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ACTUALITATE2 Luni, 2 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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 Localitatea Zona de întrerupere

09.05

PTA SA BraloştițaBraloştița09:00 - 17:00
PTA 8 FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00

PTA IMA Mihăița (Potmeltu)Coțofenii 
din Dos09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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:

09.05

09:00 - 16:00 PTA 1 Milcov Deal circuit 3
Milcov 
Deal

08:00 - 12:00 Trafo PTA 3 IGO FRONT BTeslui
12:00 - 16:00 Trafo PTA 4 IGO FRONT BTeslui

PTA Moară Desa - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Desa - circ. 
JT nr. 1+2

Desa09:00 - 17:00

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

04.05

PTA 3 CârceaCârcea09:00 - 17:00

PTA 2 DaewooCârcea09:00 - 17:00

PTA RFI Robăneşti, PTA IAS Robăneştii de Sus, PTA 
Robăneştii de Sus, PTA 2 Pârşani, PTCZ IAS Gară 
Robăneşti, PT terți: PTA Complex Agro Pieleşti, PTA 
Orange Robăneştii de Jos

Robăneşti, 
Pieleşti

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 2 + 3, PTA 4 Negoi - 
integralNegoi09:00 - 17:00

UE ar urma să propună interzicerea 
petrolului rusesc până la finalului anului

UE ar urma să propună interzicerea 
petrolului rusesc până la finalului 
anului, iar până atunci vor fi introduse 
restricţii graduale la importuri, relatează 
Bloomberg, citând surse care au dorit 
să-şi păstreze anonimatul.

O decizie privind noile sancţiuni 
împotriva Rusiei ar putea fi luată 
săptămâna aceasta, la reuniunea 
ambasadorilor blocului comunitar.

De asemenea, UE face presiuni 
pentru ca mai multe bănci din Rusia 

şi Belarus să fie excluse din sistemul 
internaţional de plăţi SWIFT, inclusiv 
Sberbank PJSC, susţin sursele citate 
de Bloomberg. Anterior, Statele Unite 
şi Marea Britanie au impus sancţiuni 
împotriva Sberbank, cea mai mare 
instituţie financiară din Rusia.

O decizie privind noile sancţiuni 
ale UE ar putea fi luată săptămâna 
viitoare, la reuniunea ambasadorilor 
blocului comunitar. Măsurile propuse, 
care ar reprezenta al şaselea pachet de 

sancţiuni adoptat de UE de când Rusia 
a invadat Ucraina în 24 martie, încă 
se negociază şi ar putea fi modificate.

Sancţiunile UE necesită susţinerea 
tuturor celor 27 de state membre 
pentru a fi adoptate şi unele ţări, cum 
ar fi Ungaria, s-au opus măsurilor care 
vizează petrolul rusesc. În schimb 
Germania este în favoarea impunerii 
unei interziceri graduale a petrolului 
rusesc, apreciază sursele.

Un embargo petrolier ar ridica 
semnificativ miza în relaţia cu Rusia, 
deoarece UE, cea mai mare consumator 
de ţiţei şi combustibil rusesc, caută să 
pună presiune asupra Moscovei în urma 
declanşării războiului iar tensiunile 
sunt deja ridicate în privinţa livrărilor 
de gaze, notează Agerpres. Gazprom 
a anunţat miercuri că a oprit complet 
livrările de gaze naturale către Polonia 
şi Bulgaria, în absenţa plăţilor în ruble 
de la cele două ţări pentru livrarea 
combustibilului.

Săptămâna aceasta, comisarul 

european pentru economie, Paolo 
Gentiloni a anunţat că UE are ca 
obiectiv reducerea dependenţei de 
petrolul şi gazul rusesc cu două treimi 
până la sfârşitul anului şi la zero până 
la finalul lui 2027.

Chiar dacă blocul comunitar a 
promis că va înceta să mai utilizeze 
combustibili din Rusia în 2027, pe 
termen scurt rămâne dependent de 
Rusia pentru 26% din necesarul său 
de petrol şi 40% din necesarul de gaze 
naturale, în condiţiile în care anul trecut 
UE a importat 155 miliarde metri cubi 
de gaze naturale din Rusia.

Vera IONESCU
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VÂLCEA2 Marți, 3 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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 Localitatea Zona de întrerupere

10.05

PTA 6 Coşoveni, PTA 2 Coşoveni, PTA 1 CoşoveniCoşoveni09:00 - 17:00
PTA Colonie Ocolna, PTAB OcolnaAmărăştii 

de Jos
09:00 - 17:00

PTA 2 Căciulăteşti - circ. JT nr. 1+2Dobreşti09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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:

10.05
08:45 - 15:30 PTA 3 Zootehnie Berindei circuitele: 1, 2Berindei
08:00 - 12:00 PTA 6.72 SMA VişinaVişina
12:00 - 16:00 Trafo PTA 6.71 Romcereal VişinaVişina

PTA Ciocăneşti - circ. JT nr. 2Dioşti09:00 - 17:00

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

05.05

PT 654 - str. Bariera VâlciiCraiova09:00 - 17:00
PT 275 - str. Șimnicului şi aleile aferenteCraiova09:00 - 17:00
PTA 2 Stațiune Experimentală ȘimnicȘimnicu de 

Jos
09:00 - 17:00

PTA CRR Dăbuleni, PT terți: PTCZ Vulcan DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00
PTA Luncşoru - integral, PTA Ungureni - circ. JT nr. 
1+2

Gherceşti09:00 - 17:00

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

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, PTA 4 Negoi - integralNegoi09:00 - 17:00
PTA 1 Secui - integralTeasc09:00 - 17:00

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

Craiova09:00 - 17:00

Dosare penale de 1 mai

Dacă în urmă cu o săptămână, în 
weekendul de Paşte, polițiştii vâlceni 
lăudau atitudinea şoferilor care au 
fost responsabili, de 1 mai, lucrurile 
nu au mai stat la fel. Oamenii legii 
au fost prezenți la datorie, iar bătăile 
de cap cauzate de şoferi nu au lipsit. 
Astfel, polițiştii au deschis două 
dosare penale în urma controalelor. 
Primul dintre şoferi fost depistat pe 
raza municipiului Drăgăşani în timp 
ce conducea un autoturism în stare 
de ebrietate.

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

„Este vorba despre un bărbat de 
54 de ani, din oraş, care la testarea 
cu aparatul etilotest a rezultat că are 
o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. El a fost condus la 
o unitate spitalicească în vederea 
recoltării de probe biologice de sânge 
pentru stabilirea cu exactitate a 
alcoolemiei, iar pe numele lui a fost 
întocmit un dosar penal, sub aspectul 
comiterii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul pe drumurile publice 
sub influența alcoolului sau alte 
substanțe”, conform IPJ Vâlcea.

Cel de-al doilea şofer a fost oprit 
pentru control în comuna Frânceşti, 

unde oamenii legii au realizat că 
şoferul nu avea permis pentru nicio 
categorie de vehicule.

„Bărbatul în vârstă de 42 de 
ani, din localitate, conducea un 
autoturism deşi s-a stabilit că nu 
deține permis de conducere pentru 

nicio categorie de autovehicule. 
Astfel, polițiştii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul comiterii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere”, 
au adăugat reprezentanți i IPJ 
Vâlcea.
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ACTUALITATE2 Miercuri, 4 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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 Localitatea Zona de întrerupere

11.05

PTA SMA DrăgoteştiDrăgoteşti09:00 - 17:00

PTA Fermă 3 CoşoveniCoşoveni09:00 - 17:00

PT 522 - sat Balta Verde, PT 660 - sat Branişte, PTA 
1 Preajba, PTA 2 Preajba, PTAB 3 Preajba, PTAB 4 
Preajba, PTAB SEMTEST Malu Mare, PT terți: PTAB 
Bisa Eco Plast, PTA 768 KISS NAHT, PTA 682 BB 
Brother, PTA 626 Elisiria, PTA 726 Darcoserv,  
PT 692 - depozit cherestea PF Todea, PT 753 Radu 
Sanda, PT 442 - U.M. Romaneşti, PTA Porcine Făcăi, 
PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT Făină Furaje 
Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal Group, PTAB 
Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

Craiova, 
Podari, 
Malu 
Mare

09:00 - 16:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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:

11.05
08:45 - 15:30 PTA 3 Zootehnie Berindei circuitele: 1, 2Berindei
08:00 - 12:00 PTA 6.72 SMA VişinaVişina
12:00 - 16:00 Trafo PTA 6.71 Romcereal VişinaVişina

PTA IMA Giurgița - circ. JT nr. 2, PTA 3 Giurgița - circ 
JT nr. 1

Giurgița09:00 - 17:00

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

05.05

PT 654 - str. Bariera VâlciiCraiova09:00 - 17:00
PT 275 - str. Șimnicului şi aleile aferenteCraiova09:00 - 17:00
PTA 2 Stațiune Experimentală ȘimnicȘimnicu de 

Jos
09:00 - 17:00

PTA CRR Dăbuleni, PT terți: PTCZ Vulcan DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00
PTA Luncşoru - integral, PTA Ungureni - circ. JT nr. 
1+2

Gherceşti09:00 - 17:00

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

09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, PTA 4 Negoi - integralNegoi09:00 - 17:00
PTA 1 Secui - integralTeasc09:00 - 17:00

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

Craiova09:00 - 17:00

06.05

PT 572 - sat Făcăi, PT 293 - Liceul Agricol BranişteCraiova09:00 - 17:00
PTA 1 Popânzăleşti - circ. JT nr. 1+2Drăgoteşti09:00 - 17:00

PTA 2 Amărăştii de Sus - circ. JT nr. 1Amărăştii 
de Sus09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, PTA 4 Negoi - integralNegoi09:00 - 17:00
PT 444 - cart. Sărari, zona blocurilor: K16 - K24, 
M14 - M29

Craiova09:00 - 17:00

06.05

08:00-12:00 PTA 1 IGO Front BPleşoiu
12:00-16:00 PTA 2 IGO Front BPleşoiu

09:00-17:00
PTA Doba, PTA SMA Doba, PTA Schitu Deal, PTA 
Cocorăşti, PTA Negative Doba

Comuna 
Pleşoiu-sate 
Doba, Schitu 

din Deal, 
Cocorăşti

09:00 - 14:00 PTA 22 Complex Drăgăneşti, circuit 3, str. ViilorDrăgăneşti

ISU a primit 12 ambulanțe pentru transportul 
nou-născuților aflați în stare critică

12 ambulanțe de transport nou-
născuți în stare critică au intrat în dotarea 
pompierilor. Valoarea unei astfel de 
ambulanțe este de 888.757,85 de lei.

Cele 12 ambulanțe vor fi repartizate 
astfel încât să acopere întreg teritoriul 
țării, respectiv: B-IF (2), BH (1), BV (1), 

CJ (1), CT (1), DJ (1), IS (1), MS (1), PH 
(1), SB (1) şi TM (1).

„Autospeciala de tip neonatologie este 
destinată transportului nou-născuților, 
în condiții de terapie intensivă, şi este 
dotată cu o targă adaptată pe care este 
montat un incubator performant, precum 

şi echipamente medicale specifice pentru 
terapie intensivă”, spun reprezentanții 
ISU.

Principalele echipamente care se 
găsesc în dotarea ambulanțelor constau 
în incubator de transport, targă, saltea 
vacuum pentru copii, instalație fixă de 
oxigen, instalație fixă de aer, butelii 
oxigen portabil, ventilator automat, 

dispozitive de aspirație, defibrilator, 
aparat infuzie volumetrică, încălzitor prin 
radiație şi trusă resuscitare adult.

Noile autospeciale au fost achiziționate 
din fonduri externe nerambursabile în 
valoare totală de 2 milioane de euro, 
a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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 Localitatea Zona de întrerupere

12.05

PTA SMA TălpaşuTălpaş09:00 - 17:00

PTA 2 Galicea - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 Galicea  - circ 
JT nr. 1+2

Galicea 
Mare

09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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:

12.05

08:45 - 15:30 PTA Spital Spineni circuitele: 1, 2Spineni
08:45 - 15:30 PTA 2 Alunişu circuit 1Alunişu
08:00 - 12:00 Trafo PTA 20 kV SărăceştiSărăceşti

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

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

09.05

PTA SA BraloştițaBraloştița09:00 - 17:00
PTA 8 FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00

PTA IMA Mihăița (Potmeltu)Coțofenii 
din Dos09:00 - 17:00

PTA Moară Desa - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Desa - circ. 
JT nr. 1+2

Desa09:00 - 17:00

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1Vela09:00 - 17:00
PT 528 - cart. 1 Mai, străzile: Dr. Ion Cantacuzino, Dr. 
Ion Augustin, V. Gomoiu, zona blocurilor: S23, S24, 
S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, 
S35, S51, S52, S53, S54, S43, S44, S45, S46, S47

Craiova09:00 - 17:00

12:00 - 16:00 Trafo PTA 20 kV Spineni BalşSpineni - 
Balş

Stațiile de epurare din Corabia 
şi Vişina vor fi reabilitate

Compania de Apă Olt (CAO) a 
anunțat că va extinde şi reabilita 
staț i i le de epurare din oraşul 
Corabia şi din comuna Vişina. 
Inves t i ț i a  se  va  rea l i za  p r in 
proiectul cu finanțare europeană 
nerambursab i lă  „Dezvo l ta rea 

in f ras t ruc tur i i  de  apă ş i  apă 
uzată din județul Olt în perioada  
2014 - 2020”.

Proiectu l  are o va loare de 
16.942.026,00 lei fără TVA, din care, 
conform schemei de finanţare, 85% 
reprezintă finanţare nerambursabilă 
de la Uniunea Europeană, iar 13% 
constituie co-finanțare naţională 
şi 2% constituie co-finanțare din 
Bugetul Local. Durata lucrărilor 

se va extinde pe 3 ani, dintre 
care 6 luni durata de execuție a 
proiectului, 25 de luni perioada 
efectivă de executare a lucrărilor, 
3 luni perioada de teste.

„Stația de epurare Corabia va 
fi prevăzută cu o stație de pre-
epurare nouă, o treaptă de dozare 

reactiv pentru eliminarea chimică 
a fosforului, o treaptă de îngroşare 
şi deshidratare a nămolului biologic 
în exces, o stație de dozare var şi 
un depozit intermediar de stocare 
nămol deshidratat. Se va menține 
în funcțiune stația existentă şi se 
va extinde”, conform CAO.
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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 Localitatea Zona de întrerupere

13.05

PTA 1 Golumbu, PTA 2 GolumbuFărcaş09:00 - 17:00

PTA 4 Galicea - circ. JT nr. 2Galicea 
Mare

09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 MAI – 15 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:

13.05

08:45 - 15:30 PTA Vineți circuit 1, 2 Vineți
09:00 - 17:00 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

Slatina

09:00 - 17:00 PTA CAP Nou Clocociov - str. Milcovului, PTA 
Carocaz, PTA Depozit Deşeuri , PTAB 2 Milcov 
Deal

Slatina

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

Noi
09:00 - 17:00

PTA 3 Maglavit, PTA 5 Maglavit, PT terți: PTA Pompe 
Apă Maglavit

Maglavit09:00 - 17:00

08:00 - 12:00 Trafo PTA 5 IGO FRONT BTeslui
12:00 - 16:00 Trafo PTA 6 IGO FRONT BTeslui

Oltenii din peste 70 de comune vor primi cărți funciare gratuite
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară (OCPI) Olt a anunțat 
că au fost semnate contracte de 
finanțare a lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor pe sectoare 
cadastrale cu 71 de UAT-uri dintr-un 
total de 81. Conform gazetaoltului.
ro suma totală alocată pentru 
înscrierea proprietăților din județul 
Olt în evidențele de cadastru şi 

carte funciară, în anul 2022, este 
de 11.289.000 de lei. Lucrările de 
cadastru general se desfăşoară 
în cadrul celei de-a opta etape de 
finanțare a Programului național de 
cadastru şi carte funciară (PNCCF). 
Deschiderea cărților funciare este 
gratuită pentru cetățeni, fondurile 
necesare fiind asigurate din veniturile 
proprii ale Agenției Naționale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI), prin OCPI Olt. Din totalul 
de 112 de UAT-uri din județul Olt, 
au fost cadastrate în proporție de 
sută la sută 9 comune (Brastavățu, 
Brebeni, Iancu Jianu, Milcov, Oboga, 
Valea Mare, Vădastra, Vişina, Vişina 
Nouă), iar în alte 71 de localități se 
desfăşoară lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor în cadrul 
PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe 

sectoare cadastrale.
Alexandru NICA

Slatina. Un bărbat s-a 
aruncat de la etajul 9

Un bărbat a decedat joi după ce s-a 
aruncat de pe scara interioară a unui 
bloc din Slatina. Evenimentul a avut 
loc în jurul orei 12:30, iar echipajul 
de ambulanță ajuns la fața locului 
nu a putut decât să constate decesul 
bărbatului. Polițiştii efectuează cercetări 
pentru stabilirea împrejurărilor în care 
a avut loc incidentul.

„La fața locului, s-au deplasat 
polițiştii din cadrul Poliției Municipiului 
Slatina şi mai multe echipaje de prim-
ajutor. Din primele verificări, polițiştii 

au stabilit că bărbatul s-ar fi aruncat 
de pe casa scării, dintre etajele 9 şi 
10, a unui bloc, situat pe Bulevardul 
A. I. Cuza, din municipiul Slatina. 
Acesta nu a răspuns manevrelor de 
resuscitare, fiind constatat decesul. 
Trupul bărbatului a fost transportat la 
Morga Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în vederea efectuării necropsiei 
şi stabilirii cu exactitate a cauzei 
decesului. Polițiştii efectuează verificări 
pentru stabilirea identității bărbatului şi 
au întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de ucidere din 
culpă, fiind continuate cercetările 
pentru stabilirea tuturor împrejurărilor 
în care s-a produs evenimentul”, 
conform IPJ Olt. 

Alexandru NICA
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VÂLCEA2 Luni, 9 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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 Localitatea Zona de întrerupere

16.05

PTA SPP 2/W3SDăbuleni09:00 - 17:00

PTA G.S.I. Dăbuleni, PTA 3 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00
PTA 1 Suharu - integralVela09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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:

16.05

08:45 - 15:30 PTA Bază de Recepție Dobroteasa circuit 2Dobroteasa
08:45 - 15:30 PTA Toneşti Leleasca circuit 2Toneşti, 

Leleasca

PTA Crovna - integralBreasta09:00 - 17:00
PTA 3 Veleni - integralSeaca de 

Pădure
09:00 - 17:00

PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA 2 
Pleşoi, PTA Fermă Zootehnie Pleşoi, PTA Frasin

Pleşoi09:00 - 17:00

08:00 - 12:00 PTA 9 IGO TesluiTeslui
12:00 - 16:00 PTA 8 IGO TesluiTeslui

PTA 3 Dăbuleni - circ. JT nr. 2, PTA 4 Dăbuleni - 
circ. nr. 2

Dăbuleni09:00 - 17:00

11.05

PTA SMA DrăgoteştiDrăgoteşti09:00 - 17:00

PTA Fermă 3 CoşoveniCoşoveni09:00 - 17:00

PT 522 - sat Balta Verde, PT 660 - sat Branişte, PTA 
1 Preajba, PTA 2 Preajba, PTAB 3 Preajba, PTAB 4 
Preajba, PTAB SEMTEST Malu Mare, PT terți: PTAB 
Bisa Eco Plast, PTA 768 KISS NAHT, PTA 682 BB 
Brother, PTA 626 Elisiria, PTA 726 Darcoserv,  
PT 692 - depozit cherestea PF Todea, PT 753 Radu 
Sanda, PT 442 - U.M. Romaneşti, PTA Porcine Făcăi, 
PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT Făină Furaje 
Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal Group, PTAB 
Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

Craiova, 
Podari, 
Malu 
Mare

09:00 - 16:00

PTA IMA Giurgița - circ. JT nr. 2, PTA 3 Giurgița - circ 
JT nr. 1

Giurgița09:00 - 17:00

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

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, străzile: I. D. 
Gabroveanu, Islazului, Reconstrucției

Negoi09:00 - 17:00

PT 234 - cart. Craiovița, zona blocurilor: 26B, 27Craiova09:00 - 17:00

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

PTA 1 Rast, PTA 2 Rast, PTA Port RastRast09:00 - 17:00

Stradă din Râmnicu Vâlcea în 
reabilitare pentru o săptămână

Strada Grigore Procopiu din 
Râmnicu Vâlcea va întra începând de 
luni în reabilitare. Primăria a anunțat 
că lucrările vor dura aproximativ o 
săptămână. În acest timp ar urma 
operațiuni de prezare, de asfaltare şi 
la final trasarea marcajelor. Circulația 
rutieră se va desfăşura pe un singur 
sens.

„Primăria Râmnicului continuă 
investiţiile în reţeaua stradală din 

municipiu prin demararea luni, 9 
mai, a reabilitării străzii Grigore 
Procopiu pe segmentul cuprins 
între sensul giratoriu din Calea 
lui Traian şi intersecţia cu strada 
Mărăşeşti. Operaţiunile de frezare 
şi asfaltare vor dura aproximativ 
o săptămână şi vor fi urmate de 
trasarea marcajelor rutiere. În 

acest interval de timp, circulaţia 
autovehiculelor se va desfăşura 
alternativ pe câte un sens de mers, 
iar conducătorii auto sunt rugaţi să 
tranziteze cu atenţie zona afectată 
de lucrări”, au spus reprezentanții 
Primăriei.

Alexandru NICA
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

VÂLCEA2 Marți, 10 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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 Localitatea Zona de întrerupere

17.05

PTA 3 DanețiDaneți09:00 - 17:00

PTA 6 DanețiDaneți09:00 - 17:00
PT 668 - str.  Drumul  Apelor, circ. JT nr. 4Craiova09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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:

17.05
08:45 - 15:30 PTA Sat Potopin circuit 1Potopin
08:45 - 15:30 PTA Dobrosloveni circuit 2Dobrosloveni

PTA Crovna - integralBreasta09:00 - 17:00

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

PTA 3 Veleni - integralSeaca de 
Pădure

09:00 - 17:00

PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA 2 
Pleşoi, PTA Fermă Zootehnie Pleşoi, PTA Frasin

Pleşoi09:00 - 17:00

08:00 - 12:00 PTA 6.40 CAP Vişina NouăVişina

PTA 1 Giubega - circ. JT nr. 2, PTA Moară Giubega - 
circ. nr. 2

Giubega09:00 - 17:00

PT 792 - str. Veteranilor, circ. JT nr. 2Craiova09:00 - 17:00

12.05

PTA SMA TălpaşuTălpaş09:00 - 17:00

PTA 2 Galicea - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 Galicea  - circ 
JT nr. 1+2

Galicea 
Mare

09:00 - 17:00

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1Vela09:00 - 17:00
PTA 2 Padea- circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00

PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, străzile: I. D. 
Gabroveanu, Islazului, Reconstrucției

Negoi09:00 - 17:00

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2Ciupercenii 
Noi09:00 - 17:00

PTA 1 Rast, PTA 2 Rast, PTA Port RastRast09:00 - 17:00

12.05

08:45 - 15:30 PTA Spital Spineni circuitele: 1, 2Spineni

08:00 - 12:00 Trafo PTA 20 kV SărăceştiSărăceşti
12:00 - 16:00 Trafo PTA 20 kV Spineni BalşSpineni - 

Balş

Drogați în trafic pe străzile 
din Râmnicu Vâlcea

Doi bărbați de 31, respectiv 38 
de ani au fost depistați duminică 

de polițişti conducând pe străzile 
din Râmnicu Vâlcea sub influența 
drogurilor. Unul dintre bărbați 
avea inclusiv dreptul de conducere 
suspendat. Oamenii legii i-au depistat 

în urma unui control de rutină la care 
au folosit şi Drugtest-ul. Cei doi, 
domiciliați în Râmnicu Vâlcea s-au 
ales cu dosare penale.

„Din verificările efectuate a rezultat 
că unul dintre aceştia avea dreptul 
de a conduce pe drumurile publice 
suspendat. De asemenea, ambii au 
fost testați cu aparatul Drugtest, 
rezultând prezența substanțelor 
psihoactive, motiv pentru care au fost 
conduşi la spital pentru recoltarea 
de probe de sânge, în vederea 
stabilirii cu exactitate a substanțelor 
psihoactive în organism. Polițiştii 
Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au 
întocmit 2 dosare penale în care se 
efectuează cercetări, sub aspectul 
săvârşirii infracțiunilor de conducerea 

unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe şi 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere”, conform IPJ Vâlcea.
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PUBLICITATE2 Miercuri, 11 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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 Localitatea Zona de întrerupere

18.05

PTA Răchitărie ZăvalGighera09:00 - 17:00

PTA Pompe Nord (PN), PTA SI L1 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00
PTA 1 Nedeia, PTA Moară NedeiaGighera09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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:

18.05

08:00 - 12:00 PTA 32 Teiş BalşBalş
12:00 - 16:00 PTA 32 Teiş BalşBalş

PTA Greceşti, PTA Grădiştea, PTA SMA Greceşti, PTA 
Busu, PTA SMA Busu, PTA Stănceşti

Greceşti09:00 - 17:00

PT terți: PTA 2 Rasnic Oghian, PTA AspersaCernăteşti09:00 - 17:00

PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni - circ. JT nr. 1, PTA 16 
Dăbuleni - circ. nr. 1

Dăbuleni09:00 - 17:00

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3, str. 
Dispensarului

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

PTA S1076, PTA Parc 21 Vata, PTAb 17 
Bis, PTA Parc 17, PTA S1074, PTA Vârseşti, 
PTA Pompe Apă Bărăşti de Cepturi, PTA 2 
Mereni,PTA 1 Mereni, PTA Sonda 1376, PTAB 
Cluster 2, PTA  Sonda 1110, PTA  Sonda 
1050, PTA Sonda 1060, PTA Sonda 823, PTAB 
Cluster 1, PTA Stație Epurare Profa, PTS 
Parc 18, PTAB Parc 18, PTA Sonda 1158, PTA 
Cluster 3

Comuna 
Bărăşti-

sate 
Bărăşti de 
Cepturi, 
Mereni  

09:00 - 17:00 PTA  1, 2, 3 ,4 Profa, PTA Ciorâca-Fagețelu

Comuna 
Spineni-Sat 

Profa,
Comuna 

Fagețelu-sat 
Cioraca

08:45 - 15:30 PTA 2 Osica de Jos circuit 1, PTA 3 Osica de Jos 
circuit 2

Osica de Jos

14.05 PT terți: PTCZ Spital SegarceaSegarcea09:00 - 17:00

13.05

PTA 1 Golumbu, PTA 2 GolumbuFărcaş09:00 - 17:00

PTA 4 Galicea - circ. JT nr. 2Galicea 
Mare

09:00 - 17:00

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1Vela09:00 - 17:00
PTA 1 Padea- circ. JT nr. 3Padea09:00 - 17:00
PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1Ciupercenii 

Noi
09:00 - 17:00

PTA 3 Maglavit, PTA 5 Maglavit, PT terți: PTA Pompe 
Apă Maglavit

Maglavit09:00 - 17:00

PTA 1 Moreni, PTA 2 Moreni, PTA 1 Fântâna Banului, 
PTA 2 Fântâna Banului, PTA 3 Fântâna Banului, PTA 
ITA Cetate
PT terți: PTA Bâcu Laurențiu, PTAB Stație Epurare Nr. 
2 Cetate

Cetate09:00 - 17:00

PT 23 – integral, străzile: Vidra, PăuniţeiCraiova09:00 - 17:00
PT terți: PTCZ Spital SegarceaSegarcea09:00 - 17:00
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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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 Localitatea Zona de întrerupere

19.05

PTA 1 Gângiova, PTA 1 ComoşteniGângiova09:00 - 17:00

PTA 1 GigheraGighera09:00 - 17:00
PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1Malu 

Mare
09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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:

18.05
08:00 - 12:00 PTA 35 Balaura I BalşBalş
12:00 - 16:00 PTA 36 Balaura II BalşBalş

PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integralMelineşti, 
Goieşti

09:00 - 17:00

PTA Nistoi - integralTălpaş09:00 - 17:00

PTA 2 IAS BrabovaBrabova09:00 - 17:00

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2, străzile: 
Grădiniței, Căprioarei, Cerbului

Ciupercenii 
Noi

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
PTA 1+2+3 Rusăneşti,PTA Cazane 
Rusăneşti,PTA Moară Rusăneşti, PTAb ALX-
ROM, PTA SAT Jieni

Rusăneşti, 
Jieni

08:45 - 15:30 PTA Moară Movileni  circuite: 1, 2, 4Movileni  

Elevii vâlceni critică organizarea olimpiadelor. 
„Cazați în frig, fără apă potabilă”

Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) 
a criticat felul în care au început 
olimpiadele naționale în acest an. 
Elevii spun că după doi ani de pauză 
din cauza pandemiei, organizarea 
olimpiadelor a lăsat de dorit.

„După doi ani în care olimpiadele 
şi concursurile şcolare au fost date 

uitării din cauza contextului pandemic, 
Ministerul Educației a anunțat că în 
anul şcolar 2021-2022 acestea se 
reiau. Organizarea a început însă 
cu stângul, fiind scoase din listă 
olimpiadele de Engleză, Istorie şi Limba 
Română. Asociațiile de Elevi nu au 
ezitat să intervină în această situație 

nedreaptă pentru elevii olimpici români, 
iar în urma presiunilor olimpiadele 
eliminate au fost reintroduse”, au spus 
reprezentanții AVE.

Conform acestora, problemele nu 
s-au oprit aici. De la cazarea elevilor 
în localități departe de locul susținerii 
probelor şi până la lipsa apei potabile, 
mirosul de mucegai, sau dormitul în 
frig, organizarea a fost una foarte 
criticată.

„La etape le  naț iona le  a le 
olimpiadelor, o parte din elevi au fost 
cazați în localități îndepărtate față de 
locul desfăşurării probelor, fiind astfel 
nevoiți să facă naveta pentru a putea 
participa la concurs, însă acesta a 
reprezentat unul dintre cele mai mici 
impedimente. Clădirile destinate cazării 
i-au aşteptat pe olimpici cu lipsă de apă 
potabilă, miros de mucegai şi frig în 
care au fost nevoiți să doarmă. Mesele 
oferite au fost neconsistente şi servite 
în condiții care nu respectau normele 
de igienă. Astfel, într-o perioadă 
stresantă şi obositoare precum cea a 
olimpiadelor, statul român le-a pus la 
dispoziție elevilor cazări inconfortabile, 
în ciuda faptului că aceştia trebuiau 
să atingă cea mai bună performanță 
a lor în zilele de concurs. Totodată, 
menționăm că în aceste condiții ale 

căminelor stau constant elevi, iar 
acestea nu sunt utilizate doar pentru 
olimpici, fapt ce ilustrează condițiile în 
care trăiesc elevii români la internate”, 
au mai spus elevii vâlceni, care cer 
mărirea fondurilor pentru olimpiade, 
dar şi pentru internate şi cantine în aşa 
fel încât să poată fi oferite condițiile 
minime cel puțin.

„Solicităm ferm mărirea fondurilor 
pentru olimpiade şi concursuri, 
respectiv pentru internate şi cantine, 
întrucât aceste investiții îndeplinesc 
nevoile minime. Totodată atragem 
atenția asupra modului neglijent de 
organizare al olimpiadelor, respectiv 
asupra lipsei de suport față de olimpici 
astfel încât aceştia să aibă parte de 
o experiență de neuitat, aşa cum ar 
trebui să fie o olimpiadă națională”, au 
adăugat reprezentanții AVE.

Alexandru NICA



Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editor
Lucian SANDU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ
Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

ISSN: 22848800

Adresa: 
Calea Unirii, 

Nr. 81, 
Craiova, Dolj

Distribuție 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ACTUALITATE2 Vineri, 13 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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 Localitatea Zona de întrerupere

20.05

PTA SMA (IMA) FoişorSălcuța09:00 - 17:00

PTA 1 Drănic, PTA 2 DrănicDrănic09:00 - 17:00
PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4Malu 

Mare
09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 MAI – 22 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:

20.05 08:00 - 12:00 PTA 37 Rezervor Apă BalşBalş
12:00 - 16:00 PTA 33 PECO BalşBalş

PTA SPP 20, PTA SPP 22, PT terți: PTA SP 
AGROFORTEX, PTA Stancu Mugurel, PTA Sol SPP 22, 
PT sol SPP 24

Segarcea09:00 - 17:00

PTA 1 Stațiunea Experimentală Șimnic (PT UM Radar 
Șimnic)

Șimnicu 
de Jos

09:00 - 17:00

PTA 1 Galiciuica - circ. JT nr. 2Galiciuica09:00 - 17:00

PTA Teascu din Deal, PTA Ursoaia, PT terți: PTA 
Alimentare cu Apă Argetoaia

Argetoaia09:00 - 17:00

08:45 - 15:30 PTA SMA Brigadă Movileni circuit 1Movileni  

PTA 8 Podari (Nisipuri)Podari09:00 - 17:00
21.05

17.05

PTA 3 DanețiDaneți09:00 - 17:00

PTA 6 DanețiDaneți09:00 - 17:00
PT 668 - str.  Drumul  Apelor, circ. JT nr. 4Craiova09:00 - 17:00
PTA Crovna - integralBreasta09:00 - 17:00
PTA 3 Veleni - integralSeaca de 

Pădure
09:00 - 17:00

PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA 2 
Pleşoi, PTA Fermă Zootehnie Pleşoi, PTA Frasin

Pleşoi09:00 - 17:00

PTA 1 Giubega - circ. JT nr. 2, PTA Moară Giubega - 
circ. nr. 2

Giubega09:00 - 17:00

PT 792 - str. Veteranilor, circ. JT nr. 2Craiova09:00 - 17:00

PTA IAS Afumați, PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 2 Siliştea 
Crucii, PTA 3 Siliştea Crucii, PTA 4 Siliştea Crucii

Siliştea 
Crucii, 

Afumați
09:00 - 17:00

PTA Mălăeşti - circ. JT nr. 1Goieşti09:00 - 17:00

Peste 100 de şcoli cu toalete în curte 
primesc bani pentru investiții

Min i s t ru l  Educa ț i e i ,  So r in 
Cîmpeanu, a anunțat miercuri seară, 
după şedința de Guvern, că 124 de 
şcoli din țară, care funcționează cu 
toaletele în curte, vor primi finanțare 

pentru remedierea acestei situații.
În aceste şcoli învață 138.400 de 

elevi (rezultând o medie de 145 de 
elevi pe şcoală), a mai spus ministrul. 
Autoritățile locale vor primi o sumă 
medie de 85.000 de lei pentru 
fiecare şcoală cuprinsă în proiect şi 
vor trebui să realizeze investițiile. 
Suplimentar, branşamentele trebuie 

suportate de fiecare primărie, a 
adăugat ministrul, potrivit g4media.
ro

Până la sfârşitul anului, doar 199 
de şcoli vor rămâne în situația de a 
nu fi modernizate. Asta cu condiția 
ca autoritățile locale să finalizeze 
investițiile, mai spune ministrul, 
care a mai adăugat că o parte dintre 
aceste şcoli vor fi comasate cu alte 
şcoli.

Delia PĂTRU
office@jurnalulolteniei.ro
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ACTUALITATE2 Luni, 16 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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 Localitatea Zona de întrerupere

23.05

PTA Fermă 17 Murta (Fermă Dobreşti)Dobreşti09:00 - 17:00

PTA LocusteniDaneți09:00 - 17:00
PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4Malu 

Mare
09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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:

23.05
08:45 - 15:30 PTA 1 Zănoaga circuit 1Zănoaga
08:00 - 12:00 PTA 7 IGO Front BTeslui

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

12:00 - 16:00 PTA 10 IGO TesluiTeslui

18.05

PTA Răchitărie ZăvalGighera09:00 - 17:00

PTA Pompe Nord (PN), PTA SI L1 DăbuleniDăbuleni09:00 - 17:00
PTA 1 Nedeia, PTA Moară NedeiaGighera09:00 - 17:00
PTA Greceşti, PTA Grădiştea, PTA SMA Greceşti, PTA 
Busu, PTA SMA Busu, PTA Stănceşti

Greceşti09:00 - 17:00

PT terți: PTA 2 Rasnic Oghian, PTA AspersaCernăteşti09:00 - 17:00

PTA SA Timpuri Noi Dăbuleni - circ. JT nr. 1, PTA 16 
Dăbuleni - circ. nr. 1

Dăbuleni09:00 - 17:00

PT 252 – cart. Craiovița, zona blocurilor: 58A, 58A 1, 
58B, 50A, 54B, 55B, 56B, 50A 1, 60B, 60B 1, PT 253 
- cart. Craiovița, zona blocurilor: 60, 61, 61A, 61B, 
61C, 62, 62A, 62B, 62B 1, 63, 51B

Craiova09:00 - 17:00

PTAB 2 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 2Malu 
Mare

09:00 - 17:00

PTAB 810 Cârcea - circ. JT nr. 1Cârcea09:00 - 17:00

PTA Mălăeşti - circ. JT nr. 1Goieşti09:00 - 17:00

Craiova. „Story Wood Cut”, ediția a V-a, 
a ajuns la final

Rezidența culturală „Story Wood 
Cut” a ajuns la sfârşit. Aflată la 
cea de-a cincea ediție şi dedicată 
creațiilor de sculptură în lemn, 
rezidența a reunit la Craiova, în 
perioada 13-15 mai 2022, timp de 
două săptămâni, şase artişti sculptori 
cu motofierastrăul, din toate colțurile 
țării.

Pe parcursul rezidenței au fost 
create şase sculpturi în mărime 
naturală reprezentând personaje 
fantastice, inspirate din legendele 
si basmele universale: Vrăjitorul 
malefic şi Zâna bună, Cavalerul 
şi Balaurul, Arcaşa şi Garguia. 
Cele şase sculpturi alcătuiesc trei 
băncuțe reprezentând înfruntarea 

d i n t re  pe r sona ju l  poz i t i v  ş i 
vrăjmaşul său de poveste, care 
sunt destinate să înfrumusețeze 
spa ț i i l e  ve r z i  ş i  spa ț i i l e  de 
agrement ale oraşului.

 „Casa  de  Cu l tură  Tra ian 

Deme t r e s cu  l e  mu l ț umeş t e 
sculptorilor participanți şi speră că 
publicul craiovean se va bucura de 
produsele culturale rezultate în urma 
Rezidenței”, se arată în comunicatul 
CCTD. 
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PUBLICITATE2 Marți, 17 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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 Localitatea Zona de întrerupere

24.05

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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:

24.05
08:00-12:00 Celula 20 kV PA HOTEL din PTCZ 2Caracal
12:00-16:00 Celula 20 kV PTCZ 6 din PTCZ 2Caracal

08:45-15:30 PTA 1 Liiceni circuit 1Liiceni

08:00-10:00 PTA VârtopCorabia, 
Sat 

Vârtopu

PTA CAP GaliceaGalicea 
Mare09:00 - 17:00

PTA 8 Galicea Mare, PT terţi: PTAB SPP 20 Moţăţei, 
PTA SI SPP 20 Moţăţei

Galicea 
Mare

09:00 - 17:00

PTAB 789 Albeşti, PT 731 - zona Depozit NITELA, PT 
633 - str. Corneşului şi vile CFR, PTAB 769 Işalnița, 
PT terți: PTA 776 PIPEPLAST, PTAB 791 ADIDRAD, 
PTA 584 MICRON, PTAB 771 OMV Depozit, PTAB 770 
OMV Epurare

Craiova, 
Șimnicu 
de Sus

09:00 - 17:00

PTA Moară FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00
PTA Fabrica de Pâine FiliaşiFiliaşi09:00 - 17:00

PTA 1 Bodăieştii de Sus, PTAB 1 Fratoştița, PTA 4 
Fratoştița, PTA Branişte, PTA Uscăci, PTA 3 Fratoştița, 
PTA 5 Fratoştița, PT terți: PTA SMA Fratoştița

Melineşti, 
Filiaşi

09:00 - 17:00

PTA Curmătura - circ. JT nr. 1Giurgița09:00 - 17:00
PTA 8 Podari (Nisipuri) - circ. JT nr. 3Podari09:00 - 17:00

PTA SMA Călăraşi - circ. JT nr. 3Călăraşi09:00 - 17:00

19.05

PTA 1 Gângiova, PTA 1 ComoşteniGângiova09:00 - 17:00

PTA 1 GigheraGighera09:00 - 17:00
PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1Malu 

Mare
09:00 - 17:00

PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integralMelineşti, 
Goieşti

09:00 - 17:00

PTA Nistoi - integralTălpaş09:00 - 17:00

PTA 2 IAS BrabovaBrabova09:00 - 17:00

PT 367 - cart. 1 Mai, străzile: Nicolae Romanescu, 
Dr. N. Ionescu - Siseşti, Dr. I. Cantacuzino, zona 
blocurilor: I67 - I97, I49

Craiova09:00 - 17:00

19.05
08:00 - 12:00 PTA 35 Balaura I BalşBalş
12:00 - 16:00 PTA 36 Balaura II BalşBalş

09:00 - 17:00
PTA 1+2+3 Rusăneşti,PTA Cazane 
Rusăneşti,PTA Moară Rusăneşti, PTAb ALX-
ROM, PTA SAT Jieni

Rusăneşti, 
Jieni

08:45 - 15:30 PTA Moară Movileni  circuite: 1, 2, 4Movileni  

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

PTA BTT, PTA SC Marlene, PTA Prometeu, PTA Viva 
SRL, PTA Moară Carpați

Scorniceşti, 
Sat Pişcani, 

Sat 
Mărgineni-
Slobozia
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VÂLCEA2 Miercuri, 18 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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 Localitatea Zona de întrerupere

25.05

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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:

25.05 08:00-12:00 PTA 6.42 Vinalcool VădastraVădastra
12:00-16:00 PTA SI SRPP VI VădastraVădastra

08:00-16:00
PTA Tehnomet, PTCZ BJATMA, PTCA IJLF, 
PTCZ ICRASlatina

PTA 5 Galicea, PTA 6 Galicea, PTA 7 GaliceaGalicea 
Mare09:00 - 17:00

PTA 1 Leu, PTA 4 Leu, PTAB 8 Leu, PTA 2 Leu, PT 
terți: PTA SERICICOL, PTA 1 Fermă Vegetală, PTA 
VALCOS HOLDING

Leu09:00 - 17:00

PTA RFI Robăneşti, PTA IAS Robăneştii de Sus, PTA 
Robăneştii de Sus

Robăneşti09:00 - 17:00

PTAB 3 Preajba - circ. JT nr. 2Malu 
Mare

09:00 - 17:00

PTA SMA Călăraşi - circ. JT nr. 3Călăraşi09:00 - 17:00

PTA 1 Bodăieştii de Sus, PTAB 1 Fratoştița, PTA 4 
Fratoştița, PTA Branişte, PTA Uscăci, PTA 3 Fratoştița, 
PTA 5 Fratoştița, PT terți: PTA SMA Fratoştița

Piscu 
Vechi

09:00 - 17:00

20.05

PTA SMA (IMA) FoişorSălcuța09:00 - 17:00

PTA 1 Drănic, PTA 2 DrănicDrănic09:00 - 17:00
PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4Malu 

Mare
09:00 - 17:00

PTA SPP 20, PTA SPP 22, PT terți: PTA SP 
AGROFORTEX, PTA Stancu Mugurel, PTA Sol SPP 22, 
PT sol SPP 24

Segarcea09:00 - 17:00

PTA 1 Stațiunea Experimentală Șimnic (PT UM Radar 
Șimnic)

Șimnicu 
de Jos

09:00 - 17:00

PTA 1 Galiciuica - circ. JT nr. 2Galiciuica09:00 - 17:00
PT 658 – str.  Bariera Vâlcii, circ. JT nr. 6Craiova09:00 - 17:00
PTAB 810 Cârcea - circ. JT nr. 1Cârcea09:00 - 17:00
PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1Malu 

Mare
09:00 - 17:00

19.05

PTA 1 Gângiova, PTA 1 ComoşteniGângiova09:00 - 17:00

PTA 1 GigheraGighera09:00 - 17:00
PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integralMelineşti, 

Goieşti
09:00 - 17:00

PTA Nistoi - integralTălpaş09:00 - 17:00

PTA 2 IAS BrabovaBrabova09:00 - 17:00

PT 367 - cart. 1 Mai, străzile: Nicolae Romanescu, 
Dr. N. Ionescu - Siseşti, Dr. I. Cantacuzino, zona 
blocurilor: I67 - I97, I49

Craiova09:00 - 17:00

Au fost finalizate lucrările de la Liceul Forestier
Lucrările de la internatul Liceului 

Forestier din Râmnicu Vâlcea au fost 
finalizate. La inaugurarea investiției de 
4,4 milioane de lei a fost prezent şi edilul 
Râmnicului, Mircia Gutău. Acesta s-a 
arătat satisfăcut de spațiile de cazare 
care vor servi până la 120 de elevi în 30 
de camere.

„Motivată de creşterea performanţei 
energetice a clădirii, de reducerea 
consumurilor şi de îmbunătăţirea 
confortului celor cazaţi aici, investiţia 
de la internatul Liceului Forestier a 
constat în reparaţii la instalaţiile de 

încălzire, finisaje la pardoseli şi tavane 
în sălile de clasă, camerele, holurile şi 
grupurile sanitare de la parter şi de la 
cele trei etaje, lucrări de consolidare 
a imobilului, reabilitarea termică a 
anvelopei, precum şi amenajări ale 
spaţiului exterior adiacent. De asemenea, 
s-a avut în vedere conformarea clădirii din 
punct de vedere al securităţii la incendiu. 
Prezent la inaugurarea lucrărilor, primarul 
Mircia Gutău - care a fost însoţit de 
directoarea şcolii, prof. Gabriela Staicu 
şi de directoarea adjunctă, prof. Daniela 
Daşoveanu - şi-a arătat satisfacţia pentru 

felul în care arată acum spaţiile de cazare 
ale elevilor de la Liceul Forestier, subliniind 
faptul că înainte de începerea lucrărilor 
care au costat peste 4,4 milioane de lei de 
la bugetul local, imobilul era într-o stare 
de degradare foarte avansată, iar acum 
se ridică la cele mai înalte standarde. 
Internatul de la Liceul Forestier poate 

găzdui până la 120 de elevi în cele 30 de 
camere, aici fiind cazaţi şi elevi de la alte 
unităţi şcolare, precum şi participanţii la 
olimpiadele regionale sau naţionale care 
sunt găzduite de municipiu”, conform 
reprezentanților Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

Alexandru NICA
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ACTUALITATE2 Joi, 19 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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 Localitatea Zona de întrerupere

26.05

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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:

26.05

08:45-15:30 PTA 1 Cioroiu circuit 6, PTA 2 Cioroiu circuit 1, 2Cioroiu
09:00-17:00 PTA Pepinieră Ianca, PTA 3 Stație Irigații nr. 3 

Agronova
 Ianca

10:00-18:00 PTA VinacoolSlatina

PTA 1 GaliceaGalicea 
Mare09:00 - 17:00

PTA 2 Galiciuica, PTA 3 GaliciuicaGaliciuica09:00 - 17:00
PTA 9 Dăbuleni, PTA 8 Dăbuleni, PTCZ SP/W1 
Dăbuleni

Dăbuleni09:00 - 17:00

PTA 1 Brabova (Spital), PTA 2 IAS Brabova, PTA 
Urdinița, PTA 1 Gogoşița, PTA 2 Gogoşița, PTA 
3 Brabova, PTA CRR Brabova, PT terți: PTA CEF 
ROBEST Urdinița, PTA SMA Gogoşița

Brabova, 
Gogoşu

09:00 - 17:00

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5Ghindeni09:00 - 17:00

PTA SMA Călăraşi - circ. JT nr. 3Călăraşi09:00 - 17:00

PTA 1 Moreni, PTA 2 Moreni, PTA 1 Fântâna Banului, 
PTA 2 Fântâna Banului, PTA 3 Fântâna Banului, PTA 
ITA Cetate
PT terți: PTA Bâcu Laurențiu, PTAB Stație Epurare nr. 
2 Cetate

Cetate09:00 - 17:00

08:00-12:00 PTA Vețeni Vețeni

10:00-18:00 PTA 1, 2, 3 Vădăstrița, PTA Sat Nou Vădăstrița, 
PTA Moară Vădăstrița,PTA 1, 2 Urzica, PTA 
Ateliere Tâmplărie Urzica, PTA 1, 2 Stăvaru

 Comuna 
Vădăstrița-

Sat 
Vădăstrița, 
Comuna 

Urzica-Sate 
Urzica, 
Stăvaru

23.05
08:45 - 15:30 PTA 1 Zănoaga circuit 1Zănoaga
08:00 - 12:00 PTA 7 IGO Front BTeslui

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

12:00 - 16:00 PTA 10 IGO TesluiTeslui
09:00 - 16:00 PTCZ 6.13 Complex Corabia străzile: Ion Heliade 

Rădulescu, Cuza Vodă
Corabia

A VI-a ediție a International 
Conference of Mechanical 

Engineering a început, la Craiova
Ediția a VI-a a manifestărilor 

ştiințifice International Conference 
of Mechanical Engineering - ICOME 
2022 a început, miercuri, la Craiova. 
Evenimentele ştiințifice vor avea loc 
până pe 20 mai şi sunt organizate 
în anul omagial „75 de ani de la 
înființarea Universității din Craiova”.

Deschiderea mani festăr i lor 
ştiințifice a avut loc în Aula „Mihai 
I al României”, din clădirea centrală 
a Universității din Craiova. În cadrul 
evenimentului, Cornel Stan, prof. 
univ. dr. habil. ing. DHC, a primit 
titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universității din Craiova.

Scopul evenimentelor ştiințifice 
este de a oferi cercetătorilor şi 
specialiştilor din domeniu un forum 
amplu de dezbatere unde să îşi 
prezinte cele mai noi realizări în 
activitatea de cercetare şi inovare 
în domenii de anvergură, cu teme 
majore de interes.

La deschiderea International 

C o n f e r e n c e  o f  M e c h a n i c a l 
Engineering, pe lângă conducerea 
Facultății de Mecanică, au participat 
studenți, dar şi foşti studenți care 
au reuşit să facă o adevărată carieră 
după ce au terminat studiile. Aceştia 
le-au vorbit tinerilor despre ambiție, 
dar şi despre cât de mult contează ca 
fiecare să se implice în alte activități, 
pe lângă facultate.

Cătălin ANGHEL
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VÂLCEA2 Vineri, 20 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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 Localitatea Zona de întrerupere

28.05

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 MAI – 29 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:

27.05 08:00-16:00 Trafo 1 PTCZ 33 Ec. TeodoroiuSlatina
08:00-16:00 Trafo 1 PTCZ 37 Ec. Teodoroiu Slatina

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

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

Cioroiaşi, 
Perişor, 
Sălcuța, 
Radovan

09:00 - 17:00

PTA 11 Dăbuleni - circ. JT nr. 2, PTA 14 Dăbuleni - 
circ. 1+2

Dăbuleni09:00 - 17:00

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5Ghindeni09:00 - 17:00
PT 646 – străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 
Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului, 
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terți: PT 31- 
str. Bariera Vâlcii

Craiova09:00 - 17:00

08:45-15:31 PTA 3 Ianca circuit 1Ianca28.05

27.05

Funcționari publici, găsiți incompatibili de ANI
Agenţia Naţională de Integritate 

(ANI)  a constatat  s tarea de 
incompat ib i l i t a te  pent ru  do i 
funcționari publici din județul Vâlcea.

Astfel, potrivit inspectorilor de 
integritate, consilierul juridic în cadrul 
D.S.P. Vâlcea, Marinescu Gheorghe, a 
exercitat simultan cu funcția publică 
în cadrul DSP şi funcția de consilier 
juridic în sectorul privat.

” S - a  a f l a t  î n  s t a r e  d e 
incompatibilitate în perioadele 02 

aprilie 2018 – 11 mai 2020, 12 aprilie 
2018 – 31 decembrie 2020, respectiv, 
29 iunie 2017 – 06 ianuarie 2021, 
întrucât a exercitat simultan cu funcția 
publică de execuție de consilier juridic 
în cadrul D.S.P. Vâlcea şi funcția de 
consilier juridic în sectorul privat, 
atribuțiile exercitate în sectorul privat 
fiind în legătură directă sau indirectă 
cu atribuțiile exercitate de către 
acesta în calitate de funcționar public, 
încălcând astfel prevederile art. 96, 

alin. (1) din Legea 161/2003”, se 
arată în comunicatul ANI.

De asemenea, Popa Florența Aura, 
şef serviciu Resurse Umane în cadrul 
Primăriei Mun. Drăgăşani, a fost 
găsită incompatibilă de inspectorii 
ANI. Și aceasta a exercitat, simultan, 
funcția publică cu cea de angajat 
cu contract individual de muncă în 
sectorul privat.

„ S - a  a f l a t  î n  s t a r e  d e 
incompatibilitate în perioada 23 
noiembrie 2017 – 17 august 2020, 

întrucât a exercitat simultan cu 
funcția publică de Șef serviciu în 
cadrul Primăriei Mun. Drăgăşani 
şi calitatea de angajat cu contract 
individual de muncă în sectorul privat, 
atribuțiile exercitate în sectorul privat 
fiind în legătură directă sau indirectă 
cu atribuțiile exercitate de către 
acesta în calitate de funcționar 
public,  încălcând astfel prevederile 
art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003”, 
potrivit comunicatului ANI.

Vera IONESCU
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OLT2 Luni, 23 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 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

28.05

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 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:

30.05
12:00 - 16:00 Trafo PTA 12 Caracal - str. Valter MărăcineanuCaracal

08:00 - 12:00 Trafo 1 PTCZ 8 Caracal - str. ViilorCaracal

PTA 1 Golumbu, PTA 2 GolumbuFărcaş09:00 - 17:00

PT terți: PTA 554 Ada&Roby, PTA 818 - A. C. 
Ecumenica

Podari09:00 - 17:00

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5Orodel09:00 - 17:00

PT 646 – străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 
Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului, 
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terți: PT 31- 
str. Bariera Vâlcii

Craiova09:00 - 17:00

30.05 PTA 5 Băileşti - circ. JT nr. 5Băileşti09:00 - 17:00
PT Fermă Pomicolă Radovan, PTA 2 Lipovu, PTA 
CRR Lipovu, PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PT terți: PT Lujer, PT Solarii Lipovu, PT 
Agrifarm

Lipovu, 
Întorsura

09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:0029.05

Peste 1.000 de oameni la bursa locurilor de muncă
Peste 1.100 de olteni şi-au căutat 

job-uri vineri în cadrul Bursei Locurilor 
de Muncă. Evenimentul organizat de 
ANOFM la Casa de Cultură a Tineretului 
din Slatina, dar şi în Caracal, la sediul 
Agenţiei Locale, a găzduit 61 de firme 
din județ care au pus la bătaie peste 
800 de locuri de muncă. Conform 
gazetaoltului.ro cele mai multe 
persoane ce îşi caută loc de muncă au 
peste 45 de ani. Potrivit informațiilor 
oferite de Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Olt, 1.120 
de persoane au fost prezente la bursă, 
dintre acestea 316 au fost selectate 

pentru interviu sau probe de lucru, 
din care 224 la Slatina şi 92 la Caracal. 
Preşedintele ANOFM, Florin Cotoşman, 
a precizat că evenimentul este foarte 
important pentru că aduce în acelaşi 
loc firme şi persoane ce îşi caută un 
loc de muncă.

„Even imentu l  e s te  foa r te 
important pentru că oferă o şansă 
pentru ocuparea mult mai rapidă şi 
facilă a locurilor de muncă vacante, 
faptul că atât angajatorii, cât şi 
persoanele aflate în căutarea unui 
loc de muncă se întâlnesc, oferă un 
dialog mai uşor între ei, într-un singur 

loc şi un timp relativ redus. La nivel 
național, Bursa s-a desfăşurat în 77 
de locații, unde avem 1.800 de agenți 
economici, cu peste 31.000 de locuri 
de muncă”, a declarat preşedintele 
ANOFM, Florin Cotoşman, născut în 
județul Olt.

Șeful AJOFM Olt, Constantin Cîtu, 
a precizat că foarte multe persoane 
îşi caută loc de muncă în această 
perioadă, pentru că este ştiut faptul 
că iarna se mai fac disponibilizări în 
anumite sectoare.

„Am avut foarte multe locuri de 
muncă vacante la bursa din județ. 
Implicarea celor care lucrează în 
cadrul agențiilor locale a dus la un 

număr mare de locuri de muncă, 
trebuie să luăm în calcul că este 
primăvară şi oamenii îşi caută un loc 
de muncă. Avem locuri de muncă din 
toate sectoarele”, a spus preşedintele 
AJOFM Olt, conform aceleiaşi surse.

Alexandru NICA
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VÂLCEA2 Marți, 24 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 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:

31.05 08:00 - 12:00 Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgăneşti - str. Colonel 
Năstase

Drăgăneşti

09:00 - 17:00 PTA Cezieni-Bondrea, PTA Fermă Bondrea, 
Corlăteşti, PTA CAP Cezieni, PTA 1, 2, 3 
Cezieni, PTA Gospodărie Apă Cezieni

Comuna 
Cezieni-
Sate: 

Cezieni, 
Bondrea, 
Corlăteşti

PTA S.I. SPA 1 CetateCetate09:00 - 17:00

PTA Moară Țărănească CetateCetate09:00 - 17:00
PTA ITA CetateCetate09:00 - 17:00

31.05

PTA Teslui, PTA Fermă Preajba de Pădure, PTA 
Coşereni, PTA Preajba de Pădure, PTA Bondrea, PTA 
Fermă Bondrea, PT terți: PTAB Fermă Bovine Teslui, 
PTA Stație Alimentare Apă Teslui

Telui09:00 - 17:00

PTA 1 Țărțăl (Fântânele), PTA 2 Țărțăl, PTA 2 Teslui, 
PTA Gospodărie Apă Teslui, PTA Viişoara Mică, PTA 
Viişoara Mare, PTA 1 Drăgoteşti, PTA 2 Drăgoteşti, 
PTA SMA Drăgoteşti
PT terți: PTA 1 IAS Leu, PTA SA Drăgoteşti

Teslui, Leu, 
Drăgoteşti

09:00 - 17:00

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5Orodel09:00 - 17:00
PTA 5 Băileşti - circ. JT nr. 5Băileşti09:00 - 17:00
PT Fermă Pomicolă Radovan, PTA 2 Lipovu, PTA 
CRR Lipovu, PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PT terți: PT Lujer, PT Solarii Lipovu, PT 
Agrifarm

Lipovu, 
Întorsura

09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

12:00 - 16:00 Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgăneşti - str. Colonel 
Năstase

Drăgăneşti

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

Accident rutier în Vâlcea. Mama şi fiul la spital
Un accident rutier a avut loc luni 

dimineață în localitatea Seaca din 
județul Vâlcea. În incident au fost 
implicate un autoturism şi un TIR 
care transporta maşini. În urma 
impactului frontal o femeie şi un copil 

de 7 ani, care se aflau în autoturism, 
au rămas încarcerați.

La fața locului s-au deplasat atât 
polițiştii cât şi pompierii ISU. Copilul 
a fost primul salvat din autoturism. 
Acesta a fost preluat şi evaluat de 

către un echipaj cu medic. Totodată, 
femeia din autoturism a fost extrasă 
de către echipa de descarcerare şi 
predată unui echipaj al Serviciului 
Judeţean de Ambulanţă. Victima era 
conştientă, au precizat reprezentanţii 
ISU Vâlcea, dar prezenta multiple 
fractur i  la nivelul  membrelor 

inferioare. Ambele victime au fost 
transportate la Unitatea de Primiri 
Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean 
din Râmnicu Vâlcea. Pol iț işt i i 
efectuează cercetări în vederea 
stabilirii împrejurărilor în care a avut 
loc accidentul.

Alexandru NICA
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EVENIMENT2 Miercuri, 25 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

01.06

PT Fermă Pomicolă Radovan, PTA 2 Lipovu, PTA 
CRR Lipovu, PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PT terți: PT Lujer, PT Solarii Lipovu, PT 
Agrifarm

Lipovu, 
Întorsura

09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

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

Cioroiaşi, 
Perişor, 
Sălcuța, 
Radovan

09:00 - 17:00

PTA 11 Dăbuleni - circ. JT nr. 2, PTA 14 Dăbuleni - 
circ. 1+2

Dăbuleni09:00 - 17:00

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5Ghindeni09:00 - 17:00

27.05

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

27.05 08:00-16:00 Trafo 1 PTCZ 33 Ec. TeodoroiuSlatina
09:00-15:30 PTA Moară ChireaRusăneşti

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

Accident pe Calea Bucureşti. 
O tânără a ajuns la spital

O fată în vârstă de 24 de ani, 
din comuna Cetate, a ajuns la spital 
în urma unui accident ce a avut 
loc pe strada Calea Bucureşti, din 
municipiul Craiova, marți dimineața. 
În evenimentul rutier au fost implicate 
două autoturisme conduse de un 
bărbat de 55 de ani, din municipiul 
Craiova şi un tânăr de 29 de ani din 
comuna Coşoveni.

„În dimineața zilei de 24 mai a.c., 
polițiştii Biroului Rutier Craiova au 
fost sesizați cu privire la faptul că, pe 
strada Calea Bucureşti, din municipiul 
Craiova, la intersecția cu calea de 
acces către un centru comercial, 
a avut loc un accident rutier. În 
urma evenimentului rutier, o tânără 
de 24 de ani, din comuna Cetate, 
pasageră în unul dintre autoturisme, 

a fost transportată la spital, pentru 
acordarea de îngrijiri medicale”, 
informează IPJ Dolj.

Conducătorii auto au fost testaţi 
cu aparatul alcooltest, rezultatul 

fiind negativ. În cauză, poliţiştii au 
întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Cătălin ANGHEL

foto: Facebook/Info trafic Craiova şi Dolj
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PUBLICITATE2 Joi, 26 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

02.06
PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5Orodel09:00 - 17:00

PTA SMA CalafatCalafat09:00 - 17:00
PTA 1 Cetate, PTA 5 Cetate, PT terți: PTCZ Munca 
Cetate

Cetate09:00 - 17:00

PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

12:00 - 16:00 Trafo PTA 18 Pompare Drăgănesti - str. DudeştiDrăgăneşti
09:00 - 12:00 PTA Moară PriseacaPriseaca

08:00 - 12:00 Trafo PTA 17 SMA Drăgănesti - str. General 
TeiuşanuDrăgăneşti

PT Fermă Pomicolă Radovan, PTA 2 Lipovu, PTA 
CRR Lipovu, PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PT terți: PT Lujer, PT Solarii Lipovu, PT 
Agrifarm

Lipovu, 
Întorsura

09:00 - 17:00

PTA 5 Băileşti - circ. JT nr. 5Băileşti09:00 - 17:00
PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mîrza, PTA Mărăcine, 
PTA Tîrnava, PT terți: PT Asfalt Perişor

Perişor09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00
PTA 1 Măceşu de Jos, PTA 2 Măceşu de Jos, PTA 
Spital Măceşu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni, 
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni, 
PT terți: PT SMA Măceşu de Jos,  PTA CAP Cârna

Măceşu 
de Jos, 
Cârna

09:00 - 17:00

29.05

PT 411 – străzile: Amaradia, Plevnei, Turturele, zona 
blocurilor: G6, G7, G8, G9, G10, G11, PT 75 – străzile: 
Amaradia, Brazda Lui Novac, Vulturi, zona blocurilor: 
56 apart., 57 apart., PT 39N -  străzile: Amaradia, 
Opanez, Plevnei, Făgăraş , Doljului, zona blocurilor: 
F11, F12, F13, F14, D3, D4, D5, F25, F26, F27, F28, 
PT 121 – străzile: Brazda lui Novac, Amaradia, Doljului, 
Colonel Scarlat Demetriade, zona blocurilor: R1, R1a, 
R2, R3, cămin, G8, F3, F3 a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, 
F5 a, D1, D2, D3, D4, PT 120 - străzile: Doljului, Colonel 
Demetriade Scarlat – parţial, PT 119 – străzile: Colonel 
Demetriade Scarlat, 1 Decembrie 1918 -  parţial, PT terți: 
PT 797 Penny - str. Amaradia

Craiova00:00 - 01:00

28.05

PT 646 – străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 
Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului, 
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terți: PT 31- 
str. Bariera Vâlcii

Craiova09:00 - 17:00

PT terț: PT SPD 2 DunăreniCârna09:00 - 17:00

PT 411 – străzile: Amaradia, Plevnei, Turturele, zona 
blocurilor: G6, G7, G8, G9, G10, G11, PT 75 – străzile: 
Amaradia, Brazda Lui Novac, Vulturi, zona blocurilor: 
56 apart., 57 apart., PT 39N -  străzile: Amaradia, 
Opanez, Plevnei, Făgăraş , Doljului, zona blocurilor: 
F11, F12, F13, F14, D3, D4, D5, F25, F26, F27, F28, 
PT 121 – străzile: Brazda lui Novac, Amaradia, Doljului, 
Colonel Scarlat Demetriade, zona blocurilor: R1, R1a, 
R2, R3, cămin, G8, F3, F3 a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, 
F5 a, D1, D2, D3, D4, PT 120 - străzile: Doljului, Colonel 
Demetriade Scarlat – parţial, PT 119 – străzile: Colonel 
Demetriade Scarlat, 1 Decembrie 1918 -  parţial, PT terți: 
PT 797 Penny - str. Amaradia

Craiova00:00 - 01:00

02.06

08:45 - 15:30 PTA 2 Dobrosloveni circuit 2Dobrosloveni
08:45 - 15:30 PTA 2 Pâşcoveni circuit 2Pâşcoveni

12:00 - 15:00 PTA 2 Vităneşti

Comuna 
Sârbii 

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 30 MAI – 5 IUNIE 2022

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

03.06
PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5Orodel09:00 - 17:00

PTA IJVMR Băileşti, PTA CLF BăileştiBăileşti09:00 - 17:00
PTA Bucătărie 2 BăileştiBăileşti09:00 - 17:00

12:00 - 16:00 Trafo 2 PTCZ 16 Crisan III , str. Aleea MunciiSlatina
PTA 3  Pâşcoveni circuite: 1, 2

08:00 - 12:00 Trafo 1 PTCZ 16 Crişan III, str. Aleea MunciiSlatina

PT Fermă Pomicolă Radovan, PTA 2 Lipovu, PTA 
CRR Lipovu, PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PT terți: PT Lujer, PT Solarii Lipovu, PT 
Agrifarm

Lipovu, 
Întorsura

09:00 - 17:00

PTA 5 Băileşti - circ. JT nr. 5Băileşti09:00 - 17:00
PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mîrza, PTA Mărăcine, 
PTA Tîrnava, PT terți: PT Asfalt Perişor

Perişor09:00 - 17:00

03.06
08:45 - 15:30 Pâşcoveni

PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mîrza, PTA Mărăcine, 
PTA Tîrnava, PT terți: PT Asfalt Perişor

Perişor09:00 - 17:0004.06

PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mîrza, PTA Mărăcine, 
PTA Tîrnava, PT terți: PT Asfalt Perişor

Perişor09:00 - 17:0005.06

Consiliul Județean vrea să 
atragă noi investitori

În contextul încheierii unui acord 
de parteneriat între Uniunea Naţională 
a Patronatului Român (UNPR) şi 
organizațiile patronale / corpurile 
profesionale din județul Mehedinți, 
vicepreşedinții Consiliului Județean 
Mehedinți, Ramona Cupă şi Ionică 

Negru, au avut o întrevedere cu 
preşedintele UNPR, Ioan Lucian.

Discuțiile s-au axat pe stabilirea 
unor legături între autorități le 
județene şi reprezentanții mediului 
de afaceri în vederea creării unei 
strategii de comunicare cu scopul 
final de a contribui la dezvoltarea 
economică, atragerea de investitori 
şi susținerea unor acțiuni de interes 

pentru locuitorii județului Mehedinți.
În mesajul transmis preşedintelui 

UNPR, Ioan Lucian, vicepreşedintele 
Consiliului Județean Mehedinți, 
Ionică Negru, a mulțumit pentru 
interesul de a încheia acorduri de 
parteneriat cu organizațiile patronale /  
corpurile profesionale din județul 
Mehedinți, fiind de părere că o bună 
colaborare a semnatarilor nu poate 
decât să sporească oportunitățile de 
dezvoltare a județului.

Ulterior întâlnirii care a avut loc 
la Consiliul Județean Mehedinți, 
la Instituția Prefectului - Județul 
Mehedinți s-a semnat acordul 
de partener iat între Uniunea 
Naţională a Patronatului Român şi 
reprezentanții Camerei de Comerț, 
Industrie şi Agricultură Mehedinți, 
Baroul Mehedinți, Colegiul Medicilor 
Mehedinți, Colegiul Farmaciştilor, 
Uniunea Națională a Practicienilor în 
Insolvență, Filiala Mehedinți.
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ACTUALITATE2 Luni, 30 Mai 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 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:

06.06 PTA 3 Orodel - integralOrodel09:00 - 17:00

PTA Cetățuia, PTA Cioroiu NouCioroiaşi09:00 - 17:00
PTA Ionele - Cioroiu NouCioroiaşi09:00 - 17:00

12:00 - 16:00 Trafo 2 PTCZ 22 Crişan III, Strada Aleea MunciiSlatina
PTA Căndăleşti,PTA Gojgărăi,PTA 
Ciorâca(Topana),PTA Ungureni,PTA Pompa apă 
Ungureni,PTA Ciomageşti-Giuglani(Argeş)

08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 22 Crişan III, Strada Aleea 
MunciiSlatina

PTA 1 Perişor, PTA 2 Perişor, PTA Mârza, PTA 
Mărăcine, PTA Târnava, PT terți: PT Asfalt Perişor

Perişor09:00 - 17:00

06.06
09:00-17:00 Topana

Alt Prefect la Dolj. Dana Barbu a demisionat

Dana Barbu a demisionat din 
funcția de prefect de Dolj. Dan 
Diaconu este propus să-i ia locul.

„În şedința de azi, 29 mai 2022, 
a Biroului Permanent Județean al 
PSD Dolj, doamna prefect Daniela 

Gheorghița Barbu i-a înştiințat pe 
colegi că nu mai doreşte să continue 
în funcție, invocând motive personale.

Membrii BPJ ai PSD Dolj au luat 
act de dorința acesteia şi au votat, 
în unanimitate, ca propunere pentru 
funcția de prefect al județului Dolj 
pe domnul Dan Diaconu, un om 
tânăr, din noul val de politicieni, cu 
experiență administrativă, de şase 

ani consilier local municipal, inginer 
de profesie, manager al unei societăți 
comerciale de succes.

Îi mulțumim doamnei Daniela 
Gheorghița Barbu pentru activitatea 
din această perioadă şi îi urăm succes 
domnului Dan Diaconu!”, potrivit PSD 
Dolj.

MEHEDINȚI | Primar 
jefuit de 100.000 euro. 
Banii erau în locuință

Primarul comunei mehedințene 
Dîrvari, Ionuț Gîrgă, a fost jefuit în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, 
în timp ce acesta era plecat la un 
botez. Hoții au intrat în casă, de 
unde au sustras suma de 100.000 
euro.

În momentul jafului, se aflau în 
casă doar cei doi copii ai edilului 
mehedințean. Minorii le-au spus, 
ulterior, părinților că nu ar fi auzit 
nimic suspect în timpul nopții, scrie 
actualmehedinti.ro.

Când primarul şi soția sa s-au 

întors de la botez, ar fi găsit camera, 
în care țineau banii, răvăşită. Acela 
a fost momentul în care cei doi 
şi-au dat seama că banii lipsesc. 
Edilul a alertat, imediat, poliția, care 
s-a deplasat la locuința sa, pentru 
cercetări. Oamenii legii încearcă 
să îi descopere pe făptaşi şi să 
recupereze prejudiciul.

Localnicii povestesc că familia 
edilului are câteva afaceri: deține un 
magazin şi, totodată, are în arendă 
mai multe terenuri agricole şi deține 
utilaje agricole.

Contactat de mass-media pentru 
a comenta subiectul, primarul Ionuț 
Gîrgă nu a dorit să ofere niciun 
punct de vedere. La apariția presei, 
edilul a fugit. Soția sa, în schimb, 
susține că bărbatul este bulversat 
după cele petrecute.

Vera IONESCU


