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VÂLCEA

Șeful ISU Vâlcea, decorat de către
președintele României

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Marți, cu prilejul Zilei Naționale
a României, președintele Iohannis
l-a decorat pe inspectorul șef al
Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „General Magheru” al
județului Vâlcea, colonel dr. ing.

Pascaru Dan, cu „Ordinul Meritul
Sanitar” în grad de Cavaler. Distincția
a venit în urma efortului depus în
contextul măsurilor de combatere a
pandemiei de Covid-19. Evenimentul
a avut loc la Palatul Cotroceni, iar la
ceremonie au luat parte premierul
Nicolae Ciucă, şi miniștrii Apărării și
ai Afacerilor Interne.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 6 DECEMBRIE – 12 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

09.12

Joi, 2 Decembrie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

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

Balș
Slatina

CTS 20 T2 PTCZ Jiul
PTCZ 16 Ecaterina Teodoroiu, Str. Cuza Vodă, Str.
Cireșoaia,Str. Dorobanți, Str. Ecaterina Teodoroiu

13:00 - 16:00

Slatina

PTCZ 17 Ecaterina Teodoroiu, Str. Cuza Vodă,
Str. Cireșoaia,Str. Dorobanți,Str. Elena Doamna

08:45 - 15:30

Pârșcoveni

PTA 2 Pârșcoveni circuit 1,2,3

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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misiunilor încredințate sau în sprijinul
acestora și a rezultatelor meritorii
obținute în activitatea desfășurată, cu
prilejul Zilei Naționale a României, doi
ofițeri și patru subofițeri din cadrul
inspectoratului au fost avansați
înainte de termen, la gradul următor.
Aceștia s-au distins prin modul
de îndeplinire a atribuțiilor de
serviciu, pregătirea profesională
și comportarea demnă pe care au
avut-o atât în cadrul unității, cât și
în viața civilă.
La ceas de sărbătoare pentru toți
românii, pompierii militari vâlceni
vă transmit cele mai sincere și
călduroase urări de sănătate, împliniri
și bucurii alături de familie și prieteni,
însoțite de un călduros La mulți ani”,
conform ISU Vâlcea.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 6 DECEMBRIE – 12 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
09:00 - 17:00

09.12

Localitatea
Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Sopot

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

„În data de 30.11.2021, cu prilejul
Zilei Naționale a României, în semn de
apreciere pentru profesionalismul de
care au dat dovadă și pentru efortul
important depus în contextul măsurilor
de combatere a pandemiei de Covid-19,
inspectorul șef al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „General
Magheru” al județului Vâlcea, colonel
dr. ing. Pascaru Dan a primit de la
Președintele României, domnul Klaus
Iohannis „Ordinul Meritul Sanitar” în
grad de Cavaler.
Înalta distincţie a fost înmânată,
la Palatul Cotroceni în cadrul unei
ceremonii la care au luat parte
premierul Nicolae Ciucă, şi miniștrii
Apărării și ai Afacerilor Interne.
Totodată, pentru aprecierea
faptelor deosebite săvârșite pe timpul

Șimnicu de
Sus

Zona de întrerupere
PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3
PTA 1 Sopot - circ. JT nr. 1+2, PTA Bascov - circ.
JT nr. 1
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
PTA Leșile

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

Vineri, 3 Decembrie 2021

Cetățean de Onoare al Râmnicului,
aniversat la împlinirea a 100 de ani

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Veteranul de război Cicerone
Păunescu a fost sărbătorit de către
Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea la împlinirea vârstei de 100

de ani. Acesta a primit din partea
municipalităţii Diploma „Vârsta de
Aur”, precum şi o indemnizaţie de
1.000 de lei.
„Joi, 2 decembrie, râmniceanul
Cicerone Păunescu a fost sărbătorit
la Primăria municipiului la împlinirea
vârstei de 100 de ani. Aniversatul,

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 6 DECEMBRIE – 12 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

10.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

Balș
Slatina

08:45 - 15:30

08:30 - 16:30

Pârșcoveni
ScorniceștiSat
Mărgineni
Slobozia

Zona de întrerupere
CEL TRAFO 1-PTAB 20 kV Rompetrol
PTCZ 18 Ecaterina Teodoroiu,Str. Dorobanți,Str.
Elena Doamna, Str. Văilor
PTA 3 Pârșcoveni circuit 1,2,3

Scornicești-Sat Mărgineni Slobozia

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

veteran de război şi Cetăţean de
Onoare al Râmnicului în baza HCL
nr. 97/2019 pentru eroismul dovedit
în luptele din cel de-Al Doilea Război
Mondial şi pentru deosebita activitate
culturală şi pedagogică desfăşurată
în municipiu, a primit din partea
Municipalităţii Dipoma „Vârsta de
Aur”, precum şi o indemnizaţie de
1.000 de lei. Cu această ocazie,
gazdele evenimentului - primarul
Mircia Gutău, viceprimarul Andrei

Gheorghiu şi administratorul public
Eusebiu Veţeleanu - i-au urat celui
mai recent centenar al Râmnicului
să se bucure în continuare de
mulţi ani alături de cei dragi şi i-au
mulţumit pentru exemplul de viaţă
pe care îl oferă întregii comunităţi
locale. La reuniunea de la Primăria
Râmnicului au mai participat şi
prieteni, cadre didactice sau foşti
elevi ai sărbătoritului zilei”, conform
Primăriei Vâlcea.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 6 DECEMBRIE – 12 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
10.12

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Sopot

Zona de întrerupere
PTA 2 Sopot - circ. JT nr. 1, PTA Cernat - circ. JT nr. 1

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

Luni, 6 Decembrie 2021

Severin. Parc modern în zona dintre
blocurile turn de pe Splai Mihai Viteazul
Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro

Marius Screciu, primarul orașului
Drobeta Turnu Severin, a anunțat
pe Facebook construirea unui parc
modern în zona dintre blocurile turn
de pe Splai Mihai Viteazul. Acesta va

avea aproximativ 8.000 mp și vine
în ajutorul severinenilor pentru a-i
determina pe aceștia să petreacă cât
mai mult timp liber în zonele în care
locuiesc.
„Chiar dacă Severinul stă bine
la capitolul zone verzi, venim în
întâmpinarea nevoii locuitorilor de a

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 DECEMBRIE – 19 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

13.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-16:00
10:00-14:00

Balș
Vitomirești

09:00-12:00

Comuna
Teslui-Sat
Moșteni

08:45-15:30

Olari

09:00-13:30

Cilieni

Zona de întrerupere
CLI 20 kV PA 1 Balș-Stația Balș-PROT
TRAFO 1 PTCZ Liceu Vitomirești
PTA Moșteni
PTCZ 2 SMA Olari circuit 1
PTA CAP Cilieni circuit 1, Str. Florilor nr. 9

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

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

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

ISSN: 22848800

Fotoreporter
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

temperatură, lucru ce va menține
verde gazonul parcului, pe întreg
parcursul anului. De asemenea,
modernizăm rampele de gunoi și
am refăcut trotuarele de gardă de
la blocuri, zona arătând cu adevărat
modern. Este important să creăm cât
mai multe astfel de spații moderne,
pentru a-i ajuta pe severineni să
petreacă cât mai mult timp liber
în zonele în care locuiesc”, a scris
primarul pe Facebook.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 13 DECEMBRIE – 19 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
09:00 - 17:00
09:00 - 16:00

08.12

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

avea cât mai multe astfel de locuri.
În această perioadă, lucrăm intens
la reabilitarea și modernizarea zonei
dintre blocurile turn de pe Splai Mihai
Viteazu, unde construim un parc de
aproximativ 8.000 mp, transformându-l
într-un spațiu modern și plăcut. Se
execută lucrări de gazonare, de
plantare de copaci, pavăm aleile de
acces și suprafețele de trafic.
Parcul va avea o instalație de
udare automatizată, cu senzor de

13.12

Localitatea
Valea
Stanciului
Murgași,
Bulzești

09:00 - 17:00

Sopot

09:00 - 17:00

Șimnicu de
Sus

09:00 - 17:00

Drănic

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Jos

09:00 - 17:00

Perișor

Zona de întrerupere
PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3
PTA Picături, PTA Nătărăi, PTA 1 Bulzești, PTA
2 Bulzești (Gura Racului), PTA Seculești, PTA
Prejoiu, PTA Săliște, PTA SMA Frățila, PTA
Înfrățirea, PTA Stoicești, PTA Frățila, PT terți:
PTA Conex Bulzești (Vodafone), PTA Orange
Bulzești, PTA SA Bulzești, PTA Gospodărie Apă
Înfrățirea
PTA Pereni - circ. JT nr. 1, PTA 1 Beloț - circ. JT
nr. 1, PTA 2 Beloț - circ. JT nr. 1
PTA Leșile
PTA Booveni, PT terți: PTA Moară Drănic, PTA
Magazii Drănic
PTA 1 Amărăștii de Jos - integral
PTA Mărăcine - circ. JT nr. 1

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

2

ACTUALITATE

Punctul de amendă ar putea crește cu
peste 75% de la 1 ianuarie 2022

Salariul minim brut va creşte de la 1
ianuarie cu 250 de lei, la 2.550 de lei, iar
majorarea acestuia ar putea însemna şi
creşterea punctului de amendă. Astfel,
amenzile rutiere s-ar putea mări şi ele din
ianuarie, dacă autorităţile nu intervin şi
nu mențin punctul de amendă la nivelul
actual, în vigoare încă din 2017.
Codul Rutier actual prevede că
punctul de amendă are o valoare de 10%

din salariul minim brut pe economie.
Totuși, de câțiva ani, valoarea
punctului-amendă este plafonată, astfel
că, deși valoarea salariului minim a tot
crescut, nivelul amenzilor a rămas același.
Concret, ultima creștere a amenzilor de
circulaţie a avut loc în 2017, când punctul
de amendă a fost majorat de la 125 la
145 de lei. Atunci, salariul minim brut pe
economie era de 1.450 de lei.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-16:00

Balș
Tia
Mare-sat
Doanca

08:00-16:00
14.12

Marți, 7 Decembrie 2021

09:00-12:00

Dobroteasa

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

Zona de întrerupere
CLI 20 kV PA 1 Balș-PTCZ IMAIA_PROT
CEL 20 kV CEL PTAB 3 Doanca
PTA 2 Dobroteasa

PTA 1 Voineasa Mare circuit 1,2
Voineasa
Mare
Scornicești PTCZ 1 Scornicești circuit 2, Str. Libertății nr.6

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Redactor şef
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Redactori
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ISSN: 22848800
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Distribuție
New Media Point

Punctul de amendă a fost plafonat
apoi, anual, prin ordonanţe de urgenţă.
Însă, de la 1 ianuarie, odată cu
creșterea salariului, valoarea punctului
de amendă ar trebui să urce cu aproape
76%, la 255 de lei, dacă Guvernul nu
decide menținerea nivelului actual.
Decizia se va lua, însă, într-o perioadă
în care statul are mare nevoie de bani.
În acest an, deficitul bugetar rămâne
ridicat, peste 7% din Produsul Intern
Brut, în ciuda creşterii economice. Anul
viitor, însă, el va trebui redus. Acest
lucru se face prin reducere de cheltuieli,
creșterea încasărilor la buget sau ambele.
Încasările vor crește și din majorarea
salariului minim. Chiar dacă salariul
minim brut va crește cu 250 de lei, la
oameni vor ajunge doar 138 de lei, scrie
digi24.ro

Restul intră în vistieria statului sub
formă de impozit pe venit și contribuții
sociale. Totodată, creşterea salariului minim
va trage în sus şi alte salarii care sunt
apropiate ca valoare, spun reprezentanții
mediului de afaceri. Iar asta înseamnă o
presiune în plus pe firme, care şi aşa se
confruntă cu creşteri de preţuri în mai multe
sectoare, în special cel energetic.
Salariul minim va fi acordat pentru cel
mult doi ani. După această perioadă cele
două părți trebuie să convină fie creșterea
salariului, fie desfacerea contractului de
muncă.
Se presupune că, în doi ani, acel
angajat va evolua profesional astfel încât
să obțină un salariu mai mare. Aproape
unu din trei angajaţi din România este
remunerat cu salariul minim pe economie.
Vera IONESCU
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Goicea,
Cârna

PTA 1 Goicea Mare, PTA 1 Dunăreni, PTA 3
Cârna, PTCZ Piscicola Dunăreni, PTA 2 Dunăreni

09:00 - 17:00

Dioști

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

09:00 - 17:00

Perișor

PTA Mărăcine - circ. JT nr. 1

14.12
00:00 - 01:00

Craiova

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 13:00

Calafat

PA Breasta - zona ieșire Cernele până în Podul
Jiului
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4

PT 230 - Poligon Cernele, PT 229 - sat Cernele, PT
574 - sat Cernele, PT IPEG Geologie – Cernele, PT
573 - Cernele, PT 611 – str. Fermierului şi aleile
aferente, PT 652 – străzile: Eliza Opran, Fermierului,
PTAB 757 - str. Eliza Opran, PT 227 – străzile:
Ogorului, Poligonului, Brestei şi prelungirea Brestei,
PT 150 - Moară Cernele, PT 538 - străzile: Fragilor,
Hârșova, Prahova, Răchitei, Ogorului, Izvorului,
Bușteni, Fălticeni, Cușmir, Anin, aleea Fragilor, PT
573 – Cernele, PT 14 - Pomicola Cernele, satele:
Cernele, Troaca, PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine,
PT 285 - sat Rovine, PT 286 - sat Rovine, PT 281 Fermă Porcine Cernele, PT 661 - cart. Izvorul Rece,
PT 555 - cart. Izvorul Rece, PT 695 – Prestagent, PT
546 - Fermă Cernele, PT terți: PT 688 - str. Fulger,
staţie Apă, PTA 410 - Fermă Rovine
PTAB 863, PT 722 – Centru Expoziţional de pe
str. Severinului, lângă RAT, PT 226 - str. Calea
Severinului, sediul CEZ, Peco MOL, Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, Valrom
Industrie SRL
PTCZ Teilor Calafat

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 12:00
08.12

13:00 - 16:00

Caracal

08:00 - 16:00

Balș

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

Milcov,
Milcov
din Deal
Piatra Olt

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

Data

PTCZ 33 Caracal, Str. Părului, Str. Aleea
Stejarilor
PTCZ 34 Caracal, Str. Aleea Stejarilor, Str.Piața
Victoriei
CTS 20 T1 PTCZ Jiul
PTA 2 Milcov Deal, circuit 1 Str. Milcovul din
Deal
PTA 6 Revizii Vagoane P.Olt circuit 1

08.12

Scornicești- PTA 4 Mogoșești circuit 2
Sat
Mogoșești

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

Valea
Stanciului
Murgași,
Bulzești

09:00 - 17:00

Sopot

09:00 - 17:00

Șimnicu de
Sus

Balș
Tia
Mare-sat
Doanca

CLI 20 kV PA 1 Balș-PTCZ 9_PROT

09:00 - 17:00

Drănic

CEL 20 kV CEL PTAB 4 Doanca

09:00 - 17:00

Perișor

08:00-16:00

Balș

CLI 20 kV PA 1 Balș-PTCZ 15_PROT

09:00-12:00

Negreni

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului
Coșoveni

08:00-16:00
15.12

Caracal

Zona de întrerupere
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08:45-15:30

Voineasa
Mică

PTA 2 Negreni
PTA 2 Voineasa Mică circuit 1,2

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

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3
PTA Picături, PTA Nătărăi, PTA 1 Bulzești, PTA
2 Bulzești (Gura Racului), PTA Seculești, PTA
Prejoiu, PTA Săliște, PTA SMA Frățila, PTA
Înfrățirea, PTA Stoicești, PTA Frățila, PT terți:
PTA Conex Bulzești (Vodafone), PTA Orange
Bulzești, PTA SA Bulzești, PTA Gospodărie Apă
Înfrățirea
PTA Pereni - circ. JT nr. 1, PTA 1 Beloț - circ. JT
nr. 1, PTA 2 Beloț - circ. JT nr. 1
PTA Leșile
PTA Booveni, PT terți: PTA Moară Drănic, PTA
Magazii Drănic
PTA Mărăcine - circ. JT nr. 1
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4
PTA 1 Coșoveni, PTA Ferma 3 Coșoveni, PTA 3
Coșoveni, PTA 5 Coșoveni, PTA 2 Coșoveni, PTA
6 Coșoveni, PTAb 7 Coșoveni, PTA 4 Coșoveni,
PT terți: PTAb Secol, PTA 2 SA Coșoveni, PTA SC
PROTOS Sistem

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

09:00 - 17:00

Perișor

00:00 - 01:00

Craiova

PTA Mărăcine - circ. JT nr. 1
PT 230 - Poligon Cernele, PT 229 - sat Cernele, PT
574 - sat Cernele, PT IPEG Geologie – Cernele, PT
573 - Cernele, PT 611 – str. Fermierului şi aleile
aferente, PT 652 – străzile: Eliza Opran, Fermierului,
PTAB 757 - str. Eliza Opran, PT 227 – străzile:
Ogorului, Poligonului, Brestei şi prelungirea Brestei,
PT 150 - Moară Cernele, PT 538 - străzile: Fragilor,
Hârșova, Prahova, Răchitei, Ogorului, Izvorului,
Bușteni, Fălticeni, Cușmir, Anin, aleea Fragilor, PT
573 – Cernele, PT 14 - Pomicola Cernele, satele:
Cernele, Troaca, PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine,
PT 285 - sat Rovine, PT 286 - sat Rovine, PT 281 Fermă Porcine Cernele, PT 661 - cart. Izvorul Rece,
PT 555 - cart. Izvorul Rece, PT 695 – Prestagent, PT
546 - Fermă Cernele, PT terți: PT 688 - str. Fulger,
staţie Apă, PTA 410 - Fermă Rovine

00:00 - 01:00

Craiova

15.12

Revistă de cultură și timp liber

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

Zona de întrerupere

PTAB 863, PT 722 – Centru Expoziţional de pe
str. Severinului, lângă RAT, PT 226 - str. Calea
Severinului, sediul CEZ, Peco MOL, Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, Valrom
Industrie SRL

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

Joi, 9 Decembrie 2021

Gică Popescu, consilier al premierului României
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

G i c ă Po p e s c u ( 5 4 d e a n i ) ,
președintele clubului Farul Constanța,
va ocupa din nou funcția de consilier
în cadrul Guvernului României, după
ce a ajuns la un acord cu premierul
Nicolae Ciucă.
Gloria fotbalului românesc va oferi
consiliere pe problemele sportului și a
anunțat că îi va prezenta premierului

Nicolae Ciucă un plan de acțiune.
„VOI CONTINUA DIN POZIȚIA DE
CONSILIER AL PRIMULUI MINISTRU.
Am avut astăzi onoarea și plăcerea de
a discuta mai bine de o jumătate de
oră cu domnul prim-ministru Nicolae
Ciucă. Am convenit să-mi continui
munca în cadrul guvernului din
calitatea de consilier al dumnealui pe
problemele sportului. Și, din păcate,
sunt atâtea! L-am simțit implicat și
dedicat, ca orice militar, și cred că
după ce îi voi prezenta un plan de
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

16.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

Valea
Stanciului
Gogoșu
Valea
Stanciului

Zona de întrerupere

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);

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

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII
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Fotoreporter
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

13.12

Balș
Vitomirești

09:00-12:00

Comuna
Teslui-Sat
Moșteni

Zona de întrerupere
CLI 20 kV PA 1 Balș-Stația Balș-PROT
TRAFO 1 PTCZ Liceu Vitomirești
PTA Moșteni

08:45-15:30

Olari

09:00-13:30

Cilieni

PTA CAP Cilieni circuit 1, Str. Florilor nr. 9

08:30-12:00

Cilieni

PTA 6.109 Cilieni 2

08:30-12:00

Cilieni

PTA Cilieni 4

10:00-14:00

Slatina

PTCZ 9 Progresul III, circuitele: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, străzile: Zmeurei, Mănăstirii, Arcului,
Plopilor

08:00-16:00
10:00-18:00

09:00-12:00
16.12

Localitatea

08:00-16:00
10:00-14:00

PTA Țugurești - circ. JT nr. 2

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ
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			PERIOADA 13 DECEMBRIE – 19 DECEMBRIE 2021

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4
PTA Ștefanel - circ. JT nr. 1, PTA 1 Gogoșu circ. JT nr. 1+2

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

acțiune vom realiza lucruri bune
pentru sportul românesc”, a transmis
Gică Popescu.
Popescu a fost numit consilier
al prim-ministrului Mihai Tudose la
începutul anului 2018. Ulterior, a
fost păstrat în funcție și în mandatul
Vioricăi Dăncilă. Acesta a fost și
consilier onorific al premierului
Ludovic Orban, pe probleme legate
de organizarea meciurilor de la
Campionatul European de fotbal din
2020 la Bucureşti.

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

09:00-17:00

09:00-17:00

Tia Mare-sat
Doanca
Redea

Comuna
Optași
Măgura-Sat
Optași
Racovița
Comuna
Dobroteasasate
Dobroteasa,
Vulpești
Cungrea,
Spătaru,
Leleasca,
Mirelești,
Greerești,
Tufaru
Dobroteasasat Murgești

PTCZ 2 SMA Olari circuit 1

CEL 20 kV CEL PTAB 5 Doanca
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,
PTA 1 Optași
PTA 1 Racovița circuit 1,2,3
PTA Vulpești, PTA Alimentare cu Apă
Dobroteasa, PTA 1, 2 Dobroteasa

PTA 3 Spătaru, PTA Mielicești, PTA Tufaru,
PTA Greerești, PTA Dobrinești
PTA DJPD Dobroteasa, PTA Bază Recepție
Dobroteasa, PTA Murgești

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

2

ACTUALITATE Vineri, 10 Decembrie 2021

România riscă să rămână fără medici de familie

Preşedintele interimar al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate
(CNAS), Adela Cojan, a arătat joi,
9 decembrie, că media de vârstă a
medicinei de familie în România este
undeva la 55 de ani şi a subliniat că
acest domeniu trebuie reformat în
totalitate.
„Suntem preocupaţi, în momentul

de faţă, de creşterea importantă
a rolului medicilor de familie în
reorganizarea sistemului sanitar
românesc. (…) Media de vârstă a
medicinei de familie în România
este undeva la 55 de ani. Riscăm să
rămânem fără medici de familie sau
să rămânem cu jumătate dintre ei,
în aproximativ 5 - 10 ani”, a declarat

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 13 DECEMBRIE – 19 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
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

17.12

18.12

Localitatea
Valea
Stanciului
Gogoșu

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Băilești

10:00 - 17:00

Băilești

Zona de întrerupere
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4
PTA 2 Gogoșu - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Botoșești
Paia - circ. JT nr. 1
PTA Țugurești - circ. JT nr. 2
PTCZ Fabrica de Pâine Băilești, zona străzilor:
Victoriei, Mărăști, Independenței, Oituz, Mareșal
Averescu
PTCZ Fabrica de Pâine Băilești, zona străzilor:
Victoriei, Mărăști, Independenței, Oituz, Mareșal
Averescu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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rezidenţiat de medicină de familie să
nu mai plece din ţară şi să-i putem
utiliza mai ales în regiunile în care
avem deficit pentru aceşti medici”,
a explicat Adela Cojan. Potrivit
acesteia, în perioada pandemiei
de COVID-19, CNAS a încercat să
întărească rolul medicinei de familiei
în sistemul de sănătate, pentru că s-a
dovedit încă o dată ce rol important
joacă acest prim segment de contact
a pacientului cu sistemul sanitar.
„Noi am preluat principalele boli
cu impact major în sănătatea publică
– bolile oncologice, diabetul, bolile
cardiovasculare, bolile rare, bolile
neurologice, cele cardiovasculare,
dar şi monitorizarea post COVID
într-o finanţare suplimentară”, a
menţionat preşedintele interimar al
CNAS, informează Agerpres.
Vera IONESCU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 DECEMBRIE – 19 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
08:00-16:00
08:00-16:00
09:00-12:00
08:45-15:30

14.12

Balș
Tia
Mare-sat
Doanca
Dobroteasa

Zona de întrerupere
CLI 20 kV PA 1 Balș-PTCZ IMAIA_PROT
CEL 20 kV CEL PTAB 3 Doanca
PTA 2 Dobroteasa

09:00-17:00
08:30-16:00

Izbiceni

PTA 6.52 Izbiceni 1

08:45-15:30

Izbiceni

PTA 6.76 Izbiceni 3

08:30-16:00
08:00-12:00

17.12

Localitatea

Voineasa
PTA 1 Voineasa Mare circuit 1,2
Mare
Scornicești PTCZ 1 Scornicești circuit 2, Str. Libertății nr.6

08:30-16:00

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Cojan, la dezbaterea „Sistemul
sanitar, între pandemie şi criza
economică. Unde este pacientul?”,
organizată online de Profit Health.
forum.
Potrivit şefei CNAS, acest sistem şi
acest domeniu de asistenţă medicală
trebuie reformat în totalitate. Adela
Cojan a pledat pentru reducerea
mediei de asiguraţi arondaţi la un
medic de familie la 1.000, de la 1.800
cât se prevede în prezent.
„Pledez foarte mult pentru a nu
mai pleca medicii din ţară, pledez
pentru desfiinţarea acelui „numerus
clausus” în legătură cu stabilirea
necesarului de medici de familie din
ţara noastră, „numerus clausus” care
în momentul de faţă este stabilit la o
medie de 1.800 de asiguraţi şi care
ar trebui redus la 1.000 de asiguraţi,
tocmai pentru ca tinerii absolvenţi de

Izbiceni
Giuvărăști

PTA 6.88 Piață Izbiceni
PTA 6.91 Giuvărăști 1

Balș

TRAFO 1 PTCZ 10 Blocuri Balș

12:00-16:00

Balș

TRAFO 2 PTCZ 10 Blocuri Balș

08:45-15:30

Comuna
Sârbii
Măgura-Sat
Cosereni

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

Gropșani
Colonești

PTA 1 Racovița circuit 1,2,3
PTA 1 Colonești

09:00-17:00

Cungrea,
Spătaru,
Leleasca,
Mirelești,
Greerești,
Tufaru

PTA 3 Spătaru, PTA Mirelești, PTA Greerești,
PTA Tufaru, PTA Greerești, PTA Dobrinești

PTA Cosereni

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

2

EVENIMENT

Luni, 13 Decembrie 2021

Preşedintele AEP, Constantin Mituleţu Buică, trimis
în judecată pentru abuz în serviciu
propunerea grupurilor parlamentare,
dintre personalităţile cu pregătire şi
experienţă în domeniul juridic sau
administrativ.
„Preşedintele şi vicepreşedinţii pot
fi revocaţi din funcţie, pentru motive
temeinice, de către autorităţile
care i-au numit”, conform legii de
funcţionare a AEP.
Conform Codului administrativ,
Parchetul a notificat Parlamentul
că preşedintele AEP, Constantin
Mituleţu Buică, a fost trimis în
judecată pentru abuz în serviciu.
Parlamentul urmează să decidă
în legătură cu situaţia acestuia,
existând opţiunea suspendării de
drept a raporturilor de serviciu şi a
revocării.
Alături de Buică a fost trimis în
judecată şi secretarul general al AEP,
Cristian Andreescu, acuzat de fals
intelectual.
Parchetul Judecătoriei Sectorului
3 a notificat Parlamentul la sfârşitul
lui noiembrie în legătură cu trimiterea
în judecată a preşedintelui AEP
pentru comiterea ”în concurs” a trei
infracţiuni de abuz în serviciu, ultima
în formă continuată.
Președintele AEP este acuzat,
între altele, că a făcut presiuni
ca Gabriel Saucă (Director
general, Direcţia de Coordonare a
Sistemului Informaţional Electoral
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);
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Naţional) şi Cristian Petraru (șeful
Departamentului de organizare a
proceselor electorale) să părăsească
instituția, scrie news.ro O altă acuzație
care i se aduce lui Mitulețu Buică
este că a blocat mai multe posturi
din cadrul AEP și nu a organizat
concursuri pentru ocuparea lor, deși
trebuia să o facă. Cazul posturilor
blocate a fost semnalat și într-un
raport al Curții de Conturi.
Chemat de procurorii Parchetului
Sectorului 3 pentru a i se aduce la
cunoștință acuzațiile, președintele
AEP a refuzat să dea declarații.
În 25 martie, Mituleţu Buică
declara că a fost chemat la Parchet,
iar procurorii i-au transmis că are
calitatea de suspect într-un dosar, în
două infracţiuni de abuz în serviciu
pentru două sancţiuni disciplinare cu
avertisment date în anul 2019.
Preşedintele AEP este numit prin
hotărâre adoptată în şedinţă comună
a Senatului şi Camerei Deputaţilor, la
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raportul de serviciu se suspendă
de drept atunci când funcţionarul
public a fost trimis în judecată
pentru infracţiuni de corupţie sau de
serviciu, infracţiuni care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals
sau pentru o infracţiune săvârşită cu
intenţie care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcţiei publice.
Vera IONESCU
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			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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

20.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

Valea
Stanciului
Botoșești
Paia

Zona de întrerupere
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 2
PTA 1 Botoșești Paia - circ. JT nr. 2, PTA 2
Botoșești Paia - circ. JT nr. 1+2

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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
09:00-12:00
08:00-16:00

20.12
09:00-17:00

08:45-15:30

Localitatea
Călui
Slatina,
Milcov

Zona de întrerupere
PTA Călui
PC Parc Industrial, PTCZ 1, 2 Prysminian

Făgețelu,
Isaci,
Spineni,
Profa,
Alunișu,
Optășani

PTA SMA Isaci, PTA 1 Isaci, PTA Moară
Isaci, PTA Pompe Apă Alunișu, PTA 1, 2, 3
Alunișu, PTA Optășani, PTA S 1095

Gropșani

LEA JT PTA 2 Gropșani circuitele 1, 2, 3

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

Ecusoanele de
parcare se pot
obține și online

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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

08:00-16:00

16.12

10:00-18:00

Redea

09:00-12:00

Comuna
Optași
Măgura-Sat
Optași

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

09:00-17:00

21.12

Tia Maresat
Doanca

Racovița
Cungrea,
Spătaru,
Leleasca,
Mirelești,
Greerești,
Tufaru
Dobroteasasat Murgești

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

Oboga
Piatra
Olt

08:45-15:30

Corabia

Zona de întrerupere
CEL 20 kV CEL PTAB 5 Doanca

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,
PTA 1 Optași
PTA 1 Racovița circuit 1,2,3
PTA 3 Spătaru, PTA Mielicești, PTA Tufaru,
PTA Greerești, PTA Dobrinești
PTA DJPD Dobroteasa, PTA Bază Recepție
Dobroteasa, PTA Murgești
PTA Oboga de Sus
PTA Vadofone Bârza, PTA Telemobil
Bârza, PTA RCS-RDS Bârza, PTAb Starcon
Agricultură, PTA Orange Starcon, PTA LCD
LEA 0,4 kV PTA 6.19 Dragalina, str. Islaz

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Locuitorii din Râmnicu Vâlcea pot
obține ecusoane pentru parcările
d e re ș e d i n ț ă s a u p re l u n g i re a
acestora și online. Primăria a activat
această posibilitate prin proiectul
„Servicii informatice integrate pentru
simplificarea procedurilor on-line
şi reducerea birocraţiei la nivelul
municipiului Râmnicu Vâlcea”.
„A fost activată posibilitatea
obţinerii sau prelungirii ecusoanelor
de parcare de reşedinţă în
variantă on-line. Pentru aceasta,
solicitantul trebuie să acceseze
pe site-ul Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea - www.primariavl.
ro - secţiunea „Servicii electronice”
şi apoi calea „Servicii electronice” -

ISSN: 22848800

Fotoreporter
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

„Serviciul Autorizări Activităţi
Comerciale, Evenimente Publice” „Cerere prelungire/atribuire ecuson
de parcare rezidenţială”, având
posibilitatea de a afla ce documente
sunt necesare fiecărui tip de ecuson de
parcare şi de a completa formularele
aferente”, conform reprezentanților
Primăriei Vâlcea, care menționează
și că proiectul „Servicii informatice
integrate pentru simplificarea
procedurilor on-line şi reducerea
birocraţiei la nivelul municipiului
Râmnicu Vâlcea” a devenit operaţional
în luna octombrie a acestui an în urma
unei finanţări în baza Programului
Operaţional Capacitate Administrativă
(POCA), având o valoare totală de
2.949.556,02 lei, din care valoarea
contribuţiei nerambursabile alocate
a fost de 2.946.300,24 lei.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

16.12

21.12

Localitatea
Valea
Stanciului

Zona de întrerupere
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului
Călărași

09:00 - 17:00

Craiova

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

Castranova
Segarcea

PTA 2 Puțuri - circ. JT nr. 2
PTCZ Blocuri str. Unirii

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 2

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

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

Marți, 14 Decembrie 2021

Celaru

Valea
Stanciului
Craiova
Brabova,
Gogoșu

PTA Țugurești - circ. JT nr. 2
PTA 1 Sărata - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 Sărata circ. JT nr. 1
PT 242 - străzile: H. Coandă, Caracal, I. D.
Sârbu, zona blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, K52,
K53, K54, cămin 1 I.T.A., cămin 4 E.P., cămin 2,
cămin 3, cămin 4, U.M. 01047
PTA 3 Ghizdăvești - circ. JT nr. 1

PTA Țugurești - circ. JT nr. 3
PT terți: PTAb 772 Recon, PTAb 812 MICAR
PTA Urdinița - circ. JT nr. 1+2, PTA
Gogoșița - circ. JT nr. 1+2

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

2

SOCIAL

Miercuri, 15 Decembrie 2021

Inspectoratul Școlar organizează lecția online de
voluntariat „Și eu pot fi Moș Crăciun!”

Inspectoratul Școlar Județean Dolj
desfășoară în data de 15 decembrie,
ora 12:15, la nivelul unităților de
învățământ din județul Dolj cea mai
mare lecție on-line de voluntariat „Și
eu pot fi Moș Crăciun!”.
Activitatea este organizată
prin grupul de coordonare la nivel
județean a activităților SNAC
(Strategia Națională de Acțiune
Comunitară) și urmărește încurajarea
implicării elevilor în acţiuni de

voluntariat, precum și formarea
unui comportament prosocial prin
dezvoltarea unor trăsături de caracter
precum toleranța, cooperarea,
înțelegerea, altruismul etc.
La această acțiune vor participa
coordonatorii SNAC de la nivelul
unităților școlare, profesori și elevi
voluntari, care vor realiza brăduți
ornamentali, sub îndrumarea doamnei
profesor Loredana Bocioagă, de la
Colegiul Național „Carol I” Craiova,

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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
22.12

Interval orar
de întrerupere
09:00-12:00
09:00-16:00

Localitatea
Baldovinești
Corabia

Zona de întrerupere
PTA 1 Baldovinești
PTA 6.240 Corias S. Piscicola, PTCZ 6.235 SPP
2 Vâlcovia Irigații, PTAB SPP 2 Vâlcovia, PTCZ
6.22 SPE Vâlcovia

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
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New Media Point

decorațiuni de Crăciun care vor fi
donate unităților de învățământ
special, respectiv Școlii Gimnaziale
Speciale „Sf. Mina” Craiova și Centrului
Școlar de Educație Incluzivă „Sf.
Vasile” Craiova.
Cu aceste decorațiuni vor fi realizați
doi brăduți în aceste unități școlare
pentru elevii acestor școli, cu ocazia
serbărilor școlare care marchează
sosirea sărbătorilor de iarnă și a
vacanței școlare. Persoană de contact:
Inspector școlar/ coordonator județean
SNAC - Prof. dr. Marinela Claudia
Dumitrescu, (tel. 0722 213 248).
Claudia GROSU
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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

17.12

22.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

Valea
Stanciului
Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Băilești

09:00 - 17:00

Călărași

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Bistreț

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

Valea
Stanciului
Brabova

00:00 - 01:00

Craiova

Zona de întrerupere
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4
PTA Țugurești - circ. JT nr. 2
PTCZ Fabrica de Pâine Băilești, zona străzilor:
Victoriei, Mărăști, Independenței, Oituz, Mareșal
Averescu
PTA 2 Sărata - circ. JT nr. 2, PTA 3 Sărata - circ.
JT nr. 1+2
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 2
PTA SMA Bistrețul Nou, PTCZ SRP 3
Mălăeni, PTA SI SRP 1 Stejaru, ST SRP 1
Stejaru, PTCZ SRP 1 Mălăeni, PT terți: PTAB
CEF Alex T Energy
PTA Țugurești - circ. JT nr. 3
PTA 1 Răchita de Jos - circ. JT nr. 1+2
PT 521 – străzile: Dâmboviţa, George Enescu,
zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16,
D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24,
D25, D26, D27, D28, D29, PT 45 – străzile:
Nicolae Titulescu, Alexandrescu, Florilor,
Poporului, Renaşterii Albişoarei, Craioviţa,
Cernei, Obedeanu, Brestei, Maria Tănase, zona
blocurilor: A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3, 4, 5, 5
prim, 6, 6 prim, 7, 8, 9, PT 489 – cart. Nicolae
Titulescu, zona blocurilor: C1 - C13, C21, C23,
a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13, PTAB 816 – Seven
Residence, PT 817 – str. Calea Severinului, bloc
locuinţe zona Auchan, PTAB 838 M&L Auto, PT
terți: PT 612 – Supermarket Billa (Supeco), PT
676 – Auchan Craiovița, PT 764 – Hotel Articus

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

2

EVENIMENT

Joi, 16 Decembrie 2021

Percheziţii în Dolj, Olt și Mehedinţi,
la persoane bănuite de deţinere
ilegală de arme

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

D i re c ţ i a A r m e , E x p l o z i v i ş i
Substanţe Periculoase din Poliţia
Română coordonează, miercuri
dimineaţa, o acţiune, la nivel naţional,
privind nerespectarea regimului
armelor şi al muniţiilor, în cadrul căreia
vor fi efectuate 26 de percheziţii
domiciliare.
Astfel, au loc 11 percheziţii
domiciliare în judeţele Ilfov, Olt,
Dolj, Mehedinţi şi Suceava, pentru
scoaterea din circuitul ilegal a unor
arme de foc supuse autorizării,
deţinute ilegal.
„Polițiștii Direcției Arme, Explozivi
și Substanțe Periculoase din cadrul
Inspectoratului General al Poliției
Romane, sub coordonarea procurorilor
de caz, cu sprijinul polițiștilor din
cadrul structurilor teritoriale de profil,
efectuează 11 percheziții domiciliare,
în județele Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinți
și Suceava, pentru scoaterea din
circuitul ilegal a unor arme de foc
supuse autorizării, deținute ilegal”, se
arată în comunicatul IGPR.
De asemenea, în Prahova, Gorj,
Arad, Ilfov, Cluj, Vrancea și Brăila
au loc 15 percheziţii domiciliare,
pentru administrarea probatoriilor,
Director general
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din dosarele penale instrumentate ce
au ca obiect săvârşirea infracţiunilor
la regimul armelor, explozivilor şi
substanţelor periculoase.
Acţiunea beneficiază de sprijinul
specialiştilor criminalişti ai Institutului
Naţional de Criminalistică şi al

Adresa:
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Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII
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luptătorilor SIAS din cadrul IGPR şi
SAS al IPJ Ilfov.
Activităţile desfăşurate vizează
administrarea probatoriilor în dosarele
penale instrumentate la nivelul

Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase, privind săvârşirea
infracţiunilor de contrabandă
calificată şi nerespectarea regimului
armelor şi al muniţiilor.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 DECEMBRIE – 26 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

20.12

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Valea
Stanciului
Botoșești
Paia
Poiana
Mare
Plenița

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 2
PTA 1 Botoșești Paia - circ. JT nr. 2, PTA 2
Botoșești Paia - circ. JT nr. 1+2
PTA 2 Centru Poiana Mare, PT terți: PTAb
Gospodăria de Apă Poiana Mare
PTA 6 Plenița - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Drăgotești

PTA Buzduc - circ. JT nr. 1+2

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

23.12

Localitatea

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

2

MEHEDINȚI

Unii prinși la furat de lemne, alții prinși cu articole
pirotehnice

Polițiștii din cadrul Serviciului
Ordine Publică al IPJ Mehedinți
s-au sesizat din oficiu cu privire la
faptul că pe raza comunei Căzănești,
dintr-un fond forestier privat, se taie

fără drept material lemnos. Polițiștii
au surprins, în flagrant delict, trei
bărbați de 24 de ani, 25 de ani,
respectiv 49 de ani, toți din comuna
Voloiac, în timp ce tăiau de pe picior
material lemnos. Întreaga cantitate
de material lemnos a fost ridicată
în vederea continuării cercetărilor
și lăsată în custodia Ocolului Silvic
Regiunea Silvică Coșuștea. În cauză,
a fost întocmit dosar penal, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
tăiere fără drept de arbori.
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			PERIOADA 27 DECEMBRIE – 2 IANUARIE 2021

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

Data

28.12

Marți, 21 Decembrie 2021

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00-17:00

Curtișoara,
Proaspeți,
Slatina

09:00-15:00

Bobicești

Zona de întrerupere
PTA AISE Curtișoara, PTA Romtimex, PTAB
General Trust, PTA 2 Proaspeți, PTA Poligon,
Cireașov. PC CEF Solar Electric Curtișoara, PTA
Forcons, PTA X,Y,1,2,3,4,5 IGO Curtișoara
PTA Vinalcool Bobicești

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

Accidente rutiere soldate cu
victime omenești

Zilele trecute în județul Mehedinți
au avut loc două accidente rutiere
soldate cu victime omenești, victime
care din fericire au scăpat cu viață
dar au necesitat îngrijiri medicale.
Pe DN 67, în localitatea Halînga,
s-a produs un accident rutier soldat
cu victime omenești. La fața locului
s-au deplasat polițiștii care în urma
verificărilor efectuate au stabilit că
un bărbat de 73 de ani, din comuna
Șișești, în timp ce conducea un
autoturism pe DN 67, în localitatea
Halînga, a intrat în coliziune cu un
autoturism condus de un bărbat de
40 de ani, din orașul Vânju Mare.
Din accident a rezultat vătămarea
corporală ușoară a conducătorului
auto de 40 de ani, care a fost
transportat la o unitate medicală
pentru acordarea de îngrijiri de
specialitate. În cauză, a fost întocmit
dosar penal, sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală din
culpă. Al doilea accident rutier a avut
loc în comuna Breznița Ocol. Poliția
Municipiului Drobeta Turnu Severin
a fost sesizată de un participant la

trafic, cu privire la faptul că pe DJ
607 B, în comuna Breznița-Ocol, s-a
produs un accident rutier soldat cu
victime omenești.
La fața locului s-au deplasat
polițiști din cadrul Biroului Rutier
care în urma verificărilor efectuate
au stabilit că un tânăr de 18 ani, din
Drobeta Turnu Severin în timp ce
conducea un autoturism pe DJ 607
B, a acroșat un autoturism condus de
un tânăr de 21 de ani, din comuna
Breznița-Ocol.
În urma impactului, autoturismul
condus de tânărul de 21 de ani a
fost proiectat într-un alt autoturism
condus de un bărbat de 57 de ani, din
comuna Breznița-Ocol. Din accident,
a rezultat vătămarea corporală
ușoară a două persoane care au fost
transportate la o unitate medicală
pentru acordarea de îngrijiri de
specialitate. În cauză, a fost întocmit
dosar penal, sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de vătămare corporală
din culpă.
Iulian Gogonea
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data
28.12

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme
Explozivi și Substanțe Periculoase
au surprins, în flagrant delict, un
bărbat din municipiul Drobeta Turnu
Severin, în timp ce comercializa fără
drept, în parcarea unui hipermarket,
3.860 de articole pirotehnice, din
categoria F3, în cantitate de 22

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Bucovăț

Zona de întrerupere
PTA Leamna de Jos - circ. JT nr. 1+2, PTA
Leamna de Sus - circ. JT nr. 1+2

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

2

EVENIMENT

Miercuri, 22 Decembrie 2021

Bătrână tâlhărită de un vecin!

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat de 31 de ani, din
Dobrești, suspectat că și-ar fi jefuit
vecina a fost arestat. Poliţiștii Oraşului
Bechet l-au reținut luni, 20 decembrie,
pentru 24 de ore, fiind bănuit de
comiterea infracțiunii de tâlhărie
calificată.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti, s-a stabilit că, bărbatul,
la data de 19 decembrie a.c., ar fi
pătruns fără drept în locuinţa unei
femei de 73 ani, din comuna Dobreşti,

unde, prin folosirea de violenţă i-ar
fi sustras acesteia suma de 100 lei,
precum şi materialul lemnos care era
încărcat într-un atelaj hipo.
În urma probatoriului administrat
de poliţişti, sub supravegherea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Craiova, bărbatul
a fost reținut pentru 24 de ore, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
tâlhărie calificată şi introdus în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al
I.P.J.Dolj”, potrivit polițiștilor.
Cel în cauză urmează să fie
prezentat instanţei de judecată cu
propunere de arestare preventivă.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

29.12

09:00-17:00

Localitatea
Potelu

PUBLICITATE

Zona de întrerupere
PTA 1 Potelu, str. Potelu

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

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Bucovăț

Zona de întrerupere
PTA 1 Sărbătoarea - circ. JT nr. 1+2, PTAb
2 Sărbătoarea - circ. JT nr. 1+2

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

2

ACTUALITATE

Joi, 23 Decembrie 2021

Inna cântă în noaptea de
Revelion, la Craiova

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Primăria Craiova organizează un
spectacol, de Revelion, în centrul
orașului. Autoritățile locale și-au dorit
ca la eveniment să participe artiști
români foarte cunoscuți, dar și o trupă
locală de notorietate. Astfel, Inna ar
urma să cânte 60 de minute pentru
craioveni.
Primăria a anunțat lista artiștilor
care îi vor încânta pe olteni de

Revelion. Cap de afiș este Inna, însă
alături de aceasta va urca pe scenă și
Alina Eremia dar și alte trupe locale.
„Cea mai în vogă artistă din
România cântă la Revelionul Craiovei!
Suntem bucuroși să o vedem pe INNA
live, de Revelion, la Craiova, într-un
spectacol grandios ce va avea loc pe
strada A. I. Cuza. Este prima artistă
europeană care a atins 1 miliard
de vizionări pe Youtube. A susținut
peste 1.000 de concerte în întreaga
lume și milioane de fani de pe toate
continentele o urmăresc zilnic pe
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data
30.12

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00-15:00

Cilieni

PTAB 5 Cilieni

09:00-17:00

Potelu

PTA 1 Potelu, str. Potelu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Autoritățile locale își doresc
un foc de artificii mare, care să
dureze 5 minute. Valoarea estimată
a contractului se ridică la suma de
510.000 de lei, bani plătiți din bugetul
local.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

27.12
30.12

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

canalele social-media. Noaptea
trecerii dintre ani va începe la 21.30
și va fi plină de surprize. Pe scena
amplasată în dreptul Universității vor
mai urca Alina Eremia și trupe locale”,
a declarat Olguța Vasilescu.

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 13:00

Poiana
Mare

09:00 - 17:00

Terpezița

Zona de întrerupere
PTA 3 Breasta - circ. JT nr. 1+2, PTA 4
Breasta (Crețești) - circ. JT nr. 2
PT terți: PTAb Gospodăria de Apă Poiana
Mare
PTA Lazu - circ. JT nr. 1+2, PTA 2
Terpezița - circ. JT nr. 1+2

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

2

VÂLCEA

Marți, 28 Decembrie 2021

Taxele și impozitele se pot plăti și în
ultima zi a anului

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 3 IANUARIE – 9 IANUARIE 2021

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Direcţia Economico-Financiară
a Primăriei municipiului a anunțat
programul de final de an şi când
vor putea fi plătite impozitele şi
taxele pentru anul 2022. Instituția
are ghișeele deschise inclusiv pe 31
decembrie, pentru două ore, între 8
și 10 dimineața.
„Ca urmare a necesităţii derulării
activităţilor aferente închiderii şi
deschiderii anului fiscal, programul
de lucru cu publicul şi de încasări
al Direcţiei Economico-Financiare
a Primăriei Municipiului Râmnicu
Director general
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Redactor şef
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Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
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Vâlcea în perioada următoare va
fi următorul: Vineri, 31 decembrie
2021, programul de lucru cu publicul
este între orele 8.00 - 10.00 şi doar la
sediul Direcţiei Economico-Financiare
din b-dul Nicolae Bălcescu nr. 24
(Arenele „Traian”). Luni, 03 ianuarie
2022, programul de lucru cu publicul
este între orele 10.00 - 15.30 şi se
vor putea încasa doar amenzi şi alte
taxe fără debit. Până în data de 10
ianuarie 2022 se vor putea plăti doar
restanţele anilor anteriori, amenzi
şi alte taxe, urmând ca din data de
10 ianuarie să înceapă încasarea
impozitelor şi taxelor pentru anul
2022”, conform reprezentanților
Primăriei Vâlcea.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

29.12

04.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00-17:00

Potelu

PTA 1 Potelu, str. Potelu

09:00-17:00

Slatina

PTCZ 9 Nicolae Titulescu, străzile: Bulevardul
Nicolae Titulescu, Mihai Eminescu, Dinu Lipati

09:00-17:00

Caracal

PTCZ 4 Caracal circuit 3, străzile: Petru Rareș,
Vasile Alecsandri

08:45-15:30

Scornicești

08:45-15:30

Bălțați

PTA 1 Scornicești circuitele: 1, 2
PTA 2 Bălțați circuitul 2

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 3 IANUARIE – 9 IANUARIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

04.01

09:00 - 16:00

Localitatea
Băilești

Zona de întrerupere
PT Fabrica de Pâine Băilești - circ. JT nr. 1+2+3

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

Miercuri, 29 Decembrie 2021

A fost inaugurată secția de Etnografie
și Artă Populară din cadrul Muzeului
Regiunii Porților de Fier

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Secția de Etnografie și Artă
Populară din cadrul Muzeului Regiunii
Porților de Fier a fost inaugurată.
Aceasta este una dintre cele mai
importante secții ale Muzeului, care,
prin exponatele sale, vorbește despre
origini, despre specificul zonei, și
despre identitatea poporului român.
„Din respect pentru cultură și

pentru ceea ce ne definește, am pus
pe lista de priorități pentru finanțare,
din bugetul județului, acest obiectiv
și mă bucur că ceea ce a ieșit, prin
efortul donatorilor și al celor care au
muncit la amenajarea Secției, a fost
apreciat de către cei care au vizitat,
astăzi, Muzeul! După ani de eforturi
și muncă, Muzeul Regiunii Porților
de Fier merită din plin titlul de cea
mai importantă instituție de cultură
din județul Mehedinți și satisface
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

05.01

08:45-15:30

Localitatea
Constantinești

Zona de întrerupere
PTA Constantinești circuitele: 1, 2, 3

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

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

Data
05.01

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

exigențele specialiștilor în domeniu,
după proiectul de reabilitare și
amenajare, derulat de Consiliul
Județean Mehedinți! Vă invit să îl
vizitați când aveți ocazia!”, a declarat
Aladin Georgescu, președintele
Consiliului Județean Mehedinți.

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Băilești

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

Zona de întrerupere
PT Fabrica de Pâine Băilești - circ. JT nr. 1+2+3
PTA 2 Grecești - circ. JT nr. 2

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

Joi, 30 Decembrie 2021

Bărbat reținut după ce și-a agresat soția
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

06.01

08:45-15:30

Mogoșești

Un bărbat de 44 de ani din
localitatea Câineni, județul Vâlcea,
a fost reținut de polițiști după ce și-a
agresat fizic soția, față de care avea
impus un ordin de protecție. Bărbatul
ar fi agresat-o pe femeie în urmă cu
câteva zile, deși acesta n-ar fi trebuit
să fie la o distanță mai mică de 100
de metri față de aceasta.
„Polițiștii din cadrul Poliției orașului
Brezoi și posturilor de poliție Titești,
Perișani, Racovița, Boișoara și Câineni
au reținut pentru 24 de ore, sub
coordonarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Brezoi, un bărbat din

comuna Câineni, cercetat pentru
violență în familie și încălcarea
ordinului provizoriu de protecție. La
data de 28 decembrie a.c, polițiștii au
reținut un bărbat de 44 de ani, bănuit
de comiterea infracțiunilor de violență
în familie și încălcarea ordinului
de protecție provizoriu. În fapt, în
perioada 23-28 decembrie a.c., acesta
și-ar fi agresat fizic soția și ar fi încălcat
ordinul de protecție provizoriu emis
de către polițiști, prezentându-se la
locuința comună, deși avea obligația
de păstra o distanță de 100 de metri
față de persoana vătămată. Bărbatul
urmează să fie prezentat magistraților
cu propuneri procedurale”, conform
IPJ Vâlcea.

PUBLICITATE

Zona de întrerupere
PTA Mogoșești circuitele: 1, 2

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

Data

06.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Băilești

PTA 10 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 16:00

Băilești

PTA ITSAIA Băileşti - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4

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

Vineri, 31 Decembrie 2021

Incendiu de la instalația de Crăciun.
Un bărbat a ajuns la spital

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

Un bărbat din Șirineasa, județul
Vâlcea a ajuns la spital miercuri seara,
după ce locuința acestuia a luat foc.
Se pare că incendiul s-a produs de la
instalația de Crăciun, în urma unui
scurtcircuit.
„Pompierii militari din cadrul ISU
Vâlcea au fost solicitați să intervină,
iar când au ajuns la fața locului au
constatat că incendiul se manifesta
generalizat la nivelul acoperișului în

suprafață de aproximativ 100 mp
din lemn și învelitoare din tablă.
Până la stingerea incendiului, au ars
acoperișul și a fost afectată zidăria
construită din lemn cu cercuială și
rigips.
La fața locului a fost solicitată și
o ambulanță deoarece proprietarul
locuinței în vârstă de 65 de ani
suferise un atac de panică. După o
evaluare preliminară, acesta a fost
transportat la UPU Vâlcea pentru
investigații suplimentare. După
aproximativ două ore și jumătate de
la anunțarea evenimentului, incendiul

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 3 IANUARIE – 9 IANUARIE 2021

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

Data

Interval orar
de întrerupere

07.01

08:45-15:30

Localitatea
Rusciori

Zona de întrerupere
PTA Rusciori circuitele: 1, 2

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

la o instalație de iluminat specifică
sărbătorilor de iarnă”, conform ISU
Vâlcea.

Bărbat decedat într-un
accident rutier

Un bărbat de 40 de ani din
Râmnicu Vâlcea a murit joi dimineață
într-un accident rutier produs la
Goranu. În incident au fost implicate
un TIR și un autoturism, la volanul
căruia se afla victima.
„Polițiștii Serviciului rutier Vâlcea
au intervenit în această dimineață,
în jurul orei 04:00, la un accident
rutier grav ce s-a petrecut pe DN
7, kilometrul 175, la Goranu, în

municipiul Râmnicu Vâlcea. În
accident au fost implicate un tir și
un autoturism, rezultând decesul
șoferului autoturismului, un bărbat
de 40 de ani, din Râmnicu Vâlcea,
care se află singur în mașină. Șoferii
dețineau permise de conducere
valabile, iar traficul a fost blocat total
pe parcursul cercetărilor”, conform
IPJ Vâlcea.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

07.01

09:00 - 16:00

Localitatea
Dobrotești

Zona de întrerupere
PTA 2 Moară Dobrotești

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

