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VÂLCEA

Dosare penale de 1 mai

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Dacă în urmă cu o săptămână, în
weekendul de Paște, polițiștii vâlceni
lăudau atitudinea șoferilor 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 șoferi nu au lipsit.
Astfel, polițiștii au deschis două
dosare penale în urma controalelor.
Primul dintre șoferi fost depistat pe
raza municipiului Drăgășani în timp
ce conducea un autoturism în stare
de ebrietate.

„Este vorba despre un bărbat de
54 de ani, din oraș, 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 șofer a fost oprit
pentru control în comuna Frâncești,

			

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:

Data

10.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Berindei

08:00 - 12:00

Vișina

PTA 6.72 SMA Vișina

12:00 - 16:00

Vișina

Trafo PTA 6.71 Romcereal Vișina

Zona de întrerupere
PTA 3 Zootehnie Berindei circuitele: 1, 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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unde oamenii legii au realizat că
șoferul nu avea permis pentru nicio
categorie de vehicule.
„Bărbatul în vârstă de 42 de
ani, din localitate, conducea un
autoturism deși s-a stabilit că nu
deține permis de conducere pentru
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nicio categorie de autovehicule.
Astfel, polițiștii au întocmit un
dosar penal sub aspectul comiterii
infracțiunii de conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”,
au adăugat reprezentanții IPJ
Vâlcea.

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

05.05

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Marți, 3 Mai 2022

10.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 654 - str. Bariera Vâlcii

09:00 - 17:00

Craiova

PT 275 - str. Șimnicului și aleile aferente

09:00 - 17:00

Șimnicu de
Jos

PTA 2 Stațiune Experimentală Șimnic

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA CRR Dăbuleni, PT terți: PTCZ Vulcan Dăbuleni

09:00 - 17:00

Ghercești

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

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Sus

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

09:00 - 17:00

Negoi

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

09:00 - 17:00

Teasc

PTA 1 Secui - integral

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Coșoveni

PTA 6 Coșoveni, PTA 2 Coșoveni, PTA 1 Coșoveni

09:00 - 17:00

PTA Colonie Ocolna, PTAB Ocolna

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Jos
Dobrești

09:00 - 17:00

Dioști

PTA Ciocănești - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Vela

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1

PTA 2 Căciulătești - circ. JT nr. 1+2

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

2

ACTUALITATE

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

12 ambulanțe de transport nounăscuți 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) și TM (1).
„Autospeciala de tip neonatologie este
destinată transportului nou-născuților,
în condiții de terapie intensivă, și este
dotată cu o targă adaptată pe care este
montat un incubator performant, precum

			

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:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

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

11.05

Miercuri, 4 Mai 2022

Zona de întrerupere

Pleșoiu

PTA 1 IGO Front B

Pleșoiu

PTA 2 IGO Front B

Comuna
Pleșoiu-sate
Doba, Schitu
din Deal,
Cocorăști
Drăgănești

08:45 - 15:30

Berindei

08:00 - 12:00

Vișina

PTA 6.72 SMA Vișina

12:00 - 16:00

Vișina

Trafo PTA 6.71 Romcereal Vișina

PTA 22 Complex Drăgănești, circuit 3, str. Viilor
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Vera IONESCU

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

Data

05.05

PTA 3 Zootehnie Berindei circuitele: 1, 2

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

dispozitive de aspirație, defibrilator,
aparat infuzie volumetrică, încălzitor prin
radiație și 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.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 9 MAI – 15 MAI 2022

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

09:00 - 14:00

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

și 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,

06.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 654 - str. Bariera Vâlcii

09:00 - 17:00

Craiova

PT 275 - str. Șimnicului și aleile aferente

09:00 - 17:00

Șimnicu de
Jos

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA CRR Dăbuleni, PT terți: PTCZ Vulcan Dăbuleni

09:00 - 17:00

Ghercești

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

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Sus

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

09:00 - 17:00

Negoi

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

09:00 - 17:00

Teasc

PTA 1 Secui - integral

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 2 Stațiune Experimentală Șimnic

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

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Drăgotești

PTA 1 Popânzălești - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

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

09:00 - 17:00

Amărăștii
de Sus
Negoi

09:00 - 17:00

Craiova

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

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

09:00 - 17:00

Drăgotești

PTA SMA Drăgotești

09:00 - 17:00

Coșoveni

PTA Fermă 3 Coșoveni

09:00 - 16:00

Craiova,
Podari,
Malu
Mare

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. Romanești, PTA Porcine Făcăi,
PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT Făină Furaje
Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal Group, PTAB
Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

09:00 - 17:00

Giurgița

09:00 - 17:00

Vela

11.05

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

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

2

OLT

Joi, 5 Mai 2022

Stațiile de epurare din Corabia
și Vișina vor fi reabilitate
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Compania de Apă Olt (CAO) a
anunțat că va extinde și reabilita
stațiile de epurare din orașul
Corabia și din comuna Vișina.
Investiția se va realiza prin
proiectul cu finanțare europeană
nerambursabilă „Dezvoltarea

infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Olt în perioada
2014 - 2020”.
P r o i e c t u l a r e o va l o a r e d e
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
și 2% constituie co-finanțare din
Bugetul Local. Durata lucrărilor
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

12.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Spineni

PTA Spital Spineni circuitele: 1, 2

08:45 - 15:30

Alunișu

PTA 2 Alunișu circuit 1

08:00 - 12:00

Sărăcești

Trafo PTA 20 kV Sărăcești

12:00 - 16:00

Spineni Balș

Trafo PTA 20 kV Spineni Balș

Zona de întrerupere

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

reactiv pentru eliminarea chimică
a fosforului, o treaptă de îngroșare
și deshidratare a nămolului biologic
în exces, o stație de dozare var și
un depozit intermediar de stocare
nămol deshidratat. Se va menține
în funcțiune stația existentă și se
va extinde”, conform CAO.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

Braloștița

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Coțofenii
din Dos

09.05 09:00 - 17:00

12.05

Localitatea

Desa

09:00 - 17:00

Vela

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Tălpaș

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

09:00 - 17:00

Vela

09:00 - 17:00

Padea

Zona de întrerupere
PTA SA Braloștița
PTA 8 Filiași
PTA IMA Mihăița (Potmeltu)
PTA Moară Desa - circ. JT nr. 1+2, PTA 1 Desa - circ.
JT nr. 1+2
PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1
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
PTA SMA Tălpașu
PTA 2 Galicea - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 Galicea - circ
JT nr. 1+2
PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1
PTA 2 Padea- circ. JT nr. 3

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

2

OLT

Vineri, 6 Mai 2022

Oltenii din peste 70 de comune vor primi cărți funciare gratuite

Oficiul de Cadastru și 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 și

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 9 MAI – 15 MAI 2022

Cadastru și 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, Vișina, Vișina
Nouă), iar în alte 71 de localități se
desfășoară lucrări de înregistrare
sistematică a imobilelor în cadrul sectoare cadastrale.
Alexandru NICA
PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe

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

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

Data

13.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45 - 15:30

Vineți

PTA Vineți circuit 1, 2

09:00 - 17:00

Slatina

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

09:00 - 17:00

Slatina

PTA CAP Nou Clocociov - str. Milcovului, PTA
Carocaz, PTA Depozit Deșeuri , PTAB 2 Milcov
Deal

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

Teslui

Trafo PTA 5 IGO FRONT B

Teslui

Trafo PTA 6 IGO FRONT B

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

au stabilit că bărbatul s-ar fi aruncat
de pe casa scării, dintre etajele 9 și
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
și stabilirii cu exactitate a cauzei
decesului. Polițiștii efectuează verificări
pentru stabilirea identității bărbatului și
au întocmit un dosar penal sub aspectul
săvârșirii 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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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

13.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Fărcaș

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

PTA 4 Galicea - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Vela

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Padea

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Maglavit

Zona de întrerupere
PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu

PTA 1 Padea- circ. JT nr. 3
PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1
PTA 3 Maglavit, PTA 5 Maglavit, PT terți: PTA Pompe
Apă Maglavit

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

2

VÂLCEA

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 și
la final trasarea marcajelor. Circulația
rutieră se va desfășura pe un singur
sens.
„Primăria Râmnicului continuă
investiţiile în reţeaua stradală din
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
08:45 - 15:30

16.05

Luni, 9 Mai 2022

Localitatea

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

PTA Tonești Leleasca circuit 2

Teslui

PTA 8 IGO Teslui

Data

PTA 9 IGO Teslui

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

Zona de întrerupere

Drăgotești

PTA SMA Drăgotești

09:00 - 17:00

Coșoveni

PTA Fermă 3 Coșoveni

09:00 - 16:00

Craiova,
Podari,
Malu
Mare

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. Romanești, PTA Porcine Făcăi,
PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT Făină Furaje
Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal Group, PTAB
Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

09:00 - 17:00

Giurgița

09:00 - 17:00

Vela

09:00 - 17:00

Negoi

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Rast

09:00 - 17:00

Dăbuleni

09:00 - 17:00

16.05

Localitatea

09:00 - 17:00

11.05

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

Alexandru NICA

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:

Zona de întrerupere

Tonești,
Leleasca
Teslui

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.
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Dobroteasa PTA Bază de Recepție Dobroteasa circuit 2

08:45 - 15:30

Editorial
Mihai MĂCEȘ

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

Dăbuleni

PTA IMA Giurgița - circ. JT nr. 2, PTA 3 Giurgița - circ
JT nr. 1
PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1
PTA 1 Negoi - circ. JT nr. 3, străzile: I. D.
Gabroveanu, Islazului, Reconstrucției
PT 234 - cart. Craiovița, zona blocurilor: 26B, 27
PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1
PTA 1 Rast, PTA 2 Rast, PTA Port Rast
PTA SPP 2/W3S
PTA G.S.I. Dăbuleni, PTA 3 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Vela

09:00 - 17:00

Breasta

PTA Crovna - integral

09:00 - 17:00

Seaca de
Pădure

PTA 3 Veleni - integral

09:00 - 17:00

Pleșoi

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

09:00 - 17:00

Dăbuleni

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

PTA 1 Suharu - integral

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

2

VÂLCEA

Drogați în trafic pe străzile
din Râmnicu Vâlcea

de polițiști conducând pe străzile
din Râmnicu Vâlcea sub influența
drogurilor. Unul dintre bărbați
Doi bărbați de 31, respectiv 38 avea inclusiv dreptul de conducere
de ani au fost depistați duminică suspendat. Oamenii legii i-au depistat
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

12.05

17.05

Marți, 10 Mai 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Spineni

08:00 - 12:00

Sărăcești

Trafo PTA 20 kV Sărăcești

12:00 - 16:00

Spineni Balș

Trafo PTA 20 kV Spineni Balș

Potopin

PTA Sat Potopin circuit 1

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

Zona de întrerupere
PTA Spital Spineni circuitele: 1, 2

Dobrosloveni PTA Dobrosloveni circuit 2
Vișina

PTA 6.40 CAP Vișina Nouă

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

Data

12.05

17.05

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Distribuție
New Media Point

unui vehicul sub influența băuturilor
alcoolice sau a altor substanțe și
conducerea unui vehicul fără permis
de conducere”, conform IPJ Vâlcea.
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Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

în urma unui control de rutină la care
au folosit și Drugtest-ul. Cei doi,
domiciliați în Râmnicu Vâlcea s-au
ales cu dosare penale.
„Din verificările efectuate a rezultat
că unul dintre aceștia 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
conduși la spital pentru recoltarea
de probe de sânge, în vederea
stabilirii cu exactitate a substanțelor
psihoactive în organism. Polițiștii
Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au
întocmit 2 dosare penale în care se
efectuează cercetări, sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de conducerea

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Tălpaș

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

09:00 - 17:00

Vela

09:00 - 17:00

Padea

PTA 2 Padea- circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Negoi

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

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Rast

PTA 1 Rast, PTA 2 Rast, PTA Port Rast

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 3 Daneți

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 6 Daneți

09:00 - 17:00

Craiova

PT 668 - str. Drumul Apelor, circ. JT nr. 4

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

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Breasta

PTA Crovna - integral

09:00 - 17:00

Seaca de
Pădure

PTA 3 Veleni - integral

09:00 - 17:00

Pleșoi

09:00 - 17:00

Giubega

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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 792 - str. Veteranilor, circ. JT nr. 2

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

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

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

Localitatea

Comuna
Bărăștisate
Bărăști de
Cepturi,
Mereni

18.05

09:00 - 17:00

08:45 - 15:30

Comuna
Spineni-Sat
Profa,
Comuna
Fagețelu-sat
Cioraca

Zona de întrerupere
PTA S1076, PTA Parc 21 Vata, PTAb 17
Bis, PTA Parc 17, PTA S1074, PTA Vârsești,
PTA Pompe Apă Bărăști 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

08:00 - 12:00

Balș

PTA 32 Teiș Balș

12:00 - 16:00

Balș

PTA 32 Teiș Balș

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

Data

13.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Distribuție
New Media Point

14.05

18.05

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Fărcaș

PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

PTA 4 Galicea - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Vela

PTA 1 Suharu - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Padea

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Maglavit

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

09:00 - 17:00

Cetate

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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 23 – integral, străzile: Vidra, Păuniţei

09:00 - 17:00

Segarcea

PT terți: PTCZ Spital Segarcea

09:00 - 17:00

Segarcea

PT terți: PTCZ Spital Segarcea

09:00 - 17:00

Gighera

PTA Răchitărie Zăval

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA Pompe Nord (PN), PTA SI L1 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia

09:00 - 17:00

Grecești

PTA Grecești, PTA Grădiștea, PTA SMA Grecești, PTA
Busu, PTA SMA Busu, PTA Stăncești

09:00 - 17:00

Cernătești

PT terți: PTA 2 Rasnic Oghian, PTA Aspersa

09:00 - 17:00

Dăbuleni

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

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

PTA 1, 2, 3 ,4 Profa, PTA Ciorâca-Fagețelu

Osica de Jos PTA 2 Osica de Jos circuit 1, PTA 3 Osica de Jos
circuit 2

Miercuri, 11 Mai 2022

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

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

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

Joi, 12 Mai 2022

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
și concursurile școlare au fost date

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

			 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:

Data

18.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Rusănești,
Jieni

PTA 1+2+3 Rusănești,PTA Cazane
Rusănești,PTA Moară Rusănești, PTAb ALXROM, PTA SAT Jieni

08:45 - 15:30

Movileni

PTA Moară Movileni circuite: 1, 2, 4

08:00 - 12:00

Balș

PTA 35 Balaura I Balș

12:00 - 16:00

Balș

PTA 36 Balaura II Balș

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

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 și până la lipsa apei potabile,
mirosul de mucegai, sau dormitul în
frig, organizarea a fost una foarte
criticată.
„La etapele naționale ale
olimpiadelor, o parte din elevi au fost
cazați în localități îndepărtate față de
locul desfășurării 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 așteptat pe olimpici cu lipsă de apă
potabilă, miros de mucegai și frig în
care au fost nevoiți să doarmă. Mesele
oferite au fost neconsistente și servite
în condiții care nu respectau normele
de igienă. Astfel, într-o perioadă
stresantă și obositoare precum cea a
olimpiadelor, statul român le-a pus la
dispoziție elevilor cazări inconfortabile,
în ciuda faptului că aceștia 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 și pentru internate și cantine în așa
fel încât să poată fi oferite condițiile
minime cel puțin.
„Solicităm ferm mărirea fondurilor
pentru olimpiade și concursuri,
respectiv pentru internate și 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 aceștia să aibă parte de
o experiență de neuitat, așa cum ar
trebui să fie o olimpiadă națională”, au
adăugat reprezentanții AVE.
Alexandru NICA
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

19.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Gighera

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Melinești,
Goiești

09:00 - 17:00

Tălpaș

PTA Nistoi - integral

09:00 - 17:00

Brabova

PTA 2 IAS Brabova

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

PTA 1 Gângiova, PTA 1 Comoșteni
PTA 1 Gighera
PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1
PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integral

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

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

Vineri, 13 Mai 2022

Peste 100 de școli cu toalete în curte
primesc bani pentru investiții
Delia PĂTRU
office@jurnalulolteniei.ro
Ministrul Educației, Sorin
Cîmpeanu, a anunțat miercuri seară,
după ședința de Guvern, că 124 de
școli din țară, care funcționează cu
toaletele în curte, vor primi finanțare

pentru remedierea acestei situații.
În aceste școli învață 138.400 de
elevi (rezultând o medie de 145 de
elevi pe școală), a mai spus ministrul.
Autoritățile locale vor primi o sumă
medie de 85.000 de lei pentru
fiecare școală cuprinsă în proiect și
vor trebui să realizeze investițiile.
Suplimentar, branșamentele trebuie
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30
20.05

Movileni

Zona de întrerupere
PTA SMA Brigadă Movileni circuit 1

08:00 - 12:00

Balș

PTA 37 Rezervor Apă Balș

12:00 - 16:00

Balș

PTA 33 PECO Balș

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

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

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

17.05

20.05

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII
21.05

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU

Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 16 MAI – 22 MAI 2022

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

suportate de fiecare primărie, a
adăugat ministrul, potrivit g4media.
ro
Până la sfârșitul anului, doar 199
de școli 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 școli vor fi comasate cu alte
școli.

Distribuție
New Media Point

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 3 Daneți

09:00 - 17:00

Daneți

PTA 6 Daneți

09:00 - 17:00

Craiova

PT 668 - str. Drumul Apelor, circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Breasta

PTA Crovna - integral

09:00 - 17:00

Seaca de
Pădure

PTA 3 Veleni - integral

09:00 - 17:00

Pleșoi

09:00 - 17:00

Giubega

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

09:00 - 17:00

Craiova

PT 792 - str. Veteranilor, circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Siliștea
Crucii,
Afumați

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

09:00 - 17:00

Goiești

PTA Mălăești - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Sălcuța

PTA SMA (IMA) Foișor

09:00 - 17:00

Drănic

PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic

09:00 - 17:00

Malu
Mare

PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Segarcea

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

09:00 - 17:00

Șimnicu
de Jos

PTA 1 Stațiunea Experimentală Șimnic (PT UM Radar
Șimnic)

09:00 - 17:00

Galiciuica

PTA 1 Galiciuica - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Argetoaia

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

09:00 - 17:00

Podari

Zona de întrerupere

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

PTA 8 Podari (Nisipuri)

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

2

ACTUALITATE

Luni, 16 Mai 2022

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

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

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

			 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:

Data

23.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45 - 15:30

Stoenești PTA 2 Stoenești circuit 1, 2

08:45 - 15:30

Zănoaga PTA 1 Zănoaga circuit 1

08:00 - 12:00

Teslui

PTA 7 IGO Front B

12:00 - 16:00

Teslui

PTA 10 IGO Teslui

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

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
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Cosmin COJOCĂREANU;
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Distribuție
New Media Point

Demetrescu le mulțumește
sculptorilor participanți și speră că
publicul craiovean se va bucura de
produsele culturale rezultate în urma
Rezidenței”, se arată în comunicatul
CCTD.

			 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

18.05

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

dintre personajul pozitiv și
vrăjmașul său de poveste, care
sunt destinate să înfrumusețeze
spațiile verzi și spațiile de
agrement ale orașului.
„ C a s a d e C u l t u r ă Tr a i a n

23.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Gighera

PTA Răchitărie Zăval

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA Pompe Nord (PN), PTA SI L1 Dăbuleni

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia

09:00 - 17:00

Grecești

PTA Grecești, PTA Grădiștea, PTA SMA Grecești, PTA
Busu, PTA SMA Busu, PTA Stăncești

09:00 - 17:00

Cernătești

PT terți: PTA 2 Rasnic Oghian, PTA Aspersa

09:00 - 17:00

Dăbuleni

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

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Cârcea

PTAB 810 Cârcea - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Goiești

PTA Mălăești - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Dobreşti

09:00 - 17:00

Daneți

PTA Locusteni

09:00 - 17:00

Malu
Mare

PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4

Zona de întrerupere

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

PTA Fermă 17 Murta (Fermă Dobrești)

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

2

PUBLICITATE

			

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:

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

19.05

Rusănești,
Jieni

Zona de întrerupere

Balș

PTA 35 Balaura I Balș

12:00 - 16:00

Balș

PTA 36 Balaura II Balș

PTA Moară Movileni circuite: 1, 2, 4

Liiceni

PTA 1 Liiceni circuit 1

08:00-12:00

Caracal

Celula 20 kV PA HOTEL din PTCZ 2

12:00-16:00

Caracal

Celula 20 kV PTCZ 6 din PTCZ 2

08:00-10:00

Corabia,
Sat
Vârtopu

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

ISSN: 22848800

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Editor
Lucian SANDU
Editorial
Mihai MĂCEȘ
Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Gighera

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Melinești,
Goiești

09:00 - 17:00

Tălpaș

PTA Nistoi - integral

09:00 - 17:00

Brabova

PTA 2 IAS Brabova

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

PTA CAP Galicea

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

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

09:00 - 17:00

Craiova,
Șimnicu
de Sus

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

09:00 - 17:00

Filiași

PTA Moară Filiași

09:00 - 17:00

Filiași

PTA Fabrica de Pâine Filiași

09:00 - 17:00

Melinești,
Filiași

PTA Vârtop

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

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

19.05

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

08:45-15:30

Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU

Data

ROM, PTA SAT Jieni

08:00 - 12:00

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

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

Rusănești,PTA Moară Rusănești, PTAb ALX-

Movileni

Scornicești,
Sat Pișcani,
Sat
MărgineniSlobozia

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 23 MAI – 29 MAI 2022

PTA 1+2+3 Rusănești,PTA Cazane

08:45 - 15:30

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

24.05

Localitatea

Distribuție
New Media Point

Marți, 17 Mai 2022

24.05

Zona de întrerupere
PTA 1 Gângiova, PTA 1 Comoșteni
PTA 1 Gighera
PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1
PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integral

PTA 1 Bodăieștii de Sus, PTAB 1 Fratoștița, PTA 4
Fratoștița, PTA Braniște, PTA Uscăci, PTA 3 Fratoștița,
PTA 5 Fratoștița, PT terți: PTA SMA Fratoștița

09:00 - 17:00

Giurgița

PTA Curmătura - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Podari

PTA 8 Podari (Nisipuri) - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Călărași

PTA SMA Călărași - circ. JT nr. 3

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

2

VÂLCEA

Miercuri, 18 Mai 2022

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 și 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

			

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:

Data

25.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00-12:00

Vădastra

PTA 6.42 Vinalcool Vădastra

12:00-16:00

Vădastra

PTA SI SRPP VI Vădastra

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

PTA Tehnomet, PTCZ BJATMA, PTCA IJLF,
PTCZ ICRA

Slatina

Distribuție
New Media Point

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

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 23 MAI – 29 MAI 2022

Zona de întrerupere

08:00-16:00

Director general
Cristi CONSTANTINESCU

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

25.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Gângiova

09:00 - 17:00

Gighera

PTA 1 Gighera

09:00 - 17:00

Melinești,
Goiești

PTA Odoleni - integral, PTA Muiereni - integral

09:00 - 17:00

Tălpaș

PTA Nistoi - integral

09:00 - 17:00

Brabova

PTA 2 IAS Brabova

09:00 - 17:00

Craiova

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

09:00 - 17:00

Sălcuța

PTA SMA (IMA) Foișor

09:00 - 17:00

Drănic

PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic

09:00 - 17:00

Malu
Mare

PTAB 1 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 4

09:00 - 17:00

Segarcea

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

09:00 - 17:00

Șimnicu
de Jos

PTA 1 Stațiunea Experimentală Șimnic (PT UM Radar
Șimnic)

09:00 - 17:00

Galiciuica

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

Craiova

PT 658 – str. Bariera Vâlcii, circ. JT nr. 6

Cârcea

PTAB 810 Cârcea - circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

09:00 - 17:00

Leu

Zona de întrerupere
PTA 1 Gângiova, PTA 1 Comoșteni

PTA 1 Galiciuica - circ. JT nr. 2

PTAM Blocuri Ferval - circ. JT nr. 1
PTA 5 Galicea, PTA 6 Galicea, PTA 7 Galicea
PTA 1 Leu, PTA 4 Leu, PTAB 8 Leu, PTA 2 Leu, PT
terți: PTA SERICICOL, PTA 1 Fermă Vegetală, PTA
VALCOS HOLDING

09:00 - 17:00

Robănești PTA RFI Robănești, PTA IAS Robăneștii de Sus, PTA
Robăneștii de Sus

09:00 - 17:00

Malu
Mare

PTAB 3 Preajba - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Călărași

PTA SMA Călărași - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Piscu
Vechi

PTA 1 Bodăieștii de Sus, PTAB 1 Fratoștița, PTA 4
Fratoștița, PTA Braniște, PTA Uscăci, PTA 3 Fratoștița,
PTA 5 Fratoștița, PT terți: PTA SMA Fratoștița

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

2

ACTUALITATE

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

Data

23.05

26.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Stoenești

PTA 2 Stoenești circuit 1, 2

08:45 - 15:30

Zănoaga

PTA 1 Zănoaga circuit 1

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Teslui

PTA 7 IGO Front B

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

Teslui

PTA 10 IGO Teslui

Corabia

PTCZ 6.13 Complex Corabia străzile: Ion Heliade
Rădulescu, Cuza Vodă

10:00-18:00

Slatina

PTA Vinacool

08:45-15:30

Cioroiu

PTA 1 Cioroiu circuit 6, PTA 2 Cioroiu circuit 1, 2

09:00-17:00

Ianca

PTA Pepinieră Ianca, PTA 3 Stație Irigații nr. 3
Agronova

08:00-12:00

Vețeni

PTA Vețeni

10:00-18:00

Comuna
VădăstrițaSat
Vădăstrița,
Comuna
Urzica-Sate
Urzica,
Stăvaru

PTA 1, 2, 3 Vădăstrița, PTA Sat Nou Vădăstrița,
PTA Moară Vădăstrița,PTA 1, 2 Urzica, PTA
Ateliere Tâmplărie Urzica, PTA 1, 2 Stăvaru

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Joi, 19 Mai 2022

A VI-a ediție a International
Conference of Mechanical
Engineering a început, la Craiova
Ediția a VI-a a manifestărilor
științifice International Conference
of Mechanical Engineering - ICOME
2022 a început, miercuri, la Craiova.
Evenimentele științifice vor avea loc
până pe 20 mai și sunt organizate
în anul omagial „75 de ani de la
înființarea Universității din Craiova”.
D e s c h i d e r e a m a n i fe s t ă r i l o r
științifice 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 științifice
este de a oferi cercetătorilor și
specialiștilor 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

Conference of Mechanical
Engineering, pe lângă conducerea
Facultății de Mecanică, au participat
studenți, dar și foști studenți care
au reușit să facă o adevărată carieră
după ce au terminat studiile. Aceștia
le-au vorbit tinerilor despre ambiție,
dar și despre cât de mult contează ca
fiecare să se implice în alte activități,
pe lângă facultate.
Cătălin ANGHEL
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

26.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Galicea
Mare

09:00 - 17:00

Galiciuica

09:00 - 17:00

Dăbuleni

Zona de întrerupere
PTA 1 Galicea
PTA 2 Galiciuica, PTA 3 Galiciuica
PTA 9 Dăbuleni, PTA 8 Dăbuleni, PTCZ SP/W1
Dăbuleni

09:00 - 17:00

Brabova,
Gogoșu

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

09:00 - 17:00

Ghindeni

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Călărași

PTA SMA Călărași - circ. JT nr. 3

09:00 - 17:00

Cetate

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

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

2

VÂLCEA

Vineri, 20 Mai 2022

Funcționari publici, găsiți incompatibili de ANI

Agenţia Naţională de Integritate
(ANI) a constatat starea de
incompatibilitate pentru doi
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 și funcția de consilier
juridic în sectorul privat.
”S-a aflat în stare de
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 și 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,
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

27.05
28.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45-15:30

Ianca

PTA 2 Ianca circuit 1, PTA 3 Ianca circuit 1

08:00-16:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ 33 Ec. Teodoroiu

08:00-16:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ 37 Ec. Teodoroiu

08:45-15:31

Ianca

PTA 3 Ianca circuit 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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alin. (1) din Legea 161/2003”, se
arată în comunicatul ANI.
De asemenea, Popa Florența Aura,
șef serviciu Resurse Umane în cadrul
Primăriei Mun. Drăgășani, 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 aflat în stare de
incompatibilitate în perioada 23
noiembrie 2017 – 17 august 2020,

întrucât a exercitat simultan cu
funcția publică de Șef serviciu în
cadrul Primăriei Mun. Drăgășani
și 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

			 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

27.05

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

Cioroiași,
Perișor,
Sălcuța,
Radovan

09:00 - 17:00

Dăbuleni

09:00 - 17:00
28.05

Localitatea

09:00 - 17:00

Ghindeni
Craiova

Zona de întrerupere
PTA Cioroiu Nou, PTA 1 Cioroiași, PTA CAP
Cioroiași, PTA 3 Cioroiași, PTA 2 Cioroiași, PTA
Cetățuia, PTA 3 Perișor, PTAB 4 Perișor, PTA 1
Perișor, PTA 2 Perișor, PTA Mârza, PTA Mărăcine,
PTA Târnava, PT terți: PTA Pompe Ape Cioroiași,
PTA CAP Pompe Apă Perișor, PTA SMA Perișor,
PTA Fermă Perișor, PTA Asfalt Perișor
PTA 11 Dăbuleni - circ. JT nr. 2, PTA 14 Dăbuleni circ. 1+2
PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5
PT 646 – străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului,
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terți: PT 31str. Bariera Vâlcii

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

2

OLT

Luni, 23 Mai 2022

Peste 1.000 de oameni la bursa locurilor de muncă

Peste 1.100 de olteni și-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 își 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 și 92 la Caracal.
Președintele ANOFM, Florin Cotoșman,
a precizat că evenimentul este foarte
important pentru că aduce în același
loc firme și persoane ce își caută un
loc de muncă.
„Evenimentul este foarte
important pentru că oferă o șansă
pentru ocuparea mult mai rapidă și
facilă a locurilor de muncă vacante,
faptul că atât angajatorii, cât și
persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă se întâlnesc, oferă un
dialog mai ușor între ei, într-un singur

			 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:

Data
30.05

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 8 Caracal - str. Viilor

12:00 - 16:00

Caracal

Trafo PTA 12 Caracal - str. Valter Mărăcineanu

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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loc și un timp relativ redus. La nivel
național, Bursa s-a desfășurat în 77
de locații, unde avem 1.800 de agenți
economici, cu peste 31.000 de locuri
de muncă”, a declarat președintele
ANOFM, Florin Cotoșman, născut în
județul Olt.
Șeful AJOFM Olt, Constantin Cîtu,
a precizat că foarte multe persoane
își caută loc de muncă în această
perioadă, pentru că este știut 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 și oamenii își caută un loc
de muncă. Avem locuri de muncă din
toate sectoarele”, a spus președintele
AJOFM Olt, conform aceleiași surse.
Alexandru NICA

			 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

09:00 - 17:00
28.05

29.05

30.05

Localitatea

Craiova

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

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

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

09:00 - 17:00

Fărcaș

PTA 1 Golumbu, PTA 2 Golumbu

09:00 - 17:00

Podari

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

09:00 - 17:00

Orodel

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 5 Băilești - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Lipovu,
Întorsura

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

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

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

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

2

VÂLCEA

Marți, 24 Mai 2022

Accident rutier în Vâlcea. Mama și fiul la spital
Un accident rutier a avut loc luni
dimineață în localitatea Seaca din
județul Vâlcea. În incident au fost
implicate un autoturism și un TIR
care transporta mașini. În urma
impactului frontal o femeie și un copil

de 7 ani, care se aflau în autoturism,
au rămas încarcerați.
La fața locului s-au deplasat atât
polițiștii cât și pompierii ISU. Copilul
a fost primul salvat din autoturism.
Acesta a fost preluat şi evaluat de

			 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:

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

31.05

Localitatea
Comuna
CezieniSate:
Cezieni,
Bondrea,
Corlătești

Zona de întrerupere

PTA Cezieni-Bondrea, PTA Fermă Bondrea,
Corlătești, PTA CAP Cezieni, PTA 1, 2, 3
Cezieni, PTA Gospodărie Apă Cezieni

08:00 - 12:00

Drăgănești Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgănești - str. Colonel
Năstase

12:00 - 16:00

Drăgănești Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgănești - str. Colonel
Năstase

08:45 - 15:30

Alunișu

PTA 2 Alunișu circuit 1

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

			 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

09:00 - 17:00

Cetate

PTA S.I. SPA 1 Cetate

09:00 - 17:00

Cetate

PTA Moară Țărănească Cetate

09:00 - 17:00

Cetate

PTA ITA Cetate

09:00 - 17:00

Telui

09:00 - 17:00
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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
frac t ur i la nive lul me mbre lor

31.05

Teslui, Leu,
Drăgotești

Zona de întrerupere

PTA Teslui, PTA Fermă Preajba de Pădure, PTA
Coșereni, PTA Preajba de Pădure, PTA Bondrea, PTA
Fermă Bondrea, PT terți: PTAB Fermă Bovine Teslui,
PTA Stație Alimentare Apă Teslui
PTA 1 Țărțăl (Fântânele), PTA 2 Țărțăl, PTA 2 Teslui,
PTA Gospodărie Apă Teslui, PTA Viișoara Mică, PTA
Viișoara Mare, PTA 1 Drăgotești, PTA 2 Drăgotești,
PTA SMA Drăgotești
PT terți: PTA 1 IAS Leu, PTA SA Drăgotești

09:00 - 17:00

Orodel

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 5 Băilești - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Lipovu,
Întorsura

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

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

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

2

EVENIMENT

Accident pe Calea București.
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 București, din
municipiul Craiova, marți dimineața.
În evenimentul rutier au fost implicate
două autoturisme conduse de un
bărbat de 55 de ani, din municipiul
Craiova și un tânăr de 29 de ani din
comuna Coșoveni.

„În dimineața zilei de 24 mai a.c.,
polițiștii Biroului Rutier Craiova au
fost sesizați cu privire la faptul că, pe
strada Calea București, 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,
foto: Facebook/Info trafic Craiova și Dolj

			

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:

Data

27.05

Miercuri, 25 Mai 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45-15:30

Ianca

PTA 2 Ianca circuit 1, PTA 3 Ianca circuit 1

08:00-16:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ 33 Ec. Teodoroiu

09:00-15:30

Rusănești

PTA Moară Chirea

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

			 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

27.05

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

a fost transportată la spital, pentru
acordarea de îngrijiri medicale”,
informează IPJ Dolj.
Conducătorii auto au fost testaţi
cu aparatul alcooltest, rezultatul

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere
PTA Cioroiu Nou, PTA 1 Cioroiași, PTA CAP
Cioroiași, PTA 3 Cioroiași, PTA 2 Cioroiași, PTA
Cetățuia, PTA 3 Perișor, PTAB 4 Perișor, PTA 1
Perișor, PTA 2 Perișor, PTA Mârza, PTA Mărăcine,
PTA Târnava, PT terți: PTA Pompe Ape Cioroiași,
PTA CAP Pompe Apă Perișor, PTA SMA Perișor,
PTA Fermă Perișor, PTA Asfalt Perișor

09:00 - 17:00

Cioroiași,
Perișor,
Sălcuța,
Radovan

09:00 - 17:00

Dăbuleni

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

09:00 - 17:00

Ghindeni

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

09:00 - 17:00

Lipovu,
Întorsura

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

01.06

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

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

2

PUBLICITATE

			 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:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Drăgănești

Trafo PTA 17 SMA Drăgănesti - str. General
Teiușanu

12:00 - 16:00

Drăgănești

Trafo PTA 18 Pompare Drăgănesti - str. Dudești

09:00 - 12:00

Priseaca

Zona de întrerupere

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

Dobrosloveni PTA 2 Dobrosloveni circuit 2

02.06

08:45 - 15:30

Pâșcoveni

			 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

PTA Moară Priseaca

Comuna
Sârbii
PTA 2 Vitănești
Măgura-Sat
Vitănești
PTA 2 Pâșcoveni circuit 2

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

28.05

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

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Cârna

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos,
Cârna

29.05
00:00 - 01:00
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Joi, 26 Mai 2022

02.06

Craiova

Zona de întrerupere
PT 646 – străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei,
Vişinului, PT 635 – străzile: Carpenului, Plopului,
Merişorului, Trandafirului, Viilor, Teilor, PT terți: PT 31str. Bariera Vâlcii
PT terț: PT SPD 2 Dunăreni
PTA 1 Măceșu de Jos, PTA 2 Măceșu de Jos, PTA
Spital Măceșu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni,
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni,
PT terți: PT SMA Măceșu de Jos, PTA CAP Cârna
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, Făgăraș , 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
PT terț: PT SPD 2 Dunăreni
PTA 1 Măceșu de Jos, PTA 2 Măceșu de Jos, PTA
Spital Măceșu de Jos, PTA 1 Săpata, PTA 2 Dunăreni,
PTA 1 Dunăreni, PTA 3 Cârna, PT Piscicola Dunăreni,
PT terți: PT SMA Măceșu de Jos, PTA CAP Cârna
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, Făgăraș , 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

09:00 - 17:00

Calafat

PTA SMA Calafat

09:00 - 17:00

Cetate

PTA 1 Cetate, PTA 5 Cetate, PT terți: PTCZ Munca
Cetate

09:00 - 17:00

Orodel

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 5 Băilești - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Perișor

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

09:00 - 17:00

Lipovu,
Întorsura

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

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

2

MEHEDINȚI

Vineri, 27 Mai 2022

Consiliul Județean vrea să
atragă noi investitori

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro
În contextul încheierii unui acord
de parteneriat între Uniunea Naţională
a Patronatului Român (UNPR) și
organizațiile patronale / corpurile
profesionale din județul Mehedinți,
vicepreședinții Consiliului Județean
Mehedinți, Ramona Cupă și Ionică

Negru, au avut o întrevedere cu
președintele UNPR, Ioan Lucian.
Discuțiile s-au axat pe stabilirea
unor legături între autoritățile
județene și reprezentanții mediului
de afaceri în vederea creării unei
strategii de comunicare cu scopul
final de a contribui la dezvoltarea
economică, atragerea de investitori
și susținerea unor acțiuni de interes

			 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:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00
03.06

Zona de întrerupere

Slatina

Trafo 1 PTCZ 16 Crișan III, str. Aleea Muncii

12:00 - 16:00

Slatina

Trafo 2 PTCZ 16 Crisan III , str. Aleea Muncii

08:45 - 15:30

Pâșcoveni

PTA 3 Pâșcoveni circuite: 1, 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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pentru locuitorii județului Mehedinți.
În mesajul transmis președintelui
UNPR, Ioan Lucian, vicepreședintele
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
d e p a r t e n e r i a t î n t re U n i u n e a
Naţională a Patronatului Român și
reprezentanții Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Mehedinți,
Baroul Mehedinți, Colegiul Medicilor
Mehedinți, Colegiul Farmaciștilor,
Uniunea Națională a Practicienilor în
Insolvență, Filiala Mehedinți.

			 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:

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Băilești

PTA IJVMR Băilești, PTA CLF Băilești

09:00 - 17:00

Băilești

PTA Bucătărie 2 Băilești

09:00 - 17:00

Orodel

PTA 3 Orodel - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Băilești

PTA 5 Băilești - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Perișor

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

09:00 - 17:00

Lipovu,
Întorsura

04.06

09:00 - 17:00

Perișor

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

05.06

09:00 - 17:00

Perișor

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

Data

03.06

Zona de întrerupere

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

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

2

ACTUALITATE

Luni, 30 Mai 2022

Alt Prefect la Dolj. Dana Barbu a demisionat
Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro
Dana Barbu a demisionat din
funcția de prefect de Dolj. Dan
Diaconu este propus să-i ia locul.
„În ședința de azi, 29 mai 2022,
a Biroului Permanent Județean al
PSD Dolj, doamna prefect Daniela

Gheorghița Barbu i-a înștiințat pe
colegi că nu mai dorește să continue
în funcție, invocând motive personale.
Membrii BPJ ai PSD Dolj au luat
act de dorința acesteia și 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 șase

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 și îi urăm succes
domnului Dan Diaconu!”, potrivit PSD
Dolj.

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

			

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:

Data

06.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ 22 Crișan III, Strada Aleea
Muncii

12:00 - 16:00

Slatina

Trafo 2 PTCZ 22 Crișan III, Strada Aleea Muncii

09:00-17:00

Topana

PTA Căndălești,PTA Gojgărăi,PTA
Ciorâca(Topana),PTA Ungureni,PTA Pompa apă
Ungureni,PTA Ciomagești-Giuglani(Argeș)

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

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 și soția sa s-au

Distribuție
New Media Point

întors de la botez, ar fi găsit camera,
în care țineau banii, răvășită. Acela
a fost momentul în care cei doi
și-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 făptași și să
recupereze prejudiciul.
Localnicii povestesc că familia
edilului are câteva afaceri: deține un
magazin și, totodată, are în arendă
mai multe terenuri agricole și 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

06.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Cioroiași

PTA Cetățuia, PTA Cioroiu Nou

09:00 - 17:00

Cioroiași

PTA Ionele - Cioroiu Nou

09:00 - 17:00

Orodel

PTA 3 Orodel - integral

09:00 - 17:00

Perișor

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

Zona de întrerupere

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

2

ACTUALITATE

STUDIU: De ce unele
persoane care
fumează nu fac
cancer pulmonar!

			 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

07.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Goicea

09:00 - 17:00

Desa,
Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Craiova

Zona de întrerupere
PTA 1 Goicea Mare - circ. JT nr.1+ 3, PTA 1 Goicea
Mică - circ. JT nr.2
PTA 2 Desa, PTA 4 Desa (Desecări), PTA 3 Ciupercenii
Noi
PT 642 - str. Caracal, PECO Petrom, PT 730 – str. Geniştilor, PT 637str. Potelu, blocuri ANL, PTA
653 - străzile: Geniştilor, Infanteriei, Marinei, Vânători de Munte,
Aviatorilor, Antiaeriană, Independenţei, Detaşamentul Paulis, Eroii
Sanitari, PT 792 - str. Veteranilor, PT 734 - str. Geniştilor, PT 291 CAP Branişte, PT 155 - străzile: Homer, Școlii, Codlea, Odesa și
aleile aferente, Tarcăului, Potelu, Ecoului, Bucura, Petria, Fundătura,
Homer, Bechetului, PT 601 – străzile: Bucura, Potelu, Oltenița,
Eroului, PT 634 – str. Potelu, PT 697 - str. Potelu, blocuri A.N.L, PT
108 – străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, Sebeș, Potelu, Eroului,
Oltenița, Brateș, Bârsești, Mirăslău, Livezi, Popova, Bucura, PT 68 str. Popova şi aleile aferente, Bucura şi aleile aferente, Potelu şi aleile
aferente, Nedeia, Oltenița, Eroului, Corcova, PT
186 – străzile: Bihorului, Ipotești, Codlea,Tarcăului, Odesa și aleile
aferente, Bucura și aleile aferente, Bechetului și aleile aferente,
Homer, Petria, Ecoului, Geniștilor, PT 602 – străzile: Homer,
Bechetului și aleile aferente, Ecoului, Petrila, Odesa și aleile aferente,
PT terți: PT 700 - stație Carburanți, PTA 767 Shandong Ningjian
(cart. Chinezesc), PTA 721 - str. Eroilor Sanitari, PT 675 – ETHOS,
PT 710 - Direcția Sanitar – Veterinară

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

Marți, 31 Mai 2022

Fumatul de țigări este principalul
factor de risc pentru cancerul pulmonar,
produsele din tutun cauzând în SUA
peste 90% dintre decesele cauzate de
această boală.
Majoritatea fumătorilor pe viață nu
fac însă cancer, mister pe care oamenii
de știință încearcă să-l rezolve de foarte
mult timp. O nouă lucrare sugerează că
genetica are un rol important de jucat.
Studiul s-a bazat pe datele colectate
de la 14 persoane care nu au fumat
niciodată și de la 19 persoane care fumau
țigări în diferite cantități.
Mutațiile din plămânul uman cresc
odată cu vârsta, deteriorarea ADN-ului
este mai accentuată în rândul fumătorilor.

Numărul e țigări fumate a fost legat de o
creștere a ratei de mutație celulară, însă
aproximativ 23 de ani de fumat un pachet
pe zi, acest risc se stabilizează.
Rezultatele acestui studiu relevă că
cei mai mari fumători nu au avut cea
mai mare încărcătură de mutații, lucru
care poate fi datorat unor sisteme foarte
efciente de reparare a leziunilor din ADN
sau de detoxifiere a fumului de țigară.
Descoperirile ar putea explica de ce
80 până la 90 la sută dintre fumătorii
pe viață nu dezvoltă niciodată cancer
pulmonar și de ce e unele persoane care
nu fumează deloc dezvoltă tumori.
Sursă text: sciencealert.com

			 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:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Drăgănești

Trafo PTA 17 SMA Drăgănesti - str. General
Teiușanu

12:00 - 16:00

Drăgănești

Trafo PTA 18 Pompare Drăgănesti - str. Dudești

09:00 - 12:00

Priseaca

02.06
12:00 - 15:00
08:45 - 15:30

03.06

PTA Moară Priseaca

Comuna Sârbii
Măgura-Sat
PTA 2 Vitănești
Vitănești
Dobrosloveni PTA 2 Dobrosloveni circuit 2

08:45 - 15:30

Pâșcoveni

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

Slatina
Slatina

PTA Vinacool circuit 3 Strada Nicolae Bălcescu
Trafo 1 PTCZ 16 Crișan III, str. Aleea Muncii

12:00 - 16:00

Slatina

Trafo 2 PTCZ 16 Crisan III , str. Aleea Muncii

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

Pâșcoveni
Slatina

PTA 2 Pâșcoveni circuit 2

PTA 3 Pâșcoveni circuite: 1, 2
PTAB Billa Slatina, circuit 2, str. Cornișei

Izbiceni

PTA 6.51 Izbiceni 2 circuit 3, PTA 6.88 Piață
Izbiceni circuit 1, 2, 4

08:00-12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 7 Caracal, Strada Înfrățirii

12:00-16:00

Caracal

Trafo PTA 11 Caracal, Strada Gheorghe Doja,
Strada Elena Doamna

09:00-17:00

Topana

PTA Căndălești,PTA Gojgărăi,PTA
Ciorâca(Topana),PTA Ungureni,PTA Pompa apă
Ungureni,PTA Ciomagești-Giuglani(Argeș)

10:00-18:00

Grădinari

08:45-15:30
07.06

Zona de întrerupere

PTA Petculești

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

