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MEHEDINȚI

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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:

08.11 08:00-16:00 CTS 20 kV PTAB 3 ScărişoaraScărişoara   

08.11

09:00 - 16:00 Calafat PTCZ 3 Textila Calafat - S.C. MAGLIERIE IMPEX 
S.R.L

09:00 - 16:00 Almăj PTA Dadovici

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 2 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 13:00 Craiova PT 476 - străzile: Borsec, Vişeu, Târnava, Şuşiţa, 
Roznov şi aleile aferente, Sadu, Gorjului, Sinaia

12:00 - 16:30 Craiova
PT 159 - străzile: Drobeta, Gorjului, Sinaia, 
Cărbuneşti, Castorului, Paroşeni, Roznov şi aleile 
aferente

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 2 Dobridor - integral

Situaţia COVID-19 
scapă de sub control 

în Severin

Drobeta Turnu Severin se află de 
trei săptămâni de carantină şi, cu 
toate acestea, rata de incidență a 
crescut de la 9 la 11. Autoritățile locale 
cred că multe persoane circulă în baza 
unor adeverințe false de vaccinare.  
Luni se va întruni Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență.  

„E dificil să opreşti fiecare maşină 
care intră în oraş, să nu le dai voie. 
Nu ştii dacă au sau n-au vaccin. Chiar 
dacă îți arată, poate să fie fals”, spune 

primarul municipiului Drobeta Turnu 
Severin, Marius Screciu.

Pe toată perioada carantinei, elevii 
au învățat în sistem online, programul 
de lucrul cu publicul a fost limitat, iar 
evenimentele private au fost interzise. 
Persoanele nevaccinate pot ieşi din 
casă pe baza unei declarații pe proprie 
răspundere pentru anumite activități 
esențiale.

Drobeta Turnu Severin a fost 
prima reşedință de județ care a 
intrat în carantină în valul patru, iar 
măsura se aplică doar persoanelor 
nevaccinate, scrie digi24.ro.

Documentele pentru şomaj 
tehnic se transmit electronic

Documentele pentru şomaj tehnic 
se transmit electronic, începând de 
luni, 1 noiembrie, anunță Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Mehedinți.

„Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Mehedinți informează 
agenții economici cu privire la faptul 
că, începând cu data de 01/11/2021, 
documentele necesare acordării 
şomajului tehnic în conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2 
octombrie 2021 pentru stabilirea unor 
măsuri de protecție socială a angajaților 
şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării 
ori limitării activităților economice, 

determinate de situația epidemiologică 
generată de răspândirea  Coronavirusului 
SARS-CoV-2, se vor transmite electronic 
la următoarea adresă de e-mail: 
mehedinti@anofm.gov.ro”, se arată în 
comunicatul instituției.

Potrivit sursei, măsura este 
necesară în contextul interzicerii 
suspendării ori limitării activităților 
economice determinate de situația 
ep idemio log i că  genera tă  de 
răspândirea coronavirusului.

Pentru informații actualizate, 
agenții economici sunt rugați să 
consulte periodic site-ul ANOFM: 
www.anofm.ro.

Vera IONESCU
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

MEHEDINȚI

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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:

08.11 08:00-16:00 CTS 20 kV PTAB 3 ScărişoaraScărişoara   

08.11

09:00 - 16:00 Calafat PTCZ 3 Textila Calafat - S.C. MAGLIERIE IMPEX 
S.R.L

09:00 - 16:00 Almăj PTA Dadovici

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 2 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 13:00 Craiova PT 476 - străzile: Borsec, Vişeu, Târnava, Şuşiţa, 
Roznov şi aleile aferente, Sadu, Gorjului, Sinaia

12:00 - 16:30 Craiova
PT 159 - străzile: Drobeta, Gorjului, Sinaia, 
Cărbuneşti, Castorului, Paroşeni, Roznov şi aleile 
aferente

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 2 Dobridor - integral

Situaţia COVID-19 
scapă de sub control 

în Severin

Drobeta Turnu Severin se află de 
trei săptămâni de carantină şi, cu 
toate acestea, rata de incidență a 
crescut de la 9 la 11. Autoritățile locale 
cred că multe persoane circulă în baza 
unor adeverințe false de vaccinare.  
Luni se va întruni Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență.  

„E dificil să opreşti fiecare maşină 
care intră în oraş, să nu le dai voie. 
Nu ştii dacă au sau n-au vaccin. Chiar 
dacă îți arată, poate să fie fals”, spune 

primarul municipiului Drobeta Turnu 
Severin, Marius Screciu.

Pe toată perioada carantinei, elevii 
au învățat în sistem online, programul 
de lucrul cu publicul a fost limitat, iar 
evenimentele private au fost interzise. 
Persoanele nevaccinate pot ieşi din 
casă pe baza unei declarații pe proprie 
răspundere pentru anumite activități 
esențiale.

Drobeta Turnu Severin a fost 
prima reşedință de județ care a 
intrat în carantină în valul patru, iar 
măsura se aplică doar persoanelor 
nevaccinate, scrie digi24.ro.

Documentele pentru şomaj 
tehnic se transmit electronic

Documentele pentru şomaj tehnic 
se transmit electronic, începând de 
luni, 1 noiembrie, anunță Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Mehedinți.

„Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Mehedinți informează 
agenții economici cu privire la faptul 
că, începând cu data de 01/11/2021, 
documentele necesare acordării 
şomajului tehnic în conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2 
octombrie 2021 pentru stabilirea unor 
măsuri de protecție socială a angajaților 
şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării 
ori limitării activităților economice, 

determinate de situația epidemiologică 
generată de răspândirea  Coronavirusului 
SARS-CoV-2, se vor transmite electronic 
la următoarea adresă de e-mail: 
mehedinti@anofm.gov.ro”, se arată în 
comunicatul instituției.

Potrivit sursei, măsura este 
necesară în contextul interzicerii 
suspendării ori limitării activităților 
economice determinate de situația 
ep idemio log i că  genera tă  de 
răspândirea coronavirusului.

Pentru informații actualizate, 
agenții economici sunt rugați să 
consulte periodic site-ul ANOFM: 
www.anofm.ro.

Vera IONESCU
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EVENIMENT

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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:

10.11
08:00-16:00 CTS 20kV PTAB 5 ScărişoaraScărişoara

10.11

09:00 - 16:00
Banu 

Mărăcine PTCZ Siloz Banu Mărăcine
09:00 - 16:00 Valea 

Stanciului
PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Craiova PT 294 - sat Făcăi  
09:00 - 17:00 Craiova PT 51 IML - b-dul Decebal, incinta I.M.L. şi societățile 

aflate pe platforma I.M.L, zona blocurilor: S1, S2, 
S3, 1, 2, 3, 4, 5, 6

09:00 - 13:00 Pieleşti PTA 2 Pieleşti - circ. JT nr. 1
12:00 - 16:30 Podari PTA 7 Podari - integral
09:00 - 17:00 Greceşti PTA Greceşti, PTA SMA Greceşti, PTA Busu, PTA 

Grădiştea, PTA SMA Busu, PTA Stănceşti

08:45-15:30 LEA JT PTA 1 Studina circuit-4Studina

05.11

08:00 - 12:00
TRAFO 1 PTCZ 4 Ec. Teodoroiu, Str. Drăgăneşti, 
Ecaterina TeodoroiuSlatina   

12:00 - 16:00 TRAFO 2 PTCZ 4 Ec. Teodoroiu,  Str. Drăgăneşti, 
Ecaterina Teodoroiu

Slatina

08:00 - 15:30 PTA Transchin, PTAb Agricultorului, PTCZ Siloz, PC CEF 
SC Olt Piess, PTAb CEF SC Olt Piess, PTA Herghelie 
Slatina, PTA Depozit MFA, PTA Provincial

Brebeni-
Slatina

08:45 -15:30 LEA JT PTA 1 Studina circuit-1Studina

10:00 - 18:00
PC CEF Development Devat, PC CEF 
Development  Deset, PC CEF Development  
Seduum, PC CEF Development  Osum, PTSol 
SPP50, PTA Puț 6,7 Celaru, PTA Gaz MFA, PTA 
MFA 1,  PC CEF Solek Tau, PC CEF GAMMA, 

Redea

Accident cu 4 autoturisme pe o stradă din Craiova
Un accident rutier a avut loc 

marți pe strada Arieş din Craiova. 
În carambol au fost implicate 4 
autoturisme. Una dintre maşini, 
condusă de o tânără de 21 de ani 
din Craiova a intrat în coliziune 

cu un autoturism condus de un 
bărbat din Daneți. Autoturismul la 
volanul căruia se afla bărbatul a fost 
proiectat într-un altul, care a fost la 
rândul lui proiectat într-un al 4-lea 
autoturism. Tânăra de 21 de ani a 

fost transportată la spital pentru 
îngrijiri medicale şi probe biologice. 
Polițiştii au deschis un dosar penal 
pentru vătămare corporală.

„La fața locului s-au deplasat 
polițiştii, care au stabilit că un 
autoturism condus pe strada Arieş, 
către strada A. I. Cuza, de o tânără 
de 21 de ani, din Craiova a intrat 
în coliziune cu un autoturism, care 
circula în faţa sa, condus de un 
bărbat de 60 de ani, din Daneţi, 
ulterior lovind un gard de pe partea 
stângă a sensului de mers.

Din impact, cel din urmă, fost 
proiectat către înainte, într-un alt 
autoturism condus de o femeie 
de 40 de ani din Craiova, care a 
lovit la rândul său, din spate un alt 
autoturism condus de un tânăr de 26 

de ani, din localitate.
În urma evenimentului rutier, 

conducătoarea  auto de 21 de ani 
a fost transportată la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale, 
dar şi pentru recoltarea de probe 
biologice pentru stabirea alcoolemiei, 
întrucât nu a putut fi testată cu 
aparatul alcooltest la faţa locului. 
Pentru ceilalţi conducători auto, 
aparatul alcooltest a indicat un 
rezultat negativ. În cauză, polițiştii au 
întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă, iar cercetările 
sunt continuate, pentru stabilirea 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul”, conform IPJ Dolj.

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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 Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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:

11.11
08:00-16:00 CTS 20kV PTAB 2 PlăviceniScărişoara-

Plăviceni

11.11

09:00 - 16:00 Craiova PT 130 Confecții - S.C. MECONF S.A.

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 2

12:00 - 16:30 Filiaşi PTA 2 Fratoştița
09:00 - 17:00 Perişor PTA 1 Perişor - circ. JT nr. 4
09:00 - 17:00 Plenița PTA 3 Plenița - circ. JT nr. 1

08:45-15:30 LEA  PTA 1 Profa circuit-1Profa

08.11

09:00 - 16:00 Almăj PTA Dadovici

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 2 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 13:00 Craiova PT 476 - străzile: Borsec, Vişeu, Târnava, Şuşiţa, 
Roznov şi aleile aferente, Sadu, Gorjului, Sinaia

12:00 - 16:30 Craiova
PT 159 - străzile: Drobeta, Gorjului, Sinaia, 
Cărbuneşti, Castorului, Paroşeni, Roznov şi aleile 
aferente

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 2 Dobridor - integral

08.11

08:00-16:00 CTS 20 kV PTAB 3 ScărişoaraScărişoara   
08:45-15:30 LEA JT PTA 1 Studina- circuit 2Studina

10:00-18:00
PTA 2 Bărcăneşti, PTAB Spital Greci, PTA 3 
Greci SMA, PTA 1 Moară Greci, PTA Sfat Lisa, 
PT 1 Sfat Schitu, PTA 2 Schitu Brutărie, PTA 
Mimadi SRL Catane, PTA 1, 2 Catane, PTA 2, 3, 
4, 5, 6 Perieți

Perieți, 
Catane, 
Schitu, 
Greci, 

Vâlcele, 
Bărcăneşti

Două creşe moderne vor fi construite în Olt

Două creşe moderne urmează să 
fie construite în Slatina şi Caracal. 
Ministerul Dezvoltării a aprobat marți 
construirea mai multor creşe la nivel 

național. Printre cele 43 de unități 
se regăsesc şi cele două din județul 
Olt. Lucrările sunt programate în 
primăvară, la acest moment urmând 
să fie demarată procedura de 
achiziție publică pentru identificarea 
constructorilor.

Creşele construite de minister 

se vor a fi prietenoase cu mediul 
înconjurător, acestea beneficiind de 
energie care va proveni parțial din 
surse regenerabile, precum panourile 
fotovoltaice. Totodată, acestea vor fi 
dotate cu săli de joacă, dormitoare, 
bucătărie şi spălătorie proprie, sală 
pentru festivități, cabinet medical, 

spații administrative şi spațiu de 
joacă amplu, în aer liber.

În proiectul ministerului sunt 
cuprinse de asemenea alte creşe care 
vor fi construite în mai multe localități 
din Oltenia, precum Drobeta Turnu 
Severin, Motru dar şi localitatea 
doljeană Calafat.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 NOIEMBRIE – 14 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:

12.11

09:00 - 12:00 PTAB 4 Plutitor UnimineralPiatra Olt

12.11

09:00 - 16:00 Craiova PT 184 - str. Dunării - Casa  Agronomului, secția 
animale

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3

09:00 - 13:00 Craiova PT 573 - sat Cernele
12:00 - 16:30 Argetoaia PTA 1 Salcia
09:00 - 17:00 Bechet PTA SMA Bechet - circ. JT nr. 1+2+3

08:00 - 12:00 TRAFO 1 PTCZ 16 Ec. Teodoroiu, Strada Cura 
Voda,Str. Dorobanți

Slatina

12:00 - 16:00 TRAFO 1 PTCZ 19 Ec. Teodoroiu, Strada Cura 
Voda Str. Elena Doamna

Slatina

08:45 - 15:30 LEA  PTA 1 Profa circuit-2Profa

09.11

09:00 - 16:00 Cetate PTCZ SPA 1 Cetate

09:00 - 16:00 Băileşti PTCZ SRP 11, PTCZ SPP 12

09:00 - 17:00 Plenița PTA IAS Plenița, PT terți: PTA Bitely

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 13:00 Craiova PT 108 - străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, Sebeş, Potelu, Eroului, 
Oltenița, Brateş, Bârseşti, Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura

12:00 - 16:30 Craiova PT 68 - str. Popova şi aleile aferente, Bucura şi aleile aferente, Potelu 
şi aleile aferente, Nedeia, Oltenița, Eroului, Corcova

09:00 - 17:00 Calafat PTCZ Fabrica de Gheață

09:00 - 17:00 Segarcea PTTCZ Moară IRIL Segarcea

09:00 - 17:00 Moțăței PTA 2 Dobridor - integral

09:00 - 17:00 Craiova PT 581 - străzile: Vişinului, Trandafirului, circ. JT nr. 2

09:00 - 14:00 Craiova PTCZ 678 - zona Ciupercă, circ. JT nr. 2, str. Șoimului

Măsuri pentru combaterea 
pestei porcine africane

Comitetul  Județean pentru 
Situații de Urgență Mehedinți s-a 
întrunit ieri, 4 noiembrie, pentru 
aprobarea programului de măsuri al 
Direcţiei Sanitare Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Mehedinţi, cu 

privire la combaterea focarului de 
pestă porcină africană, din Drobeta 
Turnu Severin, precum şi măsurile 
care se impun în zonele de restricție.

„În data de 1.11.2021, a fost 
confirmată prezenţa virusului pestei 
porcine africane într-o exploataţie 
din Drobeta Turnu Severin, unde au 
fost recoltate probe de organe la un 

porc mort. Exploataţia a fost plasată 
sub supraveghere oficială, au fost 
aplicate măsuri de restricţie pentru 
circulaţia persoanelor, animalelor, 
a produselor, şi a mijloacelor de 

transport, precum şi dezinfecţia 
exploataţiei”, potrivit Instituției 
Prefectului Mehedinți.

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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:

15.11

15.11

00:00 - 01:00 Craiova

PT 208 - str. Brestei - I.E.F.S., Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară, PT 400 - str. Căpşunilor şi 
aleile aferente, Moreni, Slănic, PT 112 – străzile - 
Râului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, D. Grecescu, 
Pui De Lei, Brestei, Nectarului şi aleea 1 Nectarului, 
PT 4 – străzile: Albinelor,  Buşteni,  Motru şi 
aleile aferente, Fulger şi aleile aferente, Brestei, 
Nectarului şi aleile aferente, Pui de Lei, PT 158 - str. 
Fulger şi aleile aferente, Fragilor şi aleile  aferente, 
Hârşova, Ogorului, Buşteni şi aleile aferente, Motru 
şi aleile aferente, Răchitei, Prahova, Izvorului şi 
aleile aferente, Nufărului, Cujmir, PT 384 – Bâlteni, 
Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile 
aferente, PT 549 – străzile: Pelendava şi aleile 
aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi 
aleile aferente

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3

09:00 - 13:00 Gherceşti PTA 1 Gherceşti
12:00 - 16:30 Castranova PTA 4 Castranova
09:00 - 17:00 Bistreț PTA Solar Bistreț - circ. JT nr. 1

08:45 - 15:30 LEA JT PTA  6.97 Rusăneşti 2 circuit 3Rusăneşti

09:00 - 17:00 Tălpaş PTAB Tălpaş - integral

10.11

09:00 - 16:00
Banu 

Mărăcine PTCZ Siloz Banu Mărăcine
09:00 - 16:00 Valea 

Stanciului
PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00 Craiova PT 294 - sat Făcăi  
09:00 - 17:00 Craiova PT 51 IML - b-dul Decebal, incinta I.M.L. şi societățile 

aflate pe platforma I.M.L, zona blocurilor: S1, S2, 
S3, 1, 2, 3, 4, 5, 6

09:00 - 13:00 Pieleşti PTA 2 Pieleşti - circ. JT nr. 1
12:00 - 16:30 Podari PTA 7 Podari - integral
09:00 - 17:00 Greceşti PTA Greceşti, PTA SMA Greceşti, PTA Busu, PTA 

Grădiştea, PTA SMA Busu, PTA Stănceşti
09:00 - 17:00 Craiova PT 495 – circ. JT nr. 2, cart. Lăpuş, str. Grigore 

Pleşoianu

Copile de 9 şi 12 ani, vândute de bunică pe doi galbeni din aur
Două fete de 9 şi 12 ani au fost 

vândute de bunica lor pe doi galbeni 
din aur. Adică aproximativ o mie de 
euro de fiecare copilă.

Cele două minore erau crescute 
de bunică întrucât nu au tată, iar 
mama lor are probleme psihice. La 
începutul acestei săptămâni însă, 
vecinii au anunțat Protecția Copilului 
după ce ar fi aflat că femeia şi-ar fi 
vândut nepoatele.

„Este vorba despre două surori, 
una de 9 ani şi cealaltă de 12 ani, 
căsătorite contra unor sume de 
bani, mai exact un galben. Asta ni 
s-a spus din declarațiile fetițelor şi a 
bunicii. Una cu forța în Dolj, cealaltă 
căsătorită în localitatea Motru. Între 

timp, cea căsătorită în localitatea 
Motru, vorbim de minora de 12 ani, 
s-a şi întors la domiciliul bunicii din 
cauza faptului că era bătută, spune 
ea, de familia în care ajunsese”, 
a declarat Adrian Bidilici, director 
DGASPC Mehedinți.

Un galben este de fapt un ban de 
aur şi valorează aproximativ o mie 
de euro. Pentru această sumă, fetele 
au fost luate de acasă şi căsătorite 
cu forța.

Psihologul Lorena Popescu spune 
că fetele erau  debusolate: „Au 
fost introduse într-un program de 
consiliere. În prezent sunt, putem 
spune, aproape echilibrate emoțional 
şi se lucrează la depăşirea problemelor 

cu care se confruntă”.
„Cele două minore au fost 

prezentate serviciului de medicină 
legală Mehedinți, efectuându-se 
cercetări în vederea examinării 
pentru stabilirea situației de fapt. 
În cauză se continuă cercetările sub 
aspectul săvârşirii infracțiunilor de 
rele tratamente aplicate minorului 
şi agresiune sexuală”, a declarat 
Gabriela Ciocioană, purtător de 
cuvânt IPJ Mehedinți, potrivit digi24.
ro.

Eliza RADU
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ACTUALITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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:

16.11

16.11

00:00 - 01:00 Craiova

PT 208 - str. Brestei - I.E.F.S., Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară, PT 400 - str. Căpşunilor şi 
aleile aferente, Moreni, Slănic, PT 112 – străzile - 
Râului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, D. Grecescu, 
Pui De Lei, Brestei, Nectarului şi aleea 1 Nectarului, 
PT 4 – străzile: Albinelor,  Buşteni,  Motru şi 
aleile aferente, Fulger şi aleile aferente, Brestei, 
Nectarului şi aleile aferente, Pui de Lei, PT 158 - str. 
Fulger şi aleile aferente, Fragilor şi aleile  aferente, 
Hârşova, Ogorului, Buşteni şi aleile aferente, Motru 
şi aleile aferente, Răchitei, Prahova, Izvorului şi 
aleile aferente, Nufărului, Cujmir, PT 384 – Bâlteni, 
Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile 
aferente, PT 549 – străzile: Pelendava şi aleile 
aferente, Brestei şi aleile aferente, Poligonului şi 
aleile aferente

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3

09:00 - 13:00 Desa PTA 1 Desa
12:00 - 16:30 Desa PTA 2 Desa (PTAB Desa)
09:00 - 17:00 Verbița PTA Verbița - circ. 4, iluminat public

12:00 - 16:00 PTA 20 kV BărbălăiBărbălăi

09:00 - 15:00 Craiova PT 461 –  integral, cart. Sărari – Siloz, zona 
blocurilor: K2 - K13

09:00 - 16:00 Craiova PT 395 - B-dul Decebal, incinta I.M.L.

11.11

09:00 - 16:00 Craiova PT 130 Confecții - S.C. MECONF S.A.
09:00 - 17:00 Valea 

Stanciului
PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 2

12:00 - 16:30 Filiaşi PTA 2 Fratoştița
09:00 - 17:00 Perişor PTA 1 Perişor - circ. JT nr. 4
09:00 - 17:00 Plenița PTA 3 Plenița - circ. JT nr. 1

09:00 - 10:00 Melineşti PTA 1 Melineşti, PTA 2 Avicola Godeni, PT terți: 
PTA Blocuri Melineşti, PTA Moară Melineşti, PTA 
Ocol Silvic Melineşti

10:00 - 16:00 Melineşti PTA 2 Avicola Godeni, PT terți: PTA Moară 
Melineşti

16:00 - 17:00 Melineşti PTA 1 Melineşti, PTA 2 Avicola Godeni, PT terți: PTA 
Blocuri Melineşti, PTA Moară Melineşti, PTA Ocol 
Silvic Melineşti

09:00 - 17:00 Craiova PT 649 - circ. JT nr. 1, străzile: Dobrogea, Drobeta
09:00 - 17:00 Cernăteşti PTA Rasnicu Bătrân – integral
09:00 - 17:00 Amărăştii 

de Jos
PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 4 
Prapor, PTA 4 Amărăştii de Jos, PTA 5 Amărăştii de 
Jos, PTAB 2 Amărăştii de Jos, PTA 3 Amărăştii de 
Jos, PTA 1 Amărăştii de Jos, PTA Pompe Amărăştii 
de Jos, PT terți: PTA SMA 1 Amărăştii de Jos, PTA 
Stație Apă Amărăştii de Jos, PTA Moară ALEX

08:00 - 12:00 PTA 20 kV CAP TătuleştiTătuleşti

08:45 - 15:30 LEA JT PTA  6.97 Rusăneşti 2 circuit 4Rusăneşti

10:00 - 15:00 PTA Oteştii de Jos, PTA Grup Social Oteşti, PTA 
Orange Cungrea, PTM Parc 2 Oteşti, PTA S1583 
(435), PTA 2528

Cungrea, 
Oteşti, 

Ministrul Educației: Cursuri cu prezență fizică în şcolile din localitățile 
unde rata de infectare este sub 3 la mie, indiferent de rata de vaccinare

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu 
a anunțat că va propune autorităților 
sanitare să permite desfăşurarea cursurilor 
cu prezență fizică în şcolile din localitățile 
unde rata de infectare este sub 3 la mie, 
indiferent de rata de vaccinare. Ministrul 
a precizat că va face propunerea către 
ministerul Sănătății şi CNSU, însă, cel 
puțin în această săptămână, şcolile vor fi 
deschise după regulile cunoscute.

„Peste 2 milioane de elevi şi preşcolari 
au putut merge luni cu prezență fizică 
pe baza unei rate de 60%. Apreciez 
înțelegerea acelor profesori care au înțeles 

cât de importantă este vaccinare. Într-o 
săptămână numărul şcolilor cu rată de 
peste 60% a crescut cu 1.000.

În măsura în care autoritățile sanitare 
sunt de acord, voi propune următorul lucru: 
în localitățile în care rata de incidență este 
mai mică de 3 la mie să se poată renunța 
la acest prag minim de vaccinare. În acest 
fel am putea da posibilitatea acelor localități 
din mediul rural unde nu sunt infectați, dar 
nici foarte mulți vaccinați să poată deschide 
şcolile cu prezență fizică. Voi asuma această 
decizie în raport cu autoritățile sanitare. 
(…) Această propunere este o tranziție 

către normalitate, normalitatea este aceea 
în care toți copiii merg la şcoală sau la 
grădiniță.

Săptămâna asta lucrurile se desfăşoară 
după regulile cunoscute. Nu pot să dau 

niciun orizont de timp, pentru că decizia 
trebuie analizată de către Ministerul 
Sănătății şi apoi de către CNSU”, a declarat 
ministrul la Digi24.

Vera IONESCU
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ACTUALITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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:

17.11

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00 Craiova PT 543 - integral, străzile:  Izvarna, Lebedei, 
Dorobanților, Sovata, Corabia, Negoiu

09:00 - 17:00 Bechet PTA 2 Bechet - circ. JT nr. 2
09:00 - 13:00 Giubega PTA 1 Giubega – integral
12:00 - 16:30 Afumați PTA 2 Boureni - integral

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

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ IUPS Filiaşi

08:00 - 16:00 CLI 20 kV PA 1 Balş-PTCZ 15_PROTBalş

12.11

09:00 - 16:00 Craiova PT 184 - str. Dunării - Casa  Agronomului, secția 
animale

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3

09:00 - 13:00 Craiova PT 573 - sat Cernele
12:00 - 16:30 Argetoaia PTA 1 Salcia
09:00 - 17:00 Bechet PTA SMA Bechet - circ. JT nr. 1+2+3
09:00 - 17:00 Argetoaia PTAB Piria - integral

17.11

STUDIU! Vaccinul HPV scade riscul 
de cancer cervical cu aproape 90%. 

„Impactul a fost uriaş”

Noile descoperiri în medicină se 
țin lanț, astfel că un studiul britanic, 
publicat în revista The Lancet, a 
monitorizat efectele vaccinului 
anti-HPV, după ce vaccinarea de 
acest tip a început în Anglia, în 
2008. Fetele de atunci sunt acum 

persoane adulte iar cercetarea a 
arătat o reducere atât a leziunilor 
precanceroase cât şi a cancerului 
cervical (87%). Centrul de cercetare 
Cancer Research UK a calificat 
rezultatele drept „istorice”, pentru 
că demonstrează faptul că vaccinul 
salvează vieţi, informează BBC.

În Marea Britanie, vaccinul 
anti-HPV este administrat la fetele 

cu vârste între 11 şi 13 ani iar 
din 2019 sunt vaccinaţi şi băieţii. 
„Impactul a fost uriaş”, a afirmat 
prof.  Peter  Sas ien i ,  unul  d in 
cercetătorii de la King’s College 
London. Cifrele nu au fost însă atât 
de substanţiale la adolescentele 
care a fost vaccinate după ce au 
devenit active sexual.

Studiul estimează că programul 

de vaccinare HPV a prevenit circa 450 
de cancere şi 17.200 de precancere. 
Prof. Sasieni spune că asta e doar 
„vârful icebergului”, fiindcă cifrele 
vor creşte în timp. Însă cercetările 
trebuie să continue, fiindcă există 
încă semne de întrebare legate de 
durata protecţiei oferită de vaccin şi 
de necesitatea de un rapel la vârsta 
de mijloc.
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ACTUALITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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:

18.11
09:00 - 17:00 Pleşoi PTA 2 Pleşoi - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA Pleşoi – 

integral
09:00 - 13:00 Zănoaga PTA 2 Zănoaga - integral
12:00 - 16:30 Călăraşi PTA 1 Călăraşi - integral
00:00 - 01:00 Craiova PT 194 (PA 7) - străzile: Carol I, Basarabia, Nicovalei, 

Banu Mărăcine, bld. Dacia, zona blocurilor: A1, A2, 
A3, C1, C2, F1, F2, F3, E1, E2, E3, V

09:00 - 17:00 PTCZ 11 Crişan II, Str Vioreleleor nr 2CSlatina

09:00 - 17:00
Valea 

Stanciului PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 5

08:00 - 16:00 CLI 20 kV PA 1 Balş-PTCZ 7_PROTBalş
18.11

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

Urmărit de poliție, s-a răsturnat cu maşina
Un bărbat de 39 de ani, din 

comuna Izvoare, s-a urcat beat la 
volan şi a gonit cu viteză pe străzile 
Craiovei după ce nu a vrut să oprească 
la semnalele polițiştilor. Cursa nebună 
nu a durat mult deoarece şoferul 
s-a răsturnat cu maşina. Urmărirea 
s-a finalizat la intersecția străzilor 
Popoveni cu strada Constantin 
Severeanu, unde, autoturismul în 
cauză a acroşat şi două autoturisme, 
parcate regulamentar.

„Depistat în timp ce conducea un 
vehicul sub influenţa alcoolului, după 
ce nu a oprit la semnalul poliţiştilor 

şi a fost implicat într-un accident 
de circulaţie cu pagube materiale. 
Noaptea trecută, polițişti din cadrul 
Secției 2 Poliție Craiova aflându-se 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
pe Bulevardul 1 Mai, din Craiova 
au efectuat semnal regulamentar 
de oprire unui autoturism, al cărui 
conducător nu s-a conformat şi a 
mărit viteza de deplasare.

Polițiştii au pornit în urmărirea 
autoturismului, cu semnalele acustice 
şi luminoase ale autospecialei de 
poliţie în funcțiune, pe mai multe străzi 
din Craiova. Urmărirea s-a finalizat 

la intersecția străzilor Popoveni cu 
strada Constantin Severeanu, unde, 
autoturismul în cauză a acroşat două 
autoturisme, parcate regulamentar, 
iar ulterior s-a fi răsturnat.

Poliţiştii au legitimat conducătorul 
autoturismului, stabilind că este un 
bărbat de 39 de ani, din comuna 
Izvoare. Bărbatul a refuzat transportul 
la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Cel în cauză a fost testat 
cu aparatul alcooltest, care a indicat 
o concentrație de 0,68 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, totodată, fiind 

condus la spital pentru recoltarea de 
probe biologice, în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză, polițiştii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența băuturilor 
alcool ice, iar cercetări le sunt 
continuate sub supravegherea unui 
procuror din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Craiova, urmând 
ca la finalizare să fie propusă soluţie 
legală” - IPJ Dolj.

Claudia GROSU
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PUBLICITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 NOIEMBRIE – 21 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:

19.11

09:00 - 17:00 Segarcea PTA 2 Segarcea - circ. JT nr. 1+2, PTA 4 Segarcea 
- circ. JT nr. 1

09:00 - 13:00 Ciupercenii 
Noi

PTA 3 Ciupercenii Noi - integral

00:00 - 01:00 Craiova PT 194 (PA 7) - străzile: Carol I, Basarabia, 
Nicovalei, Banu Mărăcine, bld. Dacia, zona 
blocurilor: A1, A2, A3, C1, C2, F1, F2, F3, E1, 
E2, E3, V

00:00 - 01:00 Craiova

PT 485 - străzile: Constantin Brâncoveanu, bld. Dacia, 
restaurant Olimp, zona blocurilor: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 
10a, 10b, 5, C.T., Liceul Tehnologic George Bibescu, PT 
457 - cart. Brazdă,  b-dul Dacia, zona blocurilor: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, S1, S2, S3, 
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 terți: PTRAB 
786 CORESI, PTAB 605 Orange - bd. Dacia

10:00 - 13:00 PTA Sat FrăsinețDobrosloveni-
Sat Frăsineț

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 508:00 - 16:00 CLI 20 kV PA 1 Balş-PTCZ 9_PROTBalş
19.11

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

00:00 - 01:00 Craiova

PT 485 - străzile: Constantin Brâncoveanu, bld. Dacia, 
restaurant Olimp, zona blocurilor: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 
10a, 10b, 5, C.T., Liceul Tehnologic George Bibescu, PT 
457 - cart. Brazdă,  b-dul Dacia, zona blocurilor: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, S1, S2, S3, 
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 terți: PTRAB 
786 CORESI, PTAB 605 Orange - bd. Dacia

20.11
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VÂLCEA

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

22.11
09:00 - 16:00 Craiova PT 30 - străzile: Nicolae Iorga, Cornului, Pastorului, 

Buciumului, Bucovina, Maramureş, zona blocurilor: 
J 32 - J 42

09:00 - 17:00 Sopot PTA Sârsca - circ. JT nr. 1+2, PTA Pietroaia - circ. 
JT nr. 1+2

09:00 - 17:00 Scaeşti PTA 3 Scaeşti - integral

08:00 - 16:00 CLI 20 kV ST. Balş - PA2 Balş PROTBalş

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 5

08:00 - 16:00 RT CS-CLI 20 PTCZ 3 Crişan I-PTCZ PTTR PROTSlatina

22.11
10:00 - 13:00 PTA 1 Milcov Deal

Milcov, 
Milcov din 

Deal

09:00 - 11:00 PTAB Poganu
Comuna 

Verguleasa-
Sat Poganu

08:45 - 15:30 LEA JT PTA 1 Șopârlița, circuitele: 1, 2, 3Șopârlița

09:00 - 17:00 PTA Casa Agronomului
Comuna 
Grădinari-

sat 
Plăviceni

Elevii vâlceni, noi reproşuri la adresa 
Ministrului Educației

Asociația Vâlceană a Elevilor 
(AVE) a solicitat ca Sorin Cîmpeanu 
să nu fie numit în viitorul Guvern 
în poziția de Ministru al Educației. 

Acțiunii AVE s-au alăturat şi elevi din 
mai multe oraşe din țară, inclusiv din 
capitală.

Elevii susțin că Institutul Național 

de Sănătate Publică a transmis 
multiple adrese în care a afirmat 
faptul că nu au fost consultați 
legat de condiționarea deschiderii 
şcol i lor în funcție de rata de 
vaccinare a angajaților din unitatea 
de învățământ. Astfel, declarațiile 
Ministrului de acum câteva zile în 
care afirma că „acest prag de 60% 
s-a conturat în urma discuțiilor 
cu specialiştii din INSP şi DSP” se 
dovedesc a fi nişte minciuni.

„Dacă săptămâna aceasta Sorin 
Cîmpeanu ne critica pentru că nu 
suntem de acord cu măsurile luate de 
specialiştii din sănătate deşi nu avem 
studii de specialitate în domeniu, fapt 
care ar genera incompatibilitatea 
cu titulatura de elev, acum putem 

observa faptul că însuşi dumnealui 
era cel ce făcea acest lucru, refuzând 
să consulte Institutul Național de 
Sănătate Publică cu privire la o 
problemă ce vizează sănătatea 
publică. Acțiunile sale nu au alt obiect 
decât a degrada pe toată lumea, de 
la elevi, părinți, profesori, până la 
cercetători şi specialişti. Deschiderea 
şcolilor în funcție de rata de vaccinare 
a personalului angajat nu are niciun 
fundament, aceasta putând să 
reprezinte un pericol uriaş pentru 
elevi. Educația elevilor, şi în contextul 
actual, viețile elevilor, nu pot fi lăsate 
în mâinile sale. Solicităm ca Sorin 
Cîmpeanu să nu fie numit ministru 
în viitorul Guvern”, a transmis AVE.

Alexandru NICA



Marți, 16 Noiembrie 20212

Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Revistă de cultură și timp liber

VÂLCEA

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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 Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

23.11 09:00 - 17:00 Brabova PTA 1 Brabova - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 Brabova - 
circ. JT nr. 1+2

08:00-16:00 RT CS-CLI 20 PTCZ 3 Crişan 1-PTCZ 4 Crişan 
PROT

Slatina

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 5

08.30-16.00 PTA 1 Optaşi, PTA Peco Universal Optaşi, PTA 
Bufet Optaşi, PTA CAP Tătuleşti, PTA Distiărie 
Tătuleşti, PTA Sfat Tătuleşti

Optaşi-Măgura,
Tătuleşti

23.11 08:00-16:00 CLI 20 kV PA 2 Balş PTCZ JIUL PROTBalş

09:00-13:00 LEA JT PTA 3 Corbeni circuit nr. 1, str. CrinilorBalş

09:00-16:00 Plecare 2 JT PTA 6.19 Dragalina, str. Dumitru 
Buzdun

Corabia

Trei persoane rănite într-un accident pe 
DN 64, la Orleşti

Traficul rutier pe DN 64, în dreptul 
localităţii Orleşti, s-a desfăşurat cu 
dificultate luni dimineaţa, în urma 
unui accident cu trei victime în care 
au fost implicate două autoturisme 
şi o autouti l itară, au informat 
reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

În urma impactului dintre cele trei 
autovehicule, trei persoane au fost 
rănite, pentru scoaterea uneia dintre 
acestea fiind nevoie şi de intervenţia 

echipajului de descarcerare, potrivit 
ISU Vâlcea.

„Ajunşi la faţa locului, pompierii 
au constatat că sunt trei victime 
conştiente, cooperante. Una dintre ele 
este încarcerată într-o autoutilitară. 
Victima a fost extrasă şi se acordă 
prim-ajutor. Toate cele trei victime 
vor fi transportate la UPU Vâlcea, 
de către două ambulanţe SAJ şi 
un SMURD. Echipajul SMURD va 
preda pacientul unei ambulanţe SAJ 
sosită în întâmpinare”, au precizat 
reprezentanţii ISU Vâlcea.
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OLT

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

24.11 09:00 - 16:00 Pieleşti PTAb 1 Câmpeni

08:00-16:00 RT CS-CLI 20 PTZC 3 Crişan I-PTCZ5 PROGR 
PROT

Slatina

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

08.30-16.00 CLI 20 kV PA2 Balş PTCZ 12 PROTBalş

24.11 08:00-16:00 Plecare 1 JT PTA 6.258 străzile: Ștefan cel 
Mare, Constantin Brâcoveanu

Corabia

09:00-15:00 PTCZ 20 kV Gară CFR Slatina, străzile:. 
Nicolae Iorga, Aleea Cazărmii

Slatina

09:00-15:00 PTCZ 38 Ecaterina Teodoroiu, străzile: Plevnei, 
Cuza Vodă, Elena Doamna

Slatina

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

10:00-13:00 PTA Sat FrăsinețDobrosloveni-
Sat Frăsineț

08:00-16:00 CLI 20 kV PA 1 Balş-PTCZ 9_PROTBalş

19.11 08:45-15:30 LEA JT PTA 1 Văleni circuit 1,2,3Văleni

08:30-12:30
PTCZ 2 Balş circuit 1, Str. Luncii, Str. Nicolae 
Bălcescu nr. 135B, FG Bl. 7 ,Sc 3, PTCZ 3 Balş 
circuit 10, Str. Luncii, FG 7, Sc 4,Str. Nicolae 
Bălcescu nr. 135B,

Balş

113 permise de conducere reținute 
şi amenzi de peste 170.000 lei

Polițiştii din Olt au acordat 656 
de sancțiuni în urma unei acțiuni 

desfăşurate pe drumurile din județ 
timp de 3 zile. Oamenii legii au 

reținut şi 113 permise de conducere, 
majoritatea pentru depăşirea limitei 
de viteză. De asemenea au fost 
confiscate 25 de certificate de 
înmatriculare.

„În urma activităților desfăşurate 
au fost aplicate 656 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală 
de 171.230 de lei. Totodată, au fost 
reținute 113 permise de conducere, 
dintre care 16 pentru consum de 
alcool, respectiv alcoolemie mai 
mică de 0,40 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, 82 pentru depăşirea limitei 
de viteză şi 15 pentru alte abateri, 
fiind retrase şi 25 certificate de 
înmatriculare. De asemenea, au fost 
constatate 7 infracţiuni la regimul 
siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice, 3 fiind pentru consum de 
alcool, respectiv alcoolemie mai 
mare de 0,40 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, 2 pentru conducere 
fără permis şi 2 pentru alte abateri”, 
conform IPJ Olt.

Printre cei care au fost descoperiți 
cu nereguli pe străzile din Olt, se 
regăseşte un tânăr de 25 de ani, din 
municipiul Slatina, care conducea un 
autoturism în comuna Priseaca, fără 
să dețină permis de conducere.

„La data de 13 noiembrie a.c., 
polițiştii Serviciului Rutier Olt au 
depistat un tânăr, de 25 de ani, 
din municipiul Slatina, în timp ce 
conducea un autoturism pe Drumul 
Județean 657, în comuna Priseaca, 

fără a poseda permis de conducere. 
În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere”, conform IPJ Olt.

În aceeaşi zi, polițişti din Corabia 
au depistat un bărbat, de 62 de ani, 
din comuna Vişina, care conducea 
autoturismul având o concentrație 
alcoolică de 0,92 mg/l alcool pur în 
aerul expirat.

„Polițiştii din cadrul Poliției oraşului 
Corabia au depistat un bărbat, de 
62 de ani, din comuna Vişina, în 
timp ce conducea un autoturism, în 
comuna Vişina, având o concentrație 
alcoolică de 0,92 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe”, au mai adăugat 
reprezentanții IPJ Olt.

Alexandru NICA
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ACTUALITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

25.11

09:00 - 17:00 Craiova PT 230 - Poligon Cernele, PT 229 - sat Cernele, PT 
574 - sat Cernele, PT IPEG Geologie - Cernele, PT 
573 - Cernele, PT 14 - Pomicola Cernele, satele: 
Cernele, Troaca, PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine, 
PT 285 - sat Rovine, PT 286 - sat Rovine

08:00-12:00 TRAFO 1 PTCZ 4 Crişan IISlatina

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

08.30-16.00

PTA SMA Vlaici, PTA 1,2 Coloneşti, PTA SMA  
Coloneşti, PTA Mărunței, PTA Orange Coloneşti, 
PTA Pera Solutions, PTA Bătăreni, PTA Guieşti, 
PTA Chelbeşti, PTA Moară Vlaici, PTA Păvăloiu, 
PTA Epurare Bărăşti, PTA Ciocăneşti

Coloneşti, 
Chelbeşti, 

Vlaici, 
Mărunței, 
Bătăreni, 
Guieşti, 

Ciocăneşti

25.11
12:00-16:00 TRAFO 2 PTCZ 4 Crişan IISlatina

09:00-11:00 Plecare 1 JT PTA 6.9 Silistoara 1, str. DunăriiCorabia
09:00-16:00 CLI 20 kV PA 2 Balş  PTCZ 19_PROTBalş

09:00 - 17:00 Plenița PTA Pompe Apă Plenița - integral

12:00-15:00 PTAB 20 kV Măceşului, str. MăceşuluiCaracal
09:00-12:00 PTAB 3 FărcaşeleFărcaşele

13:00-16:00 PTA 2 Iancu JianuIancu 
Jianu

09:00-15:00 PTA 1 PescăreştiComuna 
Vulpeni-

sat 
Pescăreşti

09:00 - 17:00 Pieleşti, 
Gherceşti

PTA Lânga, PTA Ungureni, PTA Luncşoru, PTA 
Ungurenii Mici, PT terți: PTA Ilie Eftimie, PTA Casa 
Ethos, PTA 2 Casa Ethos

A fost inaugurat serviciu de evidenţă 
a persoanelor în comuna Gherceşti

Cel de-al 58-lea serviciu de 
evidență a persoanelor din Dolj s-a 
deschis, miercuri, la Gherceşti, la 
eveniment fiind prezent şi preşedintele 
CJ Dolj, Cosmin Vasile.

„Persoane le  in teresate  de 
obținerea actelor de stare civilă o 
vor putea face mult mai simplu, în 
proximitatea domiciliului lor şi cu 
garanția eliberării în cel mai scurt 
timp”, a scris Vasile pe pagina de 
socializare.

De asemenea, acesta a anunțat 
că „numărul acestora va creşte 
în continuare odată cu înființarea 
ghişeelor din comunele Coşoveni, 
Radovan şi Desa.”

Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor Gherceşti 
va desfăşura activități de stare civilă 
şi de evidență a persoanelor, va 
putea primi şi soluționa cereri de 
înregistrare acte de stare civilă, cereri 
de eliberare certificate de stare civilă 
şi acte de identitate, iar pe măsură ce 
îşi va suplimenta dotările cu aparatura 
şi tehnica necesară, va putea primi 
şi soluționa în sistem de ghişeu 
unic şi cereri pentru preschimbarea 
permiselor de conducere, certificatelor 

de înmatriculare şi pentru plăci cu 
numere de înmatriculare a vehiculelor.

Programul de funcționare al 
serviciului va fi zilnic de luni până 
vineri, între orele 08.00-16.00, în ziua 
de joi programul prelungindu-se până 
la orele 18.30.

Contrava loarea actu lu i  de 
identitate, 7 lei pentru cartea de 
identitate şi 1 leu pentru cartea de 
identitate provizorie, se achită la 
casieria Primăriei Gherceşti.

Cărțile de identitate se vor elibera 
în maxim 7 zile de la data depunerii, 
iar cărțile de identitate provizorii se 
vor elibera în aceeaşi zi, fotografiile 
fiind executate în cadrul serviciului, 
fără costuri suplimentare.

Vera IONESCU

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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 Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

23.11

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

08:00-16:00 RT CS-CLI 20 PTCZ 3 Crişan 1-PTCZ 4 Crişan_PROTSlatina

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 5

08.30-16.00
PTA 1 Optaşi, PTA Peco Universal Optaşi, PTA 
Bufet Optaşi, PTA CAP Tătuleşti, PTA Distilerie 
Tătuleşti, PTA Sfat Tătuleşti

Optaşi-Măgura,
Tătuleşti

23.11
06:00-16:00 CLI 20 kV PA 2 Balş_PTCZ JIUL PROTBalş

09:00-13:00 LEA JT PTA 3 Corbeni circuit nr. 1, str. CrinilorBalş

09:00-16:00 Plecare 2 JT PTA 6.19 Dragalina, str. Dumitru 
Buzdun

Corabia

09:00 - 17:00 Moțăței, 
Unirea

PTA 1 Dobridor, PTA 2 Dobridor, PTA 1 Unirea, PTA 2 
Unirea, PTAb 2 Unirea, PTA 3 Unirea, PTA 4 Unirea, 
PTA 5 Unirea, PTA 6 Unirea, PTA 7 Unirea, PT terți: 
PTA SMA Dobridor, PTA Primaria Unirea Epurare, 
PTA CAP Unirea, PTAB Gospodăria de Apă Unirea, 
PTA Moară Unirea

10:00-15:00
PTA Oteştii de Jos,  PTA Grup Social Oteşti, PTA 
Orange Cungrea, PTM Parc 2 Oteşti, PTA S1583 
(435), PTA 2528

Cungrea, Oteşti 

08:00-12:00 TRAFO 1 PTCZ 10 Crişan IISlatina

08:45-15:30 LEA JT PTA 2 Șopârlița, circuitele: 1, 2, 3Șopârlița
12:00-16:00 TRAFO 2 PTCZ 10 Crişan IISlatina

09:00 - 17:00 Cetate PTA 2 Moreni - integral

09:00 - 17:00 Gherceşti, 
Craiova

PT 735 - str. Trandafirului, PTA 1 Stațiune 
Experimentală Șimnic, PTA 3 Gherceşti, PTA 
Gherceşti Zona Aeroport, PTAb 2 Gherceşti Zona 
Aeroport, PT terți: PTA Cosmote Gherceşti, PTA 
Resceanu, PTAB Dedalus, PTAB Vomidom, PTAB 
Fildas, PTAB Honest, PT Depozit Parc Gherceşti, 
PTS ITTC Gherceşti

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Seaca de 
Pădure

PTA 1 Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA 
Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2

26.11

26.11

10:00-13:00 PTA 6.205 2 GârcovGârcov

Explozie la fabrica de armament de la 
Băbeni. Patru persoane
au murit

O explozie a avut loc, joi, la uzina 
de armament Băbeni, județul Vâlcea. 
Potrivit ISU Vâlcea, în timpul unei 
operațiuni de dezamorsare a muniției, 
a explodat o mină antipersonal. 

În urma exploziei, patru persoane 
au murit, trei bărbați şi o femeie. Alte 
patru persoane sunt conştiente şi au 
fost preluate de ambulanțe.

„Astăzi, în jurul orei 15:00 pompierii 
militari au fost solicitați pentru 
intervenție. În urma deflagrației au 
rezultat patru persoane decedate şi 
patru rănite, ulterior răniții au fost 
transportați la spital. Se acționează 
pentru a stabili în ce împrejurări s-a 
produs evenimentul. Intervenția este 

în desfăşurare”, a precizat Octavian 
Fulger, purtătorul de cuvânt ISU 
Vâlcea. Cele patru persoane care au 
murit ar fi lucrat la dezamorsarea 
unei mine, a mai precizat acesta.

Uzina Mecanică Băbeni a fost 
înființată în 1983 şi este concentrată 
pe producția de tehnologie militară. 
Uzina Băbeni este o companie 
cert i f icată ca furnizor pentru 
Ministerul Apărării din România şi 
pentru NATO.

În 2019, o altă explozie a avut 
loc la aceeaşi fabrică. Atunci, cauza 
exploziei a fost un proiectil. Un 
angajat de 22 de ani a murit.

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 NOIEMBRIE – 28 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:

23.11

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

08:00-16:00 RT CS-CLI 20 PTCZ 3 Crişan 1-PTCZ 4 Crişan_PROTSlatina

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 5

08.30-16.00
PTA 1 Optaşi, PTA Peco Universal Optaşi, PTA 
Bufet Optaşi, PTA CAP Tătuleşti, PTA Distilerie 
Tătuleşti, PTA Sfat Tătuleşti

Optaşi-Măgura,
Tătuleşti

23.11
06:00-16:00 CLI 20 kV PA 2 Balş_PTCZ JIUL PROTBalş

09:00-13:00 LEA JT PTA 3 Corbeni circuit nr. 1, str. CrinilorBalş

09:00-16:00 Plecare 2 JT PTA 6.19 Dragalina, str. Dumitru 
Buzdun

Corabia

09:00 - 17:00 Moțăței, 
Unirea

PTA 1 Dobridor, PTA 2 Dobridor, PTA 1 Unirea, PTA 2 
Unirea, PTAb 2 Unirea, PTA 3 Unirea, PTA 4 Unirea, 
PTA 5 Unirea, PTA 6 Unirea, PTA 7 Unirea, PT terți: 
PTA SMA Dobridor, PTA Primaria Unirea Epurare, 
PTA CAP Unirea, PTAB Gospodăria de Apă Unirea, 
PTA Moară Unirea

10:00-15:00
PTA Oteştii de Jos,  PTA Grup Social Oteşti, PTA 
Orange Cungrea, PTM Parc 2 Oteşti, PTA S1583 
(435), PTA 2528

Cungrea, Oteşti 

08:00-12:00 TRAFO 1 PTCZ 10 Crişan IISlatina

08:45-15:30 LEA JT PTA 2 Șopârlița, circuitele: 1, 2, 3Șopârlița
12:00-16:00 TRAFO 2 PTCZ 10 Crişan IISlatina

09:00 - 17:00 Cetate PTA 2 Moreni - integral

09:00 - 17:00 Gherceşti, 
Craiova

PT 735 - str. Trandafirului, PTA 1 Stațiune 
Experimentală Șimnic, PTA 3 Gherceşti, PTA 
Gherceşti Zona Aeroport, PTAb 2 Gherceşti Zona 
Aeroport, PT terți: PTA Cosmote Gherceşti, PTA 
Resceanu, PTAB Dedalus, PTAB Vomidom, PTAB 
Fildas, PTAB Honest, PT Depozit Parc Gherceşti, 
PTS ITTC Gherceşti

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Seaca de 
Pădure

PTA 1 Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA 
Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2

26.11

26.11

10:00-13:00 PTA 6.205 2 GârcovGârcov

Explozie la fabrica de armament de la 
Băbeni. Patru persoane
au murit

O explozie a avut loc, joi, la uzina 
de armament Băbeni, județul Vâlcea. 
Potrivit ISU Vâlcea, în timpul unei 
operațiuni de dezamorsare a muniției, 
a explodat o mină antipersonal. 

În urma exploziei, patru persoane 
au murit, trei bărbați şi o femeie. Alte 
patru persoane sunt conştiente şi au 
fost preluate de ambulanțe.

„Astăzi, în jurul orei 15:00 pompierii 
militari au fost solicitați pentru 
intervenție. În urma deflagrației au 
rezultat patru persoane decedate şi 
patru rănite, ulterior răniții au fost 
transportați la spital. Se acționează 
pentru a stabili în ce împrejurări s-a 
produs evenimentul. Intervenția este 

în desfăşurare”, a precizat Octavian 
Fulger, purtătorul de cuvânt ISU 
Vâlcea. Cele patru persoane care au 
murit ar fi lucrat la dezamorsarea 
unei mine, a mai precizat acesta.

Uzina Mecanică Băbeni a fost 
înființată în 1983 şi este concentrată 
pe producția de tehnologie militară. 
Uzina Băbeni este o companie 
cert i f icată ca furnizor pentru 
Ministerul Apărării din România şi 
pentru NATO.

În 2019, o altă explozie a avut 
loc la aceeaşi fabrică. Atunci, cauza 
exploziei a fost un proiectil. Un 
angajat de 22 de ani a murit.

Eliza RADU
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ACTUALITATE

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

09:00 - 17:00 Dăbuleni PTCZ PS/W1 Dăbuleni, PT DGA Măgura Gâştii, PTA 
8 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 
Dăbuleni, PTA GSI Dăbuleni, PTA 14 Dăbuleni, PTA 
SMA Dăbuleni, PT IAS Dăbuleni, PTA 10 Dăbuleni, 
PT Alimentare cu Apă Dăbuleni, PTA SA Timpuri noi 
Dăbuleni,  PT Terți:  PT Vinalcool Dăbuleni, PT SA 
Drumul Belşugului Dăbuleni, PTA 2 Alimentare cu 
Apă Dăbuleni, PTA 1 Alimentare cu Apă Dăbuleni

09:00 - 17:00
Amărăştii 
de Jos, 
Daneți

PT 6 Daneți, PT terț - PT Stație de Epurare Amărăştii 
de Jos

09:00 - 16:00 Seaca 
de 

Pădure

PTA 1 Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA 
Seaca de Pădure - circ. JT nr. 1+2

25.11

09:00 - 17:00 Craiova
PT 230 - Poligon Cernele, PT 229 - sat Cernele, PT 
574 - sat Cernele, PT IPEG Geologie - Cernele, PT 
573 - Cernele, PT 14 - Pomicola Cernele, satele: 
Cernele, Troaca, PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine, 
PT 285 - sat Rovine, PT 286 - sat Rovine

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Pieleşti, 
Gherceşti

PTA Lânga, PTA Ungureni, PTA Luncşoru, PTA 
Ungurenii Mici, PT terți: PTA Ilie Eftimie, PTA Casa 
Ethos, PTA 2 Casa Ethos

08:00-12:00 TRAFO 1 PTCZ 4 Crişan IISlatina

08.30-16.00

PTA SMA Vlaici, PTA 1,2 Coloneşti, PTA SMA  
Coloneşti, PTA Mărunței, PTA Orange Coloneşti, 
PTA Pera Solutions, PTA Bătăreni, PTA Guieşti, 
PTA Chelbeşti, PTA Moară Vlaici, PTA Păvăloiu, 
PTA Epurare Bărăşti, PTA Ciocăneşti

Coloneşti, 
Chelbeşti, 

Vlaici, 
Mărunței, 
Bătăreni, 
Guieşti, 

Ciocăneşti

25.11
12:00-16:00 TRAFO 2 PTCZ 4 Crişan IISlatina

09:00-11:00 Plecare 1 JT PTA 6.9 Silistoara 1, str. DunăriiCorabia
09:00-16:00 CLI 20 kV PA 2 Balş  PTCZ 19_PROTBalş

12:00-15:00 PTAB 20 kV Măceşului, str. MăceşuluiCaracal
09:00-12:00 PTAB 3 FărcaşeleFărcaşele

09:00-15:00
PTA 3 Stație Irigații nr. 3 Agronova, PT Pepinieră 
Ianca, PT Statie W1N2 Nord, PT Statie W1N2 
Sud

Ianca

Codul rutier, schimbat! Poliția cere sancțiuni dure pentru 
flash-uri, şicane în trafic şi vrea o altă limită de viteză

Flash-uri, slalom printre maşini, 
şicane în trafic. Șoferii care nu conduc 
civilizat ar urma să fie amendați chiar 

şi cu 2.900 de lei, dacă Poliția reuşeşte 
să schimbe Codul Rutier. Pentru prima 
dată, apare termenul de „conducere 

agresivă”.
A fost nevoie de legiferarea 

agresivitatii in trafic avand în vedere 
evenimentele inregistrate in ultima 
perioadă, iar un astfel de comportament 
poate sa producă consecințe deosebit 
de grave.

Poliția vrea sancțiuni mai dure şi 
pentru vitezomani. Acum, şoferii pot 
rămâne fără permis 90 de zile, dacă 
depăşesc limita de viteză cu 50 de 
kilometri la oră. Noul Cod Rutier vine 
cu încă un prag de viteză.

„Pentru depăşirea vitezei cu mai 
mult de 70 de kilometri se atrage 
suspendarea dreptului de a conduce 
pentru o perioada de 120 de zile”, 
spune Bogdan Ghebaur, purtător de 
cuvânt IGPR.

În plus, vor fi înăsprite pedepsele 
şi pentru neacordare de prioritate sau 
depăşire ilegală, scrie digi24.ro Dacă 

până acum, şoferii rămâneau fără permis 
pentru 30 de zile, conform noului Cod, 
cei care încalcă aceste reguli, vor rămâne 
pietoni două luni. Schimbarea vine după 
ce România a ajuns, din nou, pe ultimul 
loc în clasamentul european al siguranței 
rutiere.

„Definim sintagma agresivitate 
în trafic. Nu a fost definită până 
acum, o mare problemă. O definim 
acum. Este suficient? Este foarte 
puțin. O componentă esențială este 
infrastructura. Cum ne putem uita noi 
in ochii familiilor care si-au pierdut 
apropiatii in accidentele de trafic rutier 
cand noi in 2021 nu avem o strategie 
de siguranta rutiera”, a declarat Cătălin 
Codescu, asociația victimelor din 
accidente rutiere.

Noul Cod Rutier ar putea să intre în 
vigoare până la sfârşitul anului.

Vera IONESCU
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MEHEDINȚI

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 Gherceşti, 
Craiova

PT 735 - str. Trandafirului, PTA 1 Stațiune 
Experimentală Șimnic, PTA 3 Gherceşti, PTA 
Gherceşti Zona Aeroport, PTAb 2 Gherceşti Zona 
Aeroport, PT terți: PTA Cosmote Gherceşti, PTA 
Resceanu, PTAB Dedalus, PTAB Vomidom, PTAB 
Fildas, PTAB Honest, PT Depozit Parc Gherceşti, 
PTS ITTC Gherceşti

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Plenița PTA Pompe Apă Plenița - integral

26.11

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Greceşti - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00
Amărăştii 
de Sus, 

Dobroteşti
PTA 2 Nisipuri, PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 2 
Amărăştii de Sus, PTA 3 Amărăştii de Sus

09:00 - 16:00 Calafat PTCZ 3 Textila Calafat - S.C. MAGLIERIE IMPEX S.R.L

29.11

09:00 - 17:00 Celaru, 
Apele Vii

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni, PTA 1 Marotinu de Sus, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele 
Vii, PTA 2 Apele Vii, PTA 1 Apele Vii, PTA 1 SMA Apele 
Vii, PT terț: PT Stație Epurare Celaru, PTA Metalconf, 
PTA ECOMAS Ciupercărie, PTA Moară  Apele Vii, PTA 
Moară Cereale Apele Vii, PTCZ CAP Apele Vii 

Prins la volan şi drogat şi fără permis 
şi cu maşina neînmatriculată

Capu` face, capu` trage! Un 
tânăr teribilist din Severin s-a ales cu 
dosar penal pentru că s-au urcat şi 
drogat la volan şi fără permis şi într-o 
maşină care nu era înmatriculată în 
circulație. Polițiştii din cadrul Biroului 
Rutier Drobeta Turnu Severin au 
depistat, în trafic, un tânăr de 18 ani, 
din Drobeta Turnu Severin, în timp 
ce conducea un autoturism pe DJ 
607 A, în localitatea Cerneţi, fără a 
poseda permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule.

La solicitarea polițiştilor, tânărul a 
fost testat cu aparatul Drugtest care 
a indicat o valoare pozitivă, acesta 
fiind condus la o unitate medicală 

pentru a i se recolta mostre biologice, 
în vederea stabilirii consumului de 
substanțe psihoactive.

De asemenea, în urma verificării 
în bazele de date s-a stabilit că 
autovehiculul condus de tânăr 
avea plăcuțele cu numerele de 
înmatriculare expirate şi retrase.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârşir i i 
infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere, 
conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe şi 
punerea în circulaţie sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat.

Iulian GOGONEA
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VÂLCEA

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

08:00 - 12:00 Trafo 20/0,4 kV nr 1 PA 2 BalşBalş
08:00 - 12:00 PTA 20 KV 1 PlăviceniPlăviceni

02.12 12:00 - 16:00 Trafo 20/0,4 kV nr 2 PA 2 BalşBalş

08:45 - 15:30 PTA CAP ColibaşiColibaşi

09:00 - 12:30 PTA 1 Milcov Deal,circuit 1 Str. Bradului, nr. 7
Milcov, 

Milcov din 
Deal

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Celaru, 
Apele Vii

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni, PTA 1 Marotinu de Sus, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele 
Vii, PTA 2 Apele Vii, PTA 1 Apele Vii, PTA 1 SMA Apele 
Vii, PT terț: PT Stație Epurare Celaru, PTA Metalconf, 
PTA ECOMAS Ciupercărie, PTA Moară  Apele Vii, PTA 
Moară Cereale Apele Vii, PTCZ CAP Apele Vii 

02.12

Adolescenți surprinşi distrugând 
decoraţiunile festive

Trei adolescenți au fost surprinşi 
de o cameră de supraveghere, în timp 
ce distrugeau mai multe decorațiuni 
festive pe podul Vinerii Mari din 
Râmnicu Vâlcea. Poliția locală a 
municipiului urmează să-i sancționeze 

pe cei trei.
„Luni, 22 noiembrie, în jurul orei 

18.40, camera de supraveghere de 
la intersecţia Calea lui Traian cu 
strada General Magheru a surprins 
trei adolescenţi deplasându-se 
pe podul Vinerii Mari către zona 
centrală, în timp ce distrugeau şi 
aruncau în albia râului Olăneşti 

decoraţiunile festive montate pe 
balustrada podului. În urma acestei 
fapte, Poliţia Locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Râmnicu 
Vâlcea a făcut demersurile necesare 
pe lângă Poliţia municipiului pentru 
identificarea celor trei tineri în 
vederea sancţ ionăr i i  conform 
legii, iar decoraţiunile aruncate 

au fost, în cea mai mare parte, 
recuperate şi remontate. Activitatea 
de monitorizare a domeniului 
public prin intermediul celor 184 
de camere video conectate la 
dispeceratul Poliţ iei Locale va 
fi intensificată în perioada care 
urmează”, conform reprezentanților 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 NOIEMBRIE – 5 DECEMBRIE 2021

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

08:00 - 12:00 TRAFO 1 PTCZ 9 Blocuri BalşBalş

08:00 - 16:00 Cel 20 kV Trafo PTCZ 3 Crişan I, Str Păcii, Str. 
Libertății, Str. Victoriei

Slatina
12:00 - 16:00 TRAFO 2 PTCZ 9 Blocuri BalşBalş

09:00 - 17:00 PTA AT. Mecanic Oteşti, PTA Cepeşti
Cungrea-Sate 
Oteştii de Jos, 

Cepeşti

08:45 - 15:30 PTA VulpeştiVulpeşti-
Dobroteasa

09:00 - 17:00 Valea 
Stanciului

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00 Celaru, 
Apele Vii

PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni, PTA 1 Marotinu de Sus, 
PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele 
Vii, PTA 2 Apele Vii, PTA 1 Apele Vii, PTA 1 SMA Apele 
Vii, PT terț: PT Stație Epurare Celaru, PTA Metalconf, 
PTA ECOMAS Ciupercărie, PTA Moară  Apele Vii, PTA 
Moară Cereale Apele Vii, PTCZ CAP Apele Vii 

03.12

03.12

Primarul Orşovei închide pontoanele ilegale şi 
face ordine pe faleza Dunării  

Care vrea să intre în legalitate 
şi să se mute în noua locație, la alt 
ponton, bine, care nu, la revedere 
afacere cu ambarcațiuni de agrement 
pe Dunăre! Primarul din Orşova, 
Marius Stoica, a dispus închiderea 
pontoanelor de pe faleza Dunării 
şi mutarea lor în altă locație, ca 
urmare a faptului că în justiție s-a 

stabilit că funcționau ilegal, dar 
şi după ce, în vara acestui an, un 
caiac cu patru tineri sportivi de 
lot național a fost spulberat de o 
şalupă de mare viteză, iar tinerii au 
avut nevoie de îngrijiri medicale şi 
zile de recuperare. Ieri din ordinul 
primarului, un grup de muncitori a 
început sudarea întregului gard de 

fier de acces către cele circa 60 de 
ambarcațiuni private de pe faleză. 
Chiar dacă primăria Orşova a luat 
decizia de a muta aceste pontoane în 
altă locație, acțiunea în forță de ieri 
a stârnit un val de nemulțumire din 
partea orşovenilor care dețin  aceste 
afaceri. Comercianții susțin că vor 
pierde turiştii, pentru că noua locație 
aleasă este o zonă inaccesibilă celor 
care trec pragul Orşovei.

„Am împrumutat bani de la bancă 
să deschid afacerea. Nu este corectă 
decizia pe care a luat-o primăria. 
Locul propus pentru mutare nu este 
bun, pentru că acolo sunt valuri 
şi vor fi probleme la îmbarcarea şi 
debarcarea turiştilor. În locul nou 
ales, nu există nici parcări, noi ne 
vom pierde turiştii”, a spus supărat 
proprietarul unei ambarcațiuni.

De cealaltă parte primarul Marius 
Stoica a anunțat că decizia pe 
care a luat-o a fost pentru intrarea 

în legalitate şi pentru evitarea 
accidentelor.

„Pentru a evita evenimentele 
nedorite, am dispus sudarea gardului 
şi aducerea pontonului la starea 
inițială. Acum, după ce a venit şi 
decizia instanței, că mulți comercianți 
au acționat în instanță decizia 
prin care am dispus desființarea 
pontoanelor, am trecut la fapte. 
Este vorba de sudarea gardului de 
la ponton, pentru că instanțele mi-
au dat dreptate. Această activitate 
este ilegală, comercianții nu au acte 
prin care se justifică aceste activități. 
Activitatea de turism nu va fi afectată, 
pentru că am stabilit o nouă locație 
pentru amplasarea pontoanelor. Vor 
fi concesionate aceste locuri. Totul va 
fi legal. Până acum, aceşti oameni nu 
plăteau nici un fel de taxe”, a declarat 
primarul municipiului Orşova, Marius 
Stoica.

Iulian Gogonea


