2

PUBLICITATE

			

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:

Data

05.04

08.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

Vineri, 1 Aprilie 2022

			 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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 545 - cart. Brazdă lui Novac, zona blocurilor: C8, C8a,
C8b, C8c, C12, C13

09:00 - 17:00

Craiova

PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile: Dacia nr. 60,
Constantin Brâncoveanu

09:00 - 17:00

Craiova

PT 454 – străzile: Constantin Brâncoveanu, Castanilor,
zona blocurilor: 60B, 60A, 122B, 5A, 5B, 3A, B1 A, 2A,
2B, 4A, 12, 10a, 10b, 6a, 6b, 4a, 4b, 4c, C.T.

09:00 - 17:00
05.04 09:00 - 17:00

Băilești
Daneți

PTA IAS Centru Băilești, PT terți: PTA Olt Vest

09:00-17:00

Slatina

PTCZ 16 Ecaterina Teodoroiu, străzile: Cuza
Vodă, Dorobanți

08:00-12:00

08:45-15:30

Perieți,
Bălteni,
Valea
Mare
Bobicești

PTA 1, 2, 3, 4, 5 Bălteni, PTA 1 Perieți Magazin,
PTA 1, 2 CFR Mierlești, PC Depozit Ecologic
Bălteni, PTAB Depozit Ecologic Bălteni, PTA Fermă
Recea, PTA Suin Star
PTA 2 Bobicești, circuit 1, 2, 3, 4, 5

09:00-16:00

Slatina

PTCZ 41 Ecaterina Teodoroiu, străzile: Ecaterina
Teodoroiu, Aleea Rozelor

08:00-16:00

Caracal

CLI 20 PA HCC-LEA 20 kV Caracal Sud_PROT

09:00 - 16:00

Gângiova

PTA 1 Sfat Crâmpoia, circuit 2

09:00 - 16:00

Calopăr

PTA Dâlga - integral
PTA Moară Caraula - circ. JT nr. 1, PTA 2 Caraula circ. JT nr. 1+2, PTA 3 Caraula - circ. JT nr. 1

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

Crâmpoia

12:00-16:00

PTA 3 Gângiova - integral

Caracal

CLI 20 PA HCC-LEA 20 kV Caracal Sud_PROT

09:00 - 17:00

Caraula

Slatina

Trafo PTA Vinalcool Slatina, Strada Grădiște,
Strada Nicolae Bălcescu
Trafo PTA CAP Cireașov, strada Eroilor, Strada
Corcodușului

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

Craiova
Craiova

PT 118 - blocurile: P3, R9

09:00 - 17:00
09:00 - 13:00

Brădești
Craiova

PT 229 - sat Cernele, circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Craiova

PT 536 – străzile: Toporaşi, Micşunele, Macului,
Tufănele, Nufărului, Verdi, Măceşului, SIF Oltenia,
banca BRD

09:00 - 17:00

Craiova

PT 444 – cart. Sărari, zona blocurilor: K16 K24, M14 - M29

09:00 - 17:00

Craiova

PT 434 – b-dul Decebal, zona blocurilor: D 16 – D
31

Slatina

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

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

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Editor
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

PT 354 - bl. 73

PTA 4 Brădeștii din Față - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Băilești

PTCZ SRP 11, PTCZ SPP 12

08.04 09:00 - 16:00

Băilești,
Galicea
Mare
Dobrești
Rojiște

PTA Desecări Băilești, PTA Asfalt Băilești, PTA Sat
Balasan, PTA Cilieni, PT terți: PTAB Stație Deșeuri
Transfer Băilești, PTA Cort Balasan

Calopăr
Carpen

PTA 2 Belcinu - integral, PTA Bâzdâna – integral
PTA 3 Carpen - circ. JT nr. 1+2

Carpen

PTA Vârvoru de Jos - integral

Celaru

PTA 1 Soreni

Daneți

PTA 6 Daneți

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00
09:00
09:00
09.04 09:00
09:00

Editorial
Mihai MĂCEȘ

PTA 2 (Moară) Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1
(SMA) Daneți

-

16:00
17:00
17:00
17:00
17:00

PTA Toceni
PTA Moară Tâmburești, PTA SMA Tâmburești

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

Luni, 4 Aprilie 2022

Ghișeul de relații cu publicul pentru restituire
permise de conducere și certificate de
înmatriculare, deschis și în weekend
Serviciului Rutier Olt va fi deschis și în
weekend, dar și în zilele de sărbători
legale (libere), în intervalul orar
10:00-12:00.
Ghișeul de relații cu publicul pentru
„Începând cu data de 2 aprilie
restituire permise de conducere și 2022, ghișeul de relații cu publicul
certificate de înmatriculare, din cadrul pentru restituire permise de conducere
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 4 APRILIE – 17 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

06.04

08:00-16:00

Caracal

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

Otești
Dobroteasa

08:00-16:00

Caracal

RT CS-CLI 20 kV PA HCC-LEA 20 kV Caracal
Vest-Prot

08:00-12:00

Slatina

Trafo PTA Moară Teslui

12:00-16:00

Slatina

Trafo PTA SMA Teslui

11.04

Localitatea

Zona de întrerupere
CLI 20 PA HCC-PTCZ 36, Strada Castanilor,
Strada Dragoș Vodă
PTA Otești de Jos, circuit 1
PTA Bază Recepție Dobroteasa, circuit 2

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

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

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Editor
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

și certificate de înmatriculare, din
cadrul Serviciului Rutier Olt, situat
în municipiul Slatina, bulevardul
Alexandru Ioan Cuza nr. 7-9, își va
desfășura activitatea și sâmbăta,
duminica sau în zilele de sărbători
legale (libere), în intervalul orar
10:00-12:00”, anunță Inspectoratul
de Poliție Județean Olt.
În celelalte zile, programul de
lucru este normal, nefiind modificat.
„Astfel, polițiștii olteni oferă
cetățenilor posibili tatea de a
obține, inclusiv în zilele de repaus
săptămânal, sărbători legale și zile perioada de aplicare a acestor măsuri
libere, documentele reținute ca complementare se termină în astfel de
urmare a unor abateri rutiere, când zile”, mai spun reprezentanții IPJ Olt.
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 4 APRILIE – 17 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

Craiova

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

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 2 (Moară) Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA)
Daneți

09:00 - 17:00

06.04
09:00 - 16:00

Calopăr

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

09:00 - 17:00

Carpen

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

09:00 - 17:00

Brădești

09:00 - 14:00

Cârcea

PTA IAS Banu Mărăcine

09:00 - 17:00

Craiova

PT 41 – străzile: Brestei, Filantropiei, Bibescu,
Nicolae Titulescu, Lic. Gheorghe Chiţu, Spitalul
Filantropia

09:00 - 17:00

Craiova

PT 388 - ICM Cernele

11.04 09:00 - 17:00

Craiova

PT 38 – străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac,
Turturele, zona blocurilor: H10, H11, H12, H13,
Școala Specială, Fabrica de Pâine Pan Group

09:00 - 14:00

Cârcea

PTA IAS Banu Mărăcine

Carpen

PTA 1 Cleanov - circuit JT nr.1+ 2, PTA 2 Cleanov circuit JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

PTA 4 Brădeștii din Față - circ. JT nr. 2

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 4 APRILIE – 17 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
09:00-17:00

09:00-17:00
12.04

09:00-17:00

Localitatea
Slatina,
Găneasa,
satele
Dranovățu,
Izvoru
Comuna
Ganeasa,sat
Dranovatu
Comuna
Ganeasa,sat
Gradistea

Zona de întrerupere

Dobrotinet

08:00-12:00

Caracal

Trafo 1 PA HCC

12:00-16:00

Caracal

Trafo 2 PA HCC

08:00-12:00

Vișina

PTA 6.72 SMA Vișina

12:00-16:00

Vișina

Trafo PTA 6.71 Romcereal Vișina

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

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Editor
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

Localitatea

Craiova

Distribuție
New Media Point

07.04

12.04

Zona de întrerupere
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

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

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 2 (Moară) Daneți, PTA 4 Daneți, PTA 1 (SMA)
Daneți

09:00 - 16:00

Calopăr

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

09:00 - 17:00

Carpen

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

09:00 - 17:00

Brădești

PTA 4 Brădeștii din Față - circ. JT nr. 2

09:00 - 14:00

Cârcea

PTA IAS Banu Mărăcine

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A.

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Afumați

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

Mârșani

PTA 4 Mârșani

Carpen

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

06.04

PTA 1 Dobrotinet-circuit 1, PTA 2 Dobrotinetcircuit 1,2

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

Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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:

PTA SI SPP 2 + 10

08:45-15:30

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
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PTA SC Ramuri Slatina, PTCZ Dispensar
Veterinar, PTCZ F-ca de Oxigen, PTA Stație
de Betoane DJDP (Olt Drum), PTA 1, 2,
3 IGO Zăvoi, PTCZ F-ca de Oțet,PTA 1, 2
Dranovățu,PTA PECO Dranovățu, PTAB 1, 2
Izvoru, PTA ZOOPROD Izvoru

RT CS-CLI 20 kV PA HCC-LEA 20 kV Caracal
Vest-Prot

Marți, 5 Aprilie 2022

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

09:00 - 17:00

Bârca

09:00 - 17:00

Craiova

PT 359 - Administrația Bazinală Jiu, SC GECOROM

09:00 - 17:00

Craiova

PT 350 - cart. Lăpuş, str. Eustaţiu Stoenescu, zona
blocurilor: F1, F2 , F3 , F4 , F5 , F6 , F7, F8, F9,
F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19,
F20, G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2, P3, P4, P5, P6,
N14, N15, N16, N17, N18, N9, N20, N21, N22

09:00 - 17:00

Craiova

PT 339 – străzile: Fluturi, Călugăreni, Tomis, Râului

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA CFR Banu Mărăcine, PT terți: PTM Fișier Benzi
Daewoo, PTAB CENTRO TRANS

09:00 - 17:00

Ostroveni

09:00 - 17:00

Șimnicu
de Sus

09:00 - 17:00

Carpen

PT terți: PTA St. Irig. Turculeanu

PTA 3 Ostroveni, PTA Moară Grindeni, PTA 4
Ostroveni
PTAB 3 Albești - circ. JT nr. 2

PTA 3 Cleanov - circuit JT nr.1+ 2, PTA 1
Geblești - circuit JT nr. 1+2

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

2

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

Data

13.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45-15:30

Pietrișu,
Rait

08:00-12:00

Vișina

Trafo PTA 6.145 Agromec Vișina

12:00-16:00

Vișina

TRAFO PTSol SPP 27 Vișina
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

PTA SMA Pietrișu-circuit 1, PTA Rait -circuit
1,2

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

Interval orar
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09:00 - 17:00
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Distribuție
New Media Point

Craiova

Zona de întrerupere
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

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

Craiova

09:00 - 16:00

Calopăr

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

09:00 - 17:00

Carpen

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

09:00 - 17:00

Brădești

PTA 4 Brădeștii din Față - circ. JT nr. 2

06.04

09:00 - 17:00

Craiova

PT 536 – străzile: Toporaşi, Micşunele, Macului,
Tufănele, Nufărului, Verdi, Măceşului, SIF Oltenia,
banca BRD

09:00 - 17:00

Craiova

PT 444 – cart. Sărari, zona blocurilor: K16 K24, M14 - M29

09:00 - 17:00

Craiova

PT 434 – b-dul Decebal, zona blocurilor: D 16 – D
31

09:00 - 17:00

Băilești

PTCZ SRP 11, PTCZ SPP 12

08.04 09:00 - 16:00

Băilești,
Galicea
Mare
Dobrești
Rojiște

PTA Desecări Băilești, PTA Asfalt Băilești, PTA Sat
Balasan, PTA Cilieni, PT terți: PTAB Stație Deșeuri
Transfer Băilești, PTA Cort Balasan

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

Localitatea

09:00 - 17:00

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

Miercuri, 6 Aprilie 2022

13.04

PTA Toceni
PTA Moară Tâmburești, PTA SMA Tâmburești

Carpen

PTA 3 Carpen - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Vârvoru
de Jos

PTA Vârvoru de Jos - integral

09:00 - 14:00

Craiova

PT 654 - str. Bariera Vâlcii, circ. JT nr. 2, PT 578 str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A., circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 333 – cart. 1 Mai, străzile: Tecuciului, Râului,
Știrbei Vodă, Bibescu, zona blocurilor: A1, A2, A3,
A4, A12, A13, A14 a, A14 b, PT 332 – străzile:
Bibescu, Lalelelor, Porumbului, Ceahlăului,
Vrancei, Măcinului, zona blocurile: A0, D1, D2,
D3, D4, D5, D5 a, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A14

09:00 - 17:00

Craiova

PT 350 - cart. Lăpuş, str. Eustaţiu Stoenescu, zona
blocurilor: F1, F2 , F3 , F4 , F5 , F6 , F7, F8, F9,
F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19,
F20, G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2, P3, P4, P5, P6,
N14, N15, N16, N17, N18, N9, N20, N21, N22

09:00 - 17:00

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, PTA 4
Ostroveni, PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni,
PTA IMA Ostroveni, PT terți: PTA Complex Vaci
Ostroveni, PTAB 1 ECO NRG, PTAB 2 ECO NRGC,
D, E, F, G, H, I, J, UM Pavlov

09:00 - 17:00

PTAB Cherciu - circ. JT nr. 3

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

Malu
Mare
Cernătești
Bulzești

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 2 Cernătești - circ. JT nr. 2
PTA 1 Bulzești - circ. JT nr. 2

PT 413 - bld. Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12

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

2

ACTUALITATE

Joi, 7 Aprilie 2022

Eliberarea documentelor de identitate,
în mai multe localități din Dolj
Direcţia Publică Comunitară
de Evidenţă a Persoanelor Dolj
organizează o serie de acţiuni
de eliberare a documentelor de
identitate în localităţile judeţului Dolj,
altele decât cele în care funcţionează
servicii de evidenţă a persoanelor.
Astfel, începând cu data de
07.04.2022, săptămânal, în fiecare
zi de joi se vor efectua deplasări cu
camera mobilă în localităţile judeţului
Dolj, după următorul program:

- în com. Almăj, jud. Dolj - între
orele 9:00 - 10:00
- în com. Braloştiţa, jud. Dolj între orele 11:00 - 12:00
- în com. Coţofenii din Faţă, jud.
Dolj între orele 13:00 - 14:00.
Acţiunile se vor desfăşura la
sediile primăriilor unde sunt aşteptate
toate persoanele care au nevoie de
un act de identitate sau de legalizarea
domiciliului /reşedinţei.
Persoanele ce doresc să se
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

14.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Berinderi

08:00-12:00

Vlaici

Trafo PTA SMA Vlaici

12:00-16:00

Vlaici

Trafo PTA Moara Vlaici

Zona de întrerupere
PTA Zootehnie Berindei circuit 1,2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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prezinte, vor depune odată cu
cererea de eliberare a actului de
identitate şi următoarele documente,
după caz: vechiul act de identitate,
certificatul de naştere, certificatul
de căsătorie, hotărârea de divorţ cu
menţiunea definitivă şi irevocabilă/
certificatul de divorţ, certificatele de
naştere ale copiilor cu vârsta sub
14 ani (în situaţia în care minorii
îşi schimbă domiciliul împreună cu
solicitantul cererii), documentul

cu care se face dovada adresei de
domiciliu şi vor achita şi suma de 7
lei contravaloarea cărţii de identitate
sau 1 leu contravaloarea cărţii de
identitate provizorii.
În situaţia în care persoanele
nu deţin unul din documentele
necesare prevăzute de legislaţia în
vigoare, cererile vor fi soluţionate
prin eliberare de cărţi de identitate
provizorii cu termen de valabilitate
Vera IONESCU
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 320 – străzile: Elena Teodorini, Câmpia Islaz şi
aleile aferente, Alexandru cel Bun, Henri Barbuse,
Transilvaniei

09:00 - 17:00

Craiova

PT 316 - service Daewoo, str. Ion Țuculescu, zona
blocurilor: A, Y, 9

09:00 - 17:00

Craiova

PT 310 - cart. 1 Mai, străzile: Dr. V. Gomoiu, Dr. I.
Cantacuzino, zona blocurilor: S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16,
S17, S18, S19, S20, S21, S22

09:00 - 17:00

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, PTA 4 Ostroveni,
PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA IMA
Ostroveni, PT terți: PTA Complex Vaci Ostroveni,
PTAB 1 ECO NRG, PTAB 2 ECO NRG

14.04
09:00 - 17:00

Castranova PTA 3 Castranova - circ. JT nr. 2, PTA 4
Castranova - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Ciupercenii
PTA CRR Smârdan
Noi

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

PTA Cramă Galicea

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

2

ACTUALITATE

Târg de adopții canine, sâmbătă,
în Parcul Romanescu

SC Salubritate Craiova SRL prin
Centrul de adopții canine Craiova,
în parteneriat cu Asociația Interact
Craiova, organizează sâmbătă, 9
aprilie, între orele 10.00-14.00, în
Parcul Nicolae Romanescu (chioșc
fanfară), un târg de adopții canine
în cadrul campaniei „Adoptă fericireˮ.
Iubitorii de animale vor putea pleca
acasă direct de la eveniment cu unul
dintre cei 10 câini fără stăpân prezenți

la târg, exemplarele fiind sterilizate
(cu excepția puilor care nu au vârsta
potrivită), deparazitate, vaccinate și
adoptabile pe loc. Întregul proces de
adopție este gratuit și fiecare cățel
adoptat va primi un cadou de casă
nouă de la sponsorul evenimentului,
Maxi Pet.
În cadrul târgului, desfășurat
sub sloganul „Fii tu eroul meu!”,
organizatorii au pregătit și o zonă
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

15.04

Vineri, 8 Aprilie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Potopin

08:45-15:30

Zona de întrerupere
PTA Sat Potopin-circuit 1

Dobrosloveni PTA Dobrosloveni circuit 2

08:00-12:00

Teslui

Trafo PTA 7 IGO Teslui

12:00-16:00

Teslui

Trafo PTA 8 IGO Teslui

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

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

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 4 APRILIE – 17 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

15.04

Interval orar
de întrerupere

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 284 - Irigații Cernele

09:00 - 17:00

Craiova

PT 254 – străzile: Tineretului, T. Gheorghiu, bld.
Dacia, zona blocurilor: 113, 114, 115, 115 A 1, 115
A 2, 115 B 1, 115 B 2, 119, 120, 121, 122

09:00 - 17:00

Craiova

PT 236 - str. Sărari, B.J.A.T.M., zona bl. R1,
COMAT

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 11 Oraș Băilești

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA Moară Urzicuța, PTA 4 Urzicuța, PTA 2
Urzicuța

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

special amenajată pentru copii,
aceștia putând participa la ateliere de
creație susținute de artiștii Teatrului
pentru copii și Tineret „Colibriˮ,
partener în cadrul evenimentului.
Micuții prezenți vor putea mânui
păpuși și marionete, vor confecționa
animale de hârtie, vor putea colora
planșe cu animale și vor primi cadou
baloane colorate cu sloganul târgului.
Începând de la ora 11.30, invitații
evenimentului sunt reprezentanții
Biroului pentru Protecția Animalelor
din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Dolj, care vor prezenta
iubitorilor de animale prezenți la
târg principalele prevederi legale
referitoare la protecția și bunăstarea
animalelor și vor răspunde întrebărilor
venite din partea publicului.
Scopul organizării evenimentului
este promovarea adopțiilor canine
în rândul cetățenilor Craiovei, a
Centrului pentru adopții canine
Craiova dar și a creșterii responsabile
a animalelor de companie.
Salubritate Craiova

Călărași
Galicea
Mare

PTA 4 Călărași - circ. JT nr. 1
PTA Cramă Galicea

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

2

OLT

Luni, 11 Aprilie 2022

Conducta de aducțiune de pe malul
Oltului a fost parțial înlocuită
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

18.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Slatina

09:00 - 17:00

Slatina

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

Coloneștisat
Batăreni
Coloneștisat
Chelbești

08:00 - 12:00

Slatina

Zona de întrerupere
PTA Clocociov, PTA Inițiativă Offset, PTA
Poeni, PTAB Zorleasca, PTA 2 Anuta,
PTA Stație de Sortare Primacons, PTA SC
Nicodem F-ca de Cherestea, PTCZ Pican
Dara SRL, PTAB Alternativ, PTA Salubris
PTA CAP Nou Clocociov - str. Milcovului, PTA
Carocaz, PTA Depozit Deșeuri , PTAB 2 Milcov
Deal

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

PTA Batăreni
PTA Chelbești
Trafo 2 PTCZ Policlinică Slatina, străzile: Gloriei,
Ecaterina Teodoroiu, Aleea Rozelor

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

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

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Editor
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ

Distribuție
New Media Point

Conducta de aducțiune de pe
malul drept al Oltului a cedat în
cursul zilei de vineri. Inițial au
existat informații conform cărora
alimentarea cu apă potabilă
putea să fie pusă în pericol.
Sâmbătă conducta a fost parțial
înlocuită, astfel că slătineni pot
sta liniștiți.
Conform gazetaoltului.ro,
Compania de Apă Olt (CAO) a
prevăzut reabilitarea conductei cu
pricina prin prisma unui proiect cu

finanțare europeană, dar lucrările
nu au putut încă începe.
„Menționăm că această conductă
de aducțiune este prevăzută pentru
reabilitare în cadrul proiectului cu
finanțare europeană nerambursabilă
«Dezvoltarea infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Olt în
perioada 2014 - 2020». Lucrările
nu au putut începe, încă, deoarece
investiția presupune închiderea
circulației rutiere pe Podul Olt, una
dintre cele mai circulate artere din
România, singura cale de acces
de la Craiova la Pitești”, a declarat
Crina Jilavu, purtător de cuvânt al
Companiei de Apă.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA AGP Vectorial

PT terți: PTA SIA Filiași

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

18.04 09:00 - 17:00

Melinești

PTA Spineni

09:00 - 17:00

Argetoaia

PTA 1 Salcia

09:00 - 17:00

Celaru

PTA 2 Celaru - circ. JT nr. 1, PTA 2 Ghizdăvești circ. JT nr. 1

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

2

VÂLCEA

Marți, 12 Aprilie 2022

Un mort şi doi răniţi într-un accident
rutier pe DN 7, la Proeni
Eliza RADU
office@jurnalulolteniei.ro
O persoană a murit, iar alte două
au fost grav rănite într-un accident
produs luni dimineaţa pe DN 7, în
dreptul localităţii Proeni, şi în care
sunt implicate două autotrenuri, au
informat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.
„Din primele verificări efectuate,

s-a constatat faptul că, un bărbat
în timp ce conducea un autotir pe
DN7, în localitatea Proeni, ar fi
intrat în coliziune frontală cu un
alt autotir care se deplasa pe sens
opus”, a precizat purtătorul de
cuvânt al poliţiei Vâlcea, Georgiana
Stancu.
În urma impactului a rezultat
decesul unei persoane și rănirea

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

19.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 3 Caracal, str. Bistriței, Bulevardul
Nicolae Titulescu

12:00 - 16:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 4 Caracal, străzile: Petru Rareș,
Vasile Alecsandri

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

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

Data

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

Craiova

PT 320 – străzile: Elena Teodorini, Câmpia Islaz şi
aleile aferente, Alexandru cel Bun, Henri Barbuse,
Transilvaniei

09:00 - 17:00

Craiova

PT 316 - service Daewoo, str. Ion Țuculescu, zona
blocurilor: A, Y, 9

09:00 - 17:00

Craiova

PT 310 - cart. 1 Mai, străzile: Dr. V. Gomoiu, Dr. I.
Cantacuzino, zona blocurilor: S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16,
S17, S18, S19, S20, S21, S22

14.04

Ostroveni

PTA 1 Ostroveni, PTA 2 Ostroveni, PTA 4 Ostroveni,
PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA IMA
Ostroveni, PT terți: PTA Complex Vaci Ostroveni,
PTAB 1 ECO NRG, PTAB 2 ECO NRG

09:00 - 17:00

Castranova PTA 3 Castranova - circ. JT nr. 2, PTA 4
Castranova - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Ciupercenii
PTA CRR Smârdan
Noi

09:00 - 17:00

19.04

Localitatea

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 APRILIE 2022

Zona de întrerupere

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

gravă a altor 2 persoane.
Cele două victime rănite au fost
transportate la spital cu o ambulanţă
SMURD.
Circulaţia în zonă a fost blocată
pe ambele sensuri de mers, poliţiştii
făcând cercetări pentru stabilirea
condiţiilor şi împrejurărilor în care a
avut loc accidentul.

Galicea
Mare

PTA Cramă Galicea

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

Craiova

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 1 Piscu Vechi, PTA 2 Piscu Vechi, PTA 3 Piscu
Vechi, PT terți: PTA Desecări Piscu Vechi (SRP
1 Ghidici) PTA 1 Piscu Vechi, PTA 2 Piscu Vechi,
PTA 3 Piscu Vechi, PT terți: PTA Desecări Piscu
Vechi (SRP 1 Ghidici)
PTA 4 Cârcea - integral

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Filiași

PTA Almăjel

09:00 - 17:00

Celaru

PTA 1 Marotinu de Jos - circ. JT nr. 2, PTA 2 Marotinu
de Jos - circ. JT nr. 1, PTA 2 Marotinu de Sus - circ.
JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Robănești,
Pielești

PTA RFI Robănești, PTA IAS Robăneștii de Sus, PTA
Robăneștii de Sus, PTA 2 Pârșani, PTCZ IAS Gară
Robănești, PT terți: PTA Complex Agro Pielești, PTA
Orange Robăneștii de Jos

Pleșoi
Piscu
Vechi

PT 229 - sat Cernele, circ. JT nr. 4
PTA 1 Pleșoi, PTA Frasin, PTA Fermă Zootehnie Pleșoi

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

Miercuri, 13 Aprilie 2022

Pensionarii își pot ridica biletele de tratament

Casa Județeană de Pensii Olt
pune la dispoziția pensionarilor 100
de bilete de tratament, aferente

cererilor depuse de persoanele calendaristice.
interesate, iar 64 de bilete au rămas
„Lista cererilor aprobate este
disponibile în stațiuni precum Amara, afișată la sediul CJP și pe pagina de
Bala, Buziaș, Olănești, Covasna sau internet a instituției și se pot ridica
Pucioasa.
până la data de 18 aprilie, inclusiv.
B i l e t e l e d i s p o n i b i l e v o r f i Redistribuirea biletelor de tratament
distribuite prin solicitare directă din va avea loc la data de 20 aprilie.
partea persoanelor care se prezintă Actele necesare eliberării biletelor
la sediul Casei de Pensii, chiar de tratament sunt: cerere, actul de
dacă până la această dată nu au identitate, cuponul lunii martie 2022
depus cerere. Data de prezentare în și biletul de trimitere de la medicul
stațiune pentru biletele din această de familie”, conform Casei Județene
seriei a patra din 2022. Conform serie este perioada 24 - 26 aprilie, de Pensii Olt.
gazetaoltului.ro 29 de bilete au fost durata sejurului fiind de 16 zile
Alexandru NICA
alocate în mod automat pe baza
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

20.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 5 Caracal

12:00 - 16:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 6 Caracal

08:00 - 12:00

Drăgănești

Trafo 1 din PTCZ 7 Drăgănești

12:00 - 16:00

Drăgănești

Trafo 2 PTCZ 8 Blocuri Drăgănești

Zona de întrerupere

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

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

Craiova

PT 284 - Irigații Cernele

09:00 - 17:00

Craiova

PT 254 – străzile: Tineretului, T. Gheorghiu, bld.
Dacia, zona blocurilor: 113, 114, 115, 115 A 1, 115
A 2, 115 B 1, 115 B 2, 119, 120, 121, 122

09:00 - 17:00

Craiova

PT 236 - str. Sărari, B.J.A.T.M., zona bl. R1,
COMAT

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 11 Oraș Băilești

09:00 - 17:00

Urzicuța

PTA Moară Urzicuța, PTA 4 Urzicuța, PTA 2
Urzicuța

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

20.04

Localitatea

09:00 - 17:00

15.04

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

			PERIOADA 18 APRILIE – 24 APRILIE 2022

Călărași

PTA 4 Călărași - circ. JT nr. 1
PTA Cramă Galicea

09:00 - 17:00

Galicea
Mare
Sadova

09:00 - 17:00

Craiova

PT 238 – cart. 1 Mai, străzile: Bibescu, bld. Ştirbei
Vodă, bld. Ion Antonescu, zona blocurilor: P2, P3,
P4, P5 , P6, P7, A1, A2, A3, A3’, A4, A5, A5’, A12,
A13, A14, A14 a, A14b

09:00 - 17:00

Coțofenii
din Față

PTA Sat Piscu Sadovei - circ. JT nr. 2

PTA Guguleni

09:00 - 17:00

Predești

PTA 1 IMA Predești - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Craiova,
Ișalnița

PTAB 789 Albești, PTAB 769 Ișalnița, PT terți: PTAB
770 OMV Epurare, PTAB 771 OMV Depozit, PTA
776 PIPEPLAST

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Brădești,
Almăj
Cetate

PTA Meteu, PTA 1 Almăj

09:00 - 17:00

PTA 2 Moreni - circ. JT nr. 2, PTA 2 Fântțna Banului circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA Pomicola Cârcea - circ. JT nr. 2

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

Craiova

PT 116 - str. Doljului, blocurile: R11, R12, R13,

Craiova

PT 399 - cart. Brazdă, bl. 56

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

2

ACTUALITATE

InfoCons: Vopseaua de
ouă poate să conţină
până la 11 E-uri

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

18.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Slatina

09:00 - 17:00

Slatina

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

Coloneștisat
Batăreni
Coloneștisat
Chelbești

08:00 - 12:00
16:00-19:00

21.04

Slatina
Scornicești

Zona de întrerupere
PTA Clocociov, PTA Inițiativă Offset, PTA
Poeni, PTAB Zorleasca, PTA 2 Anuta,
PTA Stație de Sortare Primacons, PTA SC
Nicodem F-ca de Cherestea, PTCZ Pican
Dara SRL, PTAB Alternativ, PTA Salubris
PTA CAP Nou Clocociov - str. Milcovului, PTA
Carocaz, PTA Depozit Deșeuri , PTAB 2 Milcov
Deal
PTA Batăreni
PTA Chelbești
Trafo 2 PTCZ Policlinică Slatina, străzile: Gloriei,
Ecaterina Teodoroiu, Aleea Rozelor
PTCZ 6 Scornicești, circuit 5, Strada Bulevardul
Muncii, Bloc 8

09:00 - 14:00

Nicolae
Titulescu

PTA 4 Nicolae Titulescu Ungurei

09:00 - 14:00

Grădinile

PTA CAP Grădinile circuit 2, str. Stadionului

09:00 - 17:00

Găneasa,
Arcești

PTA Grădiștea (Găneasa), PTA Arcești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Joi, 14 Aprilie 2022

Vopseaua de ouă poate să conţină
până la 11 E-uri, iar aceasta poate
fi ingerată chiar dacă este doar pe
coaja oului, prin transferul pe mâini
sau prin transferul direct în ouă,
potrivit Asociaţiei pentru Protecţia
Consumatorilor - InfoCons.
Conform sursei citate, din punctul
de vedere al aditivilor alimentari,
98,36% dintre produse au în
compoziţie E-uri (aditivi alimentari),
după cum rezultă din centralizarea şi
analizarea informaţiilor ce se regăsesc
pe etichete.
Din punctul de vedere al produselor
ce conţin aditivi alimentari, 65,57%
dintre produsele studiate au avut
în componenţă acid lactic (E270),
63,93% au avut în componenţă
azorubina (E122), iar 54,10% au
avut în componenţă benzoat de sodiu
(E211).
„Vopseaua de ouă nu numai că
ne influenţează vizual şi ne aduce,
poate, o bucurie ca şi coloristică
a oului de paşte, dar se transferă
atât în produse - în ouă - sau se
transferă pe mână, ceea ce înseamnă

că ar trebui să fim mai atenţi şi mai
responsabili atunci când cumpărăm
vopsea de ouă - un produs pe care îl
cumpărăm poate doar să fie. Necitind
eticheta şi nici măcar cantitatea
minimă de ouă care pot fi vopsite,
care de altfel, influenţează şi preţul.
Dar, atenţie, vopseaua de ouă poate
să conţină până la 11 E-uri care ne
influenţează atât pe noi, copiii noştri,
bunicii şi musafirii noştri la masa de
Paşte. Chiar dacă este pe coaja oului,
ajungem să o ingerăm prin transferul
pe mâini sau prin transferul direct în
ouă. Atenţie la vopseaua de ouă!”,
a declarat Sorin Mierlea, preşedinte
InfoCons, potrivit Agerpres.
Vera IONESCU
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Filiași

Zona de întrerupere
PT terți: PTA SIA Filiași

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA AGP Vectorial

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

18.04 09:00 - 17:00

Melinești

PTA Spineni

09:00 - 17:00

Argetoaia

PTA 1 Salcia

09:00 - 17:00

Celaru

09:00 - 17:00

Padea

PTA 2 Celaru - circ. JT nr. 1, PTA 2 Ghizdăvești circ. JT nr. 1
PTA 2 Padea- circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Cetate

PTA 3 Cetate - circ. JT nr. 1+2, PTA 5 Cetate - circ.
JT nr. 1

21.04

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

Vineri, 15 Aprilie 2022

Manelistul Dani Mocanu, în turela unui
blindat care a lovit două mașini parcate
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Cântărețul de manele Dani Mocanu
s-a aflat în mijlocul unui eveniment
rutier produs în Râmnicu Vâlcea.
Manelistul se afla la filmările unui
videoclip muzical, în care folosea
un blindat înmatriculat în Anglia ca
vehicul istoric. Șoferul „tancului” a
pierdut controlul vehiculului și a intrat
în două mașini parcate pe marginea
străzii. La acel moment Dani Mocanu
se afla în turela blindatului.
Cântărețul a postat și un mesaj
pe pagina de Instagram imediat după
producerea incidentului.
„Revin cu detalii… oricum deja știe

toată România de acest incident”, a
spus cântărețul.
Șoferul, un bărbat din Bujoreni,
județul Vâlcea, a fost amendat de
polițiști. Aceștia au menționat că
vehiculul avea drept de circulație pe
stradă.
„Nu este vorba de un autovehicul
de armată, ci de un autovehicul
istoric, înmatriculat în Anglia şi condus
de un cetăţean român cu permis de
conducere de Marea Britanie. Acesta
va fi sancţionat cu amendă între 580725 de lei, pentru efectuarea unor
activităţi de natură a distrage în mod
periculos atenţia în timpul mersului.
Nu au fost constatate alte nereguli”,
precizează reprezentanții IPJ Vâlcea.

sursa: Facebook/Saptamana in Oltenia

Două accidente cu morți pe Valea Oltului.
TIR-uri implicate în ambele
Două accidente au avut loc în
ultimele 24 de ore pe Valea Oltului.
În ambele incidente au fost implicate
TIR-uri. Primul eveniment a avut
loc miercuri seară pe raza comunei
Câineni din județul Vâlcea, unde doi
bărbați și-au pierdut viața după ce
mașina acestora s-a lovit frontal cu
un TIR.
„Din primele verificări efectuate se
pare că ar fi vorba de o coliziune între
un TIR și o autoutilitară pe DN 7, în
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localitatea Câineni, din care a rezultat
decesul a 2 persoane”, menționau
reprezentanții IPJ Vâlcea.
Cel de-al doilea eveniment a
avut loc joi, când un alt TIR s-a
răsturnat peste o mașină. Incidentul
a avut loc în zona localității sibiene
Boița. Șoferul TIR-ului, un bărbat de
30 de ani a ajuns la spital în urma
impactului.
„Din primele cercetări efectuate
la fața locului de către polițiștii rutieri
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s-a stabilit că șoferul unui TIR (un
bărbat de 30 de ani, din Arad),
circula pe sensul Sibiu - Vâlcea, iar
într-o curbă ar fi pierdut controlul
asupra direcției de deplasare și s-ar fi
răsturnat peste o mașină care circula
din sensul opus. Acest vehicul era

condus spre Sibiu de un bărbat de
54 de ani, din județul Dolj”, conform
reprezentanților IPJ Vâlcea care
continuă cercetările pentru stabilirea
împrejurărilor în care s-au produs
cele două evenimente rutiere.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 4 Cârcea - integral

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Filiași

PTA Almăjel

09:00 - 17:00

Celaru

PTA 1 Marotinu de Jos - circ. JT nr. 2, PTA 2 Marotinu
de Jos - circ. JT nr. 1, PTA 2 Marotinu de Sus - circ.
JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Robănești,
Pielești

PTA RFI Robănești, PTA IAS Robăneștii de Sus, PTA
Robăneștii de Sus, PTA 2 Pârșani, PTCZ IAS Gară
Robănești, PT terți: PTA Complex Agro Pielești, PTA
Orange Robăneștii de Jos

09:00 - 17:00

Padea

19.04

PTA 1 Padea- circ. JT nr. 3

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

2

OLT

Luni, 18 Aprilie 2022

Altur Slatina își suspendă activitatea

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Compania Altur Slatina își va
suspenda activitatea începând de
luni. Sistarea activității în intervalul
18 aprilie - 1 mai vine în urma
conflictului din Ucraina. Practic o mare
parte dintre angajați urmează să se
trezească cu contractele de muncă
suspendate.
Conform gazetaoltului.ro,
compania se plânge că înregistrează
o scădere a comenzilor.

„Măsurile sunt luate având în
vedere situaţia generată de conflictul
armat din Ucraina, care a condus la
întreruperea activităţii economice
din Ucraina, precum şi la instituirea
de către comunitatea internaţională
împotriva Federaţiei Ruse şi a
Belarusului de sancţiuni economice,
de restricţii financiare şi de restricţii
privind relaţiile economice. Pe fondul
evoluţiei conflictului dintre Rusia şi
Ucraina, Altur SA înregistrează
o scădere a volumului activităţii
de producţie cauzată de lipsa
comenzilor din partea clienţilor

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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
21.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 14:00

Grădinile

PTA CAP Grădinile circuit 2, str. Stadionului

09:00 - 17:00

Găneasa,
Arcești

PTA Grădiștea (Găneasa), PTA Arcești

Zona de întrerupere

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

de producţie, anulând comenzile de
achiziţie”, conform unui comunicat
al companiei.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova,
Ișalnița

PTAB 789 Albești, PTAB 769 Ișalnița, PT terți: PTAB
770 OMV Epurare, PTAB 771 OMV Depozit, PTA
776 PIPEPLAST

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Brădești,
Almăj
Cetate

PTA Meteu, PTA 1 Almăj

09:00 - 17:00

20.04

Localitatea

PTA 2 Moreni - circ. JT nr. 2, PTA 2 Fântțna Banului circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA Pomicola Cârcea - circ. JT nr. 2

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

Craiova

PT 116 - str. Doljului, blocurile: R11, R12, R13,

Craiova

PT 399 - cart. Brazdă, bl. 56

00:00 - 01:00

Craiova

PT 16 – cart. Nicolae Titulescu, zona blocurilor:
C9 - C14, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3,
Şcoala nr. 12, străzile: Opanez, Sabba Ştefanescu,
George Enescu, zona blocurilor: 46, 47, 48, I1, I2,
C3, PT 521 – străzile: Dâmboviţa, George Enescu,
zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19,
D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29,
PT 45 – străzile: Nicolae Titulescu, Alexandrescu,
Florilor, Poporului, Renaşterii Albişoarei, Craioviţa,
Cernei, Obedeanu, Brestei, Maria Tănase, zona
blocurilor: A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 prim, 6, 6
prim, 7, 8, 9, PT 489 – cart. Nicolae Titulescu, zona
blocurilor: C1 - C13, C21, C23, a1, a3, a5, a7, a9,
a11, a13, PTAB 816 – Seven Residence, PT 817 – str.
Calea Severinului, bloc locuinţe zona Auchan, PTAB
838 M&L Auto

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

2

VÂLCEA

Marți, 19 Aprilie 2022

Apa geotermală din Călimănești
va fi folosită ca agent termic
în Râmnicu Vâlcea
Europa - care foloseşte apa
geotermală ca sursă pentru încălzire,
toate blocurile de locuinţe, precum şi

circa 95 din unităţile turistice din zonă
folosind această resursă naturală ca
agent termic.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 18 APRILIE – 24 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

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Primarul Râmnicului, Mircia Gutău,
a anunţat că în municipiul reşedinţă se
va putea folosi ca agent termic şi apa
geotermală de la Călimăneşti.
Potrivit acestuia, conducerea
municipalităţii a stabilit cu o firmă cu
licenţă în exploatarea acestei resurse
în România realizarea unei conducte
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care să lege oraşul de staţiunea de
pe Valea Oltului, care foloseşte de ani
buni această resursă naturală pentru
încălzire, scrie Rador.
Reprezentanţii firmei au spus că
preţul de furnizare şi de producere nu
va depăşi 228 de lei pe gigacalorie, în
condiţiile în care în momentul de faţă
este de 361 de lei.
Staţiunea Călimăneşti-Căciulata
este singura localitate din judeţul
Vâlcea - şi printre puţinele din
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Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Moțăței

PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Cetate

PTA 3 Cetate - circ. JT nr. 1+2, PTA 5 Cetate - circ.
JT nr. 1

00:00 - 01:00

Craiova

21.04

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Craiova

PT 16 – cart. Nicolae Titulescu, zona blocurilor:
C9 - C14, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3,
Şcoala nr. 12, străzile: Opanez, Sabba Ştefanescu,
George Enescu, zona blocurilor: 46, 47, 48, I1, I2,
C3, PT 521 – străzile: Dâmboviţa, George Enescu,
zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17,
D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26,
D27, D28, D29, PT 45 – străzile: Nicolae Titulescu,
Alexandrescu, Florilor, Poporului, Renaşterii
Albişoarei, Craioviţa, Cernei, Obedeanu, Brestei,
Maria Tănase, zona blocurilor: A1, A2, A3, A4, 1,
2, 3, 4, 5, 5 prim, 6, 6 prim, 7, 8, 9, PT 489 – cart.
Nicolae Titulescu, zona blocurilor: C1 - C13, C21,
C23, a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13, PTAB 816 – Seven
Residence, PT 817 – str. Calea Severinului, bloc
locuinţe zona Auchan, PTAB 838 M&L Auto
PT terți: PT 612 – Supermarket Billa (Supeco), PT
676 – Auchan Craiovița, PT 764 – Hotel Articus
PT 468 - Staţiunea experimentală Şimnic, PT 685 Şimnicul de Jos, străzile: Floreşti şi aleile aferente,
Grădinari, PT 469 - Staţiunea experimentală Şimnic,
Releu Şimnic, PT 729 - Şimnicul de Jos, PT terți: PT
751 Șimnic - cablaje auto
PT 478 - Abator Mofleni, SC Carnexpod, PT terți: PT
147 - CAP Mofleni

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

2

OLT

Miercuri, 20 Aprilie 2022

Prețul unui kilogram de roșii la
producători variază între 20 şi 27 de lei
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Preţul unui kilogram de roșii
la producătorii din judeţul Olt
variază între 20 şi 27 de lei, în
funcţie de calitate şi calibru, potrivit
reprezentanţilor producătorilor şi
Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Olt.
În prezent, în judeţ sunt 75 de
producători înscrişi în programul

„Tomata” care au început recoltarea.
„Judeţul Olt are cel mai mare
număr de legumicultori înscrişi în
programul „Tomata”, respectiv 5.813
fermieri, iar la 75 dintre aceştia
echipele DAJ au efectuat şi a doua
vizită în teren în urma notificărilor
privind faptul că încep recoltarea.
Până la finalul săptămânii numărul
de producători din judeţul Olt care
au început recoltarea tomatelor
cultivate în solarii va creşte cu câteva

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 APRILIE – 1 MAI 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

27.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Vișina
Nouă

09:00 - 17:00

Grădinile

Zona de întrerupere
PTA 6.39 1 Vișina Nouă, circuit 2, 3
PTA CAP Grădinile circuit 3, Strada Eroilor

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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zeci. Fermierii din judeţul Olt vând
kilogramul de tomate cu aproximativ
25 de lei, cel mult cu 27 de lei.
Toate sunt foarte gustoase, toate
sunt de calitate, iar preţul acesta
este determinat de costurile mari
pe care le-au avut producătorii pe
timpul iernii, cu încălzirea în solarii”, a
declarat, pentru Agerpres, directorul
adjunct al DAJ Olt, Mihaela Luminiţa
Mareş.
Preşedintele Sindicatului
Producătorilor Agricoli (SPA) Olt, Ion
Păunel, a afirmat că producătorii din
judeţ vând tomatele la preţuri între
20 de lei şi 26 de lei kilogramul,
în funcţie de calibru, în preţ
regăsindu-se şi costurile ridicate
cu încălzirea solariilor pe timpul
iernii şi primăverii.
„Preţurile la producător sunt
în prezent între 20 şi 26 de lei pe
kilogram, în funcţie de calibru. Acum
producătorii de tomate nu fac faţă

cererii, pentru că la nivel naţional nu
sunt mai mult de 100 de producători
care au început recoltarea. Cei mai
mulţi dintre producătorii înscrişi în
programul „Tomata” vor recolta în
luna mai. Fermierii care în această
perioadă au reuşit să recolteze
tomate sunt cei care au semănat
în luna decembrie şi au plantat în
prima parte a lunii ianuarie, deci din
decembrie ei încălzesc solariile”, a
arătat Ion Păunel.
Liderul SPA Olt a menţionat că
unui producător care vinde tomatele
extratimpurii cu preţuri între 20 şi
26 de lei îi rămân între 2 lei şi 4 lei
la kilogram după ce scade costurile.
„Adaosul practicat de revânzători
e foarte mare. Producătorul rămâne
cu 2 - 4 lei dacă vinde la preţuri între
20 şi 26 de lei. Aceste preţuri vor
începe să scadă după Paşte, când va
mai creşte numărul de producători”,
a adăugat Păunel.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 APRILIE – 1 MAI 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
27.04

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Localitatea
Moțăței

Zona de întrerupere
PTA CAP Steagu Roșu Moțăței - integral

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

2

ACTUALITATE

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 25 APRILIE – 1 MAI 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

28.04

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

08:00-16:00

Caracal

CLS 20 PTCZ 2 Caracal -PTCZ 6 Caracal_Prot,
CLS 20 kV PTCZ 2 Caracal -PA Hotel-Prot,
Strada Mihai Viteazul, Strada Toma Rușcă,
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea,Strada
Piața Victoriei (Primăria),Trafo 1 PTCZ 2 Caracal

08:00-12:00

Teslui

PTA 9 IGO Teslui

12:00-16:00

Teslui

08:45-15:30

Corabia

PTA 6.258 Strada Ștefan cel Mare-Circuit 3

09:00-17:00

Grădinile

PTA CAP Grădinile circuit 3, Strada Neda
Marinescu

10:00-14:00

Drăgănești

09:00-17:00

29.04

Localitatea

Corabia, Tudor
Vladimirescu,
Vișina, Cilieni

PTA 22 Complex Drăgănești, circuit 3, Strada
Viilor
PTA SI CEF Corabia Solar, PC CEF Corabia, PTA
Sat Tudor Vladimirescu, PTA Taurine VișinaCorabia, PTA Corias Corabia, PTA Catălin
Autocars, PTA SI SRPP 5 Cilieni, PTAB SPP 21,
PTSol SPP 27

Guești

Trafo PTA Guești

12:00-16:00

Colonești

PTA 1 Colonești

08:00-12:00

Buicești

PTA Buicești

Teslui

08:45-15:30

Tufaru

PTA Teslui
PTA Tufaru circuit 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Două dintre proiectele aflate
în implementare la Aeroportul
Internațional Craiova avansează în
ritm rapid. Președintele Consiliului
Județean Dolj, Cosmin Vasile, a fost
în vizită pe șantierele deschise lângă
aeroport, împreună cu Sorin Manda.
Acolo se lucrează atât la pregătirea
terenului pentru construirea noului
terminal, cât și la amenajarea
drumului perimetral al obiectivului.
Pe t e r e n u l p e c a r e s e va
ridica cel de-al doilea terminal al
Aeroportului Internațional Craiova
se lucrează la defrișarea vegetației
și la îndepărtarea molozului rezultat
din demolări. Odată finalizate aceste
operațiuni, construcția va putea
fi demarată. Finanțarea pentru
proiectul de extindere și modernizare
se va realiza cu fonduri europene
obținute prin Programul Operațional

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU
Distribuție
New Media Point

Infrastructură Mare 2014-2020, în
valoare de aproximativ 97 milioane
de euro.
Simultan, drumul tehnologic
perimetral prinde formă. În plus, se
lucrează și la amenajarea gardului
perimetral al aeroportului. Aceste lucrări
se realizează în cadrul proiectului de
securizare completă indoor și outdoor
a Aeroportului Internațional Craiova,
proiect ce presupune și realizarea
unui sistem de iluminat al drumului, a
unui sistem de detecție și control de
acces pe tot perimetrul, a unei remize
pentru echipa de intervenție rapidă,
dar și achiziționarea de echipamente
și sisteme de control de securitate
pentru pasageri, bagaje și mărfuri.
Valoarea totală a acestei investiții se
ridică la peste 15 milioane de euro și
este asigurată din fonduri europene.
Cătălin ANGHEL

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 25 APRILIE – 1 MAI 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

28.04

29.04

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Proiectele aflate în
implementare la
Aeroportul Internațional
Craiova avansează

PTA 10 IGO Teslui

08:00-12:00

12:00-16:00

Joi, 21 Aprilie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Padea

PTA 2 Padea - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 4 Cârcea - integral

09:00 - 17:00

Padea

PTA 1 Padea - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Craiova

PT 736 - străzile: Brăila, Muntenia

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

2

VÂLCEA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 2 MAI – 8 MAI 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

28.04

04.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Caracal

CLS 20 PTCZ 2 Caracal -PTCZ 6 Caracal_Prot,
CLS 20 kV PTCZ 2 Caracal -PA Hotel-Prot,
Strada Mihai Viteazul, Strada Toma Rușcă,
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea,Strada
Piața Victoriei (Primăria),Trafo 1 PTCZ 2 Caracal

08:45-15:30

Corabia

PTA 6.258 Strada Ștefan cel Mare-Circuit 3

09:00-17:00

Grădinile

PTA CAP Grădinile circuit 3, Strada Neda
Marinescu

10:00-14:00

Drăgănești

PTA 22 Complex Drăgănești, circuit 3, Strada
Viilor

08:45-15:30

Frăsinețu

10:00-13:00

Pleșoiu-Sat
Strejești

10:00-13:00

PTA Gospodărie Apă Colibași, PTA IAS Colibași,
PTAB Energia Verde, PTA Combinat Vinificație
(AGROSERV), PTA Icar Vii, PTA IT Schitu Vale,
PTA Moară Colibași, PTA CAP Colibași, PTA
COSMOTE Colibași, PTA CAP Doba, PTA Săliște

Pleșoiu-Sat
Strejești

PTA Pepinieră Pleșoiu, PTA Han Pleșoiu

08:00-12:00

Vișina
Nouă
Vișina
Nouă

PTA Frăsinețu circuitele (Dobrosloveni): 1, 2

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);

PTA 6.90 Vișina Nouă 2
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PTA 6.39 Vișina Nouă 1

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

Vacanță de Paște cu
șoferi exemplari

Zona de întrerupere

08:00-16:00

12:00-16:00

Miercuri, 27 Aprilie 2022

Distribuție
New Media Point

Vacanța de Paște a adus în județul
Vâlcea mai puține sancțiuni decât
era de așteptat. Anul acesta, șoferii
s-au comportat exemplar. Astfel,
deși oamenii legi au fost prezenți la
datorie, în cele 3 zile de sărbătoare
doar 68 de sancțiuni și o infracțiune
au fost constatate pe drumurile din
județ.
„Zilnic, polițiștii rutieri au organizat
și desfășurat acțiuni preventiv-reactive
pentru prevenirea evenimentelor
nedorite, pentru fluidizarea traficului

şi diminuarea riscului rutier.
În urma activităților desfășurate
și a neregulilor descoperite polițiștii
rutieri vâlceni au aplicat 68 de
sancțiuni contravenționale pentru
nerespectarea prevederilor Codului
Rutier, valoarea acestora fiind de
peste 21.000 de lei.
De asemenea, polițiștii rutieri
au ridicat în vedere suspendării
dreptului de a conduce, 3 permise
de conducere, din care 2 pentru
viteză, iar 1 în urma constatării unei
infracțiuni la regimul rutier, respectiv,
conducerea unui vehicul sub influența
alcoolului sau alte substanțe” - se
arată într-un comunicat al IPJ Vâlcea.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 2 MAI – 8 MAI 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

04.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 3 Cârcea

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 2 Daewoo

09:00 - 17:00

Robănești,
Pielești

PTA RFI Robănești, PTA IAS Robăneștii de Sus, PTA
Robăneștii de Sus, PTA 2 Pârșani, PTCZ IAS Gară
Robănești, PT terți: PTA Complex Agro Pielești, PTA
Orange Robăneștii de Jos

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

2

VÂLCEA

Joi, 28 Aprilie 2022

Un vâlcean beat a distrus un gard cu
mașina și apoi s-a răsturnat
petrecut marți noapte în comuna
Roești. Șoferul s-a răsturnat cu
mașina pe care o conducea după ce
a acroșat și distrus un gard. Polițiștii
Un bărbat de 30 de ani, din prezenți la fața locului l-au testat pe
comuna Popești, județul Vâlcea, a fost bărbat cu etilotestul, rezultatul fiind
protagonistul unui eveniment rutier pozitiv, acesta având o alcoolemie
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 2 MAI – 8 MAI 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
08:00-12:00

05.05

12:00-16:00
09:00-17:00

Localitatea
Bărăști-Sat
Bărăști de
Vede
Bărăști
Comuna Periețisate: Măgura,
Mierleștii de
Sus, Perieți,
Comuna Bălteni

Zona de întrerupere
PTA 1 Bărăști de Vede
PTA 2 Bărăști
PTA 2 Catane Moară, PTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perieți,
PTA 1, 2, 3, 4, 5 Bălteni, PTA CFR Mierlești 1,
2, PC Depozit Ecologic Bășteni, PTAB Depozit
Ecologie Mielești, PTA Fermă Recea, PTA Suin
Star

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

de 0,64 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Șoferul băut s-a ales cu
dosar penal, iar proprietarii gardului
avariat urmează să depună plângere
împotriva acestuia.
„S-a procedat la conducerea
bărbatului la o unitate
spitalicească în vederea recoltării
de probe biologice de sânge,
pentru stabilirea cu exactitate

a alcoolemiei. Pe numele
bărbatului au fost întocmite acte
premergătoare urmăririi penale,
p e n t r u s ă v â r ș i re a i n fra c ț i u n i i
de conducerea unui vehicul
sub influența alcoolului sau a
altor substanțe. De asemenea,
proprietarii locuinței vor să depună
plângere pentru distrugerea
gardului”, conform IPJ Vâlcea.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 2 MAI – 8 MAI 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
09:00 - 17:00

05.05

Localitatea
Craiova

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Șimnicu de
Jos

Zona de întrerupere
PT 654 - str. Bariera Vâlcii
PT 275 - str. Șimnicului și aleile aferente
PTA 2 Stațiune Experimentală Șimnic

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA CRR Dăbuleni, PT terți: PTCZ Vulcan Dăbuleni

09:00 - 17:00

Ghercești

PTA Luncșoru - integral, PTA Ungureni - circ. JT nr.
1+2

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Sus

PTA 2 Amărăștii de Sus - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Negoi

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, PTA 4 Negoi - integral

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

2

GORJ

Târgujienii au obținut 11 milioane de euro
pentru 7 unități de învățământ, prin PNRR

Primarul din Târgu Jiu, Marcel
Romanescu, a anunțat faptul că
autoritățile locale au reușit să obțină
finanțare de 11 milioane de euro
pentru unitățile de învățământ din
oraș, prin PNRR. Edilul spune că vor
fi cele mai eficiente unități școlare din
punct de vedere energetic.
„Am reușit să obținem, prin PNRR,
11 milioane de euro pentru 7 unități
de învățământ și trebuie subliniat

că acestea vor beneficia inclusiv de
panouri fotovoltaice. Vor fi cele mai
eficiente unități școlare din punct de
vedere energetic și asta înseamnă
cheltuieli mult mai reduse cu
întreținerea și direcționarea sumelor
către alte nevoi ale învățământului
târgujian. Un exemplu în acest
sens îl constituie Colegiul Tehnic
„Ion Mincu”, acolo unde avem în
vedere reabilitarea termică a clădirii
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Vineri, 29 Aprilie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-12:00
12:00-16:00
06.05
09:00-17:00

Zona de întrerupere

Pleșoiu

PTA 1 IGO Front B

Pleșoiu

PTA 2 IGO Front B

Comuna
Pleșoiu-sate
Doba, Schitu
din Deal,
Cocorăști

PTA Doba, PTA SMA Doba, PTA Schitu Deal, PTA
Cocorăști, PTA Negative Doba

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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liceului, a sălii de sport și a căminului.
Aici, pe lângă montarea panourilor
fotovoltaice, vom reabilita pereții,
tâmplăria, sistemul de încălzire,
se va reface întreaga instalație de
iluminat, înlocuindu-se vechile corpuri
de iluminat cu unele moderne, de tip
LED, se vor echipa clădirile cu stații
de încărcare pentru mașini electrice
și se va reabilita sistemul de furnizare
a apei calde pentru cămin”, a spus
Marcel Romanescu.
Cătălin ANGHEL

Bărbat din comuna Stejari,
dat dispărut!

apelul 112, de către un bărbat, de
61 de ani, din municipiul Târgu Jiu,
despre faptul că numitul Crețu Teodor,
de 64 de ani, din comuna Stejari, a
plecat în mod voluntar de la domiciliu
și nu a mai revenit.
Semnalmente: înălţime de circa
1,70 metri, greutate aproximativă de
70 - 75 de kilograme, păr alb, faţă
ovală, constituție atletică. La data
plecării, persoana era îmbrăcată
într-o geacă de culoare verde, blugi
de culoare neagră și era încălțată cu
Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție adidași de culoare neagră.
Rurală Stoina au fost sesizați prin
Cătălin ANGHEL
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

03.05

06.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 6 Cârcea - SC Nitela Impex SRL

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 5 Cârcea

09:00 - 17:00

Malu Mare

09:00 - 17:00

Negoi

PTA 2 Malu Mare - circ. JT nr. 1
PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2 + 3, PTA 4 Negoi integral

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Drăgotești

PTA 1 Popânzălești - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Sus

PTA 2 Amărăștii de Sus - circ. JT nr. 1

PT 572 - sat Făcăi, PT 293 - Liceul Agricol Branişte

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

