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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

08.02

08.02

PTCZ Blocuri 30 Decembrie BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

PTA SPA 2 Cetate Servicii Interne, PTA IAS Cetate, 
PTA SPA 1 Cetate Servicii Interne, PTCZ SPA 
1 Cetate, PTA 2 Cetate, PTA CRR Cetate, PTA 
Moară Țărănească Cetate, PTA 3 Cetate, PTA 4 
Cetate, PTA 1 Cetate, PTA 5 Cetate, PTA Moară 
Cetate, PT terți: PTAB CEF Eco Dinam Group, PTA 
RAZMAFLOR, PTAb East Way Spedition Cetate, 
PTA Stație Epurare Nr. 1, PTCZ Munca Cetate, PTA 
Piscicola Cetate, PTA Port Cetate

Cetate09:00 - 16:00

PTCZ A. I. Cuza Băileşti, PTAB Blocuri Gară BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

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

PTA 2 Boureni - circ. JT nr. 2Afumați09:00 - 17:00
PTA 2 Giubega - integral, PTA 3 Giubega – integralGiubega09:00 - 16:00

08:00-16:00 PTA 3 Negreni circuit 2 Plecare Șuica/TătuleştiScorniceşti-
Sat 

Negreni

PT 99 – cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, 
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2, R1, Şcoala 
Gen. nr. 12

Craiova09:00 - 17:00

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 4 Afumați - circ. JT nr. 2Afumați09:00 - 17:00
PTA 3 Negoi – integralNegoi09:00 - 17:00

03.02

PTCZ Liceul de Chimie CalafatCalafat09:00 - 17:00

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

Calafat09:00 - 16:00

PTCZ Fabrica de Conserve CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 3 Urzicuța - circ. JT nr. 2Urzicuța09:00 - 17:00

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA Fântâni - circ. JT nr. 2Goieşti09:00 - 17:00
PTA Leamna de Jos – integralBucovăț09:00 - 17:00

Tânără prinsă drogată la volan

O tânără de 22 de ani din stațiunea 
Băile Olăneşti, județul Vâlcea, a fost 
surprinsă de polițişti conducând 
sub influența drogurilor. Mai exact, 
tânăra s-a urcat la volan după ce a 
consumat ecstasy. Incidentul a avut 
loc sâmbătă, când şoferița euforică 
a fost oprită de oamenii legii care 
desfăşurau o acțiune în zona Vlădeşti, 
Vâlcea.

„Tânăra a fost supusă testării 

cu aparatul DrugTest, iar în urma 
testării rezultatul a fost pozitiv pentru 
substanța Ecstasy, tânăra fiind 
condusă la o unitate spitalicească 
unde i-au fost recoltate probe 
biologice în vederea determinării 
cu  exact i ta te  a  substanțe lor 
consumate. Cercetările în acest 
caz sunt continuate în cadrul unui 
dosar penal deschis sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența alcoolului 
sau altor substanțe”, conform IPJ 
Vâlcea.
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EVENIMENT

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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:

09.02

09.02

PTAB Magazin VictoriaBăileşti09:00 - 17:00
PTAB 2 Oraş Băileşti, PTAB 12 Oraş BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

PTA 4 Giubega - integral, PTA Moară Giubega – 
integral

Giubega09:00 - 16:00

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

PTA 2 Galiciuica - integral, PTA 3 Galiciuica – 
integral

Giubega09:00 - 16:00

09:00-12:00 PTCZ Liceu Construcții, Strada  Drăgăneşti 25 ASlatina

PTA 4 Moțăței – integralMoțăței09:00 - 17:00

04.02

PTCZ Dezrobirii 2 Calafat, PTCZ Dezrobirii 3 
Calafat

Calafat09:00 - 17:00

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

Calafat09:00 - 16:00

PTA 2 Boureni - circ. JT nr. 2, PTA 3 Boureni - 
circ. JT nr. 2

Afumați09:00 - 17:00

PTA 3 Urzicuța - circ. JT nr. 2Urzicuța09:00 - 17:00

PTA 1 Pisculeț - circ. JT nr. 2Piscu 
Vechi

09:00 - 17:00

PTA Cernat, PTA ȘtefănelSopot, 
Gogoşu

09:00 - 17:00

PTA Leamna de Jos – integralBucovăț09:00 - 17:00

Bărbat reținut pentru încălcarea 
ordinului de protecție

Un bărbat de 35 de ani, din 
comuna Pleniţa, judeţul Dolj, a fost 
reţinut de poliţişti pentru 24 de 
ore după ce a încălcat un ordin de 
protecție, impus de oamenii legii, cu 
chiar o zi în urmă. Bărbatul s-ar fi ales 
cu restricția în urma unui conflict avut 
cu concubina.

„La data de 30 ianuarie a.c., 
poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Pleniţa 
au fost sesizați prin SNUAU 112 
cu privire la existenţa unui conflict 
intrafamilial, în comuna Pleniţa. Cu 

ocazia verificărilor efectuate s-a 
stabilit faptul că, o tânără de 25 
de ani ar fi fost agresată verbal şi 
ameninţată cu acte de violenţă de 
concubinul acesteia, un bărbat de 
35 de ani, din aceeaşi localitate. Pe 
numele bărbatului, poliţiştii au emis 
ordin de protecție provizoriu, acesta 
fiind obligat la păstrarea distanței de 
150 metri faţă de tânără, întocmindu-
se dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de violență în familie. La 
data de 31 ianuarie a.c., ora 01:41 

poliţiştii au fost sesizaţi printr-un 
nou apel de urgenţă SNUAU 112, de 
către tânără, cu privire la faptul că, la 
locuinţa sa s-a prezentat concubinul 
său, încălcând obligaţiile emise prin 
ordinul de protecţie provizoriu”, 
conform IPJ Dolj.

Bărbatul a fost ridicat de polițişti, 
chiar din locuința concubinei şi reținut 
pentru 24 de ore. În cele din urmă, 
acesta a fost prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Băileşti.

„În dimineaţa zilei de 31 ianuarie 
a.c., în jurul orelor 08:00, poliţiştii 
s-au sesizat din oficiu cu privire 
la faptul că, bărbatul nu respectă 
prevederile ordinului de protecţie 
provizoriu emis, acesta fiind găsit în 
locuinţa femeii. În cursul zilei de 31 
ianuarie, bărbatul a fost reţinut pentru 
24 de ore, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de încălcarea prevederilor 
ordinului de protecţie provizoriu 
(două acte materiale), fiind introdus 
în Centru de Reţinere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj. Bărbatul va 
fi prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Băileşti cu propuneri 
corespunzătoare”, au adăugat 
reprezentanții IPJ Dolj.

Alexandru NICA



Joi, 3 Februarie 2022

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro  
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ACTUALITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

10.02

10.02
PTCZ 5 FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00
PTAB 1 FratoştițaFiliaşi09:00 - 17:00

PTA 1 Ciupercenii Noi - integral, PTA 2 Ciupercenii 
Noi – integral

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 16:00

08:45-15:30 LEA PTA 1 Corbu circuit-1,LEA  PTA 3 circuit-1   Corbu

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

09:00 - 17:00

09:00-12:00 PTCZ 18 Crişan III, Strada Primăverii, Bulevardul 
A. I. Cuza, Aleea Muncii

Slatina

07.02

PTA 1 Boureni - integral, PTA 3 Boureni – integralAfumați09:00 - 16:00
PTCZ SPP 21, PTCZ SPP 22Segarcea09:00 - 17:00

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

09:00 - 17:00

PTA 4 Afumați - circ. JT nr. 2Afumați09:00 - 17:00
PTA 3 Negoi – integralNegoi09:00 - 17:00
PT 386 - bl. 200E11Craiova09:00 - 16:00
PT 403 - bl. 201PCraiova09:00 - 16:00

03.02

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

Calafat09:00 - 16:00

PTCZ Fabrica de Conserve CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 3 Urzicuța - circ. JT nr. 2Urzicuța09:00 - 17:00

PTA 1 Greceşti - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA Fântâni - circ. JT nr. 2Goieşti09:00 - 17:00
PTA Leamna de Jos – integralBucovăț09:00 - 17:00

Peste 1.100 de persoane infectate 
cu Covid-19, în Dolj!

Sute de persoane se infectează 
zilnic cu Covid-19, în Dolj. În ultimele 
24 de ore, DSP a raportat 1.103 cazuri 
pozitive şi un mort.

Având în vedere numărul mare 
de îmbolnăviri, nici incidența nu este 
exceptată de la schimbări. Astfel că, 
aceasta parcă a explodat în mai multe 
localități din județ. Pe primul loc în 
topul celor mai afectate comune se 

află Cârcea cu 25,8/1.000, Malu 
Mare cu 15,38/1.000 şi Işalnița cu 
9,9/1.000. 31 de localități se află în 
scenariul roşu. Municipiul Craiova 
este cap de afiş în privința ratei de 
infectare. Bănia are 17,13/1.000, iar 
județul Dolj 9,16/1.000.

Elevii se infectează pe capete. 
12 şcoli raportează îmbolnăviri, iar 
numărul acestora a urcat la 174 
copii, 39 cadre didactice şi 10 cadre 
nedidactice depistate pozitiv. Clase 
focar au fost raportate la Școala 

Gimnazială Mircea Eliade, Școala 
Gimnazială Mihai Viteazul, Colegiul 

Național Frații Buzeşti şi în alte 9 
instituții de învățământ.
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SĂNĂTATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 7 FEBRUARIE – 13 FEBRUARIE 2022

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

11.02

11.02

PTCZ 232 - sat Bucovaţ, Tăbăcăria BucovaţCraiova09:00 - 17:00
PTCZ 182 - Chimica MofleniCraiova09:00 - 17:00

PTA 4 Ciupercenii Noi - integral, PTA Moară 
Ciupercenii Noi – integral

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 16:00

08:00-16:00 Cel.LES 20 kV Slatina N.-IUAS 1, PTCZ IUAS Slatina

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

09:00 - 17:00

08:45-15:30 LEA PTA Milcoveni circuit-1Milcoveni
09:00-12:00 PTCZ 25 Ecaterina Teodoroiu, Strada Nicolae 

Iorga
Slatina

08.02
08:45-15:30 LEA JT PTA 1 Cepari circuit-1,2                                                             Cepari
08:00-16:00 PTA 3 Negreni circuit 2 Plecare Șuica/TătuleştiScorniceşti-

Sat 
Negreni

10:00-14:00 LES 0,4 kV în FG A, Bloc T3, Sc. A din PTCZ 4 
Blocuri Balş, circuit 1, strada Luncii, nr 22

Balş

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

08.02

PTCZ Blocuri 30 Decembrie BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

PTA SPA 2 Cetate Servicii Interne, PTA IAS Cetate, 
PTA SPA 1 Cetate Servicii Interne, PTCZ SPA 
1 Cetate, PTA 2 Cetate, PTA CRR Cetate, PTA 
Moară Țărănească Cetate, PTA 3 Cetate, PTA 4 
Cetate, PTA 1 Cetate, PTA 5 Cetate, PTA Moară 
Cetate, PT terți: PTAB CEF Eco Dinam Group, PTA 
RAZMAFLOR, PTAb East Way Spedition Cetate, 
PTA Stație Epurare Nr. 1, PTCZ Munca Cetate, PTA 
Piscicola Cetate, PTA Port Cetate

Cetate09:00 - 16:00

PTCZ A. I. Cuza Băileşti, PTAB Blocuri Gară BăileştiBăileşti09:00 - 17:00
PTA 2 Boureni - circ. JT nr. 2Afumați09:00 - 17:00
PTA 2 Giubega - integral, PTA 3 Giubega – integralGiubega09:00 - 16:00
PT 99 – cart. George Enescu, str. Dâmboviţa, 
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2, R1, Şcoala 
Gen. nr. 12

Craiova09:00 - 17:00

PTA 2 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4
Valea 

Stanciului09:00 - 17:00

PTA 4 Afumați - circ. JT nr. 2Afumați09:00 - 17:00
PTA 3 Negoi – integralNegoi09:00 - 17:00
PT 351 – Stație Radar Meteo AeroportCraiova, 

Cârcea
09:00 - 12:00

PT 209 -  Cernele, C.L.F. Cernele, Ciobănița S.R.L., 
str. Prelungirea Severinului

Craiova09:00 - 17:00

Încă o zi cu infectări record, în 
Dolj! Peste 25/1.000 rata de 

infectare într-o localitate
Încă o zi record de infectări, în 

județul Dolj. În ultimele 24 de ore, 
au fost depistate pozitiv 1.088 de 
persoane şi au fost raportate două 
decese. Spitalele doljene sunt pline, 

209 pacienți sunt internați, iar la ATI 
medicii au grijă de 38 de bolnavi.

Incidența creşte necontrolat. În 
Cârcea rata de infectare a ajuns la 
25,8/1.000, în Craiova la 18,43/1.000, 

iar în Malu Mare la 16,41/1.000. La 
nivelul întregului județ, 33 de localități 
sunt în scenariul roşu.

Potrivit DSP, doljenii nu sunt prea 
dornici de vaccinare. În ultimele 24 de 
ore s-au vaccinat numai 106 persoane 
cu prima doză, 183 cu a doua şi 322 
cu a treia.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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:

14.02

14.02

PTAB CEZ BăileştiBăileşti09:00 - 17:00
PTCZ Centrală Termică BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

PTM Black Fox, PTAB Agroland, PTA RF 
Îndepărtat, PT terți: PTAB TUBOMET, PTAB 
SEMROM, PTA Plus Auto, PTAB CIROMAT, PTA 
CARSPEED, PTA Stație CF Pieleşti, PTA Chimica 
Pileleşti, PTA Depozit Ciment Pieleşti, PTS Atelier 
Foraj, PTAB Zile Festive

Pieleşti, 
Cârcea

09:00 - 11:00

08:00-12:00 Cel.LES 20 kV Slatina N.- RulmențiSlatina

PT terți: PTS Atelier ForajPieleşti11:00 - 15:00

08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-LEA 20 kV Caracal  VestCaracal
08:45-15:30 LEA JT PTA Corlăteşti circuit-1Corlăteşti

09:00-12:00 PTCZ 27 Ecaterina Teodoroiu, Strada 
Dragăneşti, Ecaterina Teodoroiu

Slatina

PTM Black Fox, PTAB Agroland, PTA RF 
Îndepărtat, PT terți: PTAB TUBOMET, PTAB 
SEMROM, PTA Plus Auto, PTAB CIROMAT, PTA 
CARSPEED, PTA Stație CF Pieleşti, PTA Chimica 
Pileleşti, PTA Depozit Ciment Pieleşti, PTS Atelier 
Foraj, PTAB Zile Festive

Pieleşti, 
Cârcea

15:00 - 17:00

PTA 1 Zănoaga - integral, PTA SMA Zănoaga – 
integral

Zănoaga09:00 - 16:00

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTAB Cherciu - circ. JT nr. 2Malu 
Mare09:00 - 17:00

PTA 9 BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

09.02

PTAB Magazin VictoriaBăileşti09:00 - 17:00
PTAB 2 Oraş Băileşti, PTAB 12 Oraş BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

PTA 4 Giubega - integral, PTA Moară Giubega – 
integral

Giubega09:00 - 16:00

PTA 2 Galiciuica - integral, PTA 3 Galiciuica – 
integral

Giubega09:00 - 16:00

PTA 4 Moțăței – integralMoțăței09:00 - 17:00
PTAB Alis Baba (Magnolia)Pieleşti09:00 - 16:00

Incendiu în Băbeni, Vâlcea. 
O brutărie a luat foc

O brutărie din localitatea vâlceană 
Băbeni a fost cuprinsă de flăcări 
sâmbătă noapte. Pompierii au ajuns 
la fața locului cu trei autospeciale 
de stingere cu apă şi spumă şi o 
platformă de lucru la înălțime.

„Flăcările s-au declanşat la nivelul 
acoperişului unde a ars structura din 
lemn a acoperişului cu învelitoare din 
tablă pe o suprafață de aproximativ 
150 mp. S-au degradat plafon etaj 1, 
elemente sanitare din 2 băi, elemente 
din mobilier, 5 uşi şi 1 fereastră din 
termopan”, conform reprezentanților 
ISU Vâlcea care menționează şi că 
cercetările efectuate la fața locului 

arată că incendiul 
s-ar  f i  dec lanşat 
d e  l a  e f e c t u l 
termic a l  coşului 
pentru evacuarea 
fumului ,  ne izo lat 
corespunzător față 
d e  m a t e r i a l e l e 
c o m b u s t i b i l e 
d in  componen ța 
acoperişului.

Intervenția rapidă a pompierilor a 
dus la salvarea a 2 locuințe învecinate, 

parterul şi etajul 1 al brutăriei. Nu au 
fost înregistrate victime omeneşti.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

15.02

15.02

PTCZ Textila 1 CalafatCalafat09:00 - 17:00
PA CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 3 Călăraşi – integralCălăraşi09:00 - 16:00

08:45-15:30 PTA 1 Osica de Jos circuit 1.3                                                           Osica 
de Jos

PTA 5 Călăraşi - integralCălăraşi09:00 - 16:00

08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-PTCZ 42 Fabrica de PâineCaracal
08:00-16:00 Cel.LES 20 kV Curtişoara-F.OțetSlatina

09:00-12:00 PTCZ 28 Ecaterina Teodoroiu, Strada 
Dragăneşti, Ecaterina Teodoroiu

Slatina

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicații 
(integral)

Craiova09:00 - 17:00

PTA Sat Balasan - circ. JT nr. 1 + 2Băileşti09:00 - 17:00
PTCZ PTTR FiliaşiFiliaşi09:30 - 14:00

10.02

PTCZ 5 FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00
PTAB 1 FratoştițaFiliaşi09:00 - 17:00

PTA 1 Ciupercenii Noi - integral, PTA 2 Ciupercenii 
Noi – integral

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 16:00

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

09:00 - 17:00

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1Vela09:00 - 17:00

PT 713 - str. Gârleşti şi aleile aferente, circ. JT
nr. 4

Craiova09:00 - 17:00

PTA CAP Bârca Sud (Drumul lui Lenin)Bârca09:00 - 17:00
PT 611 - str. Fermierului şi aleile aferente, PT 652 - 
străzile: Eliza Opran, Fermierului, PTAB 757 - str. Eliza 
Opran, PT 150 - Moară Cernele, PT 538  - străzile: 
Fragilor, Hârşova, Prahova, Răchitei, Ogorului, 
Izvorului, Buşteni, Fălticeni, Cuşmir, Anin, aleea 
Fragilor , PT 227 - străzile: Ogorului, Poligonului, 
Brestei şi prelungirea Brestei, PT terţi: PT 688 - 
str. Fulger, staţie Apă

Craiova09:00 - 17:00

10.02
08:45-15:30 LEA PTA 1 Corbu circuit-1,LEA  PTA 3 circuit-1 şi 2 Corbu
09:00-12:00 PTCZ 18 Crişan III, Strada Primăverii, Bulevardul 

A. I. Cuza, Aleea Muncii
Slatina

Băut la volan în mijlocul zilei

Un bărbat din Râmnicu Vâlcea 
a fost surprins de polițişti în timp 
ce conducea un autoturism în stare 
de ebrietate. Evenimentul a avut 
loc duminică după-amiază pe raza 
comunei Tomşani, Vâlcea. Șoferul 

a fost testat cu aparatul etilotest, 
constatându-se că acesta avea 
o alcoolemie de 0,71mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Oamenii legii 
l-au condus pe bărbat la o unitate 
medicală pentru recoltarea de probe 
biologice de sânge.

„Duminică în jurul orei 16:25, 
polițiştii Secției 7 Poliție Rurală 

Măldăreşti, au depistat un bărbat 
din municipiul Rm. Vâlcea, care ar 
fi condus un autoturism în comuna 
Tomşani, pe DJ 646, județul Vâlcea, 
fiind sub influența băuturilor alcoolice. 
În urma testării cu aparatul alcooltest, 
s-a constatat că şoferul avea o 
alcoolemie de  0,71mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Conducătorul auto a fost 
condus la o unitate medicală pentru 
recoltarea de probe biologice de 
sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. 
În cauză, se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

16.02

16.02

PTA Moară Călăraşi – integralCălăraşi09:00 - 16:00
PTCZ Textila 2 CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-PTCZ 2 CaracalCaracal
12:00-16:00 Cel.LES 20 KV Slatina N.- CCPTAL (PTCZ 

Laborator)
Slatina

08:45-15:30 PTA 1 Pârşcoveni circuit-2Pârşcoveni

PTA 2 Motoci - circ. JT nr. 1Mischii09:00 - 17:00
PTA 2 Cioroiaşi - integral, PTA CAP Cioroiaşi - 
integral, PTA 3 Cioroiaşi - integral, PTA Cioroiu 
Nou - integral, PT terți: PTA Pompe Ape Cioroiaşi

Cioroiaşi09:00 - 17:00

PTA 2 Mischii, PTA CRR MischiiMischii09:00 - 17:00

11.02

PTCZ 232 - sat Bucovaţ, Tăbăcăria BucovaţCraiova09:00 - 17:00
PTCZ 182 - Chimica MofleniCraiova09:00 - 17:00

PTA 4 Ciupercenii Noi - integral, PTA Moară 
Ciupercenii Noi – integral

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 16:00

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

09:00 - 17:00

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PTA CAP Bârca Sud (Drumul lui Lenin)Bârca09:00 - 17:00

11.02
08:00-16:00 Cel.LES 20 kV Slatina N.-IUAS 1, PTCZ IUAS Slatina
08:45-15:30 LEA PTA Milcoveni circuit-1 şi 2Milcoveni
09:00-12:00 PTCZ 25 Ecaterina Teodoroiu, Strada Nicolae 

Iorga
Slatina

Spitalele din Vâlcea primesc bani de la CJ
Peste 4 milioane de lei vor primi 

unitățile medicale din Vâlcea din 
partea Consiliului Județean (CJ).

În urma aprobării bugetului pe 
2022, CJ va investi 4.363.170 lei în 
spitalele din județ, cei mai mulți bani 
fiind direcționați către Spitalul de 
Psihiatrie Drăgoeşti, mai exact două 
milioane de lei. Banii ar urma să fie 
folosiți pentru proiectul „Construire 

clădire saloane pacienți P+2”. 
Totodată Spitalul Județean de Urgență 
Vâlcea şi Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Constantin Anastasatu” Mihăeşti vor 
primi la rândul lor bani după cum 
urmează: „1.363.170 lei pentru 
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 
în vederea dotării acestuia cu: 2 
boilere centrală, 2 Ecografe, 5 maşini 
de spălat, 3 uscătoare, 2 calandre 

şi 1.000.000 lei pentru Spitalul 
de Pneumoftiziologie „Constantin 
Anastasatu” Mihăeşt i ,  pentru 
realizarea de investiții (documentații 
şi execuția de lucrări pentru o nouă 
clădire administrativă)”, conform 
proiectului CJ.

Nu în ul t imul rând pentru 
proiectul „Reabilitarea, modernizarea 

şi dotarea Secției exterioare de 
Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie Călimăneşti”, imobil 
achiziționat anul trecut, a fost 
cuprinsă în buget suma de 235.000 
lei, pentru plata cheltuielilor cu 
studiile şi documentațiile necesare 
realizării lucrărilor de reabilitare.

Alexandru NICA
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ACTUALITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

17.02

17.02

PTCZ IJTL Calafat, PTCZ Casa de Cultură ClaafatCalafat09:00 - 17:00
PTCZ PTTR CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 4Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-PTCZ 34 CaracalCaracal
08:45-15:30 PTA  6.92 Giuvărăşti circuit 2,3,4 Giuvărăşti

PTA 2 Motoci - circ. JT nr. 1Mischii09:00 - 17:00
PTA 1 IAS Giubega, PTA 2 IAS Giubega, PTA 2 
Giubega, PTA 3 Giubega, PTA Moară Giubega, 
PTA Irigații Giubega, PTA 1 Giubega, PTA 4 
Giubega, PTA 1 Galiciuica, PTA 2 Galiciuica, PTA 
3 Galiciuica, PT terți: PTA CAP Giubega, PTA Nou 
Galiciuica

Galiciuica, 
Giubega

09:00 - 17:00

PT 403 - bl. 201HCraiova09:00 - 17:00

15.02

PTCZ Textila 1 CalafatCalafat09:00 - 17:00
PA CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 3 Călăraşi – integralCălăraşi09:00 - 16:00
PTA 5 Călăraşi - integralCălăraşi09:00 - 16:00
PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3Valea 

Stanciului
09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicații 
(integral)

Craiova09:00 - 17:00

PTA Sat Balasan - circ. JT nr. 1 + 2Băileşti09:00 - 17:00
PTCZ PTTR FiliaşiFiliaşi09:30 - 14:00
PTA Sat Balasan - circ. JT nr. 1 + 2Gighera09:00 - 17:00
PT 637- str. Potelu, blocuri ANL, PT terți: PTA 767 
Shandong Ningjian (cart. Chinezesc), PT 721 - str. 
Eorilor Sanitari

Craiova09:00 - 17:00

PT 209 -  Cernele, C.L.F. Cernele, Ciobănița S.R.L., 
str. Prelungirea Severinului

Craiova09:00 - 11:0012.02

Bogheanu nu mai e şefă la ADR
Marilena Bogheanu nu mai este 

directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia. 
Cătălin Catană a înlocuit-o şi este 
director interimar al ADR S-V Oltenia, 
începând de marți. Bogheanu a 
condus instituția timp de 23 de ani, 
de la înființarea acesteia în anul 1999, 
iar acum s-a pensionat. 

„Domnul Cătălin Catană, numit 
director general interimar al ADR 
Sud-Vest Oltenia, pe o perioadă de 
şase luni, are o vechime de 20 de 
ani în instituție, fiind angajat din 
anul 2002. De 14 ani, ocupă funcția 
de şef al Departamentului Evaluare 

şi Contractare Proiecte din cadrul 
Direcției Organismul Intermediar 
POR, având astfel o vastă experiență 
atât în domeniul dezvoltării regionale, 
cât şi ca manager.

Noul director general interimar 
vine la conducerea ADR Sud-Vest 
Oltenia într-o perioadă deosebit 
de importantă, cu multe provocări, 
odată cu desemnarea instituției drept 
Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional 
(POR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027. 
În prezent, ADR Sud-Vest Oltenia 
se află în plin proces de elaborare 
a viitorului POR Sud-Vest Oltenia 

2021-2027 şi de negociere cu Comisia 
Europeană”, potrivit unui comunicat 
de presă.

Noul director al ADR Sud-Vest 
Oltenia a fost nominalizat prin 
decizia Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională. CDR SV Oltenia este 
compus din 20 de membri, fiind 
format din preşedinții Consiliilor 
Județene ale celor cinci județe care 
compun regiunea Oltenia - Dolj, Gorj, 
Olt, Mehedinți, Vâlcea - şi din câte un 
reprezentant al fiecărei categorii de 
consilii locale municipale, orăşeneşti 

şi comunale din fiecare județ al 
regiunii.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 14 FEBRUARIE – 20 FEBRUARIE 2022

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

18.02

18.02

PT 371 - Seminar Mofleni, PT terți: PTAB 834 
Seminar

Craiova09:00 - 17:00

PT 403 - bl. 201HCraiova09:00 - 17:00

PT 510 - Chimica MofleniValea 
Stanciului

09:00 - 17:00

Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro  

PTA 2 Motoci - circ. JT nr. 1Mischii09:00 - 17:00

08:00-16:00 Trafo 1 PA Hotel, Strada Craiovei, Piața Victoriei, 
A.Mureşan I. Mincu, M.CostinCaracal

08:45-15:30 PTA 6.57 Cilieni 1 circuit 1Giuvărăşti

PTA Moară Giubega, PTA Irigații GiubegaGaliciuica, 
Giubega

09:00 - 17:00

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PT 119 - str. Doljului, blocurile: R4, R5Craiova09:00 - 17:00

PTA Seculeşti, PTA Prejoiu, PTA Sălişte, PTA SMA 
Frățila, PTA Înfrățirea, PTA Stoiceşti, PTA Frățila, 
PT terți: PTA Gospodărie Apă Înfrățirea

Bulzeşti09:00 - 17:00

Mihai Oprea, noul prefect al 
județului Vâlcea!

Județul Vâlcea are un nou prefect. 
Este vorba despre Mihai Oprea care 
a fost numit de premierul Ciucă în 
şedința de guvern de joi, 10 februarie. 
Propunerea adjunctului de la Serviciul 
Public Comunitar de Paşapoarte 
Vâlcea a venit din partea PSD Vâlcea, 
după ce preşedintele CAS Vâlcea, Alin 
Voiculeț, a renunțat.

„Noul Prefect de Vâlcea, domnul 
Mihai Oprea, este vâlcean, are 44 
de ani şi a absolvit două facultăți, 
respectiv finanțe-contabilitate şi 
drept. Activează de peste 22 de ani 
în cadrul structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, iar din anul 
2016 îşi desfăşoară activitatea 
în cadrul Direcției Generale de  
Paşapoarte -  Serv ic iu l  Publ ic 
Comunitar de Paşapoarte Vâlcea, 
având gradul de comisar şef. Este 

căsătorit şi are un băiat de 16 ani, 
elev la Colegiul Național Mircea cel 
Bătrân Râmnicu Vâlcea. Mihai Oprea 
este, de asemenea, un profesionist, 
care şi-a îndeplinit, cu seriozitate, 
corectitudine şi devotament, sarcinile 
care i-au fost atribuite, calități care 
l-au recomandat pentru ocuparea 
funcției de Prefect al Județului 
Vâlcea” - spune preşedintele PSD 

Vâlcea, Constantin Rădulescu, 
potrivit gazetavalceana.ro.

Hotărârea de guvern de eliberare 
şi de numire a funcției de prefect 
urmează să fie publicată în Monitorul 
Oficial în cursul zilei de joi. Sebastian 
Fârtat, prefectul liberal, se întoarce 
pe poziția deținută anterior şi anume 
aceea de funcționar în Parlamentul 
României.

Foto: gazetavalceana
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MEHEDINȚI

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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:

21.02

21.02
PTAB StoianCârcea09:00 - 17:00
PTAB 8 Cârcea, PTAB 7 CârceaCârcea09:00 - 17:00

PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 2 Siliştea Crucii, PTA 
3 Siliştea Crucii, PTA 4 Siliştea Crucii, PTA 1 IAS 
Afumați

Siliştea 
Crucii, 

Afumați09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - LES 20 kV Caracal SudCaracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA Beria circuit 2Oporelu

08:45 - 15:30 PTA 2 Siliştioara circuit 1, 2 Corabia

15.02
08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-PTCZ 42 Fabrica de PâineCaracal
08:00-16:00 Cel.LES 20 kV Curtişoara-F.OțetSlatina

09:00-12:00 PTCZ 28 Ecaterina Teodoroiu, Strada 
Dragăneşti, Ecaterina Teodoroiu

Slatina

Sorin Coman a fost repus pe funcția de şef al 
Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră

Sorin Coman fost repus pe funcția 
de şef al Serviciului Teritorial al 
Poliției de Frontieră Mehedinți, după 
ce, anul trecut a fost reținut fiind 
acuzat că a protejat o grupare de 
traficanţi de ţigări. Anunțul a fost 
făcut de Sindicatul Europol.

„Cum poți distruge imaginea şi 
cariera unui om? Simplu! În ultima 
zi din luna iunie a anului trecut, încă 
de la primele ore ale dimineții se 
făceau de zor percheziții la domiciliul 
polițistului de frontieră Sorin Coman, 
şeful Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Mehedinți, cât şi la sediul 
instituției pe care acesta o conducea, 
căutându-se probe ce ar fi avut 
legătură cu traficul de țigări.

După 24 de ore de reținere, 
acesta este eliberat şi plasat sub 
control judiciar şi i se aplică o măsură 
drastică, suspendarea exercitării 
profesiei, practic acesta nu mai putea 
să vină la serviciu şi să beneficieze de 
un salariu. Ulterior această măsură a 
fost contestată, acesta putând fi pus 
la dispoziția unității. După numai 7 
luni, cauza este clasată, adică faptele 
nu au existat pentru infracțiunile 
de care acesta fusese acuzat, grup 
infracțional organizat şi complicitate 
la contrabandă”, scrie pe pagina de 

Facebook a sindicatului.
„După clasarea cauzei, începând 

cu data de 10 februarie, Sorin 
Coman fost repus pe funcția de şef 
al Serviciului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Mehedinți”.

Reamintim că, anul trecut, şeful 
Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Sorin 
Coman, a fost reţinut de procurorii 
DIICOT, el fiind acuzat că a protejat 
o grupare de traficanţi de ţigări, 
primind în schimb bani şi favoruri 
materiale. În acelaşi dosar au fost 
reţinute alte 16 persoane, printre 
care un alt poliţist de frontieră şi un 
agent de la SCCO Mehedinţi.

Vera IONESCU



Marți, 15 Februarie 20222

Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editor
Lucian SANDU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

PUBLICITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

22.02

22.02

PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PTAB 7 Coşoveni, PTAB 2 Cârcea

Coşoveni, 
Cârcea09:00 - 17:00

PT 214 - cart. Valea Roşie, străzile: Revoluţiei, 
Pandurilor, zona blocurilor: 15, 16, 17, 18, 5N, 6N, 
P9, P10, P11, P12, M3, M4, M5

Craiova09:00 - 17:00

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - PTCZ 27Caracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA Beria circuit 2Oporelu

08:00 - 16:00 PTA 1,2,3,4,5 Bălteni, PTA 1 Perieți Magazin, PTA 
CFR 1,2 Mierleşti, PC Depozit Ecologic Bălteni, 
PTAB Depozit Ecologic  Bălteni, PTA Fermă 
Recea, PTA Suin Star

Valea 
Mare, 

Bălteni, 
Perieți, 

Mierleştii 
de Sus

PTA Dl. Tudor, PTA 2 Izvoare, PTA SMA Izvoare, 
PTA 1 Izvoare, PTA 3 Izvoare, PTA Corlate

Izvoare09:00 - 17:00

15.02

PTCZ Textila 1 CalafatCalafat09:00 - 17:00
PA CalafatCalafat09:00 - 17:00

PTA 3 Călăraşi – integralCălăraşi09:00 - 16:00
PTA 5 Călăraşi - integralCălăraşi09:00 - 16:00
PTA 1 Horezu Poienari - circ. JT nr. 3Valea 

Stanciului
09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicații 
(integral)

Craiova09:00 - 17:00

PTA Sat Balasan - circ. JT nr. 1 + 2Băileşti09:00 - 17:00
PTCZ PTTR FiliaşiFiliaşi09:30 - 14:00
PTA Pompe Zăval GigheraGighera09:00 - 17:00
PT 637- str. Potelu, blocuri ANL, PT terți: PTA 767 
Shandong Ningjian (cart. Chinezesc), PT 721 - str. 
Eorilor Sanitari

Craiova09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 PTA 2 Moară Catane, PTA 2, 3, 4, 5, 6 Perieți

Comuna 
Perieți-sate 

Perieți, 
Măgura, 
Mierleşti 
de Sus, 
Comuna 
Schitu-sat 
Catane

08:45 - 15:30 PTA Agromec Corabia circuit 1Corabia

17.02

08:00-16:00 CLI 20 PA Hotel-PTCZ 34 CaracalCaracal

08:45-15:30 PTA  6.92 Giuvărăşti circuit 2,3,4 Giuvărăşti

09:00-17:00
PTA 1 Orlea circuit 1, 2, 4, Strada Culturii, 
Armoniei, Săniuşului, Fântâna Romană, Îngustă, 
Tăbăcarilor, Primăverii, Scurtă, Răsăritulului, Viilor.

Orlea

ANUNȚ
În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, se organizează vineri, 18 februarie 2022, ora 12.00, la sediul 
primăriei Comunei Podari din str. Dunării, nr. 67, județul Dolj, o dezbatere publică având 
ca temă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile 
comerciale ce se desfăşoară pe raza Comunei Podari.

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de mail: primaria@podari.
ro, până la data de 18.02.2022, ora 10.00.

Proiectul de hotărâre şi documentele aferente acestuia pot fi consultate la sediul 
primăriei Podari şi pe site-ul www.podari.ro, secțiunea transparență decizională - 
proiecte de acte normative supuse consultării.

Având în vedere condițiile determinate de necesitatea respectării măsurilor împotriva 
răspândirii COVID-19 precum şi prevederile art.8, alin.(3) din Legea nr.52/2003, „(3) 
participarea persoanelor interesate la şedința publică se va face în limita locurilor 
disponibile în sală în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite 
în raport de subiectul şedinței publice”.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică.
Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.
Fiecare participant, după intrarea în sala de şedințe, se va înscrie pe lista de 

persoane prezente la şedința publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b) din Legea nr.52/2003, „b) dezbaterea 

publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat 
recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie”.

PUBLICITATE



Miercuri, 16 Februarie 2022

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro  
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ACTUALITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

23.02

23.02

PTCZ SPP 15 Segarcea, PTCZ 16 Segarcea, 
PTCZ 17 Segarcea, PTCZ SPP 14, PT terți: PTA 
Stație Irigații Turculeanu

Segarcea09:00 - 17:00

PTA 1 Valea Stanciului - integral
Valea 

Stanciului09:00 - 17:00

PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - PTCZ 27Caracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA Beria circuit 2Oporelu

09:00 - 13:00 PTCZ 16 Crişan III, Strada Aleea Muncii, Strada 
Unirii

Slatina

PTA 4 Galicea, PTA 3 Galicea, PTA 1 Galicea, PTA 
5 Galicea, PTA 6 Galicea, PTA CAP Galicea, PTA 
2 Galicea, PTA 7 Galicea, PTA Cramă Galicea, Pt 
terți: PTA 1 AEICIP, PTM AEICIP

Galicea09:00 - 17:00

10:00 - 18:00 PTA Moară Priseaca,PTA SMA Priseaca,  PTA 
Săltăneşti, PTA Gospodărie de Apă Săltăneşti

Priseaca, 
Săltăneşti

08:45 - 15:30 PTCZ 6.10 Piata circuit 5Corabia

18.02

08:00-16:00 Trafo 1 PA Hotel, Strada Craiovei, Piața Victoriei, 
A.Mureşan I. Mincu, M.CostinCaracal

08:45-15:30 PTA 6.57 Cilieni 1 circuit 1Giuvărăşti

09:00-17:00
PTA 1 Orlea circuit 3, 5, Strada Culturii, 
Armoniei,Săniuşului, Fântâna Romană, Îngustă, 
Tăbăcarilor, Primăverii, Scurtă, Răsăritulului, 
Viilor.

Orlea

Peste 27/1.000 rata de infectare,
în Craiova!

Cazurile de infectare se mențin 
la nivel ridicat, în Dolj. În ultimele 
24 de ore, 444 de persoane au fost 
depistate pozitiv şi 4 bolnavi au 
murit. La ATI medicii au grijă de 41 
de persoane, iar la nivelul tuturor 

spitalelor din județ 312 pacienți sunt 
infectați.

Incidența este uriaşă. În Cârcea rata 
de infectare a ajuns la 39,21/1.000, 
în Craiova la 27,34/1.000, iar în Malu 
Mare la 22,63/1.000. În centrele de 
vaccinare bate vântul. Numai 51 de 
persoane s-au imunizat cu prima 
doză, 81 cu a doua şi 99 cu a treia 
doză, în ultimele 24 de ore.
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VÂLCEA

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

24.02

24.02

PTAB 2 Dăbuleni, PTAB 17 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00

PTCZ SPP 2 Nedeia, PTCZ SPP 1 Nedeia, PT terți: 
PTCZ SPP 3 Măceşu

Gighera, 
Măceşu de 

Sus
09:00 - 17:00

PTA 2 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PTA 3 Galicea, PTA 1 Galicea, PTA 5 Galicea, PTA 
6 Galicea, PTA CAP Galicea, PTA 2 Galicea, PTA 7 
Galicea, PTA Cramă Galicea

Galicea09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - PTCZ 4 Caracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA 1 Osica de Jos circuit 2   Osica de 
Jos

08:45 - 15:30 PTA 2 Cungrea circuit 1Cungrea

PTA Școală Goieşti - cir. JT nr. 1Goieşti09:00 - 17:00

PT 209 -  Cernele, C.L.F. Cernele, Ciobănița S.R.L., 
str. Prelungirea SeverinuluiCraiova09:00 - 11:0019.02

Lucrări stradale în Râmnicu Vâlcea
Mai multe lucrări de îmbunătățire 

a infrastructurii rutiere sunt în 
desfăşurare în cartierul Nord şi Calea 
lui Traian Sud, din Râmnicu Vâlcea. 
Oficialii primăriei vorbesc inclusiv 
despre o nouă stație de autobuz care 
urmează să fie amenajată.

„Momentan sunt în derulare 
mai multe lucrări de îmbunătăţire a 
infrastructurii rutiere din municipiu. 
Astfel, pe strada Mărăşeşti, se află 
în stadiu final lărgirea carosabilului 
pe porţiunea cuprinsă între străzile 

Matei Basarab şi Doctor Hacman, 
cu o lungime de aproximativ 150 m. 
Pe zona carosabilă astfel obţinută 
se vor amenaja locuri de parcare 
paralel cu axul drumului, astfel încât 
să fie soluţionată această necesitate 
a locuitorilor din zonă, dar fără a 
impieta asupra desfăşurării traficului 
auto. O altă lucrare asemănătoare 
vizează zona de Sud din Calea lui 
Traian, în vecinătatea Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi, unde se 
extinde partea carosabilă cu o 

bandă destinată parcării în lung a 
autovehiculelor pe o lungime de 
aproximativ o jumătate de kilometru; 
lucrările sunt estimate a se încheia 
până la finele acestei luni. Tot aici, în 
luna decembrie a anului trecut, s-a 
montat un semafor cu buton foarte 
necesar jandarmilor din cadrul IJJ, 
dar şi elevilor de la Liceul Tehnologic 
„General Magheru” şi urmează a fi 
amplasată o nouă staţie de autobuz în 
cadrul proiectului cu fonduri europene 
„Modernizarea staţiilor de îmbarcare/
debarcare, echiparea mijloacelor de 
transport în comun şi dezvoltarea 

unui centru utilat cu un sistem de 
management al traficului general în 
Municipiul Râmnicu Vâlcea”, conform 
reprezentanților Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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 întrerupereLucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.

Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 21 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2022

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

25.02

25.02

PTAB DesaDesa09:00 - 17:00

PTAB 1 Ciupercenii VechiCiupercenii 
Vechi

09:00 - 17:00

Stație SRP 2 Bârza, PT terți: PTA SI SRP 2 BârzaValea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 2 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - PTCZ 10Caracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA 1 Osica de Jos circuit 2              Osica de 
Jos

09:00 - 16:00 PTAB PROD Energy, PTCZ IJCM Balş, PTA 
Confind Balş, PTA Retail ParkBalş

PTA Mărăcine, PTA Târnava, PTA Mârza, PTA 1 
Perişor

Perişor09:00 - 17:00

PTA Școală Goieşti - cir. JT nr. 2Goieşti09:00 - 17:00

PT 403 - bl. 201M, PT 404 - bl. 201S1Craiova09:00 - 16:00
PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

22.02

PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PTAB 7 Coşoveni, PTAB 2 Cârcea

Coşoveni, 
Cârcea09:00 - 17:00

PT 214 - cart. Valea Roşie, străzile: Revoluţiei, 
Pandurilor, zona blocurilor: 15, 16, 17, 18, 5N, 6N, 
P9, P10, P11, P12, M3, M4, M5

Craiova09:00 - 17:00

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

PTA Dl. Tudor, PTA 2 Izvoare, PTA SMA Izvoare, 
PTA 1 Izvoare, PTA 3 Izvoare, PTA Corlate

Izvoare09:00 - 17:00

PTA 11 Oraş Băileşti - circ. JT nr. 2Băileşti09:00 - 17:00
PTA Fabrica de Pâine Băileşti - circ. JT nr. 2Băileşti09:00 - 17:00

PTAB 2 Băileşti - circ. JT nr. 4, PTA ICIL - circ. JT 
nr. 3

Băileşti09:00 - 17:00

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

Consilier al Gărzii Forestiere Vâlcea 
cercetat pentru avere nejustificată

U n  c o n s i l i e r  d i n  c a d r u l 
Inspectoratului Teritorial de Regim 
Silvic şi de Vânătoare Râmnicu 
Vâlcea a fost găsit de către inspectorii 
Agenției Naționale de Integritate 
(ANI) cu avere nejust i f icată. 
Consilierul Gheorghe Doru Epure, 

care este şi reprezentant al Gărzii 
Forestiere Râmnicu Vâlcea, nu a 
putut justifica o sumă de peste 314 
mii lei, bani care reprezintă diferența 
dintre averea dobândită şi veniturile 
realizate. Cazul a fost preluat de 
Curtea de Apel Craiova.

„Agenția Națională de 
Integritate a constatat 
existența unei diferențe 
nejustificate în cuantum 
de 314.486,76 Lei între 
averea dobândită ş i 
veniturile realizate de 
către Epure Gheorghe 
Doru în perioada supusă 
e v a l u ă r i i .  A g e n ț i a 
Națională de Integritate 
a sesizat Comisia de 
cercetare a averilor din 
cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea 
începerii acțiunii de control cu privire 
la modificările patrimoniale intervenite 

şi veniturile realizate de către Epure 
Gheorghe Doru”, conform ANI.

Alexandru NICA



Luni, 21 Februarie 20222

Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editor
Lucian SANDU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

OLT

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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:

28.02

28.02
PT terți: PTAb Bamesa, PTA RCS-RDS, PTA SA 
Câmpeni, PTA SMA SMA Câmpeni

Pieleşti10:00 - 17:00

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTCZ SPP 7A, PTA 1 Măceşu 
de Sus, PTA 2 Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu 
de Sus, PTA CAP Măceşu de Sus, PTA Sediu IELIF 
(TCIF), PTA SI (SPP 6), PTCZ SPP 6 (PC 8), PTA SI 
(SRP 6), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terți PTAB 
OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

Măceşu 
de Jos, 
Nedeia, 

Măceşu de 
Sus

09:00 - 17:00

PTAB Zona Peugeot Pieleşti, PTAB Parcare SudPieleşti09:00 - 17:00

PTA Țugureşti - circ. JT nr. 2Valea 
Stanciului09:00 - 17:00

12:00-16:00 Trafo 1 PA Uzină, Strada A. Caracalla, Plevnei, I. 
Jianu, C. Bucureşti, Piața Agroalimentară, TraianCaracal

12:00-16:00 LEA JT PTA 1 Osica de Jos circuit 2              Caracal
09:00-16:00 LEA JT PTA 1 Osica de Jos circuit 2                                                               Osica 

de Jos
10:00-16:00 PTAb Bamesa, PTA RCS-RDS, PTA SA Câmpeni, 

PTA SMA SMA Câmpeni
Pieleşti

08:45-15:30 PTA 1 Cepari circuit-1, 2        Cepari 

09:00-17:00 PTA 1 Gura CăluiCălui
09:00-15:30 PTA 4 SlătioaraSlătioara

10:00-13:00 PTAb Bamesa, PTA RCS-RDS, PTA SA Câmpeni, 
PTA SMA SMA Câmpeni

Scorniceşti-
sate: Bircii, 
Chițeasca, 
Bălțații, 

Mărgineni-
Slobozia, 
Mihăeşti-
Popeşti

Noi locuri de muncă în Balş

Primăria Balş a cesionat weekendul 
acesta un teren de 2.500 metri pătrați 
către o companie care intenționează 
să construiască un sediu secundar 
în oraş. Astfel, după cum anunță 
primarul Cătălin Rotea, vor fi generate 
aproximativ 40 de noi locuri de muncă 
pentru locuitorii din Balş.

„Primăria Balş a atribuit un teren 
de 2.500 mp în concesiune, către 
compania CIT One S.A. Compania 
intenționează să construiască un 

sediu secundar pentru deservirea 
activităților desfăşurate în județele: 
Olt, Dolj, Gorj şi nu numai, cu o 
valoare a investiției ce se ridică la 
aproximativ 1,5 milioane euro. De 
asemenea, prin atribuirea contractului 
de către administrația oraşului nostru, 
se vor genera 40 de noi locuri de 
muncă pentru bălşeni. În acelaşi 
context, CIT One, al cărei domeniu 
de activitate este în sfera serviciilor 
integrate de transport, procesare şi 
depozitare valori, intenționează să 
majoreze numărul locurilor de muncă 
până la circa 100 angajați”, a declarat 
edilul Balşului, Cătălin Rotea.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

01.03

01.03

PTAB CAP Aleea BisericiiIşalnița09:00 - 17:00

PTAB 789 AlbeştiȘimnicu de 
Sus

09:00 - 17:00

PTCZ 309 - Sera 28Işalnița09:00 - 17:00

PTA Colonie OcolnaAmărăştii de 
Jos09:00 - 17:00

08:00-16:00 CLI 20 kV PA Uzină-PTCZ 43Caracal

09:00-15:30 PTA 1 Mârgheni
Comuna 

Brâncoveni-
Sat 

Mârgheni

09:00-17:00 PTA 3 Turia
Comuna 

Valea Mare-
Sat Turia

08:45-15:30 LEA 0,4 kV PTA Romcereal Gura Padinii circuit 3Gura 
Padinii

08:45-15:30 LEA JT PTA 6. 25 SAT Gura Padinii circuit-1                                                   Gura 
Padinii 

PTA 3 Basarabi - circ. JT nr. 2Calafat09:00 - 17:00

PTA Țugureşti - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 1 Golenți - circ. JT nr. 2Calafat09:00 - 17:00
PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

24.02

PTAB 2 Dăbuleni, PTAB 17 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00

PTCZ SPP 2 Nedeia, PTCZ SPP 1 Nedeia, PT terți: 
PTCZ SPP 3 Măceşu

Gighera, 
Măceşu de 

Sus
09:00 - 17:00

PTA 2 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PTA 3 Galicea, PTA 1 Galicea, PTA 5 Galicea, PTA 
6 Galicea, PTA CAP Galicea, PTA 2 Galicea, PTA 7 
Galicea, PTA Cramă Galicea

Galicea09:00 - 17:00

PTA Școală Goieşti - cir. JT nr. 1Goieşti09:00 - 17:00
PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

BNR: Creşterea economică va încetini 
considerabil în 2022 şi 2023

Creşterea economică este 
aşteptată să încetinească puternic 
considerabi l în 2022 şi 2023, 
estimează membrii Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a 
României (BNR), potrivit minutei 

şedinţei de politică monetară din 9 
februarie, citată de News.ro.

Ei spun că rata anuală a inflaţiei 
este aşteptată să-şi accentueze 
puternic creşterea în trimestrul 
II 2022 - până la 11,2% în iunie, 

comparativ cu 8,6% în proiecţia 
precedentă, şi să descrească doar 
gradual pe parcursul următoarelor 
trei trimestre.

În opinia BNR, criza energetică, 
posibil agravată de conflictul Rusia-
Ucraina, împreună cu blocajele în 
lanţurile de producţie şi aprovizionare 
continuă să reprezinte surse majore 
de incertitudini şi riscuri, prin impactul 
potenţial exercitat la nivel global/
european, precum şi pe plan intern, 
asupra cererii de consum şi asupra 
activităţii şi planurilor de investiţii 
ale firmelor, de natură să afecteze 
evoluţia pe termen scurt a cererii 
agregate, dar şi potenţialul de 
creştere a economiei pe un orizont 
mai îndelungat de timp.

Totodată, membrii Consiliului au 
arătat din nou că sunt preocupați de 
absorbţia fondurilor europene, mai 

ales a celor aferente programului 
Next Generation EU, reliefând atât 
condiţiile stricte ce trebuie îndeplinite 
pentru accesarea acestora, cât 
şi importanţa lor majoră pentru 
realizarea reformelor structurale 
şi investiţiilor necesare economiei 
româneşt i ,  precum ş i  pentru 
contrabalansarea, cel puţin parţială, 
a impactului consolidării bugetare 
graduale.

Vera IONESCU
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ACTUALITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

02.03

02.03

PTA Țugureşti - circ. JT nr. 2Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTAB 348 – Abator Păsări Podari, PTCZ 348 – 
Abator Păsări Podari

Podari09:00 - 17:00

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

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00

09:00-16:00 PTA 2 MereniMereni

09:00-17:00 PTA 1 Braneț, Strada Castanilor
Comuna 
Bârza-sat 
Braneț

09:00-15:30 PTA 2 Valea MareValea 
Mare

PTA 6 Plenița - circ. JT nr. 2Plenița09:00 - 17:00
PTA 1 Cerăt - integral, PTAB 1 Cerăt - integralCerăt09:00 - 17:00

PTAB 2 Băileşti - circ. JT nr. 4, PTA ICIL - circ. JT 
nr. 3

Băileşti09:00 - 17:00

24.02

PTAB 2 Dăbuleni, PTAB 17 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00

PTCZ SPP 2 Nedeia, PTCZ SPP 1 Nedeia, PT terți: 
PTCZ SPP 3 Măceşu

Gighera, 
Măceşu de 

Sus
09:00 - 17:00

PTA 2 Padea - circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PTA 3 Galicea, PTA 1 Galicea, PTA 5 Galicea, PTA 
6 Galicea, PTA CAP Galicea, PTA 2 Galicea, PTA 7 
Galicea, PTA Cramă Galicea

Galicea09:00 - 17:00

PTA Școală Goieşti - cir. JT nr. 1Goieşti09:00 - 17:00
PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PT 660 - sat Branişte, PT 522 - sat Balta Verde, 
PT terți: PTAB 442 UM Romaneşti, PTA 753 Radu 
Sanda, PTA 692 Depozit Cherestea PF Todea, 
PTA 726 Darcoserv, PTA 626 Elisiria, PTA 682 BB 
Brother, PTA 768 KISS NAHT, PTA BISA ECO PLAST

Craiova, 
Podari

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - integral, PTA 2 Negoi  - integral, 
PTA 3 Negoi  - integral, PTA 4 Negoi  - integral

Negoi09:00 - 17:00

25.02

08:00 - 16:00 CLI 20 PA Uzină - PTCZ 10Caracal

09:00 - 16:00 LEA JT PTA 1 Osica de Jos circuit 2              Osica de 
Jos

09:00 - 16:00 PTAB PROD Energy, PTCZ IJCM Balş, PTA 
Confind Balş, PTA Retail ParkBalş

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

09:00 - 16:00 PTA 1,2,3,4,5 Bălteni, PTA 1 Perieți Magazin, PTA 
CFR 1,2 Mierleşti, PC Depozit Ecologic Bălteni, 
PTAB Depozit Ecologic  Bălteni, PTA Fermă 
Recea, PTA Suin Star

Valea Mare, 
Bălteni, 
Perieți, 

Mierleştii de 
Sus

08:45 - 15:30 PTA 2 Moară Catane, PTA 2, 3, 4, 5, 6 Perieți

Comuna 
Perieți-sate: 

Perieți, Măgura, 
Mierleşti de 

Sus, Comuna 
Schitu-sat 
Catane

Covid-19. Aproape 20/1.000 
rata de infectare, în Craiova!
Valul 5 al pandemiei nu mai 

pare aşa de compromițător ca în 
urmă cu câteva săptămâni, însă 
cu toate acestea şi cu faptul că 
numărul de cazuri de infectare este 
semnificativ mai mic, numai 277 
în ultimele 24 de ore, incidența 
continuă să rămână mare. În Malu 
Mare aceasta este de 22,74/1.000, 
în Cârcea este 22,56/1.000, iar în 
Craiova 19,96/1.000. Incidența la 
nivelul întregului județ Dolj este de 
11,37/1.000 de locuitori.

La ATI 44 de bolnavi sunt internați, 
însă vestea bună este că în ultimele 
24 de ore nu a mai decedat niciun 
pacient. În spitalele doljene medicii 

au grijă de 287 de pacienți.
Vaccinarea rămâne în continuare 

o alternativă neplăcută deoarece 
numai 95 de persoane s-au vaccinat 
cu prima doză, 104 cu a doua şi 118 
cu a treia doză.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

03.03

03.03

PTA Dispensar Uman Bârza - circ. JT nr. 5Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTAB Ferval Mândricel Preajba, PTAB 6 Căpşunărie 
Preajba

Malu 
Mare

09:00 - 17:00

PTA 1 Ciupercenii Noii - circ. JT nr. 1+2Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - integral, PTA 4 Negoi - circ. JT nr. 
1 + 2

Negoi09:00 - 17:00

10:00-12:00 PTA 1 Valea Satului circuit 1Valea 
Satului

09:00-16:00 PTA Vodafone Bârza, PTA Telemobil Bârza, PTA 
RCS-RDS Bârza,PTAB Stații Încărcare P. Dreapta, 
PTAB Spații Încarcare P. Dreapta, PTAB Stații 
Încărcare P. Stânga, PTA Nod P.Olt, PTA Orange 
Saru, PTAb Starcom Agricultură, PTA LCD

Piatra Olt

08:00-16:00 CEL 20 kV Potelu-Canal C0_PROTPotel

PTA 3 Boureni - circ. JT nr. 2, PTA 2 Boureni - circ. 
JT nr. 1

Afumați09:00 - 17:00
PTA 2 Cerăt - integral, PTA 3 Cerăt - integralCerăt09:00 - 17:00

09:00-17:00 PTA 1 Braneț, Strada Castanilor
Comuna 
Bârza-sat 
Braneț

08:45-15:30 LEA JT PTA 3 Vişina Nouă circuit 1Vişina Nouă
09:00-17:00 PTA CAP Orlea, PTA 1 Orlea, străzile: Culturii, 

Armoniei, Săniuşului, Fântâna Romană, 
Îngustă, Tăbăcarilor, Primăverii, Scurtă, 
Răsăritulului, Viilor

Orlea

28.02

PT terți: PTAb Bamesa, PTA RCS-RDS, PTA SA 
Câmpeni, PTA SMA SMA Câmpeni

Pieleşti10:00 - 17:00

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTCZ SPP 7A, PTA 1 Măceşu 
de Sus, PTA 2 Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu 
de Sus, PTA CAP Măceşu de Sus, PTA Sediu IELIF 
(TCIF), PTA SI (SPP 6), PTCZ SPP 6 (PC 8), PTA SI 
(SRP 6), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terți PTAB 
OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

Măceşu 
de Jos, 
Nedeia, 

Măceşu de 
Sus

09:00 - 17:00

PTAB Zona Peugeot Pieleşti, PTAB Parcare SudPieleşti09:00 - 17:00

PTA Țugureşti - circ. JT nr. 2Valea 
Stanciului09:00 - 17:00

PTA 2 Sfârcea - integralBraloştița10:00 - 17:00

PTA 2 Negoi - circ. JT nr. 2Negoi09:00 - 17:00
PTA 1 Radomir - integral, PTA 1 Ciocăneşti - 
integral

Dioşti09:00 - 17:00

Viceprimarul Râmnicului, declarat incompatibil
Viceprimarul din Râmnicu Vâlcea, 

Virgil Pîrvulescu a pierdut procesul 
cu Agenția Națională de Integritate 
(ANI). Decizia a fost dată marți de 
Curtea de Apel Piteşti şi nu este 
definitivă. Conform gazetavalceana.

ro, Pîrvulescu îşi păstrează funcția pe 
care o are pentru că mai are o cale 
de atac, la Înalta Curte de Casație 
şi Justiție (ÎCCJ). Dacă şi această 
instanță va da câştig de cauză ANI, 
Pîrvulescu nu va mai avea voie să 

acceadă într-o funcție publică timp 
de trei ani.

Conform inspectorilor ANI, Virgil 
Pîrvulescu a fost incompatibil în 
primele zile ale mandatului de 
consilier local.

„ S - a  a f l a t  î n  s t a r e  d e 
incompatibilitate ulterior alegerii 
în funcția de consilier local al Mun. 
Râmnicu Vâlcea pentru mandatul 
2020-2024, întrucât, în perioada 29 
septembrie - 26 octombrie 2020, 
a exercitat simultan şi calitatea 
de funcționar public, deşi la data 
29 septembrie 2020 a intervenit 
suspendarea de drept a raportului de 
serviciu, încălcând astfel prevederile 
art. 97, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 
161/2003 coroborate cu prevederile 
art. 492, alin. (1) şi (2), lit. l) şi art. 

513, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019” - conform deciziei ANI.

Alexandru NICA
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Revistă de cultură și timp liber

VÂLCEA

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 28 FEBRUARIE – 6 MARTIE 2022

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:

04.03

04.03

PTAB Gospodărie Apă Botoşeşti PaiaBotoşeşti 
Paia

09:00 - 17:00

PTAB IAS MihăițaCoțofenii 
din Dos

09:00 - 17:00

PTA Dispensar Uman Bârza - circ. JT nr. 5Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

PTA 3 Ciupercenii Noii - circ. JT nr. 1+2Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

09:00-16:00 LEA JT PTA 1 Vulpeni circuit-1 Vulpeni
08:45-15:30 PTA 1 Vulpeni circuit 1, 2Vulpeni

PTA Ungureni - integralGherceşti09:00 - 17:00
PTAB 3 Cerăt - integral, PTA 4 Cerăt - integralCerăt09:00 - 17:00

Vehicule militare implicate 
într-un accident

Un convoi NATO, cu militari 
americani, a fost implicat într-un 
accident rutier produs joi dimineață 
în zona localității Călineşti din județul 
Vâlcea. Conform Centrului Infotrafic 
din Inspectoratul General al Poliției 
Române, unul dintre şoferi a fost rănit 
uşor la picior, refuzând transportul la 

spital. Sensul de mers către Sibiu a 
fost blocat.

„Cen t ru l  INFOTRAFIC  d in 
Inspectoratul General al Poliției 
Române informează că pe DN 7 
Râmnicu-Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 
217+600 de metri, în zona localității 
Călineşti, județul Vâlcea, s-a produs 
un accident rutier, în care au fost 
implicate 3 vehicule. Un conducător 
auto prezintă leziuni minore la un 
picior, dar a refuzat transportul 

la spital. Sensul către Sibiu este 
restricționat, valorile de trafic fiind 

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 7 MARTIE – 13 MARTIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere
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- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

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

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

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

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere
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07.03

07.03

PTA SPP 20, PTA SPP 22, PT terți: PTA SP 
AGROFORTEX, PTA Stancu Mugurel

Segarcea09:00 - 17:00

PTAB 2 Sărbătoarea, PTAB 1 Terpezița, PTAB 3 
Terpezița

Bucovăț09:00 - 17:00

PTA 1 Siliştea Crucii,, PTA 2 Siliştea Crucii,, 
PTA 3 Siliştea Crucii,, PTA 4 Siliştea Crucii,, 
PTA 1 IAS Afumați, PT terți: PTA VACROM, PTA 
BIOBRICHESIL, CEF SOLARIA GREEN ENERGY

Galicea Mare, 
Afumați, 

Siliştea Crucii

09:00 - 17:00

PTA 2 Bârza - circ. JT nr. 3Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00

08:00-12:00 Trafo 1 PTCZ 9 Piață Gară, străzile: Nicolae 
Iorga, Piața Gării, ArtilerieiSlatina

12:00-16:00 Trafo 1 PTCZ 10 Magaziilor, străzile: Nicolae 
Iorga, Artileriei, Cazărmii

Slatina

PTA 5 Cerăt – integralCerăt09:00 - 17:00

PT terți: PTA II ȚoneaGalicea 
Mare

09:00 - 17:00

PTA Batoze Tunarii Vechi - integralPoiana 
Mare

09:00 - 17:00

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

Filiaşi09:00 - 17:00
PTA 1 Afumați - circ. JT nr. 1Afumați09:00 - 17:00

28.02

PT terți: PTAb Bamesa, PTA RCS-RDS, PTA SA 
Câmpeni, PTA SMA SMA Câmpeni

Pieleşti10:00 - 17:00

PTCZ SPP 4 Măceşu, PTCZ SPP 7A, PTA 1 Măceşu 
de Sus, PTA 2 Măceşu de Sus, PTA Moară Măceşu 
de Sus, PTA CAP Măceşu de Sus, PTA Sediu IELIF 
(TCIF), PTA SI (SPP 6), PTCZ SPP 6 (PC 8), PTA SI 
(SRP 6), PTCZ SRP 6, PTCZ SPP 8, PT terți PTAB 
OUAI Bârca, PTCZ SPP 18, PTCZ SPP 9

Măceşu 
de Jos, 
Nedeia, 

Măceşu de 
Sus

09:00 - 17:00

PTAB Zona Peugeot Pieleşti, PTAB Parcare SudPieleşti09:00 - 17:00

PTA Țugureşti - circ. JT nr. 2Valea 
Stanciului09:00 - 17:00

PTA 2 Sfârcea - integralBraloştița10:00 - 17:00

PTA 1 Radomir - integral, PTA 1 Ciocăneşti - 
integral

Dioşti09:00 - 17:00

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

09:00-12:00 PTA 2 Pod StoicăneştiStoicăneşti

Arestat pentru trafic de persoane
Un bărbat din Vâlcea a fost reținut 

de polițiştii de la crimă organizată, după 
ce ar fi sechestrat încă din noiembrie 
2021 o femeie pe care a obligat-o să se 
prostitueze. Femeia ar fi fost ținută cu 
forța într-o încăpere insalubră de 5 metri 
pătrați, din locuința bărbatului. Agresorul 
a fost arestat pentru 30 de zile.

„La data de 24.02.2022, procurorii 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism -  
Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea 
pe o perioadă de 24 de ore a unui 
inculpat, cercetat pentru săvârşirea 

infracțiunii de trafic de persoane, faptă 
prevăzută de art. 210 alin. (1) lit. a) şi b) 
C. p.. În cauză s-a reținut că, începând 
cu luna noiembrie 2021, inculpatul 
a găzduit persoana vătămată într-o 
cameră de tip anexă din locuința sa 
(încăpere de aproximativ 5 metri, sumar 
mobilată şi încălzită necorespunzător, 
fără baie şi apă curentă) şi, profitând 
de starea de vulnerabilitate a acesteia 
(persoană cu gradul II de handicap) şi 
prin constrângere morală, a transportat-o 
într-o parcare de tiruri din județul Vâlcea, 
unde a obligat-o să practice prostituția 

în favoarea sa, însuşindu-şi integral 
sumele obținute de aceasta. În cadrul 
audierilor, persoana vătămată a beneficiat 
de consiliere psihologică, precum şi de 
toate drepturile şi măsurile de protecție 
prevăzute de Codul de Procedură Penală.

Astăzi, Tribunalul Vâlcea a admis 
propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. 
Vâlcea şi a dispus arestarea preventivă a 
inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul 
polițiştilor din cadrul B.C.C.O. Vâlcea şi 
al lucrătorilor din cadrul SAS - IPJ Vâlcea. 
Suportul de specialitate a fost asigurat de 
către Direcția Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că pe parcursul 
întregului proces penal, persoanele 

cercetate beneficiază de drepturile 
şi garanțiile procesuale prevăzute de 
Codul de procedură penală, precum şi 
de prezumția de nevinovăție”, conform 
DIICOT.

Alexandru NICA


