRAFO 1 PTCZ 4 Ec. Teodoroiu, Str. Drăgănești,
Ecaterina Teodoroiu
TRAFO 2 PTCZ 4 Ec. Teodoroiu, Str. Drăgănești,
Ecaterina Teodoroiu
PTA Transchin, PTAb Agricultorului, PTCZ Siloz, PC CEF
SC Olt Piess, PTAb CEF SC Olt Piess, PTA Herghelie
Slatina, PTA Depozit MFA, PTA Provincial

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 1 NOIEMBRIE – 7 NOIEMBRIE 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

02.11

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

mai multor conturi de la diferite
instituții, folosirea de acte oficiale
falsificate și spălare de bani, fapte
săvârșite în anul 2015.
Persoanele au fost prezentate
procurorului din cadrul Parchetului

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

00:00 - 01:00

Craiova

PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac,
Vulturi, bl. 56 apart., 57 apart., PT 39N - străzile:
Amaradia, Opanez, Plevnei, Făgăraș , Doljului, zona
blocurilor: F11, F12, F13, F14, D3, D4, D5, F25,
F26, F27, F28, PT 121 - străzile: Brazda lui Novac,
Amaradia, Doljului, Colonel Scarlat Demetriade,
zona blocurilor: R1, R1a, R2, R3, cămin, G8, F3,
F3 a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, F5 a, D1, D2, D3,
D4, PT 120 - străzile: Doljului, Colonel Demetriade
Scarlat - parţial, PT 119 - străzile: Colonel
Demetriade Scarlat, 1 Decembrie 1918 - parţial,
PT terți: PT 797 Penny

09:00 - 17:00

Bechet

PTA 1 Bechet - integral, PTA Magazin Bechet integral

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Ostroveni

09:00 - 17:00

Bechet

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Sadova

PTA 2 Sadova - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 2

05.11

PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 3
PTA UM Filiași, PT terți: PTA SP1, PTA WINCON
PTA 4 Ostroveni - circ. JT nr. 2
PT Blocuri Bechet - bloc B1 - scările: A, B, C
PT 203 - Hotel Militar, Piaţa Veche, str. Matei Basarab, Unirii
(de la Minerva spre Poştă), PT 440 - străzile - Madona
Dudu, Sf. Dumitru, blocurile - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi societaţile
de la parterul blocului, Cinema Modern, Banca Unicredit
Ţiriac, CEC

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

