
PUBLICITATE9 Luni, 4 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

11.07 PTAB Carier Satu Nou - Celulă 20 kV TrafoSlatina08:00 - 16:00
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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Pleniţa, PTA 2 Pleniţa, PTA 4 PleniţaPleniţa11.07

09:00 - 17:00 PTA 2 Români Poiana MarePoiana Mare

09:00 - 17:00
PTA AGP Vectorial, PT terţi: PTA ACM Alpha Grup SRL, 
PTA Prima Serv, PTA Kober, PTAB Anv. Marigaz, PTA 
Vodafone Cârcea, PTCZ Avicola Rase Grele, PTA SC RM 
Motors Company SRL, PTA MIGELIN, PTA Eurogrup, 
PTA ADM Farm SRL, PTAB Carpat Beton, PTAB 
ECOPLANT, PTAB PHARMA IASI, PTA Grosbi Impex SRL

Cârcea, 
Malu 
Mare

06.07

PTA 3 Moţăţei, PTA CAP Steagu Roşu Moţăţei, PTA IAS 
Mişoaica, PTAB 2 Moţăţei, PTA 5 Moţăţei, PTA 6 Moţăţei, 
PTA 4 Moţăţei, PTA 1 Moţăţei, PTA 7 Moţăţei, PT terţi: PTA 
Gospodărie Apă Moţăţei

09:00 - 17:00 Moţăţei

PTA 5 Pleniţa - integral09:00 - 17:00 Pleniţa

PT 551 - străzile: Carol I, Calea Bucureşti, 
Gheorghe Bariţiu, PT 552 - cart. Calea Bucureşti, 
zona blocurilor: 15A, 17A, 17B, 17C, 17D, 21A, 
21B, 21C, 21D, 23A, 23B, 23C, 27A, 27B, 27C, 
străzile: Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Carol 
I, Mihai Eminescu, P. T. nr.15 Calea Bucureşti, PT 
199 - Piaţa Centrală, străzile: Nicolae Bălcescu, 
bld. I.C.Brătianu, zona blocurilor: 27A, 27B, 27C, 
27D, 29A, 29B, PT 562 - străzile: Fraţii Goleşti, 
Calea Bucureşti, Vasile Alecsandri, zona blocurilor: 
31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 29 A, 29 B, A 18, A  24, 
C.T., societăţi aflate în incinta pieţei centrale, S.C. 
Contas, PT 166 - străzile: Vasile Alecsandri, Fraţii 
Goleşti, Mircea Cel Bătrân, Emanoil Chinezul, zona 
blocurilor: F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, G3, 
G4, G5, G6 G7, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, 
PT 164 - străzile: Vasile Alecsandri, Banu Mihalcea, 
Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: G1, G2, H1, H2, 
H3, E13, E14, E15, E16, F4, F5, F6, PT 527 - cart. 
Calea Bucureşti, zona blocurilor: A23, A24, A14, 
A15, A6, A17, A18, A19, A20, A21, A22, 17A, 17B, 
17C, 17D, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 
17 A, 17B, 17D

00:00 - 01:00 Craiova

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

11.07 LEA JT PTA Glăvile 2 - circuitul 1Glăvile09:00 - 12:00

06.07

PTA SI SRP V VădastraVădastra08:00 - 12:00
PTA 6.134 CAP VădastraVădastra12:00 - 16:00
PTA Piepteşti Văleni circuit 1, 2Văleni08:45 - 15:30

S1016, S1729, PTA Seaca
Comuna 
Poboru-

sat 
Seaca

09:00 - 17:00

PTCZ 2 Progresul II - str. Sergent Major Dorobaţu 
Constantin, nr. 13

Slatina09:00 - 17:00

PTA Staţie de Sortare, PTAB Trans Company, 
PTCZ Pompe Olteţ, PC Extragere Agregare Cioroiu

Fălcoiu, 
Ipoteşti

08:30 - 16:30

Iridex: „Nu mai aruncaţi cărbuni încinşi sau 
mucuri de ţigări aprinse, în gunoi!”

Atenţ ie !  Nu  ma i  a runca ţ i 
cărbuni încinşi sau mucuri de ţigări 
aprinse, în gunoi. Se pot produce 
adevărate tragedii! Echipa Iridex 
Group Salubrizare s-a confruntat în 
ultima săptămâna cu două incidente 
grave. Deşeurile s-au aprins în două 
autogunoiere şi a fost nevoie de 
intervenţia pompierilor, pentru a fi 

evitată producerea unei tragedii sau 
a unor pierderi materiale. În ambele 
situaţii cauza izbucnirii incendiului a 
fost aruncarea unor cărbuni încinşi, în 
pubela destinată deşeurilor reziduale 
colectate de la agenţii economici.

Prin urmare, atragem atenţia 
tuturor doljenilor, dar mai ales 
agen ţ i l o r  e conom i c i  a sup ra 

responsabilităţii sortării atente a 
deşeurilor, pentru evitarea unor 
tragedii.

Resturile de mâncare, scutecele de 
unică folosinţă, conţinutul sacului de 
aspirator, cenuşa din sobe, mucurile 
de ţigară (stinse în scrumieră), 
cărbunii stinşi se aruncă în PUBELA 
NEAGRĂ.

Rugăm cetăţenii să înţeleagă 
importanţa colectării separate şi 
atente a deşeurilor.

Cum sortăm corect deşeurile?
Cele mai răspândite şi valoroase 

materiale recuperate din casă sau de 
la birou sunt împărţite în 3 categorii 
principale:

- hârtie&carton - pubela albastră;
- plastic&metal - pubela galbenă;
- sticlă - pubela verde.



PUBLICITATE9 Marți, 5 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

12.07

PTA 1, 2, 3, 4 Iancu Jianu, PTA Puţuri Apă Iancu 
Jianu

Jancu 
Jianu

09:00 - 14:00

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA Catane - circ. JT nr. 1+2Negoi12.07

09:00 - 17:00 PTA SI Staţie Horezu Poenari, PTA 1 Horezu 
Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA IMA Horezu 
Poenari

Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PTA Murgaşi - circ. JT nr. 1, PTA Balota de Jos - circ. 
JT nr. 1

Murgaşi

07.07 09:00 - 17:00

PTA Fermă Pomicolă Radovan, PTA CRR Lipovu, PTA 
2 Lipovu,  PTA 1 Întorsura, PTA 2 Întorsura, PTA 
3 Întorsura, PTA 1 Radovan, PTA 2 Radovan, PTA 
Fântânele
PT terţi: PTA LUJER, PTA Solarii Lipovu, PTA 
Agrifarm SRL, PTA SA Radovan, PTA IMA Radovan, 
PTA Dan Gheorghe

Lipovu, 
Întorsura, 
Radovan

09:00 - 17:00 PT 660 - sat Branişte, circ. JT nr. 5Podari

00:00 - 01:00

PT 551 - străzile: Carol I, Calea Bucureşti, 
Gheorghe Bariţiu, PT 552 - cart. Calea Bucureşti, 
zona blocurilor: 15A, 17A, 17B, 17C, 17D, 21A, 
21B, 21C, 21D, 23A, 23B, 23C, 27A, 27B, 27C, 
străzile: Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Carol 
I, Mihai Eminescu, P. T. nr.15 Calea Bucureşti, PT 
199 - Piaţa Centrală, străzile: Nicolae Bălcescu, 
bld. I.C.Brătianu, zona blocurilor: 27A, 27B, 27C, 
27D, 29A, 29B, PT 562 - străzile: Fraţii Goleşti, 
Calea Bucureşti, Vasile Alecsandri, zona blocurilor: 
31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 29 A, 29 B, A 18, A  24, 
C.T., societăţi aflate în incinta pieţei centrale, S.C. 
Contas, PT 166 - străzile: Vasile Alecsandri, Fraţii 
Goleşti, Mircea Cel Bătrân, Emanoil Chinezul, zona 
blocurilor: F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, G3, 
G4, G5, G6 G7, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, 
PT 164 - străzile: Vasile Alecsandri, Banu Mihalcea, 
Mircea Cel Bătrân, zona blocurilor: G1, G2, H1, H2, 
H3, E13, E14, E15, E16, F4, F5, F6, PT 527 - cart. 
Calea Bucureşti, zona blocurilor: A23, A24, A14, 
A15, A6, A17, A18, A19, A20, A21, A22, 17A, 17B, 
17C, 17D, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, 
17 A, 17B, 17D

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Sat Catane Noi, PTA Port Rast, PTA 3 Rastu 
Nou, PTA 4 Rastu Nou

Catane, 
Rast

PTA SPP 22, PTA SPP 20, PT terţi: PTSol SPP 24, PTA 
Stanciu Mugurel, PTA SP AGROFORTEX, PTSol SPP 22, 
PTSol SPP 21

09:00 - 17:00 Segarcea

PTA 6.27 Grojdibodu circuit 2, 3Grojdibodu08:45 - 15:30
Celulă 20 kV Trafo PTAB PennySlatina08:00 - 16:00

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

12.07
LEA JT PTA Glăvile 2 - circuitul 1Glăvile09:00 - 12:00
LEA JT PTA Făureşti Zătreni - circuitul 1Zătreni09:00 - 12:00

07.07

PTA Clolcociov, PTA Iniţiativă Offset, PTAb Moară 
Ivern, PTA Poenii, PTA Zorleasca, PTAB 2 Anuta, PTA 
Staţie de Sortare Primacons, PTA SC Nicodem F-ca 
de Cherestea, PTA Alternativ,PTA SC Zeyno, PTCZ 
Pican Dara SRL, PTA Salubries,PTAb SC Benteler, 
PTCA Itsaia, PTAb Ioka, PC Mihai Trade, PTAb RAR, 
PTA Depozit Slatina Adela, PTA ILF, PTA SC Bal, PTAB 
Loctrans, PTCZ Liceu de Construcţii

Slatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ SRP VI VădastraVădastra12:00 - 16:00
PTAB Regele Ferdinand, circuit 3, 4, str. Regina 
Maria, nr. 25 A

Slatina09:00 - 12:30

PTCZ 28 Caracal, circuit 5, str. Aleea Dragoş Vodă, 
bloc A1 a, scara 2

Caracal09:00 - 17:00



ACTUALITATE9 Miercuri, 6 Iulie 2022

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Orodel - circ. JT nr. 1+2Orodel13.07

09:00 - 17:00 PTA CRR 1 Poiana Mare, PTA CRR 2 Poiana Mare, 
PTA CAP Timpuri Noi

Poiana Mare

09:00 - 17:00 PTA Balota de Jos- circ. JT nr. 2, PTA Buşteni - circ. JT 
nr. 1+2

Murgaşi

08.07

09:00 - 17:00 PTCZ PTTR FiliaşiFiliaşi

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârtop, PTA 1 Suharu, PTA 1 Bucovicior, PTA 
2 Bucovicior

Vârtop, Vela

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

13.07

PTA Bogdăneşti 1Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 2Bujoreni09:00 - 17:00

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

13.07
PTA Mandra Văleni circuit 1, 2Văleni08:45 - 15:30
Trafo 1 PTCZ 15 CaracalCaracal08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 16 CaracalCaracal12:00 - 16:00

PTA Bogdăneşti 3Bujoreni09:00 - 17:00
LEA JT PTA Bărcăneşti Stăneşti - circuitul 1Stăneşti09:00 - 12:00

PTA Prodăneşti 1, PTA Prodăneşti 2, PTA Marcea 1, 
PTA Marcea 2

Ioneşti09:00 - 12:00

PTA Pepinieră Ioneşti (terţ), PTA Staţie Epurare 
Ioneşti (terţ), PTA Moară Calcar (terţ), PTCZ SI CHE 
Ioneşti (terţ)

Ioneşti10:00 - 14:00

PTA Aureşti, PTCZ Irigaţii Orleşti (terţ)Orleşti13:00 - 18:00
PTA Infoserv 1 (terţ), PTA Infoserv 2 (terţ)Ioneşti13:00 - 18:00

PTCZ SI CHE Zăvideni (terţ), PTA Epurare Prundeni 
(terţ), PTAB CEF Lugasol 2 (terţ), PC Lugasol 1 (terţ), 
PTAB CEF Galusol 2 (terţ), PC Galusol 1 (terţ), PTAB 
Erevgreen 2 (terţ), PC Erevgreen 1(terţ)

Prundeni13:00 - 18:00

PTA Rudari, PTCZ Pompe Apă 1 Rudari (terţ)Drăgăşani13:00 - 18:00

11.07

LEA JT PTA Glăvile 2 - circuitul 1Glăvile09:00 - 12:00
PTA Masa lui Traian (terţ)Brezoi09:00 - 17:00

PTA Parking Lotrişor (terţ)Brezoi09:00 - 17:00
PTA Motel Lotrişor, PTA Gara Turnu (terţ), PTA 
Mănăstirea Turnu (terţ)

Călimăneşti09:00 - 17:00

Scăldatul în râuri, 
interzis

Având în vedere creşterea 
temperaturilor şi odată cu aceasta 
tentaţia cetăţenilor de a se scălda, 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu 
Craiova anunţă că este interzisă 
îmbăierea în apele curgătoare, 
acestea neîndeplinind condiţiile 
pentru a fi folosite în acest scop.

Pentru a conştientiza populaţia 
de riscul pe care şi-l asumă dacă se 
scaldă în apele Jiului - expunere la 
îmbolnăvire şi înec - „A.B.A «Jiu» 
Craiova a amplasat pe malul râului 
Jiu plăcuţe cu «Scăldatul interzis». 
Drept urmare facem apel încă 
odată către cetăţeni să ţină cont de 
avertismentele înscrise pe plăcuţe 
şi să nu se aventureze la scăldat în 
apele Jiului”.

„Suntem conştienţi că panourile 
de avertizare nu sunt de ajuns pentru 
a-i opri pe cetăţeni să facă o baie în 
Jiu. Subliniem faptul că râul Jiu nu-i 
loc amenajat pentru scăldat, chiar 
dacă zeci de oameni care nu respectă 
interdicţia vin zilnic să înoate aici. 
Este cunoscut faptul că scăldatul în 
locuri neamenajate corespunzător 
determină şi riscuri majore pentru 
sănătate pe lângă pericolul de înec. 
Trebuie evitat scăldatul în locurile 
neamenajate sau în preajma lucrărilor 
hidrotehnice. De aceea vă rugăm: 

Respectaţi avertismentul!”, director 
A.B.A Jiu, Marin Talău.

Admin i s t ra ţ i a  Baz ina lă  de 
Apă Jiu recomandă populaţiei să 
aleagă ştrandurile şi zonele special 
amenajate, cu respectarea măsurilor 
de siguranţă.

Bine de ştiut…
- Barajele, bazinele de liniştire, 

bazinele de decantare, stăvilarele, 
pragurile de fund, etc. nu sunt zone 
destinate activităţilor de agrement, 
fie că vorbim de înot, pescuit sau 
sporturi nautice.

- Persoanele care se află la plajă, 
la scăldat sau practică pescuitul în 
zonele neamenajate, în special în 
aval de lacurile de acumulare, se 
expun pericolului în cazul apariţiei 
unor viituri.

- Evacuarea controlată a unor 
debite de apă din lacuri le de 
acumulare se poate realiza oricând. 
Astfel, cetăţenii pot fi surprinşi de 
creşteri bruşte de nivel şi debit.

- Curenţii care se formează 
în apropierea barajelor în timpul 
d e ve r s ă r i i  s a u  f u n c ţ i o n ă r i i 
hidrocentralelor sunt foarte puternici 
şi pun în pericol viaţa celor care se 
aventurează în aceste lacuri.

Vera IONESCU



ACTUALITATE9 Miercuri, 6 Iulie 2022

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Orodel - circ. JT nr. 1+2Orodel13.07

09:00 - 17:00 PTA CRR 1 Poiana Mare, PTA CRR 2 Poiana Mare, 
PTA CAP Timpuri Noi

Poiana Mare

09:00 - 17:00 PTA Balota de Jos- circ. JT nr. 2, PTA Buşteni - circ. JT 
nr. 1+2

Murgaşi

08.07

09:00 - 17:00 PTCZ PTTR FiliaşiFiliaşi

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârtop, PTA 1 Suharu, PTA 1 Bucovicior, PTA 
2 Bucovicior

Vârtop, Vela

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

13.07

PTA Bogdăneşti 1Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 2Bujoreni09:00 - 17:00

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

13.07
PTA Mandra Văleni circuit 1, 2Văleni08:45 - 15:30
Trafo 1 PTCZ 15 CaracalCaracal08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 16 CaracalCaracal12:00 - 16:00

PTA Bogdăneşti 3Bujoreni09:00 - 17:00
LEA JT PTA Bărcăneşti Stăneşti - circuitul 1Stăneşti09:00 - 12:00

PTA Prodăneşti 1, PTA Prodăneşti 2, PTA Marcea 1, 
PTA Marcea 2

Ioneşti09:00 - 12:00

PTA Pepinieră Ioneşti (terţ), PTA Staţie Epurare 
Ioneşti (terţ), PTA Moară Calcar (terţ), PTCZ SI CHE 
Ioneşti (terţ)

Ioneşti10:00 - 14:00

PTA Aureşti, PTCZ Irigaţii Orleşti (terţ)Orleşti13:00 - 18:00
PTA Infoserv 1 (terţ), PTA Infoserv 2 (terţ)Ioneşti13:00 - 18:00

PTCZ SI CHE Zăvideni (terţ), PTA Epurare Prundeni 
(terţ), PTAB CEF Lugasol 2 (terţ), PC Lugasol 1 (terţ), 
PTAB CEF Galusol 2 (terţ), PC Galusol 1 (terţ), PTAB 
Erevgreen 2 (terţ), PC Erevgreen 1(terţ)

Prundeni13:00 - 18:00

PTA Rudari, PTCZ Pompe Apă 1 Rudari (terţ)Drăgăşani13:00 - 18:00

11.07

LEA JT PTA Glăvile 2 - circuitul 1Glăvile09:00 - 12:00
PTA Masa lui Traian (terţ)Brezoi09:00 - 17:00

PTA Parking Lotrişor (terţ)Brezoi09:00 - 17:00
PTA Motel Lotrişor, PTA Gara Turnu (terţ), PTA 
Mănăstirea Turnu (terţ)

Călimăneşti09:00 - 17:00

Scăldatul în râuri, 
interzis

Având în vedere creşterea 
temperaturilor şi odată cu aceasta 
tentaţia cetăţenilor de a se scălda, 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu 
Craiova anunţă că este interzisă 
îmbăierea în apele curgătoare, 
acestea neîndeplinind condiţiile 
pentru a fi folosite în acest scop.

Pentru a conştientiza populaţia 
de riscul pe care şi-l asumă dacă se 
scaldă în apele Jiului - expunere la 
îmbolnăvire şi înec - „A.B.A «Jiu» 
Craiova a amplasat pe malul râului 
Jiu plăcuţe cu «Scăldatul interzis». 
Drept urmare facem apel încă 
odată către cetăţeni să ţină cont de 
avertismentele înscrise pe plăcuţe 
şi să nu se aventureze la scăldat în 
apele Jiului”.

„Suntem conştienţi că panourile 
de avertizare nu sunt de ajuns pentru 
a-i opri pe cetăţeni să facă o baie în 
Jiu. Subliniem faptul că râul Jiu nu-i 
loc amenajat pentru scăldat, chiar 
dacă zeci de oameni care nu respectă 
interdicţia vin zilnic să înoate aici. 
Este cunoscut faptul că scăldatul în 
locuri neamenajate corespunzător 
determină şi riscuri majore pentru 
sănătate pe lângă pericolul de înec. 
Trebuie evitat scăldatul în locurile 
neamenajate sau în preajma lucrărilor 
hidrotehnice. De aceea vă rugăm: 

Respectaţi avertismentul!”, director 
A.B.A Jiu, Marin Talău.

Admin i s t ra ţ i a  Baz ina lă  de 
Apă Jiu recomandă populaţiei să 
aleagă ştrandurile şi zonele special 
amenajate, cu respectarea măsurilor 
de siguranţă.

Bine de ştiut…
- Barajele, bazinele de liniştire, 

bazinele de decantare, stăvilarele, 
pragurile de fund, etc. nu sunt zone 
destinate activităţilor de agrement, 
fie că vorbim de înot, pescuit sau 
sporturi nautice.

- Persoanele care se află la plajă, 
la scăldat sau practică pescuitul în 
zonele neamenajate, în special în 
aval de lacurile de acumulare, se 
expun pericolului în cazul apariţiei 
unor viituri.

- Evacuarea controlată a unor 
debite de apă din lacuri le de 
acumulare se poate realiza oricând. 
Astfel, cetăţenii pot fi surprinşi de 
creşteri bruşte de nivel şi debit.

- Curenţii care se formează 
în apropierea barajelor în timpul 
d e ve r s ă r i i  s a u  f u n c ţ i o n ă r i i 
hidrocentralelor sunt foarte puternici 
şi pun în pericol viaţa celor care se 
aventurează în aceste lacuri.

Vera IONESCU



PUBLICITATE9 Vineri, 8 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

15.07
PTA 2 Oporelu  circuit 1Oporelu08:45 - 15:30
Celulă 20 kV Trafo PTAB ConstructSlatina09:00 - 16:00

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

15.07

PTA Andreeşti 2Muereasca09:00 - 17:00
PTA Frânceşti CoastaMuereasca09:00 - 17:00

LEA JT PTA Aninoasa 1 - circuitul 1Amărăşti09:00 - 12:00
LEA JT PTA Vârleni 2 - circuitul 1Stăneşti09:00 - 12:00

PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA HotareleMuereasca09:00 - 17:00

PTA Distilărie Bujoreni, PTA Bogdăneşti 1 Bujoreni09:00 - 12:00
PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti Coasta, PTA 
Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2, 
PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta

Muereasca09:00 - 12:00

PTA Epureşti, PTA Tratare, PTA Captare, PTA Pietriş, 
PTA Comanca, PTA Tisa, PTA Gurguiata

Băile 
Olăneşti

09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 308 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 309 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 310 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 11 IULIE – 17 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 OstroveniOstroveni
14.07

09:00 - 17:00 PTA 1 Gogoşu - circ. JT nr.1+ 2Gogoşu

09:00 - 17:00 PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, PTA 
2 Greceşti (Valea Stanciului)

Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PTA Catane - circ. JT nr. 1+2Negoi

12.07

09:00 - 17:00 PTA Sat Catane Noi, PTA Port Rast, PTA 3 Rastu 
Nou, PTA 4 Rastu Nou

Catane, 
Rast

PTA SPP 22, PTA SPP 20, PT terţi: PTSol SPP 24, 
PTA Stanciu Mugurel, PTA SP AGROFORTEX, PTSol 
SPP 22, PTSol SPP 21

09:00 - 17:00 Segarcea

PT 490 - cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: A1 - A3509:00 - 17:00 Craiova
PT 379 - bd. Decebal, platforma industrială HELCO, 
PT 408 - cart. Rovine, zona blocurilor: F1 - F15, D28 
-D31, H1 - H5, Școala nr. 39, PT 499 - cart. Lăpuş, 
str. Argeş, zona blocurilor: 40-70, PECO Mall, PT 
506 - cart. Lăpuş - str. Eustaţiu Stoenescu, zona 
blocurilor: N14, N11, N12, N13, T7, T8, T9, G1, G2, 
G3, cămin nefamilişti IML, cămin nefamilişti Avioane, 
PT 479 - cart. Rovine, zona blocurilor: D2, D3, D4, 
D5, D6, D7, D6a, D13, D14, 27a, 27b, 27c, 27d, PT 
430 - străzile: Gh. Țiţeica, Simion Stoilov, Popescu 
Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: D7, D7a, D8, D9, 
D10, D11, D12, D13, D14, D26, D26a, D26b, E7, 
E6A, E6B, E5, PT 480 - Complex BACRIZ, străzile: 
Decebal, Basarabia, Gheorghe Țiţeică, Maramureş 
- parţial, zona blocurilor: C7- C35, PT 492 - cart. 
Rovine, străzile: Nicolae Iorga, Maramureş - parţial, 
zona blocurilor: 27-43, PT 481 - str. N. Iorga, zona 
blocurilor: C27, C28, str. Bătrânilor, zona blocurilor: 
21-24, 21-25, 21-26, C23, C24, C25, C26, PT 431 - 
străzile: N. Iorga şi aleea N. Iorga, Milcov, Deznăţui, 
N. Julea, zona blocurilor: B 16, B 17, B 18, B 19, B 
20, B 21, B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, A 
51, A 52, A 53, A 54, A 55, A 56, A 57, A 58, A 59, A 
60, A 61, A 62, A 63, PT 317- străzile: Milcov, Nicolae 
Iorga, Buciumului, zona blocurilor: B 8, B19, B20, 
B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, A16, A17, A18, 
A19, A20, A21, A22, A23, 42, 43

09:00 - 17:00 Craiova



ACTUALITATE9 Luni, 11 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

PTCZ Liceu Brezoi, PTA Vultureasa, PTA Staţie Apă 
Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Centru Vizitare P.N. 
Cozia (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), PTA Suciu 
Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), PTA 
Hală Producţie Mideni (terţ)

Brezoi09:00 - 17:00

PTA Valea lui StanBrezoi09:00 - 17:00
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. 

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 2 Bâlta, PTA Schitu, PTA SA Braloştiţa, PTA 1 
Braloştiţa, PTA 2 Braloştiţa, PTA Valea Fântânii, PTA 
Ciocane, PTA Racoviţa, PTA Leordoasa, PTA SMA 
Salcia, PTA 1 Salcia, PTA 2 Salcia, PTA 3 Salcia, 
PTA 2 Valea lui Pătru, PTA 1 Valea lui Pătru, PTA 2 
Argetoaia, PT terţi: PTA Gospodărie Apă Braloştiţa, 
PTA Orange Argetoaia, PTA Asic Construct, PTA 
Staţie Epurare (Gospodărie Apă) Salcia, PTA 
Gospodărie de Apă Scaeşti

Filiaşi, 
Braloştiţa

18.07

09:00 - 17:00 PTA 1 Vârvoru de Sus, PTA 2 Vârvoru de Sus, PTA 
3 Vârvoru de Sus, PTA Fermă Greaca, PTA Bujor, PT 
terţi: PTA Fermă Găini Outoare, PC CEF Bioenergy 
Green

Vârvoru 
de Jos, 
Podari

09:00 - 17:00 PTA 1 Orodel - circ. JT nr. 1+2Orodel

13.07

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârtop, PTA 1 Suharu, PTA 1 Bucovicior, PTA 
2 Bucovicior

Vârtop, Vela

09:00 - 17:00 PT 705 - străzile: Ana Ipătescu, Părului, 
Dragoslavele, Muncelu

Craiova

09:00 - 17:00 PTCZ Desecări Sadova, PTA IAS GângiovaSadova, 
Gângiova

00:00 - 01:00 PT 379 - bd. Decebal, platforma industrială HELCO, PT 
408 - cart. Rovine, zona blocurilor: F1 - F15, D28 -D31, 
H1 - H5, Școala nr. 39, PT 499 - cart. Lăpuş, str. Argeş, 
zona blocurilor: 40-70, PECO Mall, PT 506 - cart. Lăpuş - 
str. Eustaţiu Stoenescu, zona blocurilor: N14, N11, N12, 
N13, T7, T8, T9, G1, G2, G3, cămin nefamilişti IML, cămin 
nefamilişti Avioane, PT 479 - cart. Rovine, zona blocurilor: 
D2, D3, D4, D5, D6, D7, D6a, D13, D14, 27a, 27b, 27c, 
27d, PT 430 - străzile: Gh. Titeica, Simion Stoilov, Popescu 
Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: D7, D7a, D8, D9, D10, 
D11, D12, D13, D14, D26, D26a, D26b, E7, E6A, E6B, E5, 
PT 480 - Complex BACRIZ, străzile: Decebal, Basarabia, 
Gheorghe Țiţeică, Maramureş - parţial, zona blocurilor: 
C7- C35, PT 492 - cart. Rovine, străzile: Nicolae Iorga, 
Maramaureş - parţial, zona blocurilor: 27-43, PT 481 - str. 
N. Iorga, zona blocurilor: C27, C28, str. Bătrânilor, zona 
blocurilor: 21-24, 21-25, 21-26, C23, C24, C25, C26, PT 
431 - străzile: N. Iorga şi aleea N. Iorga, Milcov, Deznăţui, 
N. Julea, zona blocurilor: B 16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, 
B 22, B 23, B 24, B 25, B 26, B 27, B 28, A 51, A 52, A 53, 
A 54, A 55, A 56, A 57, A 58, A 59, A 60, A 61, A 62, A 63, 
PT 317 - străzile: Milcov, Nicolae Iorga, Buciumului, zona 
blocurilor: B 8, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, 
B27, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 42, 43

Craiova

09:00 - 17:00 PT 329 - cart. 1 Mai, bl. 40BCraiova

09:00 - 17:00 PT terţi: PT ADEPLASTIşalniţa16.07

09:00 - 17:00 PTA 2 Daewoo, PT terţi: PTCZ Comp Samartrade, 
PTCZ Fabrica de Tricotaje Craiova, PTCZ Dedeman

Craiova, 
Malu Mare

09:00 - 17:00 PT Sol SPP 4/E6 S, PT Sol SPP 1/E6S, PTA Colonie 
Ocolna, PTAB Ocolna, PT terţi: PTA Staţiunea 
Dăbuleni Trup Ocolna

Amărăşti 
de Jos

09:00 - 17:00 PT Sol SPP3/E5, PT terţi: PTA Taurine Dăbuleni, 
PTM UM Dăbuleni
PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTA GSI Dăbuleni

Dăbuleni

13.07

PTA Bogdăneşti 1Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 2Bujoreni09:00 - 17:00

PTA Bogdăneşti 3Bujoreni09:00 - 17:00
LEA JT PTA Bărcăneşti Stăneşti - circuitul 1Stăneşti09:00 - 12:00

PTA Prodăneşti 1, PTA Prodăneşti 2, PTA Marcea 1, 
PTA Marcea 2

Ioneşti09:00 - 12:00

PTA Pepinieră Ioneşti (terţ), PTA Staţie Epurare 
Ioneşti (terţ), PTA Moară Calcar (terţ), PTCZ SI CHE 
Ioneşti (terţ)

Ioneşti10:00 - 14:00

PTA Aureşti, PTCZ Irigaţii Orleşti (terţ)Orleşti13:00 - 18:00
PTA Infoserv 1 (terţ), PTA Infoserv 2 (terţ)Ioneşti13:00 - 18:00

PTCZ SI CHE Zăvideni (terţ), PTA Epurare Prundeni 
(terţ), PTAB CEF Lugasol 2 (terţ), PC Lugasol 1 (terţ), 
PTAB CEF Galusol 2 (terţ), PC Galusol 1 (terţ), PTAB 
Erevgreen 2 (terţ), PC Erevgreen 1(terţ)

Prundeni13:00 - 18:00

PTA Rudari, PTCZ Pompe Apă 1 Rudari (terţ)Drăgăşani13:00 - 18:00

Pleşoi - un nou ghişeu de evidenţă a
 persoanelor în judeţul Dolj

Începând cu data de 13.07.2022 
în localitatea Pleşoi, la sediul 
primăriei din localitate, str. Principală 
nr.62, jud. Dolj, se deschide ghişeu 
de evidenţă a persoanelor, care 
va avea program saptămânal, 
în ziua de miercuri, între orele 
10.00-11.00, atât pentru primirea 
cererilor, cât şi pentru eliberarea 
actelor de identitate. 

Deschiderea acestui ghişeu 
reprezintă o etapă importantă în 
pregătirea funcţionării autonome 
a Serviciului public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor Pleşoi, 
serviciu înfiinţat prin Hotărârea 
nr.33/09.12.2021 a Consiliului local 
Pleşoi, cu scopul de a sprijini cetăţenii 

din localitate să-şi obţină actele de 
identitate, chiar în localitatea lor de 
domiciliu.

Gh i şeu l  e s te  dese rv i t  de 
personalul angajat la Serviciul public 
de specialitate din localitatea Pleşoi şi 
va funcţiona sub directa coordonare 
a Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Dolj - instituţie 
aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Dolj.  

  Informaţii suplimentare pot 
fi solicitate la Primăria Pleşoi – 
tel: 0251 454246 sau la Direcţia 
Publică Comunitară de Evidenţă a 
Persoanelor Dolj – email: dpcep_dj@
dj.e-adm.ro, tel: 0351 437039, fax: 
0251 421624.



ACTUALITATE9 Marți, 12 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 4 Carpen, PTA 3 Carpen, PTA 2 Carpen, PTA 1 
Boca
PT terţi: PTA Body & Roby, PTA SEAU Carpe

Carpen
19.07

09:00 - 17:00 PTA Pompe Ciutura (SPP Ciutura), PTA 1 Ciutura, PTA 
2 Ciutura

Vârvoru 
de Jos

19.07

PTA Grebleşti 1Câineni09:00 - 17:00
PTA Boişoara 1Boişoara09:00 - 17:00

PTA Boişoara 3Boişoara09:00 - 17:00
PC Puţ Aeraj 1 Ocnele Mari, PTAB Puţ Aeraj 2 Ocnele 
Mari (terţ)

Ocnele 
Mari

08:30 - 11:30

PC Puţ Aeraj 1 Ocnele Mari, PTAB Puţ Aeraj 2 Ocnele 
Mari (terţ)

Ocnele 
Mari

17:30 - 20:00

PTA Sacerdoţeanu 2, PTAB Troianu 1, PTA BraviţaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Buda 3, PTA Lunca 1, PTA Lunca 2, Staţia Câmp 
3 Sonde, PTA Slătioare, PTA Lac Sărat, PTAB Ocniţa, 
PTA Coşota, PTCZ Complex Ocnele Mari, PTA Ocnele 
Mari, PTA Blocuri Ocnele Mari, PC Salină Ocnele Mari, 
PTA Cărpiniş 1, PTAB Cărpiniş 2, PTA Goruniş, PTA 
Orange Buda (terţ), PTA Câmp 4 Sonde (terţ), PTA 
Câmp 2 Sonde (terţ), PTAM Decantor (terţ), PTAB 
Sare 2 (terţ), Staţia Salina (terţ), PTA Tuf Vulcanic 2 
(terţ)

Ocnele 
Mari

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00 PTA Pompe de Apă Transformatoare Mici, PTA 1 

Bâlta, PT terţi: PTA Grassetto
Filiaşi, 
Bâlta

09:00 - 17:00 PTA 1 Cerăt, PTAB 1 Cerăt, PTA 4 Cerăt
PT terţi: PTA Sere Segarcea

Segarcea, 
Cerăt

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

19.07

PTAB Esplanadă - Celulă Plecare PTCZ Casa de 
Cultură, străzile: Bulevardul Nicolae Titulescu, 
Sevastopol, Vederii

Slatina08:00 - 16:00

PTA 1 Ghioşani circuit 1Ghioşani08:45 - 15:30

PTAB Esplanadă - Celulă Plecare PTCZ Casa de 
Cultură, străzile: Bulevardul Nicolae Titulescu, 
Sevastopol, Vederii

Slatina08:00 - 16:00

14.07

PTA Bogdăneşti 1Bujoreni09:00 - 17:00
PTA IAS BujoreniBujoreni09:00 - 17:00

LEA JT PTA Obeni 1 - circuitul 1Ioneşti09:00 - 12:00
LEA JT PTA Vârleni 1 - circuitul 1Stăneşti09:00 - 12:00

PTA Guguianca, PTA Foteşti, PTA BucşaniIoneşti09:00 - 17:00
PTA Dealul CorniiRoeşti09:30 - 17:30

ANM: Vreme caniculară în Oltenia, până pe 24 iulie

Regimul termic estimat de către 
specialişti pentru următoarele două 
săptămâni (11 – 24 iulie) va fi, în 
general, canicular la nivelul întregii 
ţări, în timp ce din punct de vedere 
pluviometric va exista un deficit, cu 
mici excepţii unde va ploua, însă în 
cantităţi reduse, reiese din prognoza 
publicată, luni, de Administraţia 
Naţională de Meteorologie.

Potrivit meteorologilor, în Oltenia, 
până miercuri seara, regimul termic 
diurn va fi agreabil, cu valori în medie 
de 25 - 28 de grade, iar nopţile vor 
fi relativ răcoroase (9 - 14 grade). 
Ulterior, din 14 iulie, vremea se 
va încălzi semnificativ, devenind 
călduroasă (30 - 34 de grade pe 
timpul zilei, şi 14 - 18 grade noaptea), 
iar între 18 şi 22 iulie este estimată 
o intensificare a valului de căldură şi 
accentuarea disconfortului termic. 
Deficitul pluviometric va fi accentuat, 
fiind de aşteptat doar ploi de scurtă 
durată şi pe spaţii restrânse în jurul 
datei de 16 iulie.

La munte, în primele zile, va fi o 
vreme răcoroasă, cu maxime termice 

de 15 - 19 grade şi minime de 5 - 10 
grade, cu valori mult mai scăzute la 
înălţimi de peste 1.500 de metri. Din 
data de 14 iulie, temperaturile vor 
creşte semnificativ, vremea devenind 
deosebit de caldă, cu precădere în 
intervalul 19 - 22 iulie, când media 
maximelor, îndeosebi la altitudini mai 

joase, va de fi 24 - 26 grade, iar cea a 
minimelor de 10 - 15 grade. În prima 
săptămână, în orele după-amiezelor, 
se vor semnala averse locale, dar 
cantităţile de apă vor fi în ansamblu 
deficitare pe parcursul celor două 
săptămâni.

Vera IONESCU



SĂNĂTATE9 Miercuri, 13 Iulie 2022

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

20.07 09:00 - 17:00 PT terţi: PTAB CazarmăGherceşti

20.07

PTA Buda 3, PTA Lunca 1, PTA Orange Buda (terţ)Ocnele 
Mari

09:00 - 17:00

PTA Sacerdoţeanu 2, PTAB Troianu 1, PTA BraviţaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Lunca 2, Staţia Câmp 3 Sonde, PTA Slătioare, 
PTA Lac Sărat, PTAB Ocniţa, PTA Coşota, PTCZ 
Complex Ocnele Mari, PTA Ocnele Mari, PTA Blocuri 
Ocnele Mari, PC Salină Ocnele Mari, PTA Cărpiniş 1, 
PTAB Cărpiniş 2, PTA Goruniş, PC Puţ Aeraj 1 Ocnele 
Mari, PTAB Puţ Aeraj 2 Ocnele Mari (terţ), PTA Câmp 
4 Sonde (terţ), PTA Câmp 2 Sonde (terţ), PTAM 
Decantor (terţ), PTAB Sare 2 (terţ), Staţia Salina 
(terţ), PTA Tuf Vulcanic 2 (terţ)

Ocnele 
Mari

09:00 - 17:00

PTA Sâlea 1Orleşti09:30 - 11:30
PTA Sâlea 2Orleşti11:30 - 13:30
PTA ScaioşiOrleşti13:30 - 15:30

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

20.07 PTA Padrino, PTCZ Balastieră Slătioara, PTM 
Balastieră Slătioara, PTA CPE East Europe

Slătioara09:30 - 17:30

Medicii de familie avertizează asupra problemelor 
apărute cu înregistrarea vaccinurilor făcute de copii

Societatea Naţională de Medicina 
Familiei (SNMF) atrage atenţia asupra 
pericolului de întrerupere a vaccinării 
copiilor la medicii de familie odată 
cu transferul datelor şi punerea în 
funcţiune a noului Registru Electronic 
Naţional de Vaccinare.

S N M F  s u s ţ i n e ,  î n t r - u n 
comunicat, că problema o constituie 
imposibilitatea de a introduce în 
sistem vaccinurile efectuate curent şi 
faptul că nu s-a preluat în unele cazuri 
istoricul vaccinal al copiilor.

„În data de 1 iulie 2022 a fost 
închis RENV copii, cel în care se 
înregistrau de ani de zile toate 
vaccinările copiilor, începând cu 
cele făcute în maternitate. Conform 
HG 697/2022, începând cu data 
de 1 iulie 2022, toate vaccinurile 
efectuate urmează să fie înregistrate 
în noul RENV, cel care a fost folosit 

în contextul vaccinării împotriva 
COVID-19”, precizează SNMF.

Sursa citată reaminteşte că SNMF 
a salutat ideea de unificare a celor 
două registre, dar problemele au 
apărut în momentul în care acest 
demers a fost pus în practică, scrie 
digi24.ro.

Medici de familie au constatat cu 
această ocazie că a dispărut istoricul 
de vaccinare pentru foarte mulţi copii, 
istoric care exista în RENV copii, şi că 
nu mai pot înregistra noile vaccinuri 
pe care le efectuează în cabinet în 
lipsa acestui istoric.

„Imposibilitatea de a înregistra 
vaccinul administrat unui copil duce 
la lipsa dovezii oficiale că acel vaccin a 
fost efectuat. Practic, din perspectiva 
autorităţilor, un copil care nu are un 
vaccin înregistrat nu este vaccinat. Pe 
de altă parte, dacă oficial un medic 
nu poate înregistra un vaccin, nu 
poate justifica în faţa autorităţilor că 
a folosit respectivul vaccin, rămâne 
cu el pe stoc şi nu mai poate solicita 

alte doze de vaccin.
Medicii de familie se află acum 

în situaţia de a nu putea derula 
campani i le de imunizare, iar 

vaccinările făcute în această ultimă 
săptămână riscă să conţină erori 
de înregistrare”, se precizează în 
comunicat.



PUBLICITATE9 Joi, 14 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

21.07

09:00 - 17:00 PTA Drăgoaia, PTA Criva, PTA SMA Criva, PTA Bujor
Vârvoru 
de Jos

18.07 PTA Buda 3, PTA Lunca 1, PTA Orange Buda (terţ)Malaia08:00 - 20:00
PTA Sacerdoţeanu 2, PTAB Troianu 1, PTA BraviţaVoineasa08:00 - 20:00
PTA Guguianca, PTA Foteşti, PTA BucşaniIoneşti09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

21.07

PTCZ IJLFSlatina09:00 - 11:00

21.07

09:00 - 17:00 PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară 
Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi, PAT 1 
Ciupercenii Noi, PTA 3 Ciupercenii Noi, PTA 2 
Ciupercenii Noi, PT terţi: PTA IGO Puţuri, PTA Fermă 
Piersici Calafat, PTAB Zootehnie ROVAM, PTA TOP 
AGRO Business, PTA SMA Ciupercenii Noi, PTAB CFR 
Calafat

Calafat, 
Ciupercenii 

Noi

09:00 - 17:00 PTA IGO Epurare, PTA 2 Bâlta, PTA Schitu, PT terţi: 
PTA Staţie Epurare Filiaşi

Filiaşi, 
Braloştiţa

09:00 - 17:00 PT 705 - străzile: Ana Ipătescu, Părului, Dragoslavele, 
Muncelu

Craiova

09:00 - 17:00 PT 329 – cart. 1 Mai, bl. 40BCraiova

09:00 - 17:00 PT 333 - circ. JT nr. 1, cart 1 Mai, străzile: Tecuciului, 
Râului, Bibescu, Aleea Râului. Știrbei Vodă

Craiova

PTA 1 MereniComuna 
Bărăşti -Sat 

Mereni

08:00 - 12:00

PTA 2 MereniComuna 
Bărăşti -Sat 

Mereni

12:00 - 16:00

Primarii, ambasadorii colectării separate în Dolj
Iridex Group Salubrizare a dat 

start unei noi campanii de informare şi 
conştientizare cu privire la avantajele 
colectării separate, pentru judeţul 
Dolj. Gunoiul care se strânge în jur, 
infectează aerul şi apa, sufocă viitorul 
şi duce la efecte devastatoare, aşa cum 
au fost furtunile din ultima perioadă 
care au adus pagube majore, la noi 
în zonă. Deşeurile nu sunt gunoaie, ci 
resursă importantă, pe  care o putem 
revalorifica, într-un mod foarte simplu: 
învăţând să reciclăm, să colectăm 
separat. Și de unde putem învăţa cel 

mai uşor, dacă nu de la cei care sunt 
repere în fiecare comunitate. 

Pe lângă şcoală, în fiecare comună, 
un rol important în educaţia ecologică 
o au şi primarii, oamenii care şi-
au asumat misiunea de a dezvolta 
comunităţi, de a face tot ce ţine de ei 
pentru un viitor mai bun.  Colectarea 
separată şi transformarea deşeurilor 
în resurse trebuie să pornească din 
fiecare casă, din fiecare sat, comună, 
oraş. 

Alături de primarii din judeţul 
Dolj ne propunem să promovăm 

educaţia pentru mediu şi crearea unor 
comunităţi care acţionează în spiritul 
sustenabilităţii şi încurajează colectarea 
separată. Printr-o serie de materiale 
educative, în format video şi scris, ne 
propunem să creăm o reţea a reciclării, 
o reţea de bune practici, de reciclare a 
obiceiurilor greşite. 

Colectarea separată se învaţă! 
Se face uşor! Se transformă, într-un 
obicei care aduce beneficii materiale 
şi de sănătate publică! Făcută zi de 
zi, colectarea separată are un impact 
major POZITIV. Dovada vine din ţările 
unde oamenii colectează separat de 
mulţi ani şi unde beneficiile sunt vizibile. 

Scopul final al campaniei „Primarii, 
ambasadorii colectării separate în Dolj” 
este crearea unei comunităţi care să 
înţeleagă importanţa colectării separate 
şi felul în care trebuie să separe corect 
deşeurile reciclabile, de cele reziduale. 
Odată reciclate, deşeurile prind din 
nou viaţă sub forma unor noi produse, 
precum granule din care se pot fabrica 
PET-uri, fibre sintetice din care se 
realizează materialele pentru tapiţeria 
maşinilor şi multe altele. Iar, printre 
cele mai valoroase şi uşor de colectat 
deşeuri de ambalaje se află însuşi PET-ul 

transparent, cel pe care îl întâlnim folosit 
deseori de brand-urile de apă îmbuteliată.

România, se află pe penultimul 
loc în Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte rata de reciclare a deşeurilor, 
de doar 14%, potrivit unui infografic al 
Monitorului Social. 

Campania este derulată alături de 
partenerii: ADI ECODOLJ şi Consiliul 
Judeţean Dolj.



ACTUALITATE9 Vineri, 15 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

22.07

09:00 - 17:00 PTA 2 IAS Brabova, PTA 3 Brabova, PTA 1 
Mosna

Brabova

22.07

LES JT PTCZ Ostroveni 309 - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 18 IULIE – 24 IULIE 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:

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. 

22.07

PTCZ BJATMASlatina09:00 - 13:00

09:00 - 17:00

PTA 5 Filiaşi, PTCZ 8 Filiaşi, PTCZ 5 Filiaşi, PTAB 
3 Filiaşi, PTA Moară Filiaşi, PTA 6 Filiaşi, PTA 1 
Filiaşi, PTA Iril Filiaşi, PTA IAS Răcari, PTA Răcarii 
de Sus, PTA Răcarii de Jos, PTA CRR Răcarii de Sus, 
PTA Meteu, PTA Piscani, PTA Almăjel, PTA Moară 
Tatomireşti, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Tatomireşti, PTA 
3 Brădeştii din Faţă, PTA 4 Brădeştii din Faţă, PTA 
Blocuri Brădeşti, PTCZ 1 Avicola Brădeşti, PTA IAS 
Brădeştii din Faţă
PT terţi: PTA Antenă Zapp, PTA Gospodăria de Apă 
Filiaşi, PTA Mixturi Asfaltice Filiaşi, PTA SIA Filiaşi, 
PTA SA Răcarii de Sus, PTA Staţie Epurare Canalizare 
Răcarii de Jos, PTA SC INAR Răcarii de Jos, PTA CFR 
Răcarii de Sus, PTA COLBUS, PTA Staţie Pompare 
Tatomireşti, PTCZ 3 Avicola Brădeşti

Filiaşi, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PTA 8 Filiaşi, PT terţi: PTA COSMOROM, PTA Antena 
GSM, PTA Parc Răcari, PTA Sonda 2260

Filiaşi, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PTA 2 Carpen, PTA 3 Carpen, PTA TencănăuCarpen, 
Sălcuţa

PTA CAP DeleniComuna 
Bărăşti -Sat 

Mereni

08:00 - 12:00

PTA Schitu Deleni
Comuna 

Teslui -Sat 
Deleni

12:00 - 16:00

PTA Buda 3, PTA Lunca 1, PTA Orange Buda (terţ)Ocnele 
Mari

09:00 - 17:00

PTA Sacerdoţeanu 2, PTAB Troianu 1, PTA BraviţaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Lunca 2, Staţia Câmp 3 Sonde, PTA Slătioare, 
PTA Lac Sărat, PTAB Ocniţa, PTA Coşota, PTCZ 
Complex Ocnele Mari, PTA Ocnele Mari, PTA Blocuri 
Ocnele Mari, PC Salină Ocnele Mari, PTA Cărpiniş 1, 
PTAB Cărpiniş 2, PTA Goruniş, PC Puţ Aeraj 1 Ocnele 
Mari, PTAB Puţ Aeraj 2 Ocnele Mari (terţ), PTA Câmp 
4 Sonde (terţ), PTA Câmp 2 Sonde (terţ), PTAM 
Decantor (terţ), PTAB Sare 2 (terţ), Staţia Salina 
(terţ), PTA Tuf Vulcanic 2 (terţ)

Ocnele 
Mari

09:00 - 17:00

PTA Sâlea 1Orleşti09:30 - 11:30
PTA Sâlea 2Orleşti11:30 - 13:30
PTA ScaioşiOrleşti13:30 - 15:30

LES JT PTCZ Matei Basarab 3 - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Traian 7 - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LEA JT PTA Bratoveşti - circuitul 2Titeşti09:30 - 17:30
23.07

PTA Cucuieşti, PTA Moară Cucuieşti, PTA 2 Valea 
Fetii, PTA 2 Epurare Valea Fetii

Verguleasa08:45 - 15:30

Încă un caz de variola maimuţei a fost diagnosticat 
în România

Un nou caz de variola maimuţei 
a fost diagnosticat în România la un 
bărbat de 40 de ani din Bucureşti, 
anunţă Ministerul Sănătăţii.

Starea lui de sănătate este bună, 
el fiind în prezent internat în spital, 
scrie digi24.ro.

Ministerul Sănătăţii precizează 

că a fost declanşată ancheta 
epidemiologică pentru stabilirea 
contacţilor direcţi.

Până în prezent, în România au 
fost diagnosticaţi cu variola maimuţei 
16 pacienţi.

Vera IONESCU



MEHEDINȚI9 Luni, 18 Iulie 2022

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

25.07

09:00 - 17:00

PTA 1 Braloştiţa, PTA 2 Braloştiţa, PTA Valea 
Fântânii, PTA Ciocane, PTA Racoviţa, PTA 
Leordeasa, PTA SMA Salcia, PTA 1 Salcia, PTA 
2 Salcia, PTA 3 Salcia, PTA 1 Valea Lui Pătru, 
PTA 2 Valea Lui Pătru, PTA 2 Argetoaia, PTA 
SMA Argetoaia, PTA Poiana Fântânii, PTA 1 
Argetoaia, PTA Ursoia, PTA Teascu din Deal, PTA 
3 Argetoaia, PTA Novac, PTA Iordăcheşti, PTA 
Berbeşu, PTA Piria, PTA Malumnic, PTA Lunca lui 
Buză, PT terţi: PTA Gospodărie Apă Braloştiţa, 
PTA Orange Argetoaia, PTA Asic Construct, PTA 
Staţie Epurare (Gospodărie Apă Salcia), PTA 
Gospodăria de Apă Scaeşti, PTA ALimentare cu 
Apă Argetoaia

Filiaşi, 
Braloştiţa, 
Argetoaia, 

Scaeşti

25.07

09:00 - 17:00 PTA 4 Sadova - circ. JT nr. 4Sadova

PTA Izvorul Rece 2Vaideeni09:00 - 17:00

LEA JT PTA Staţie Tratare Apă AlunuAlunu09:00 - 17:00

PTA UM VlădeştiRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

25.07

PTA 1, 2, 3, Piaţă IzbiceniIzbiceni08:45 - 15:30

PTA MotoeştiBărăşti08:00 - 12:00
PTA Popeşti de BărăştiBărăşti12:00 - 16:00
PTA BeriaOporelu08:00 - 12:00
PTA RădeştiOporelu12:00 - 16:00

1.530 persoane şi-au găsit un loc de 
muncă cu sprijinul AJOFM Mehedinţi

1.530 persoane, dintre care 707 
femei, au fost încadrate în muncă, în 
perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, ca 
urmare a implementării Programului 

Naţional de Ocupare a Forţei de 
Muncă, prin intermediul AJOFM 
Mehedinţi. Din totalul persoanelor 
ocupate până la data de referinţă, 
643 au peste 45 de ani, 309 au vârsta 
cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 148 au 
între 30 şi 35 de ani, iar 430 sunt tineri 
sub 30 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul 
persoanelor încadrate în muncă, 
744 provin din mediul urban, iar 
786 persoane sunt din mediul rural. 
Din punct de vedere al nivelului de 
pregătire al persoanelor pentru care 
s-a identificat un loc de muncă, 
cele mai multe persoane au studii 
gimnaziale (597), urmate de cele cu 
studii liceale (561). Numărul celor cu 
studii profesionale este de 188, 77 cu 

studii superioare, 71 cu studii primare 
şi 36 cu studii postliceale.

Din numărul total de persoane 
care au fost angajate prin intermediul 
AJOFM Mehedinţi, 688 persoane fac 
parte din categoria celor greu sau 
foarte greu ocupabile. Încadrarea 
într-o categorie de ocupabilitate se 
realizează ca urmare a activităţii de 
profilare a persoanelor înregistrate în 
evidenţele AJOFM.
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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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

26.07

09:00 - 17:00 PTA SA Braloştiţa, PTA 1 Sfârcea, PTA 2 Sfârcea, 
PTA 1 Scaeşti, PTA 2 Scaeşti, PTAB 3 Scaeşti, 
PTA 1 Coţofenii din Dos, PTA 2 Coţofenii din 
Dos, PTA IMA Mihăiţa (Potmeltu), PTA Potmeltu, 
PTAB IAS Mihăiţa, PT terţi: PT Sol Sfârcea, 
PTA CRR Scaeşti, PTA Colectare Gaze, PTA SA 
Coţofenii din Dos, PTA Apă Potmeltu

Filiaşi, 
Braloştiţa, 
Scaeşti, 
Coţofenii 
din Dos

26.07
09:00 - 17:00 PTA 5 Cârcea - circuit jt nr. 1Cârcea

PTA Cârstăneşti 1, PTA Cârstăneşti 3, PTA 
Cârstăneşti 4, PTA Cârstăneşti 5, PTA Oteşani 1, 
PTA Prodescu (terţ)

Oteşani09:00 - 17:00

PTA IF Blocuri BrezoiBrezoi09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

26.07 PTA 2 Leleasca circuit 1, 2Leleasca08:45 - 15:30

21.07

09:00 - 17:00 PTA Drăgoaia, PTA Criva, PTA SMA Criva, PTA Bujor
Vârvoru 
de Jos

09:00 - 17:00
PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară 
Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi, PAT 1 
Ciupercenii Noi, PTA 3 Ciupercenii Noi, PTA 2 
Ciupercenii Noi, PT terţi: PTA IGO Puţuri, PTA Fermă 
Piersici Calafat, PTAB Zootehnie ROVAM, PTA TOP 
AGRO Business, PTA SMA Ciupercenii Noi, PTAB CFR 
Calafat

Calafat, 
Ciupercenii 

Noi

09:00 - 17:00 PTA IGO Epurare, PTA 2 Bâlta, PTA Schitu, PT terţi: 
PTA Staţie Epurare Filiaşi

Filiaşi, 
Braloştiţa

09:00 - 17:00 PT 705 - străzile: Ana Ipătescu, Părului, Dragoslavele, 
Muncelu

Craiova

09:00 - 17:00 PT 329 – cart. 1 Mai, bl. 40BCraiova

09:00 - 17:00 PT 333 - circ. JT nr. 1, cart 1 Mai, străzile: Tecuciului, 
Râului, Bibescu, Aleea Râului. Știrbei Vodă

Craiova

09:00 - 17:00 PT  427- Vii Universitate, Calea Bucureşti - 
circ. JT nr. 1

Craiova

Ucigaşul fostului iubit al Oanei Radu, închisoare pe viaţă
Bărbatul care l-a ucis pe craioveanul 

Alin Suflea, fostul iubit al cântăreţei 
Oana Radu, dându-i foc într-un bloc 
din cartierul Rovine, a fost condamnat 
la închisoare pe viaţă. El va trebui să 
plătească şi despăgubiri familiei, de sute 
de mii de lei.

Vinovatul, Răzvan Ionuţ Drăghici, zis 
Satana, acum în vârstă de 34 ani, a aruncat 
cu combustibil pe Alin Suflea (foto), ca să 
se răzbune pentru nişte conflicte mai vechi. 
Bărbatul, nervos, a fost imobilizat atunci de 
luptătorii SAS ajunşi la faţa locului.

Mai multe persoane, printre care 
şi mama lui Alin, au sărit în ajutorul 
tânărului, suferind arsuri severe. Fostul 
iubit al Oanei Radu a fost transportat la 
Spitalul de Urgenţă Craiova, apoi a fost 
transferat la Bucureşti. A zăcut în comă 
trei săptămâni, iar medicii au făcut eforturi 
supraomeneşti pentru a-i salva viaţa, însă, 
pe 7 septembrie, tânărul a murit.

„Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova au fost 
sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat 
aruncă cu benzină într-un bloc din Craiova, 
dar şi pe persoane care trec prin zona 
respectivă. La faţa locului s-au deplasat 
mai multe echipaje de poliţie precum şi 
luptători SAS, care au reuşit să pătrundă în 
apartamentul în care acesta se afla, situat 
la etajul 2 al blocului. Cel în cauză a fost 
imobilizat”, informa atunci IPJ Dolj.

Alin Suflea a fost dus în stare gravă 
la spital, iar la trei săptămâni a decedat. 
Vinovatul a fost arestat şi trimis în 
judecată, iar acum Curtea de Apel Craiova 
a decis definitiv să petreacă toată viaţa 
după gratii.

„În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Codul 
de procedură penală, Respinge apelul 
declarat de inculpatul Drăghici Răzvan 
Ionuţ, împotriva sentinţei penale nr. 16 
din data de 14.01.2022 pronunţată de 
Tribunalul Dolj în dosarul nr. 797/63/2020, 

având ca obiect acţiunea penală pornită 
împotriva inculpatului pentru săvârşirea 
infracţiunilor de omor calificat, prev. de 
art.188 alin.1 rap. la art. 189 alin.1 lit. a 
şi h Cod penal, tentativă la omor prev. de 
art. 32 rap. la art. 188 alin.1 Cod penal şi 
trei infracţiuni de distrugere, prev. de art. 
253 alin. 4 din C.pen., cu aplicarea art. 
38 alin. 2 Cod penal. Deduce detenţia din 
pedeapsa aplicată începând cu data de 
14.01.2022, la zi. În temeiul dispoziţiilor 
art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, 
obligă inculpatul la plata sumei de 400 
lei cheltuieli judiciare statului. În temeiul 
art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, 
onorariul apărătorului din oficiu rămâne 
în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată 
prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, 
persoanei vătămate şi a procurorului, prin 
mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 14 
iulie 2022”, este decizia pe scurt a Curţii 
de Apel Craiova.

Tribunalul Dolj decisese detenţiune pe 
viaţă.

Vera IONESCU sursa foto: facebook/Oana RADU
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Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 18 IULIE – 31 IULIE 2022

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

27.07

PTA Scăueni 2, PTA Scăueni 3, PTA Berislăveşti 2Berislăveşti09:00 - 17:00

PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA ŞutaMuereasca09:30 - 17:30

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

27.07

PTCZ 17 CaracalCaracal12:00 - 16:00

Incidenţa cazurilor de Covid este 
în continuă creştere în Olt. La acest 
moment, la nivelul judeţului, rata 
cazurilor a crescut într-o singură zi de 
la 0,66 (luni, 18 iulie) la 0,75 cazuri 
la mia de locuitori.

Municipiul Caracal si alte 3 
localităţi au deja peste 2 cazuri la 
mia de locuritori înregistrate. Este 
vorba despre comunele Bucinişu, 
Gura Padinii, şi Dobroteasa.

Municipiul Slatina înregisterează 
o rată de infectare de 1,21 cazuri, în 
timp ce oraşul Balş stă ceva mai bine, 
cu 0,65 cazuri la mia de locuitori. 
Mai mult, la Spitalul din Slatina, 
începând de luni, pacienţii nu mai 
pot primi vizite, din pricina infectărilor 

Incidenţa Covid, din ce în ce mai mare
în creştere. Per total, conform DSP 
Olt, 15 localităţi din judeţ au la acest 
momente peste 1 caz raportat la 
mia de locuitori, în ceea ce priveşte 
infectarea cu Covid.

Totodată, 44 de localităţi nu 
înregistrează momentan niciun caz 
de Covid.

PTA Măldăreşti 1, PTA Măldăreşti 2, PTA Măldăreşti 3Măldăreşti09:00 - 17:00

PTCZ 19 CaracalCaracal08:00 - 12:00
PTA 1 Zorleasca, PTA 2 Zorleasca, PTA SMA Recea, 
PTA 1 Turia, PTA 2 Turia, PTA 3 Turia, PTA CFR 
Recea, PTA Lăculete, PTA 1 Bârca, PTA 2 Bârca, PTA 
CAP Valea Mare, PTA 1 Valea Mare, PTA 2 Valea 
Mare, PTA RN Plast, PTAB Valea Mare, PTS SPAK, 
PTA Buicesti

Valea Mare, 
Priseaca sat 

Buiceşti
08:30 - 15:30

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

22.07

09:00 - 17:00 PTA 2 IAS Brabova, PTA 3 Brabova, PTA 1 MosnaBrabova

09:00 - 17:00

PTA 5 Filiaşi, PTCZ 8 Filiaşi, PTCZ 5 Filiaşi, PTAB 
3 Filiaşi, PTA Moară Filiaşi, PTA 6 Filiaşi, PTA 1 
Filiaşi, PTA Iril Filiaşi, PTA IAS Răcari, PTA Răcarii 
de Sus, PTA Răcarii de Jos, PTA CRR Răcarii de Sus, 
PTA Meteu, PTA Piscani, PTA Almăjel, PTA Moară 
Tatomireşti, PTA 1 Tatomireşti, PTA 2 Tatomireşti, PTA 
3 Brădeştii din Faţă, PTA 4 Brădeştii din Faţă, PTA 
Blocuri Brădeşti, PTCZ 1 Avicola Brădeşti, PTA IAS 
Brădeştii din Faţă
PT terţi: PTA Antenă Zapp, PTA Gospodăria de Apă 
Filiaşi, PTA Mixturi Asfaltice Filiaşi, PTA SIA Filiaşi, 
PTA SA Răcarii de Sus, PTA Staţie Epurare Canalizare 
Răcarii de Jos, PTA SC INAR Răcarii de Jos, PTA CFR 
Răcarii de Sus, PTA COLBUS, PTA Staţie Pompare 
Tatomireşti, PTCZ 3 Avicola Brădeşti

Filiaşi, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PTA 8 Filiaşi, PT terţi: PTA COSMOROM, PTA Antena 
GSM, PTA Parc Răcari, PTA Sonda 2260

Filiaşi, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PTAb 6 Căpşunărie - circuit JT nr. 9Malu Mare

27.07

09:00 - 17:00 PT 163 - str. Drumul Apelor şi aleile aferente - circ. JT nr. 3Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Bratovoeşti, PTA 2 BratovoeştiBratovoeşti
09:00 - 17:00 PTA 1 GhindeniGhindeni

09:00 - 17:00
PTA UM Filiaşi, PTA IAS Filiaşi, PTA 4 Filiaşi
PT terţi: PTA Cojocaru Florin, PTA WINCON, PTA SP1, 
PTAB 2 PENNY, PTA CRIS SPEED

Filiaşi

09:00 - 17:00 PTA 5 Pleniţa - circuit jt nr. 2Pleniţa



ACTUALITATE9 Joi, 21 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 2022

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

28.07 PTA Cumpene, PTA Şcoala Slătioara, PTA Coasta 
Cerbului, PTA Slătioara 2Slătioara09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

28.07
Celulă 20 kV PTAB BillaSlatina08:00 - 16:00
Celulă 20 kV Sosire PA Crişan IISlatina08:00 - 16:00
PTA Moara Priseaca, PTA SMA Priseaca, PTA 
Săltaneşti, PTA Gospodărie Apă SăltaneştiSăltaneşti09:00 - 17:00

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

28.07
09:00 - 17:00 PTA IAS Bodăieşti, PTA Bodăieşti Drumul Mare 

(PTA Bodăieşti de Jos), PTA 2 Bodăieşti de SusMelineşti

09:00 - 17:00
PTA 2 CRR Filiaşi, PTA 7 Filiaşi, PTA IMA Filiaşi, PTAB 
Centru Sf. Dumitru Filiaşi, PT terţi: PTA Berbecuţi 
Filiaşi, PTAB Staţie Deşeuri Transfer Filiaşi

Filiaşi

ANM: Cod portocaliu 
de caniculă în Dolj, 

Mehedinţi şi Olt
Administraţ ia Naţ ională de 

Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 
alerte Cod galben şi Cod portocaliu 
de temperaturi ridicate şi disconfort 
termic, ce vizează peste trei sferturi 
din ţară în perioada 22 - 24 iulie.

De asemenea, a fost emisă şi o 
atenţionare Cod galben de caniculă, 
valabilă pe parcursul acestei zile în 
12 judeţe.

Potr iv i t  meteoro log i lor,  pe 
parcursul zilei de miercuri, în Banat, 
Crişana, Oltenia şi în sud-vestul 
Transilvaniei şi al Munteniei vremea va 
fi caniculară. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse în general între 35 şi 
37 de grade, iar disconfortul termic 
va fi ridicat. Indicele temperatură-
umezeală (ITU) va depăşi local pragul 
critic de 80 de unităţi.

Totodată, un al doilea Cod galben 
de caniculă va fi valabil în zilele de 22, 
23 şi 24 iulie, când valul de căldură 
se va extinde şi va cuprinde cea mai 
mare parte a ţării şi se va intensifica 
treptat, disconfortul termic va creşte, 
iar indicele temperatură-umezeală 
(ITU) va depăşi pragul critic de 80 
de unităţi. În general, temperaturile 
maxime se vor situa între 35 şi 37 de 
grade, iar cele minime vor fi de 18 - 
20 de grade.

Pe 22 şi 23 iulie, va intra în vigoare 
o avertizare Cod portocaliu de căldură 
în intensificare şi disconfort termic 
accentuat, ce va afecta zone din 10 
judeţe. Astfel, pe parcursul zilelor de 
vineri şi sâmbătă, în Banat, Crişana, 
sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, 
nord-vestul Transilvaniei şi în vestul 
Maramureşului valul de căldură se 
va intensifica.

În general, după-amiaza se vor 
înregistra valori termice de 38 - 40 
de grade, iar noaptea nu vor coborî 
sub 20 - 22 de grade şi, prin urmare, 
disconfortul termic va fi accentuat. 
Totodată, indicele temperatură-
umezeală (ITU) va depăşi pragul critic 
de 80 de unităţi.

Vera IONESCU



PUBLICITATE9 Vineri, 22 Iulie 2022

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

29.07

PTA UFET CâineniCâineni09:00 - 17:00

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

26.07

09:00 - 17:00

PTA SA Braloştiţa, PTA 1 Sfârcea, PTA 2 Sfârcea, 
PTA 1 Scaeşti, PTA 2 Scaeşti, PTAB 3 Scaeşti, 
PTA 1 Coţofenii din Dos, PTA 2 Coţofenii din 
Dos, PTA IMA Mihăiţa (Potmeltu), PTA Potmeltu, 
PTAB IAS Mihăiţa, PT terţi: PT Sol Sfârcea, 
PTA CRR Scaeşti, PTA Colectare Gaze, PTA SA 
Coţofenii din Dos, PTA Apă Potmeltu

Filiaşi, 
Braloştiţa, 
Scaeşti, 

Coţofenii din 
Dos

09:00 - 17:00 PTA 5 Cârcea - circuit jt nr. 1Cârcea
09:00 - 17:00 PTA 5 Pleniţa - circuit jt nr. 1Pleniţa

09:00 - 17:00 PT 594 – străzile: Bega, Roznov, Drobeta, Sadu, 
Târnava, Siretului, Borsec - - circuit JT nr. 3Craiova

09:00 - 17:00 PTA 3 Negoieşti, PTA CRR Negoieşti, PTA 1 
Bodăieşti de SusMelineşti

09:00 - 17:00 PTA BascovSopot

09:00 - 17:00 PTAB Penny Market Filiaşi, PT terţi: PTA CFR 
FiliaşiFiliaşi

09:00 - 17:00 PTA 5 Pleniţa - circuit jt nr. 4Pleniţa
09:00 - 17:00 PT 294 - sat Făcăi - circuit JT nr. 4Craiova

09:00 - 17:00 PTA Colonie OcolnaAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00
PTA 1 Rasnicu Oghian, PTA Corniţa, PTA 1 Sopot
PT terţi: PTA Aspersa, PTA 2 Rasnicu Oghian, PTA 
2 SA Sopot

Cernăteşti, 
Sopot

09:00 - 17:00 PTA BascovSopot

09:00 - 17:00
PTA 1 Rasnicu Oghian, PTA Corniţa, PTA 1 Sopot
PT terţi: PTA Aspersa, PTA 2 Rasnicu Oghian, PTA 
2 SA Sopot

Cernăteşti, 
Sopot

09:00 - 17:00 PTA BascovSopot

29.07

30.07

31.07

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 25 IULIE – 31 IULIE 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:

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. 

26.07

PTA 2 Leleasca circuit 1, 2Leleasca08:45 - 15:30

PTA Magazin Mărgineni, Strada Magazinului
Scorniceşti-Sat 

Mărgineni 
Slobozia

09:00 - 15:30

PTA SMA Isaci circuit 1, 2                                                Isaci08:45 - 15:30
Celulă 20 kV Plecare PTCZ 10 Crişan IISlatina08:00 - 16:00
Celulă 20 kV PTAB-LES 20 kV PA Crişan IIISlatina08:00 - 16:00

29.07

PTA Câinenii MariCâineni09:00 - 17:00

PTA Câinenii MiciCâineni09:00 - 17:00
PTA Staţie Epurare Horezu, PTA IAS Bela 1Horezu09:00 - 17:00
PTA F-ca de Cărămidă Măldăreşti, PTA IAS 
Măldăreşti, PTA Ioniţă Company (terţ)Măldăreşti09:00 - 17:00

Două 
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul:
12:00 - 22:00

PTA Preajba, PTA Poduri, PTA Malaia 1, PTA Malaia 2, 
PTA Malaia 3, PTA Podul cu Frasini, PTA Ciunget 1, PTA 
Ciunget 2, PTA Ciunget 3, PTA Gura Latoriţei, PTAB 
MHC Repedea 2 (terţ), PTAB MHC Repedea 3 (terţ), 
PTA Mărăcine Malaia (terţ), PTA Pensiunea Ciobănelu 
(terţ), PTA Gater Latoriţa (terţ), PTA Săndulescu (terţ), 
PTA Gater Malaia (terţ), PTA Casa Dinulescu (terţ), PTA 
Bucureasa (terţ), PTCZ SI CHE Malaia (terţ), PTA Casă 
Vacanţă Gelu (terţ), PTA Păstrăvărie Brădişor (terţ), 
PTA Tabără Brădişor (terţ), PTA Andanuţa (terţ)

Malaia

PTA Valea Măceşului, PTA Voineşiţa 1, PTA Voineşiţa 
2, PTA Voineşiţa 3, PTA Staţie Epurare Voineşiţa, PTCZ 
Blocuri Voineasa, PTA Voineasa 2, PTA Voineasa 3, PTA 
Colonie Capra Foii, PTCZ Staţiune Vidra, PTA Cabană 
Obârşia Lotrului, PTA Releu TV Mănăileasa, PTA Aleman 
(terţ), PTCZ Hotel Lotru (terţ), PTAM Bloc SH (terţ), 
PTCZ Hotel Minerul Brădişor (terţ), PTA Ateliere ACH 
Capra Foii (terţ), PTA Pensiune Turistică Voineasa 
(terţ), PTCZ MHC 1 Voineasa (terţ), PTCZ MHC 2 
Voineasa (terţ), PTCZ MHC 3 Voineasa (terţ), PTA 
Captare MHC Voineasa 3 (terţ), PTA Pază Mănăileasa 
(terţ), PTA Steaja (terţ), PTCZ Baraj Vidra (terţ), PTA 
Vidruţa (terţ), PTA Drumuri Naţionale Vidra (terţ), PTA 
Puru (terţ), PTA Pensiune Minescu (terţ), PTA Oprescu 
Obârşia Lotrului (terţ), PTA IF Obârşia (terţ), PTA 
Pensiune Lucudas (terţ), PTA Pensiune Ionescu (terţ), 
PTA Bază Tratament Obârşia Lotrului (terţ), PTA Hanul 
Haiducilor (terţ), PTAB Pârtie Schi Mioarele 1 (terţ), 
PTAB Pârtie Schi Mioarele 2 (terţ), PTAB Pârtie Schi 
Mioarele 3 (terţ), PTAB Pârtie Schi Mioarele 4 (terţ)

Voineasa

S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. organizeaza 
concurs, in data de 18.08.2022 ora 10:30 la sediul 
societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 
51, pentru ocuparea posturilor vacante pe durata 
nedeterminata

 In cadrul Serviciului Tehnic
- 1 (un) post vacant de electrician
- 1 (un) post vacant de muncitor necalificat
 In cadrul, Directiei Dezvoltare
- 1 (un) post vacant de sef raion
- 1 (un) postu vacante de casier
Dosarele se vor depune până la data de 12.08.2022, 

ora 14:00., la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL -  
Biroul Resurse Umane, Salarizare si Imagine.

 Conditiile de participare vor fi afisate pe site-ul 
societatii, precum si la sediul acesteia.

 Relatii suplimentare la  telefon  0251/410696.


