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ACTUALITATE

Marți, 4 Ianuarie 2022

CNAS: Compensarea medicamentelor cu
90% pentru pensionari nu este influenţată
de ajutorul financiar primit în ianuarie

Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate (CNAS) a precizat luni că
plafonul veniturilor pensionarilor care
beneficiază de compensare cu 90% a
medicamentelor nu este influenţat de
ajutorul financiar acordat în ianuarie.
„Prin OUG nr. 132/2021 s-a
reglementat acordarea, în luna
ianuarie a anului 2022, a unui ajutor
financiar pensionarilor sistemului
public de pensii şi beneficiarilor de

drepturi prevăzute de legi cu caracter
special, ale căror venituri sunt mai
mici sau egale cu 1.000 lei (art. 1),
respectiv au valori cuprinse între 1.001
– 1.600 lei inclusiv (art. 2). Ajutorul
financiar acordat pensionarilor în
luna ianuarie 2022, potrivit OUG nr.
132/2021, nu reprezintă venit din
pensie sau din indemnizaţie socială,
acesta suportându-se de la bugetul
de stat, astfel că nu va fi luat în calcul

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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
11.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Șuica

09:00-17:00

ScorniceștiSat Bălțați

Zona de întrerupere
PTA Șuica circuit 1,2
PTA 2 Bălțați

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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la stabilirea plafonului de 1.429
lei/lună inclusiv până la care pot
fi eliberate prescripţii medicale
în cadrul Programului social al
guvernului de compensare cu
90%”, afirmă reprezentanţii
CNAS într-un comunicat remis
presei.
Începând cu data de 1
ianuarie, pensionarii cu venituri
din pensii şi indemnizaţie socială
până la 1.429 lei/lună inclusiv,
indiferent dacă realizează sau nu alte
venituri, beneficiază de compensare
cu 90% pentru medicamentele
din sublista B cuprinsă în Lista de
medicamente compensate şi gratuite
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.
720/2008, a căror valoare la nivelul
preţului de referinţă/prescripţie este
de până la 330 lei/lună.
„Această decizie face obiectul
Hotărârii de Guvern nr.1289/2021,
care a fost aprobată de Executiv
în cadrul şedinţei din data de 28
decembrie 2021, în scopul creşterii
accesului la medicamentele acordate
în ambulatoriu pensionarilor cu
venituri mici. Creşterea plafonului de

la 1.299 lei la 1.429 lei/lună inclusiv
ţine cont de majorarea cu 10% a
valorii punctului de pensie începând
cu data de 1 ianuarie 2022, precum
şi de prevederile art. 85 alin. (2) din
Legea nr. 127/2019, cu modificările
ulterioare, astfel încât să nu fie afectat
accesul pensionarilor la medicamente
compensate cu 90%”, adaugă aceeaşi
sursă.
Potrivit CNAS, finanţarea se
asigură în proporţie de 50% din
bugetul Fondului Naţional Unic de
Asigurări Sociale de Sănătate şi,
respectiv, de 40% prin transferuri de
la bugetul de stat prin intermediul
Ministerului Sănătăţii.
Vera IONESCU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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

06.01

11.01

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

00:00 - 01:00

Valea
Stanciului
Craiova

09:00 - 17:00

Moțăței
Gară

PTA 1 Moțăței Gară - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00

Băilești

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

09:00 - 17:00

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4
PT 380 – cart. Rovine, străzile: Mircea Cel
Bătrân, Gogu Constantinescu, Traian Lalescu,
N. Iorga, zona blocurilor: G1 - G 33

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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EVENIMENT

Miercuri, 5 Ianuarie 2022

Craiova. Două persoane au fost găsite
decedate în propria locuință!

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro
Două persoane, o femeie în
vârstă de 80 de ani și un bărbat de
58 de ani, au fost găsite decedate
în locuința lor din Craiova. Alarma
a fost dată de fiica decedatei, în
vârstă de 64 de ani, din Bănie.
„Ieri seară, poliţişti din cadrul
Secţiei 2 Poliţie Craiova au fost

sesizaţi de o femeie de 64 de ani,
din Craiova, cu privire la faptul că,
este posibil ca mama şi fratele său
să fie decedaţi în locuinţa acestora.
La faţa locului s-au deplasat poliţiştii
precum şi un echipaj din cadrul
I.S.U. Dolj, fiind identificate în
locuinţă, două persoane decedate,
respectiv o femeie de 80 de ani şi
un bărbat de 58 de ani, ambii din
Craiova.
În cauză, poliţiştii au întocmit un

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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
12.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Slatina

09:00-17:00

ScorniceștiSat Bălțați

Zona de întrerupere
PTA Clocociov circuit 3,4
PTA 2 Bălțați

dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de ucidere din culpă, iar
cercetările sunt continuate urmând
ca la finalizare să fie propusă
soluţie legală, prin unitatea de
parchet competentă. Totodată,

a fost dispusă efectuarea unei
expertize medico-legale, pentru
stabilirea cauzei decesului celor
două persoane. Cele două persoane
decedate nu prezintă leziuni de
violență pe corp”, potrivit IPJ Dolj.

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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
09:00 - 17:00

12.01

Localitatea

09:00 - 16:00

Moțăței
Gară
Băilești

09:00 - 17:00

Filiași

Zona de întrerupere
PTA 2 Moțăței Gară - circ. JT nr. 2
PTA 6 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2, PTA 7
Oraș Băilești - circ. JT nr. 2
PTA 5 Fratoștița - 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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ACTUALITATE

Joi, 6 Ianuarie 2022

Sute de mii de elevi rămân
fără bursa de merit

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Un ordin al Ministerului Educației
a modificat media pentru acordarea
burselor de merit, de la 8.50 la 9.50,
ceea ce îi revoltă pe elevi.
În acest sens, mai multe asociații
ale acestora spun că vor ataca în
instanță acest act normativ care va
afecta aproximativ 730.000 de elevi.
Asociația Elevilor din Constanța
(AEC), Asociația Elevilor din Bacău
(AEBc), Asociația Vâlceană a Elevilor

(AVE), Asociația Elevilor din București
și Ilfov(AEBI) și Asociația Elevilor din
Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor
din Timiș (AETm) cer revocarea din
funcție a lui Sorin Cîmpeanu, din
cauza acestui ordin.
Ordinul Ministerului Educației
pentru aprobarea criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor a fost
publicat marți în Monitorul Oficial.
„Este tăiat numărul beneficiarilor
de burse de merit, fiind afectați sute
de mii de elevi din țară. Astfel, 730
000 de elevi din România rămân fără
burse. Dacă ar fi să rostim numele

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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

13.01

08:45-15:30

Localitatea
Corabia

Zona de întrerupere
PTA 6.188 CFR Corabia circuit 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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Ei reclamă că ordinul a fost
publicat „peste noapte, din pix, fără
a fi publicat vreun proiect pe site-ul
Ministerului”.
„Vom ataca în instanță ordinul,
pentru a ne asigura că niciun elev nu
va fi prejudiciat în urma unor ordine
date peste noapte în mod ilegal”,
potrivit sursei citate.
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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
13.01

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

fiecărui elev condamnat de către
Ministrul Sorin Cîmpeanu, ne-ar lua
peste 8 zile, iar asta citind un nume
pe secundă, fără a lua vreo pauză.
Probabil, în următorii 4 ani, 730
000 de tineri vor părăsi România,
dezamăgiți de eșecurile sistemului”,
susțin reprezentanții elevilor, potrivit
Agerpres.

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Băilești

09:00 - 17:00

Filiași

Zona de întrerupere
PTA 8 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2+3, PTA 9
Oraș Băilești - circ. JT nr. 2
PTA 5 Fratoștița - integral

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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OLT

Vineri, 7 Ianuarie 2022

Semafoare cu buton în 6 zone
aglomerate din Slatina

Primăria Municipiului Slatina
dorește realizarea unui proiect, care
prevede instalarea de semafoare cu
buton, în șase puncte aglomerate din
Slatina. Valoarea proiectului ar depăși
160.000 de lei, bani care ar urma să
vină de la bugetul local.
„Primăria Slatina investeşte în
siguranţa participanţilor la trafic, prin
implementarea unui proiect, care
prevede instalarea de semafoare cu
buton, în șase puncte aglomerate din
Slatina. Valoarea întregului proiect
este de 162.000 de lei, fără TVA,

sumă alocată de la bugetul local.
Implementarea proiectului a început
în data de 4 ianuarie, iar lucrările
vor fi finalizate la sfârşitul lunii în
curs. Totodată menționăm faptul că
Primăria Municipiului Slatina are în
derulare inclusiv obiectivul „Sistem
integrat de management al traficului
și mobilității urbane și impunere a
regulilor, siguranță și securitate” care
se va realiza prin intermediul absorbției
de fonduri europene”, au declarat
reprezentanții Primăriei Slatina.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 10 IANUARIE – 16 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

14.01

08:45-15:30

Localitatea
Teiuș

Zona de întrerupere
PTA Teiuș 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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Protest de amploare în
fața ALRO Slatina

Distribuție
New Media Point

Peste 400 de angajați ai ALRO
Slatina au protestat joi, din nou, în fața
sediului companiei împotriva deciziei
luate de Consiliul de Administrație
de a închide trei hale de electroliză
din cinci. Scopul protestului a fost
acela de a se găsi soluții pentru a se
reglementa problemele existente de
pe piața energiei. Sindicaliștii spun
că au făcut demersuri la Președintele
României și Guvern pentru a găsi
o soluție, în privința prețului mare

al energiei electrice, care și așa se
găsește greu, după cum aceștia
afirmă. Nu au primit însă sprijin. Ei
susțin că peste o mie de angajați vor
fi trimiși în șomaj tehnic. Conducerea
companiei nu a exclus acest lucru,
dar a dat asigurări că nu se vor face
concedieri. Conform sindicaliștilor,
dacă nu vor fi luate măsuri, peste
1.500 de oameni vor rămâne fără
locuri de muncă.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

14.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Băilești

PTA 11 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Băilești

PTA Desecări Băilești - circ. JT nr. 1

09:00 - 16:00

Băilești

PTA Blocuri Gară Băilești - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA 2 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 2
PTA Făzănărie Cobia

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

Mii de apeluri la Telefonul Copilului 119, în primele
zile de când este activ

Mii de apeluri au fost înregistrate
l a n u m ă r u l u n i c 1 1 9 , Te l e f o n u l
Copilului, care a devenit activ din 5
ianuarie, operaţionalizat de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale (STS).
„Există deja mii de apeluri, nu avem
o statistică încă pentru că Serviciul de
Telecomunicaţii Seciale încă instalează
platforma de colectare a datelor statistice,
însă s-au putut observa mii de apeluri
date simultan în cele două, trei zile, dar
în special pe data de 5 ianuarie. Lumea a
sunat ca să vadă cum funcţionează, cum
se răspunde. Au fost situaţii în special de

verificare. În cursul săptămânii viitoare,
vom putea să generăm şi statistici şi să
vedem ce cazuri au fost până acum”,
a declarat consilierul de stat, Mădălina
Turza, pentru News.
Telefonul Copilului face parte din
Programul Naţional de Suport pentru
Copii în contextul Covid „Din grijă pentru
Copii”.
„În septembrie, a fost aprobată
Ordonanţa de Urgenţă privind Programul
Naţional de Suport pentru Copii în
contextul Covid „Din grijă pentru Copii”.
Din acest program naţional fac parte
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

12.01

17.01

Luni, 10 Ianuarie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00-17:00

ScorniceștiSat Bălțați

PTA 2 Bălțați

09:00-15:00

Comuna
Grădinari-sat
Petculești

PTA Petculești

08:45 - 15:30

Călui
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Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

PTA 1 Călui circuitele nr. 1 ,2, 3

Localitatea
Moțăței
Gară
Băilești

17.01

Fotoreporter
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

PTA 2 Moțăței Gară - circ. JT nr. 2
PTA 6 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2, PTA 7
Oraș Băilești - circ. JT nr. 2

Filiași

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA SRP 5 Segarcea

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 4

PTA 5 Fratoștița - circ. JT nr. 1

00:00 - 01:00

Craiova

PT 196 - străzile: Ştefan cel Mare, bld. I. C.
Brătianu, Principatele Unite, zona blocurilor:
V1, V2, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3 şi
agenţii economici de la parterul blocurilor,
zona blocurilor: 5, 7, 9, 11, 11 A, PT 433 - str.
Vasile Conta, PT 441 - străzile: Vasile Conta,
Ştefan cel Mare, Caragiale, Coşbuc, Doinei, PT
588 - str. Calea Bucureşti – zona blocurilor: R
5, 6, 7 şi platforma industrială (fost BJATM),
PT 73 - străzile: Vasile Alecsandri, Călimăneşti,
B.P.Haşdeu, Dionisie Eclesiarhul, Rovine şi aleea
Rovine, Banu Mihalcea, PT 165 - străzile: Horia,
Vasile Alecsandri, Mircea Cel Bătrân, Lazăr Filip,
Buciumului, Banu Mihalcea, zona blocurilor: F1,
F2, F3, F4, F5, F6, E7, E8, E1, E2, CN Militar
Tudor Vladimirescu, PT 115 - străzile: Vasile
Alecsandri, Buciumului, Gilortul, Pastorului, Milcov,
Deznăţui, Nicolae Julea, Penitenciarul Craiova,
Liceul Matei Basarab, PT 357 - străzile: Mircea
Cel Bătrân, Vasile Alecsandri, Gilortul, N. Julea,
Deznăţui, zona blocurilor: A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, PT 313 - străzile:
Mircea Cel Bătrân, N. Iorga, Desnăţui, N. Julea,
zona blocurilor: A13, A14, A24 - A39, PT 423 cart. Rovine, str. N. Iorga, zona blocurilor: A33
- A49, PT 380 - cart. Rovine, străzile: Mircea Cel
Bătrân, Gogu Constantinescu, Traian Lalescu, N.
Iorga, zona blocurilor: G1 - G 33
PT terți: PT 774 Ramada, PT 874 - Liceul Militar

09:00 - 16:00

Calafat

PT Sol Balastieră Calafat

09:00 - 16:00

Băilești

PTCZ PTTR Băilești

09:00 - 16:00

Calafat

PT terți: PTA COFCO

12.01
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Zona de întrerupere
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

09:00 - 16:00

ISSN: 22848800

țării, precum și la cele din sectoarele
Bucureștiului. În total, sunt 94 de posturi
telefonice, câte două în fiecare centru de
preluare a apelurilor.
Numărul unic 119 pentru cazurile de
abuz asupra copiilor face parte dintr-un
program național mai amplu aprobat în
septembrie anul trecut prin Ordonanță de
Urgență a Guvernului. Acesta mai prevede
ca Poliția Română să poată utiliza sistemul
RO-ALERT atunci când au nevoie de sprijin
pentru căutarea copiilor dispăruți.
Vera IONESCU
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Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

o serie de măsuri pe partea de suport
psiho-emoţional şi de siguranţă a lor.
Una dintre primele măsuri o reprezintă
operaţionalizarea numărului 119 care
avea ca termen de realizare 31 decembrie
2021, ceea ce s-a şi întâmplat. Zilele
trecute a fost anunţat şi începând din 5
ianuarie este activ la nivel naţional”, a mai
precizat Mădălina Turza, consilier de stat
în Ministerul Familiei.
Sistemele de tip call-center au fost
instalate de STS la sediile direcțiilor
de asistență socială din toate județele

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

Marți, 11 Ianuarie 2022

Școlile și grădinițele cu sub 60% dintre angajați vaccinați, din
localitățile cu incidență de peste 3 la mie, intră în online
Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Școlile și grădinițele cu sub 60%
dintre angajați vaccinați, aflate
localitățile cu o incidență a infectării
de peste 3 la mie, intră, de săptămâna
viitoare, în online, a anunțat ministrul
Educației.
„Articolul 3 din ordinul comun
se raportează la rata de vaccinare
de vineri. Dacă rata de incidență
este de peste 3 la mie [și rata de

vaccinare a angajaților sub 60],
începând de lunea viitoare școlile
acelea intră în online”, a anunțat
Sorin Cîmpeanu.
Anunțul acestuia contrazice
algoritmul aplicat de ministrul
Educației pe 24 noiembrie 2021,
când preciza că școlile revin în format
fizic “încă din ziua imediat următoare
scăderii ratei de incidență sub 3‰”,
potrivit edupedu.ro
Ministrul Educației a adăugat
astăzi că, “având în vedere că nivel
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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

18.01

10:00 - 16:00

Stoenești,
Slăveni,
Gostavățu,
Brezuica,
Babiciu
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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

Băilești

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

13.01

Localitatea

09:00 - 16:00

PTCZ SP Stoenești, PTA Stație de Epurare
Stoenești, PTA Moară Slăveni, PTA 1, 2 Slăveni,
PTA Magazin Gostavățu, PTA Gostavățu, PTA
Brezuica, PTA 1, 2, 3 CAP Babiciu

00:00 - 01:00

Valea
Stanciului

Craiova
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Nr. 81,
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Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

național au fost schimbate regulile cu
privire la durata carantinării, e nevoie
de o updatare a ordinului comun (al
miniștrilor Educației și Sănătății) și
voi discuta cât se poate de repede cu
ministrul Sănătății. Avem o colaborare
foarte bună, repet, foarte bună cu
ministerul Sănătății”, a mai spus
ministrul.

Distribuție
New Media Point

18.01

Zona de întrerupere
PTA 8 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2+3, PTA 9
Oraș Băilești - circ. JT nr. 2
PTA 5 Fratoștița - integral
PTA 1 Valea Stanciului - circ. JT nr. 2
PT 196 - străzile: Ştefan cel Mare, bld. I. C.
Brătianu, Principatele Unite, zona blocurilor:
V1, V2, U1, U2, U3, U4, U5, Z1, Z2, Z3 şi
agenţii economici de la parterul blocurilor,
zona blocurilor: 5, 7, 9, 11, 11 A, PT 433 - str.
Vasile Conta, PT 441 - străzile: Vasile Conta,
Ştefan cel Mare, Caragiale, Coşbuc, Doinei, PT
588 - str. Calea Bucureşti - zona blocurilor: R
5, 6, 7 şi platforma industrială (fost BJATM),
PT 73 - străzile: Vasile Alecsandri, Călimăneşti,
B.P.Haşdeu, Dionisie Eclesiarhul, Rovine şi aleea
Rovine, Banu Mihalcea, PT 165 - străzile: Horia,
Vasile Alecsandri, Mircea Cel Bătrân, Lazăr Filip,
Buciumului, Banu Mihalcea, zona blocurilor: F1,
F2, F3, F4, F5, F6, E7, E8, E1, E2, CN Militar
Tudor Vladimirescu, PT 115 - străzile: Vasile
Alecsandri, Buciumului, Gilortul, Pastorului, Milcov,
Deznăţui, Nicolae Julea, Penitenciarul Craiova,
Liceul Matei Basarab, PT 357 - străzile: Mircea
Cel Bătrân, Vasile Alecsandri, Gilortul, N. Julea,
Deznăţui, zona blocurilor: A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, PT 313 - străzile:
Mircea Cel Bătrân, N. Iorga, Desnăţui, N. Julea,
zona blocurilor: A13, A14, A24 - A39, PT 423 cart. Rovine, str. N. Iorga, zona blocurilor: A33
- A49, PT 380 - cart. Rovine, străzile: Mircea Cel
Bătrân, Gogu Constantinescu, Traian Lalescu, N.
Iorga, zona blocurilor: G1 - G 33
PT terți: PT 774 Ramada, PT 874 - Liceul Militar

09:00 - 16:00

Craiova

PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului, PT 635 - străzile: Carpenului, Plopului,
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT 23 străzile: Vidra, Păuniţei, PT 134 - străzile: Gârleşti
şi aleile aferente, Ungurenilor şi aleile aferente,
PT 600 - str. Gârleşti şi aleile aferente, staţia
pompe ape Avioane Craiova, PTA 444 - str.
Bariera Vâlcii - Pompe Apă, PT terți: PT 31- str.
Bariera Vâlcii

09:00 - 16:00

Craiova

PT 604 - străzile: Târgului şi aleile aferente, Emil
Racoviţă, Măceşului

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

2

VÂLCEA

Miercuri, 12 Ianuarie 2022

Minor din Vâlcea împușcat în cap
cu un pistol airsoft

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Un minor de 15 ani din Râmnicu
Vâlcea a fost împușcat în cap cu un
pistol airsoft, de un tânăr de 17 ani.
Conform gazetavalceana.ro totul a
pornit de la conflict verbal între doi
adolescenți, iar în final unul dintre ei
a scos un pistol airsoft și a tras înspre
celălalt. Victima a fost rănită ușor,
însă a refuzat transportul la Unitatea
de Primiri Urgențe pentru îngrijiri

medicale. Poliția a intrat pe fir și se
fac cercetări.
„Din primele verificări, polițiștii
au stabilit că, în urma unui conflict
verbal, un tânăr de 17 ani ar fi tras
cu o armă, de tip airsoft înspre un
băiat de 15 ani, în municipiul Râmnicu
Vâlcea. În continuare, se efectuează
cercetări pentru stabilirea situației de
fapt și luarea măsurilor legale care
se impun”, precizează Poliția Vâlcea.
Conform sursei citate polițiștii au
dispus ridicarea pistolului, tip airsoft,
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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

19.01

08:45 - 15:30

Localitatea
Bărăști

Zona de întrerupere
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

pentru nerespectarea prev. art.129
pct. 25 din Legea nr. 295/2004. De
asemenea, s-a întocmit dosar penal
pentru lovire și alte violențe.

PTA 1 Bărăști circuit 1, PTA Vețeni (Bărăști
Cepturi) circuit 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.

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

în vederea continuării cercetărilor, iar
față de tânărul în cauză a fost dispusă
măsura sancționării contravenționale
cu amendă, în cuantum de 2.000 lei,

Distribuție
New Media Point

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

14.01

19.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Băilești

PTA 11 Oraș Băilești - circ. JT nr. 1+2 integral

09:00 - 17:00

Băilești

PTA Desecări Băilești - circ. JT nr. 1

09:00 - 16:00

Băilești

PTA Blocuri Gară Băilești - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Segarcea

09:00 - 16:00

Desa,
Piscu
Vechi

09:00 - 16:00

Poiana
Mare

PTA 2 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 2
PTA Făzănărie Cobia
PTA Măgura Desa, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie
Tutun Desa, PTA SPP 2 Desa, PTA 1 Pisculeț, PTA
3 Desa, PTA 4 Desa, PTA CRR 1 Poina Mare, PT
terți: PTA Apă Desa, PTA SPE 2 Pisculeț, PTA CAP
Desa
PTA CRR 1 Poiana Mare

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

2

VÂLCEA

Joi, 13 Ianuarie 2022

Semafoare cu buton, pentru
siguranța elevilor

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Primăria Râmnicu Vâlcea a pus
în funcțiune două noi semafoare cu
buton, destinate siguranței pietonilor,
în special a elevilor. Semafoarele au
fost montate pe Calea lui Traian,
în zona Colegiului Energetic și în

zona liceului „General Magheru” din
Troianu.
„În ultimele săptămâni au fost
puse în funcțiune două noi semafoare
cu buton destinate creșterii siguranței
pietonilor și în special a elevilor. Este
vorba de cele amplasate pe Calea lui
Traian, în dreptul Colegiului Energetic
(echipament dat în folosință marți, 11
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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

20.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Cezieni

PTA Corlătești, PTA 1 Cezieni, PTA 2 Cezieni, PTA
3 Cezieni, PTA Bondrea, PTA Fermă Bondrea, PTA
Cosmote Cezieni, PT terți: PTA Gospodărie Apă
Cezieni, PTA CAP Cezieni (Exotic Market)

09:00 - 16:00

Slatina

PTAb Plevnei, Str. Plevnei

10:00 - 12:00

Vișina

PTA 1 Vișina

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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New Media Point

ianuarie) și în vecinătatea Liceului
Tehnologic „General Magheru”
din Troianu (lucrare finalizată în
decembrie anul trecut). În ultima
perioadă, mai multe unități școlare
au beneficiat de astfel de semafoare
cu buton cu scopul de a asigura
securitatea elevilor care traversează

artere de circulație importante fără
a afecta major traficul rutier: la
Școala „Take Ionescu” pe Calea lui
Traian, la Școala Gimnazială nr. 10
pe strada Luceafărului sau la Școala
Gimnazială nr. 5 pe bulevardul
Tudor Vladimirescu”, 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

20.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Teslui,
Drăgotești

PTA Teslui, PTA Fermă Preajba de Pădure, PTA
Coșereni, PTA Preajba de Pădure, PTA 2 Teslui,
PTA Gospodărie Apă Teslui, PTA Viișoara Mică,
PTA Viișoara Mare, PT terți: PTAB Fermă Bovine
Teslui, PTA Stație Alimentare cu Apă Teslui, PTA
SA Drăgotești

09:00 - 16:00

Urzicuța,
Afumați

PTA Filaret, PTA Urzica Mare, PTA Ionele, PTA
Moară Afumați, PTA 3 Urzicuța, PTA Calibrare
Semințe Boureni, PTA 1 Urzicuța, PTA 2 Urzicuța

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, 14 Ianuarie 2022

Craiova. Testare gratuită RT-PCR la
Spitalul „Victor Babeș”

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Craiovenii care au nevoie de testare
tip RealTime PCR pentru COVID-19
o pot face de vineri, 14 ianuarie
2022, gratuit, la Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Victor Babeș, din subordinea Primăriei
Municipiului Craiova. Testele fac parte
din proiectul pe fonduri europene,

Combaterea Virusului prin Dotarea
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
Pneumoftiziologie Victor Babeș.
Te s t a r e a G R AT U I T Ă p e n t r u
Covid-19 se poate efectua zilnic,
inclusiv sâmbăta şi duminica,
între orele 07:00 și 19:00, fără
programare prealabilă, în ordinea
sosirii la sediul spitalului din Calea
București nr. 64.
De asemenea, testările se pot face
până la 1 martie, dar pot continua
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

10:00 - 14:00

Radomirești,
Fripți,
Călinești,
Mihăești

Zona de întrerupere
PTA 1, 2, 3, 4, 5 Radomirești, PTAb Radomirești,
PTA Fripți, PTAB Fripți, PTA 1, 2 Poiana, PTA 1, 2,
3 Călinești, PTA Zootehnie Călinești, PTA Agrodun
Radomirești, PTA SPC Radomirești Petrol Gaze,
PTA CFR Mihăești, PTA CRR 1, 2 Mihăești

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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și după această dată, în funcție de
contextul epidemiologic.
Rezultatele (exclusiv în limba
română) vor fi disponibile pe suport
de hârtie la poarta unității sau
electronic, pe o adresă de e-mail, în
termen de maximum 24 de ore de
la testare, în funcție de numărul de
			

solicitări.
Astfel, Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie
Victor Babeș Craiova se implică şi
mai mult în lupta pentru combaterea
pandemiei de coronavirus și vine în
întâmpinarea nevoilor craiovenilor
privind testarea la Covid-19.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ

			PERIOADA 17 IANUARIE – 23 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

Localitatea

09:00 - 16:00

Craiova

PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului, PT 635 - străzile: Carpenului, Plopului,
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT 23 străzile: Vidra, Păuniţei, PT 134 - străzile: Gârleşti
şi aleile aferente, Ungurenilor şi aleile aferente,
PT 600 - str. Gârleşti şi aleile aferente, staţia
pompe ape Avioane Craiova, PTA 444 - str.
Bariera Vâlcii - Pompe Apă, PT terți: PT 31- str.
Bariera Vâlcii

09:00 - 16:00

Craiova

PT 604 - străzile: Târgului şi aleile aferente, Emil
Racoviţă, Măceşului

09:00 - 17:00

Giurgița

PTA IMA Giurgița - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00

Calafat

PT terți: PTM Servicii Interne Stația 220/110 kV
Calafat

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA Urzica Mare - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 2

18.01

21.01

Zona de întrerupere

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

Luni, 17 Ianuarie 2022

Portofel găsit pe pârtia de la Rânca
de un jandarm din Balș
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Un portofel care conținea 1.200
euro, 3.000 lei, acte de identitate și
alte documente personale a fost găsit
pe pârtia de la Rânca de un jandarm
din Balș, județul Olt. Omul, aflat în
concediu, a sesizat portofelul pierdut
pe pârtie și l-a restituit posesorului
prin prisma unui bon de cazare.
„Portofel care conținea 1.200 euro,
3.000 lei, acte de identitate și alte
documente personale, din fericire,
găsit de colegul nostru plutonier
adjutant Parșucă Vasile, din cadrul
Detașamentului de Jandarmi Balș.
El se afla sâmbătă, 15 ianuarie a.c.,

pe pârtia de la Rânca, județul Gorj,
când a observat, căzut, portofelul cu
pricina. Printre bani și documente
a găsit și bonul primit la cazare în
stațiune și astfel l-a găsit pe posesor
imediat. Îl felicităm și noi pe Vasile
pentru gestul său și spiritul civic de
care dă dovadă de fiecare dată”,
conform Jandarmeria Olt.

Accident rutier la Brebeni. Două persoane la spital
Un accident rutier a avut loc
sâmbătă seară în localitatea Brebeni,
județul Olt. Se pare că un autoturism
în care se aflau 4 persoane s-a
răsturnat, doi dintre pasageri fiind
transportați la spital pentru îngrijiri
medicale. Cele două victime de 35,
respectiv 50 de ani sunt din Comuna
Ghimpețeni, ambii cu traumatisme în
zona capului.
„Cei doi pacienți transportați la
spital au 50 de ani și 35 de ani, sunt
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din comuna Ghimpețeni, ambii cu
traumatism cranio-facial și excoriații
la nivelul feței, preluați de echipajul
SMURD și echipajul SAJ cu medic.
La locul evenimentului au acționat
pompierii Detașamentului Slatina, cu
o autospecială pentru descarcerare,
o autospecială pentru intervenție și
descarcerare și un echipaj SMURD,
dar și trei echipaje de la Serviciul de
Ambulanță Olt”, conform ISU Olt.
Alexandru NICA
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			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 17 IANUARIE – 23 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

19.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Desa,
Piscu
Vechi

09:00 - 16:00

Poiana
Mare

09:00 - 17:00

Urzicuța

09:00 - 17:00

Moțăței
Gară

Zona de întrerupere
PTA Măgura Desa, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie
Tutun Desa, PTA SPP 2 Desa, PTA 1 Pisculeț, PTA
3 Desa, PTA 4 Desa, PTA CRR 1 Poina Mare, PT
terți: PTA Apă Desa, PTA SPE 2 Pisculeț, PTA CAP
Desa
PTA CRR 1 Poiana Mare
PTA Urzica Mare - circ. JT nr. 3
PTA PTA COMPETROL Moțăței Gară - 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

Marți, 18 Ianuarie 2022

Pompierii vâlceni, puși pe drumuri de o
femeie care nu voia să răspundă la ușă

Pompierii ISU Vâlcea au fost
nevoiți să intervină în două rânduri,
pentru a intra în apartamentul unei
femei care nu voia să răspundă la ușă.
Conform gazetavalceana.ro în decurs

de aproximativ 72 de ore, pompierii,
paramedicii SMURD și polițiștii au fost
nevoiți să intervină la un bloc de pe
strada Mărășești, intersecție cu Matei
Basarab, din municipiul Râmnicu
Vâlcea. O femeie a refuzat să-i
răspundă fiului/tutorelui său la ușă,
iar acesta a sunat la 112 și a solicitat
ajutor pentru a intra în apartament.
„Este o persoană cu probleme,
care nu vrea sa deschidă ușa tutorelui.
Este aceeași locație de zilele trecute”
- ne-a spus purtătorul de cuvânt al
ISU Vâlcea, afirmații susținute și de

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

25.01

08:45-15:30

Localitatea
Bistrița Nouă

Zona de întrerupere
PTA 1 Bistrița Nouă 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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să intre pe geam. Femeia era teafără
și nevătămată, însă până la urmă a
fost preluată de un echipaj SMURD,
probabil la solicitarea rudelor pentru
a fi expertizată din punct de vedere
medical, conform aceleiași surse.
Alexandru NICA

Minoră de 8 ani rănită
într-un accident
O minoră de 8 ani a fost rănită
în urma unui accident produs luni în
Râmnicu Vâlcea. Potrivit polițiștilor de
la Biroul Rutier, din primele verificări
s-a stabilit faptul că ar fi avut loc
o coliziune între două autoturisme
pe strada Nicolae Bălcescu, la
intersecția cu strada Remus Bellu,
în sensul giratoriu din fața sediului
ABA Olt. Minora, pasageră într-una

dintre mașini a fost rănită ușor și
transportată la spital pentru îngrijiri
medicale. Șoferii au fost testați
cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind negativ. Polițiștii efectuează în
continuare cercetări pentru stabilirea
împrejurărilor în care a avut loc
accidentul.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

20.01

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

Tehnoredactare
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IPJ Vâlcea.
Pompierii au mers la fața locului
cu o autospecială cu scară, dar și cu
una de Descarcerare. Dacă la prima
intervenție nu a mai fost necesară, în
cele din urmă, deblocarea ușii, ei bine,
luni, 17 ianuarie 2022, la cea de-a doua
intervenție, pompierii au fost nevoiți

25.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Teslui,
Drăgotești

PTA Teslui, PTA Fermă Preajba de Pădure, PTA
Coșereni, PTA Preajba de Pădure, PTA 2 Teslui,
PTA Gospodărie Apă Teslui, PTA Viișoara Mică,
PTA Viișoara Mare, PT terți: PTAB Fermă Bovine
Teslui, PTA Stație Alimentare cu Apă Teslui, PTA
SA Drăgotești

09:00 - 16:00

Urzicuța,
Afumați

PTA Filaret, PTA Urzica Mare, PTA Ionele, PTA
Moară Afumați, PTA 3 Urzicuța, PTA Calibrare
Semințe Boureni, PTA 1 Urzicuța, PTA 2 Urzicuța

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA 1 Urzicuța - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 3

09:00 - 16:00

Goiești

09:00 - 16:00

Coțofenii
din Față

PTA Pensiune Beharca

09:00 - 16:00

Brădești

PT terți: PTA Sonda 2260

09:00 - 16:00

Brădești

PTA 2 Brădeștii din Față, PTAB Cămin Brădești,
PTA SA Brădeștii din Față, PT terți: PTA Stație
Pompare Brădești

PTA Mălăești, PT terți: PTA Stație Epurare Goiești

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

Echipaj al ambulanței agresat de o femeie beată

Un echipaj al Ambulanței Vâlcea
a fost agresat chiar de persoana
pentru care se ceruse ajutor. Conform
gazetavalceana.ro, totul a început
cu un apel la 112 care anunța că o
femeie în stare de inconștiență are
nevoie urgentă de asistență medicală.
Un echipaj al Serviciului de Ambulanță
Județean (SAJ) Vâlcea, format din
trei persoane, a ajuns în scurt timp
la fața locului. Însă, ce să vezi?!,
„inconștienta” era într-o formă de zile

mari, beată criță și cu chef de scandal.
Femeia a bruscat și a agresat cadrele
medicale, i-a înjurat și i-a amenințat.
Evident că au fost chemate și forțele
de ordine, dar agresoarea a continuat
scandalul.
„În jurul orei 15.10 se primește un
apel pentru o persoană inconștientă. Ne
deplasăm acolo cu o autospecială de tip
B, echipaj complet (medic, asistent și
ambulanțier). Găsim o persoană într-o
evidentă stare de ebrietate, extrem

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

21.01

26.01

Miercuri, 19 Ianuarie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

10:00 - 14:00

Radomirești,
Fripți,
Călinești,
Mihăești

10:00-14:00

Balș

08:45-15:30

Gropșani

Zona de întrerupere
PTA 1, 2, 3, 4, 5 Radomirești, PTAb Radomirești,
PTA Fripți, PTAB Fripți, PTA 1, 2 Poiana, PTA 1, 2,
3 Călinești, PTA Zootehnie Călinești, PTA Agrodun
Radomirești, PTA SPC Radomirești Petrol Gaze,
PTA CFR Mihăești, PTA CRR 1, 2 Mihăești
LES 0,4 kV în FG A, bloc T3, sc. A din PTCZ 4
Blocuri Balș, circuit 1, str. Luncii, nr. 22
PTA 3 Gropșani 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.

de agresivă. Inclusiv aparținătorii erau
extrem de agresivi verbal, chiar și fizic.
Apelanta era o foarte bună prietenă a
sa, cu care consumase băuturi alcoolice
înainte. Când am ajuns acolo au devenit
extrem de agresivi, a fost bruscat întreg
echipajul, am primit și câteva lovituri,
iar mie mi-au distrus ochelarii. Pacientul
din inconștient a devenit extrem de
conștient și de agresiv” - susține
medicul SAJ Vâlcea, Delian Ionescu,
conform aceleiași surse.
Polițiștii s-au prezentat de asemenea
la fața locului, reușind să aplaneze rapid
conflictul. Agresoarea a fost dusă
la Poliție pentru audieri, iar cadrele
medicale au mers pentru declarații.
Femeia se va alege cu un dosar penal
pentru loviri și alte violențe, în timp ce

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);

Mai multe bucăți din acoperișul unui
bloc din cartierul vâlcean Ostroveni
a fost desprins de vântul puternic.
Evenimentul s-a produs la un bloc
de locuințe din zona „Maidan”, iar
vântul puternic a reușit să smulgă
mai multe bucăți din acoperiș, care

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

au ajuns pe carosabil. Din fericire nu
s-au înregistrat victime, dar conform
martorilor, cel puțin 10 mașini au
fost avariate de părțile desprinse din
acoperiș. Pompierii au asigurat zona,
iar pagubele urmează să fie evaluate.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

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

Alexandru NICA

Acoperișul unui bloc, desprins de
vânt. Mai multe mașini avariate

21.01

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

prietena ei de pahar riscă și o amendă
de până la 4.000 de lei pentru apelare
falsă la 112.
Totodată, ambulanța de tip B care
a ajuns la Lăpușata a fost trimisă de
la Stația Bălcești și este singura care
deservește aproximativ 65.000 de
persoane din zona respectivă. Echipajul
a fost blocat însă mai bine de două
ore din cauza acestui apel abuziv, mai
adaugă sursa.

26.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Calafat

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA Urzica Mare - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 2

09:00 - 16:00

Craiova

09:30 - 14:00

Filiași

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA 1 Urzicuța - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 3

09:00 - 16:00

Șimnicu
de Sus

PTA Românești, PT Florești, PTA Șimnicu de Sus,
PTA 2 Izvor, PT terți: PTS Promat

09:00 - 16:00

Șimnicu
de Sus

PTA 1 Milești, PTA 2 Milești, PTA 1 Izvor

PT terți: PTM Servicii Interne Stația 220/110 kV
Calafat

PT 215 – cart. Valea Roşie, străzile: H. Coandă,
22 Decembrie 1989, Caracal, zona blocurilor: 41,
42, 43, 10 VE, 32, 33
PTCZ PTTR Filiași

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

Joi, 20 Ianuarie 2022

Mașină de poliție implicată
într-un accident

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
O autospecială a poliției Vâlcea a
fost implicată într-un accident rutier
care a avut loc pe Calea lui Traian
din Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a
avut loc chiar în fața Liceului General
Magheru. Din primele informații
se pare că șoferul autospecialei ar
fi efectuat o manevră fără să se

asigure, lovind un autoturism care
circula regulamentar, condus de un
tânăr de 28 de ani. Victima a refuzat
transportul la spital.
„Din primele date a rezultat faptul
că o autospecială de poliție, condusă
de către un polițist, aflat în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, ar fi intrat în
coliziune cu un autoturism, condus de
către un bărbat de 28 de ani pe strada
Calea lui Traian din direcția Nord către
Sud. Cei doi șoferi au fost testați cu

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

27.01

08:45-15:30

Localitatea
Gropșani

Redactor şef
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Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Alexandru NICA;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

PTA 3 Gropșani circuit 3, PTA 4 SMA Gropsani
circuit 1

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

stabilească cu exactitate cauza și
modalitatea producerii evenimentului
rutier”, conform IPJ Vâlcea.

Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

aparatul etilotest, rezultatele fiind
negative. În cauză, polițiștii rutieri
continuă cercetările, urmând să

Distribuție
New Media Point

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 24 IANUARIE – 30 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

27.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 216 – cart. Valea Roşie, străzile: Revoluţiei, 22
Decembrie 1989, zona blocurilor: 24, 27, 30, 31,
6 VE, 10 VE, 12 VE

09:00 - 16:00

Coțofenii
din Dos

PTAB IAS Mihăița

09:00 - 16:00

Almăj

09:00 - 17:00

Segarcea,
Calopăr

PTA IMA Panaghia, PTA Sălcuța, PTA Panaghia,
PT terți: PTA Prejbeanu (Fermă) Segarcea, PTA
SA Panaghia

09:00 - 17:00

Coșoveni

PTA 5 Coșoveni - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Dispensar Uman Bârza - circ. JT nr. 5

PTA Bogea, PTA SMA Almăj

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

Vineri, 21 Ianuarie 2022

Poliţia de Frontieră din Calafat a confiscat
1.750.000 de timbre de acciză pentru țigarete

1.750.000 de timbre de acciză
pentru țigarete, specifice Ucraina,
susceptibile a fi false au fost găsite
de polițiștii de frontieră. Bunurile,
care erau ascunse în două ansambluri
rutiere și pentru care cei doi șoferi
turci nu au putut prezenta documente
de proveniență, au fost ridicate în
vederea continuării cercetărilor de
către reprezentanții Biroului Vamal
Calafat.
„În ziua de 19.01.2022, în jurul

orei 20.00, în Punctul de Trecere
a Frontierei Calafat s-au prezentat
pentru efectuarea formalităților de
control, pe sensul de intrare în ţară,
doi cetățeni turci, ambii în vârstă
de 43 de ani, conducând fiecare
câte un ansamblu rutier. Șoferii
transportau, conform documentelor
prezentate, fructe încărcate din
Turcia și care erau destinate unor
societăți comerciale din Polonia”, se
arată în comunicatul poliției.

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

Data
28.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Drăgănești

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

Slatina

TRAFO 1 PTCZ 41 Ecaterina Teodoroiu

Slatina

TRAFO 1 PTCZ 42 Textilistului

Zona de întrerupere
PTA 19 Uzină Drăgănești circuit 2

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

25.01

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

În urma verificărilor, poliţiştii de
frontieră au descoperit în cabinele
celor două mijloace de transport, mai
multe cutii din carton care conţineau
timbre de acciză pentru țigarete,
specifice Ucrainei, susceptibile a fi
false.
„În acest context, polițiștii
de frontieră sprijiniți de către
reprezentanți ai Biroului Vamal
Calafat, au procedat la inventarierea
bunurilor în cauză, rezultând o
cantitate de 1.750.000 timbre de
acciză pentru țigarete”, se mai arată
în comunicat.
Produsele au fost ridicate în

28.01

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA 1 Urzicuța - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Țugurești - circ. JT nr. 3

09:00 - 16:00

Goiești

09:00 - 16:00

Coțofenii
din Față

PTA Pensiune Beharca

09:00 - 16:00

Brădești

PT terți: PTA Sonda 2260

09:00 - 16:00

Brădești

PTA 2 Brădeștii din Față, PTAB Cămin Brădești,
PTA SA Brădeștii din Față, PT terți: PTA Stație
Pompare Brădești

09:00 - 17:00

Șimnicu
de Sus

PTA 2 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Podari

PTA CFR Podari (PT 2 Podari) - integral

09:00 - 16:00

Șimnicu
de Sus,
Ișalnița

PTA SMA Albești, PTA 1 Albești, PTA 2 Albești,
PTAB 3 Albești, PTA Jieni, PTAB CAP Aleea
Bisericii Ișalnița, PTA SI SRP Albești, PT terți:
PTA Niconis

09:00 - 16:00

Ișalnița

PTA 3 Ișalnița, PT terți: PTA Vodafone Ișalnița

09:00 - 17:00

Filiași,
Brădești,
Almăjel

PTA IAS Răcari, PTA Răcarii de Sus, PTA Răcarii
de Jos, PTA CRR Răcarii de Sus, PTA Meteu, PTA
Piscani, PTA Almăjel, PTA Moară Tatomirești, PTA
1 Tatomirești, PT terți: PTA SA Răcarii de Sus,
PTA Stație Epurare Canalizare Răcarii de Jos,
PTA SC INAR Răcarii de Jos, PTA CFR Răcarii de
Sus, PTA Stație Pompare Tatomirești

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Dispensar Uman Bârza - circ. JT nr. 5

PTA Mălăești, PT terți: PTA Stație Epurare Goiești

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, 25 Ianuarie 2022

Prostituate din Vâlcea,
tâlhărite de 3 bărbați

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Trei bărbați au ajuns în arestul
poliției după ce au tâlhărit mai multe
prostituate, atât în Brașov, cât și
în Vâlcea. Cei trei și-ar fi început
activitatea de tâlhărie în Brașov, unde
sub amenințarea unui cuțit ar fi plecat
cu 4.200 de lei din apartamentul unor
prostituate, continuând apoi tâlhăria,
vineri în Râmnicu Vâlcea.

Conform gazetavalceana.ro
bărbații sunt din Dâmbovița și au
vârste cuprinse între 24 și 33 de
ani. După ce au fost prinși, ei au
fost duși în fața judecătorilor din
Braşov, care au dispus, duminică, 23
ianuarie 2022, arestarea preventivă
pentru săvârșirea a patru infracţiuni
de tâlhărie calificată şi complicitate la
tâlhărie calificată.
Dosarul penal a fost deschis
de către poliţiştii braşoveni. Prima
infracțiune, cea din Brașov, a avut

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 31 IANUARIE – 6 FEBRUARIE 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

01.02

09:00-13:30

Caracal,
PTAB Comfort, PTA Poligon Reșca, PTA Fermă
Dobrosloveni Pomiculă

Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
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
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
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loc în data de 15 ianuarie, doi dintre
cei trei au mers la locuinţa a două
femei din municipiul Braşov, pentru
a întreţine cu acestea relaţii sexuale
contra cost. Ameninţându-le cu un
cuţit, tâlharii le-au luat celor două

prostituate banii pe care acestea
îi aveau, respectiv 4.200 de lei şi
mai multe obiecte de valoare. După
aceea, ei au dispărut, fiind aşteptaţi
de un autoturism condus de o a treia
persoană, conform aceleiași surse.

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

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară
Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi, PTA 1
Calafat, Ciupercenii Noi, PTA 3 Ciupercenii Noi, PTA 2
Ciupercenii Ciupercenii Noi, PT terți: PTA IGO Puturi, PTA
Noi
Fermă Piersici, PTAB Zootehnie ROVAM, PTA TOP
AGRO BUSINESS, PTA SMA Ciupercenii Noi, PTAB
CFR Calafat

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

01.02

09:00 - 17:00

Filiași

PTA 2 Bârza - circ. JT nr. 3
PTCZ 6 Grup Școlar Filiași, PTCZ 2 Filiași

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

2

VÂLCEA

Miercuri, 26 Ianuarie 2022

Un nou semafor cu buton în Vâlcea

Primăria Râmnicu Vâlcea a instalat
un nou semafor cu buton în zona
Nord, pentru siguranța cetățenilor.
Semaforul a fost montat marți și are
ca scop facilitarea accesului în zona
comercială, foarte circulată.
„De marţi, 25 ianuarie, pe strada
Barajului - în vecinătatea sensului
giratoriu de la intersecţia cu strada
Decebal - a fost montat un semafor
cu buton la trecerea de pietoni care
facilitează accesul în zona comercială.
Semaforul este setat la acest moment
pentru un interval de traversare de 12
secunde ce survine la 99 de secunde

de la apăsarea butonului, iar timpii vor
putea fi modificaţi ulterior în funcţie de
gradul de aglomerare a străzii Barajului,
care se suprapune cu centura oraşului”,
conform reprezentanților primăriei
care au amintit și celelalte zone din
oraș în care au fost montate astfel de
semafoare. „În ultimii ani, mai multe
treceri de pietoni au fost dotate cu
semafoare cu buton, menite să asigure
siguranţa celor ce traversează artere de
circulaţie sau intersecţii aglomerate:
pe străzile Râureni-Stolniceni - în zona
fabricii Annabella, la biserica de lângă
Pârâul Sărat şi la Batcom, pe Calea lui Traian - în zona Şcolii „Take Ionescu”,
lângă Liceul Tehnologic „General
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Energetic din Nord, pe bulevardul
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
Tudor Vladimirescu - în dreptul
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
Şcolii Gimnaziale nr. 5, pe strada
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
Luceafărului - în zona Şcolii Gimnaziale
Data
02.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00-16:00

Slatina

PTCZ Parc Hotel

08:45-15:30
08:45-15:30

Bărăști

PTA 1 Bărăști circuit 1

Mereni

PTA 2 Mereni circuit 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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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

28.01

Interval orar
de întrerupere

ISSN: 22848800

Fotoreporter
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

PTA SMA Albești, PTA 1 Albești, PTA 2 Albești,
PTAB 3 Albești, PTA Jieni, PTAB CAP Aleea
Bisericii Ișalnița, PTA SI SRP Albești, PT terți:
PTA Niconis

09:00 - 16:00

Ișalnița

PTA 3 Ișalnița, PT terți: PTA Vodafone Ișalnița

09:00 - 17:00

Filiași,
Brădești,
Almăjel

PTA IAS Răcari, PTA Răcarii de Sus, PTA Răcarii
de Jos, PTA CRR Răcarii de Sus, PTA Meteu, PTA
Piscani, PTA Almăjel, PTA Moară Tatomirești, PTA
1 Tatomirești, PT terți: PTA SA Răcarii de Sus,
PTA Stație Epurare Canalizare Răcarii de Jos,
PTA SC INAR Răcarii de Jos, PTA CFR Răcarii de
Sus, PTA Stație Pompare Tatomirești

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

PTA Dispensar Uman Bârza - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Șimnicu
de Sus

PTAB 789 Albești

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea
Amărăștii
de Jos

PT 351 – Stație Radar Meteo Aeroport

09:00 - 17:00
09:00 - 16:00
02.02

Localitatea
Șimnicu
de Sus,
Ișalnița

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

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

nr. 10 „Mihai Eminescu”, în vecinătatea
Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” (pe
străzile Lucian Blaga şi Ostroveni), sau
la intersecţia bulevardului Tineretului
cu strada Nicolae Iorga”, au adăugat
reprezentanții primăriei.
Alexandru NICA

PT Sol SPP 2/E6S, PTA M1/E6S, PT Sol SPP1/E6S

Desa,
PTA 1 Desa, PTAB Desa, PTA Moară, PT terți: PTA
Poiana Mare Gospodărie Apă Desa, PTA Puț Forat, PTA Sală
Evenimente
Valea
Stanciului
Calafat

PTA 2 Bârza - circ. JT nr. 3
PTCZ Teilor Calafat, PTCZ Magazin Calafat, PTCZ
Grup Școlar Agricol 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.

2

MEHEDINȚI

Joi, 27 Ianuarie 2022

Hoți de oi, prinși și încarcerați

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Doi bărbați din Mehedinți care
au furat mai multe oi în vara anului
trecut, de pe raza satului Bistrița, au
fost prinși și încătușați în aceste zile.
Inspectoratul de Poliție Județean
Mehedinți a fost sesizat în urmă cu
câteva luni de un bărbat de 58 de
ani, din comuna Hinova, cu privire
la faptul că în noaptea de 5 spre 6
august 2021, mai multe persoane
necunoscute au sustras niște oi
dintr-o anexă situată în extravilanul

satului Bistrița.
„În urma verificărilor efectuate,
pe 25 ianuarie 2021, polițiștii au
identificat autorii furtului, doi bărbați
de 42, respectiv 35 de ani, ambii din
comuna Punghina”, a anunțat IPJ
Mehedinți.
În cauză, se continuă cercetările
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de furt calificat, cei doi bărbați fiind
reținuți pentru 24 de ore, urmând
ca pe data de 26 ianuarie să fie
prezentați Parchetului de pe lângă
Judecătoria Drobeta Turnu Severin
cu propunerea de luare a unei alte
măsuri preventive.

PUBLICITATE
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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

03.02

08:45-15:30

Localitatea
Vețeni

Zona de întrerupere
PTA Vețeni (Bărăști Cepturi) 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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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

03.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Calafat

PTA 2 Basarabi, PTA SI Basarabi, PT terți: PTSol
Balastieră Basarabi, PTA Piscicola Golenți

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Liceul de Chimie Calafat

09:00 - 17:00

Calafat

PTCZ Fabrica de Conserve 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.

2

MEHEDINȚI

Vineri, 28 Ianuarie 2022

Percheziţii într-un dosar privind eliberarea
de adeverințe false de vaccinare
împotriva COVID-19
Zeci de percheziţii au avut
loc joi dimineaţă în șapte județe,
într-un dosar privind eliberarea
de adeverințe false de vaccinare
împotriva COVID-19, fiind vizate 95
de persoane.
Astfel, potrivit Poliției Române,
au avut loc 56 de percheziții în

judeţele Mehedinţi, Timiş, Braşov,
Hunedoara, Caraş-Severin, Călăraşi
şi Tulcea, într-un dosar în care se fac
cercetări pentru infracţiunile de acces
ilegal la un sistem informatic şi fals
informatic.
C o n fo r m a n c h e t a t o r i l o r, î n
perioada mai - iunie 2021, un bărbat

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 31 IANUARIE – 6 FEBRUARIE 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

04.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Bucinișu

08:30-16:30

ScorniceștiSat
Mărgineni
Slobozia

Zona de întrerupere
PTA SMA Bucinișu circuit 1,2
PTA 2 Giurgiu

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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Agerpres.
Activităţile au fost desfăşurate cu
sprijinul luptătorilor Serviciului pentru
Acţiuni Speciale Mehedinţi, precum
şi al jandarmilor Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Mehedinţi.
Eliza RADU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 31 IANUARIE – 6 FEBRUARIE 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

04.02

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară
Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi, PTA 1
Calafat,
Ciupercenii Noi, PTA 3 Ciupercenii Noi, PTA 2
Ciupercenii Ciupercenii Noi, PT terți: PTA IGO Puturi, PTA
Noi
Fermă Piersici, PTAB Zootehnie ROVAM, PTA TOP
AGRO BUSINESS, PTA SMA Ciupercenii Noi, PTAB
CFR Calafat

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Craiova

PT 661 - cart. Izvorul Rece

09:00 - 16:00

Calafat

PTA 30 Decembrie Calafat, PTA Nicolae Bălcescu
Calafat, PTA Fabrica de Pâine Calafat, PTA SUT
Organizare de Șantier, PT terți: PTA Fabrica de
Zahăr Calafat, PTA Stație Plutitoare Calafat

09:00 - 17:00

Calafat

09:00 - 17:00

Afumați

09:00 - 17:00

Urzicuța

01.02

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

din Drobeta Turnu Severin, în prezent
arestat preventiv, ar fi intrat în incinta
a două centre de vaccinare din
municipiul Drobeta Turnu Severin,
ar fi accesat fără drept evidenţa
electronică cu persoanele vaccinate
împotriva COVID-19 şi ar fi modificat
datele informatice, în sensul că ar fi
suprascris peste datele de identificare
ale persoanelor vaccinate datele altor
persoane nevaccinate, cărora le-ar fi
generat adeverinţe de vaccinare.
Totodată, se efectuează cercetări
şi faţă de 95 de persoane, beneficiari
ai adeverinţelor false de vaccinare
şi complicii bărbatului, dintre care
4 persoane cercetate sub control
judiciar.
Vor fi puse în executare 55 de
mandate de aducere, pentru audieri
şi propunerea măsurilor legale, scrie

PTA 2 Bârza - circ. JT nr. 3
PTCZ 6 Grup Școlar Filiași, PTCZ 2 Filiași

PTCZ Dezrobirii 2 Calafat, PTCZ Dezrobirii 3
Calafat
PTA 2 Boureni - circ. JT nr. 2, PTA 3 Boureni circ. JT nr. 2
PTA 3 Urzicuța - 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.

2

MEHEDINȚI

Luni, 31 Ianuarie 2022

Doi tineri au furat lemne din
curtea unui spital, apoi le-au spart
în beneficiul unității medicale!

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro

Doi tineri au furat lemne pentru
foc din curtea spitalului din Orșova,
apoi au ajuns să le spargă în beneficiul
unității medicale.
A c e ș t i a a u fo s t f i l m a ţ i , d e
camerele de supraveghere, când
furau lemne din curtea spitalului.
Înainte să facă plângere la Poliţie,

managerul spitalului s-a trezit cu
hoţii la poartă. Aceștia i-au propus
să plătească tot ce au furat, însă
cei doi au fost puşi, în schimb, să
spargă lemnele pentru foc. Bărbații
furau lemne pentru a se încălzi
dar mai și vindeau. Când au aflat
că au fost identificați cu ajutorul
imaginilor de pe camere, tinerii s-au
întors la spital, au recunoscut furtul
și au propus să plătească, potrivit
Informația de Severin.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 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

07.02

08:45-15:30

Localitatea
Bucinișu

Zona de întrerupere
LEA JT PTA Bucinișu Mic 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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Conducerea spitalului nu a mai
făcut plângere la Poliție. Avea nevoie
de oameni care să spargă lemnele
pentru foc. Tinerii locuiesc într-un

bloc de garsoniere din Orșova și au
o situație materială precară. Acum,
că și-au recunoscut faptele, nu vor fi
și cercetați penal.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 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

07.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Segarcea PTCZ SPP 21, PTCZ SPP 22

09:00 - 16:00

Afumați

PTA 1 Boureni - integral, PTA 3 Boureni – integral

09:00 - 17:00

Valea
PTA IMA Horezu Poienari - circ. JT nr. 2
Stanciului

09:00 - 17:00

Afumați

09:00 - 17:00

Negoi

PTA 4 Afumați - circ. JT nr. 2
PTA 3 Negoi – integral

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.

