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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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 4 APRILIE – 10 APRILIE 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:

PUBLICITATE2 Miercuri, 30 Martie 2022

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 4 APRILIE – 10 APRILIE 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

06.04

PTA IMA Panaghia - integral, PTA Panaghia - integral, PTA 
Sălcuța - integral

Calopăr09:00 - 16:00

PT 166 - străzile: Vasile Alecsandri, Fraţii Goleşti, Mircea 
Cel Bătrân, Emanoil Chinezul, zona blocurilor: F7, F8, F9, 
F10, F11, F12, F13, F14, G3, G4, G5, G6 G7, A18, A19, 
A20, A21, A22, A23, A24

Craiova09:00 - 17:00

PTA 1 Boca - circ. JT nr. 1, PTA 1 Carpen - circ. 
JT nr. 1+2

Carpen09:00 - 17:00

PTA 4 Brădeştii din Față - circ. JT nr. 2Brădeşti09:00 - 17:00

PT 20 - străzile: Mărăşeşti, Horia, Zambilei, 
Andreescu, Oituz, Grigorescu, Cloşca, Şcoala 
Generală nr. 22, PT 19  -  străzile: Împăratul 
Traian, Sfinții Apostoli, Anul 1848 şi aleea 
1, Mărăşesti, Andreescu, Horia, Oituz, 
Grigorescu, Zambilei, Tudor Vladimirescu, 
Cloşca, Victoriei

Craiova09:00 - 17:00

06.04 08:45-15:30 PTA 1 Buzeşti, circuit 1, 2, 3 PTA 2 Buzeşti circuit 
1Buzeşti

PTA 2 (Moară) Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA) 
DanețiDaneți09:00 - 17:00

01.04

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, PTA II Țonea

Galicea 
Mare, 

Afumați, 
Siliştea 
Crucii

09:00 - 17:00

PT 499 - cart. Lăpuş, str. Argeş, zona blocurilor: 
40-70, PECO Mall

Craiova09:00 - 17:00

PTA Cioroiu Nou, PTA 1 Cioroiaşi, PTA 2 
Cioroiaşi, PTA 3 Cioroiaşi, PTA CAP Cioroiaşi, 
PTA Cetățuia, PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, 
PTA 3 Perişor, PTAB 4 Perişor, PTA Mârza, PTA 
Târnava, PTA Mărăcine, PT terți: PTA Pompe 
Ape Ciroiaşi, PTA Pompe Apă Perişor, PTA 
SMA Perişor, PTA Fermă Perişor, PTA Asfalt 
Perişor

Cioroiaşi, 
Perişor

09:00 - 17:00

PTA 6 UnireaUnirea09:00 - 17:00

PT 279 – cart. Lăpuş, străzile: Ion Tuculescu, 
Tehnicii, I.U.G., cantina şi cămin I.U.G.,  
Daewoo Service, Școala generală nr. 37, zona 
blocurilor: A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, 
A21, A22,  V9, C. T.

Craiova09:00 - 17:00

PTA 4 Moțăței, PTA 1 Moțăței, PTA 7 Moțăței, PT 
terți: PTA Gospodărie Apă Moțăței

Moțăței09:00 - 17:00

PT 459 – cart. 1 Mai, străzile: Ceahlăului, 
Porumbului, Dealul Spirei, Deva, bld. Ion 
Antonescu, zona blocurilor: D6, D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, P27, P28, P29, P30, P31, P32

Craiova09:00 - 17:00

PT 235 – cart. 1 Mai, zona blocurilor: 1A, 1B, 2, 
3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G,  7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 13A, 14, 14 bis, 15, 15 bis, 17A, 17B, 
17 bis, PT 246 – cart. 1 Mai, zona blocurilor: 16, 
16A, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34

Craiova09:00 - 17:00

PTA 4 Bârca - circ. JT nr. 1Bârca09:00 - 17:00
PTA Asfalt Bechet - circ. JT nr. 2Bechet09:00 - 16:00
PTA 1 Comoşteni - integral, PTA 2 Comoşteni - 
integral

Gângiova09:00 - 16:00

PTA 4 Cârcea - circ. JT nr. 7, str. DispensaruluiCârcea09:00 - 17:00
PT 731 - zona Depozit NITELA, circ. JT nr. 2Craiova09:00 - 17:00
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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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 4 APRILIE – 10 APRILIE 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:

EDUCAȚIE2 Joi, 31 Martie 2022

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 4 APRILIE – 10 APRILIE 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

07.04

PTA 4 MârşaniMârşani09:00 - 16:00

PT 22 - străzile: Theodor Aman, Lipscani, Romain 
Rolland, Olteţ, Griviţa Roşie şi societăţile aflate la 
parterul blocurilor din zonă

Craiova09:00 - 17:00

PTA 1 Calopăr - integral, PTA 2 Calopăr – 
integral

Calopăr09:00 - 16:00

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

Carpen09:00 - 17:00

PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A.Craiova09:00 - 17:00

07.04
08:45-15:30 PTA 1 Buzeşti, circuit 1, 2, 3 PTA 2 Buzeşti circuit 

1Buzeşti

PTA SMA Boureni, PTA 1 Boureni, PTA 2 
Boureni, PTA 3 Boureni, PTA CRR Boureni, 
PTCZ Calibrare Semințe, PTA 3 Afumați, PTA 2 
CAP Afumați, PTA SMA Afumați, PTA 1 Afumați, 
PTA 4 Afumați, PT terți: PTA Niță Marius, PTAB 
Aliprod

Afumați09:00 - 17:00

PT 551 - străzile: Carol I, Calea Bucureşti, 
Gheorghe Bariţiu

Craiova09:00 - 17:00

08:00-16:00 CLI 20 PA HCC-PTCZ 39, Strada Aleea Plopilor, 
Strada Aleea CreşeiCaracal

04.04
08:45-15:30 PTA 1 Bobiceşti, circuit 1, 2, 3Bobiceşti

08:00-16:00 Caracal CLI 20 PA HCC-PTCZ 46 Caracal-Prot, Strada 1 
Decembrie 1918, Strada Răsăritului, Strada Calea 
Bucureşti

Ministerul Educației vrea să renunțe la semestre sau trimestre 
şi să le înlocuiască cu un model de 5 module de învățare

Prima zi de şcoală din viitorul an 
şcolar ar putea începe pe 5 septembrie, 
iar ministerul Educației ar putea 
renunța la semestre şi trimestre, 
acestea fiind înlocuite cu cinci module 
de învățare, acestea fiind doar câteva 
dintre propunerile discutate de minister, 
miercuri, la o întâlnire cu reprezentanții 
elevilor şi părinților, potrivit Edupedu.

Viitorul an şcolar ar putea fi format 
din module, cinci la număr, iar noțiunea 

de semestre şi trimestre ar dispărea.
O altă propunere este înlocuirea 

tezelor cu o evaluare periodică.
„Se merge pe vacanțele din 

octombrie şi februarie, vor fi structurate 
pe module conform propunerilor 
de la CNPEE”, au mai spus sursele 
familiarizate cu discuția pentru sursa 
citată. O altă propunere discutată 
este ca noul an şcolar să înceapă pe 
5 septembrie, iar şcoala ar urma să 

se încheie pe 16 iunie, iar potrivit noii 
structuri elevii ar urma să aibă cinci 
vacanțe.

„În primul rând o vacanță la finalul 
lunii octombrie, de o săptămână, după 
primul modul de învățare, pentru toți 
elevii. În octombrie pentru toți elevii, 
subliniez, pentru că cei din învățământ 
primar şi grădiniță aveau, cei din 
gimnaziu şi liceu nu aveau, acum 
propunerea este pentru toți elevii şi 
preşcolarii să aibă această vacanță la 
final de luna octombrie”, au mai spus 
sursele pentru sursa citată.

A doua vacanță să fie de sărbătorile 
de iarnă şi să fie cu o durată consistentă, 
să înceapă undeva la 22 - 23 decembrie 
şi să fie până pe 8 ianuarie, deci să 
avem 18 zile de vacanță de iarnă, iar o 
a treia ar urma să fie în luna februarie.

„A patra vacanță să fie de sărbătorile 
pascale, în anul 2023 putem să avem o 
vacanță de aproape două săptămâni, 
care să includă şi sărbătorile pascale 
ortodoxe şi pe cele catolice. Și, de 
asemenea, să avem şi o vacanță de 
vară care ar putea să înceapă pe data 
de 17 iunie şi să se termine pe data de 
4 septembrie”, mai arată sursa Edupedu.

Cum ar arăta viitorul an şcolar
- 5 septembrie - 21 octombrie - 

modul
- 24 - 28 octombrie - vacanță de 

toamnă
- 31 octombrie - 21 decembrie - 

modul
- 22 decembrie - 6 ianuarie 2023 - 

vacanța de iarnă
- 9 ianuarie - 3 februarie - modul
- 6 februarie - 10 februarie - vacanță 

intersemestrială
- 13 februarie - 6 aprilie - modul
- 7 aprilie - 18 aprilie - vacanța de 

primăvară
- 19 aprilie - 16 iunie - modul
- 17 iunie - 4 septembrie - vacanța 

de vară.
Vera IONESCU


