
PUBLICITATE9 Luni, 1 August 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 1 AUGUST – 14 AUGUST 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 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 PTM Black Fox, PTA Banu MarianPieleşti
09:00 - 17:00 PTA 5 Pleniţa - circuit jt nr. 6Pleniţa

03.08

09:00 - 17:00
PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, 
PTA  2 Pleşoi, PTA Frasin, PTA Fermă Zootehnică 
Pleşoi, PTA Sârsca, PTA Pietroaia
PT terţi: PTA SANDI ȘTEFAN

Pleşoi, Sopot, 
Predeşti

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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. 

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 1, 2 - Străzile Regina 
Maria şi BinduleştiVăleni08:30-16:30

PTA Sfat TătuleştiTătuleşti08:45-15:30
08.08

09:00 - 17:00 PTA Făget, PTA Bucicani, PTA Căruia
Breasta, 
Predeşti, 
Terpeziţa

09:00 - 17:00 PTA Popeşti, PTA 2 Avicola GodeniMelineşti

09:00 - 17:00 PTA DuţuleştiȘimnicu de 
Sus

08.08

Panourile fotovoltaice oferite de CEZ micilor 
fermieri din Dolj şi Olt produc energie verde 
şi sunt sursă vitală pentru irigarea culturilor

Începând cu luna iulie a acestui an, 
gospodăriile a doi fermieri mici din Dolj 
şi Olt sunt alimentate cu energie verde, 
produsă de panourile fotovoltaice 
oferite de CEZ, în campania „Sădim 
energie pentru viitor”. Harta cu energie 
verde este completată de investiţia în 
alte 10 centrale fotovoltaice donate de 
companie instituţiilor de învăţământ 
din 9 judeţe.

Energie solară pentru 
un viitor verde
În luna iulie a fost finalizat procesul 

de instalare a panourilor fotovoltaice, în 
valoare de 15.000 euro, pentru Marian 
Daniel Sotorog, fermier din judeţul 
Dolj, şi Cristian Ilie, din judeţul Olt.

CEZ şi Asociaţia Viitor Plus s-au 
ocupat de toate demersurile necesare 
acestui proces, de la montajul panourilor 
şi până la încheierea contractelor de 

prosumatori.
Astăzi, panourile fotovoltaice sunt 

complet funcţionale şi produc energie 
verde necesară pentru cultivarea 
pământului în cele două ferme.

Prin această iniţiativă, compania 
energetică şi-a propus să vină în 
sprijinul agricultorilor din zona Olteniei 
care se confruntă cu problema din ce 
în ce mai severă a secetei. Energia 
produsă de panourile fotovoltaice va 
putea fi folosită pentru sistemele de 
irigaţii care trebuie să compenseze 
lipsa apei din surse naturale.

„Cu fiecare kilowatt obţinut din 
surse regenerabile, suntem tot mai 
aproape de un viitor verde. În contextul 
în care seceta este o ameninţare 
tot mai mare pentru agricultură, 
panourile fotovoltaice reprezintă atât 
o modalitate de a reduce costurile cu 
utilităţile, dar şi de a obţine energia 

necesară pentru irigaţia culturilor. 
Atunci când energia curată este pusă în 
folosul comunităţii, satisfacţia noastră 
este chiar mai mare” - Ondrej Safar, 
CEO CEZ România.

„Ne bucurăm că am dus la bun 
sfârşit încă un proiect de energie 
regenerabilă, în parteneriat cu CEZ 
România. Un efort şi o investiţie 
mare pe termen scurt, dar cu efecte 
benefice pe termen lung. Pentru mulţi 
ani de acum înainte, 2 familii de mici 
fermieri din Olt şi Dolj vor transforma 
energia solară în electricitate pentru 
întreţinerea culturilor, cu costuri mult 
mai mici. Un model care trebuie 
extins în lupta noastră cu schimbările 
climatice” - Teia Ciulacu, Preşedinte 
Asociaţia Viitor Plus.

„Având în  vedere costur i le 
pentru energie şi faptul că suntem o 
pepinieră la început de drum, panourile 
fotovoltaice sunt o mână de ajutor 
nepreţuită, care ne permite să ne 
dezvoltăm, să investim în instalaţii de 
irigaţii corespunzătoare necesităţilor 

plantelor, pe scurt, să creştem atât 
calitativ, cât şi cantitativ. Le transmitem 
celor de la CEZ sincere mulţumiri şi 
suntem fericiţi pentru că ne-au ales” -  
Cristian Ilie, fermier din judeţul Olt.

Despre Viitor Plus - Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă
Viitor Plus este o organizaţie 

non-profit cu o experienţă de peste 
14 ani în dezvoltarea de programe 
de antreprenoriat social, educaţie, 
voluntariat şi infrastructură pentru 
med iu .  P r inc ipa le le  p rograme 
derulate sunt: Adoptă un copac!, 
Atelierul de Pânză, RECICLETA, Harta 
Reciclării, ecOprovocarea, BirouEco, 
Amenajarea eco-turistică a cascadei 
Bigăr, Regenesys. Viziunea ViitorPlus: 
„Redescoperim împreună legătura cu 
natura şi investim în ceea ce lăsăm în 
urma noastră”.

Mai multe informaţii pot fi regăsite 
pe site-ul Asociaţiei: www.viitorplus.ro.

Direcţia Oameni şi Brand
CEZ România



CULTURĂ9 Marți, 2 August 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 8 AUGUST – 14 AUGUST 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 Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA  2 
Pleşoi, PTA Frasin, PTA Fermă Zootehnică Pleşoi, 
PTA Sârsca, PTA Pietroaia
PT terţi: PTA SANDI ȘTEFAN

Pleşoi, Sopot, 
Predeşti

09:00 - 17:00 PTA 2 PredeştiPredeşti
09:00 - 17:00 PTA SMA GreceştiGreceşti
09:00 - 17:00 PTAB 3 GhindeniGhindeni

09.08

09:00 - 17:00 PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta (CEF Băileşti)Băileşti
Data Interval orar

de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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. 

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 2-Străzile Regina Maria şi 
BinduleştiVăleni08:30-16:30

PTA Distilarie TătuleştiTătuleşti08:45-15:30
09.08 09:00 - 17:00 PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 

G3, H5, P3, P4, P5Craiova

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 1 AUGUST – 7 AUGUST 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:

04.08

PTA Tâlvâci, PTA Ursăreşti, PTA Păuşeşti, PTA 
Şerbăneşti, PTA Buzduganu 1, PTA Buzduganu 2

Păuşeşti 
Otăsău09:00 - 16:00

PTA Păuşa 2Călimăneşti09:00 - 17:00
PTCZ Complex COTS Căciulata, PTAB Biosan (terţ)Călimăneşti15:00 - 17:00
LEA JT PTA Bratoveşti cir 1Titeşti09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Matei Basarab 1 - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

09:30 - 13:30

LES JT PTCZ Nord 1E - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea

PTA Pleşoiu, PTA Părăuşani 1, PTA Părăuşani 2, PTA 
Părăuşani 3, PTA BoruLivezi

09:00 - 17:00

12:30 - 18:30 PTA Mreneşti, PTA Popeşti, PTA IzvoruCreţeni

12:30 - 18:30
PTA Nemoiu 1, PTA Nemoiu 2, PTA Merişeşti 1, PTA 
Merişeşti 2, PTA Amărăşti 1, PTA Amărăşti 2, PTAB 
Epurare Amărăşti (terţ)

Amărăşti

Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
şi Aristia Aman”, prin compartimentul 
Mediatecă şi American Corner Craiova, 
propune în luna august expoziţia de 
cărţi intitulată „American Writers Born 
in August”.

Expoziţia promovează o parte dintre 

titlurile disponibile spre consultare 
gratuită în sala destinată Mediatecii 
şi American Corner, titluri care sunt 
semnate de autori americani născuţi în 
luna august: H.P. Lovecraft (20 august 
1890), Dorothy Parker (22 august 
1893), Charles Bukowski (16 august 

„American Writers Born in August”, la „Aman”

1920), James Baldwin (2 august 1924) 
şi John Green (24 august 1977).

Dintre titlurile propuse menţionăm:
- H.P. Lovecraft - „Tales”
- Dorothy Parker - „The Custard 

Heart”
- Charles Bukowski - „Poveşti 

despre nebunia obişnuită”

- James Baldwin - „Early Novels 
and Stories”

- James Baldwin - „Collected 
Essays”

- John Green -  „Looking for Alaska”.
Biroul de Presă al Bibliotecii 

Judeţene  „Alexandru şi 
Aristia Aman”



MEHEDINȚI9 Miercuri, 3 August 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 8 AUGUST – 14 AUGUST 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 5 Işalniţa, PTA 2 IşalniţaIşalniţa
09:00 - 17:00 PTAB CherciuMalu Mare
09:00 - 17:00 PTA SMA GreceştiDăbuleni
09:00 - 17:00 PTAB 7 DăbuleniGhindeni

10.08

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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. 

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 2-Străzile Regina Maria şi 
BinduleştiVăleni08:30-16:30

PTA MirceştiMirceşti08:45-15:30
10.08 09:00 - 17:00 PTA 2 Siliştea Crucii - circ. JT nr. 1+2Siliştea 

Crucii

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 8 AUGUST – 14 AUGUST 2022

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

10.08

LEA JT PTA Căzăneşti 1 cir 1Milcoiu09:00-16:00
LEA JT PTA Mădulari 1 cir 2 ,PTA Mădulari 2 cir 1,LEA 
JT  PTA Obîrşia cir 1

Cernişoara10:00-18:00

05.08 PTA 25 IRIC DrăgăneştiDrăgăneşti08:00-12:00
PTA Valea Merilor circuit 1, 3, 4Valea Merilor08:45-15:30

PTA UPP Valea Mare, PTA Orange BuiceştiComuna 
Priseaca-sat 

Buiceşti

09:00-17:00

05.08
PTA SPE 107 Galicea (terţ), PTA SI SPE 107 Galicea 
(terţ), PTA Pompe Apă IEC Olanu-Hidroelectrica (terţ)

Galicea09:00-16:00

PTAM Dealul Malului cir 2Rm Vâlcea10:00-18:00
LEA JT PTA Bratoveşti cir 2Titeşti09:00-17:00

O fetiţă de un an şi două luni, fără alte 
afecţiuni, a murit de COVID-19

O fetiţă în vârstă de un an şi 
două luni din judeţul Mehedinţi, fără 

alte afecţiuni cunoscute, a murit 
de COVID-19, anunţă Ministerul 

Sănătăţii.
38 de decese de COVID-19  

(20 de bărbaţi şi 18 femei) au fost 
raportate în ultimele 24 de ore.

Dintre cele 38 decese, unul a fost 
înregistrat la categoria de vârstă 0-9 
ani.

Ministerul Sănătăţii a precizat, la 
solicitarea jurnaliştilor, că este vorba 
despre o fetiţă în vârstă de un an 
şi două luni din judeţul Mehedinţi, 
fără comorbidităţi cunoscute, scrie 
hotnews.ro

 11.696 de noi cazuri de COVID-19 
s-au înregistrat în România în ultimele 
24 de ore, cu 6.494 mai multe faţă 
de ziua anterioară.

Ce le  ma i  mu l t e  cazu r i  –  

1.697 – sunt în Bucureşti, unde rata 
de infectare a urcat la 9,56 la mie.

Pe următoarele locuri sunt  
Cluj – 612 cazuri noi şi rată de 
infectare 8,73 la mie, Ilfov – 258 
de noi cazuri şi rată de infectare 
de 6,77 la mie şi Constanţa – 490 
de noi cazuri şi rată de infectare de 
6,33 la mie.

Un bilanţ zilnic atât de ridicat de 
cazuri de COVID-19 s-a mai înregistrat, 
în ultimele luni, doar săptămâna 
trecută, când au fost raportate 12.353 
de cazuri pe 26 iulie.

În urmă cu o zi, ministrul Sănătăţii, 
Alexandru Rafila, declara că creşterea 
numărului de cazuri a fost frânată.

Vera IONESCU

PTCZ Pod Olăneşti 1Rm Vâlcea08:30-11:00
PTAB Păuşeşti Măglaş 4Păuşeşti11:00-13:30
PTCZ Complex Ocnele MariOcnele Mari13:30-15:30



EVENIMENT9 Joi, 4 August 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 8 AUGUST – 14 AUGUST 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 Țărţăl (Fântânele)Teslui
09:00 - 17:00 PTA 1 Malu MareMalu 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

09:00 - 17:00 PTA SMA Călăraşi, PTA 5 Călăraşi, PTSol SPP 2/
W3S, PTA SI L1 Dăbuleni, PTSol Pompe Nord 
(PN), PT terţi: PTA Fabrica de Cărămidă Dăbuleni 
ADRILEX

Călăraşi, 
Dăbuleni

11.08

09:00 - 17:00 PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea StanciuluiValea 
Stanciului

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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. 

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3-Străzile Regina Maria şi 
BinduleştiVăleni08:30-16:30

PTA UngureniUngureni08:45-15:30
11.08

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti

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 8 AUGUST – 14 AUGUST 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:

11.08
LEA JT PTA Aldeşti 2 cir 2Goleşti09:00-16:00
PTA Dealul Malului 3Rm Vâlcea08:30-12:00
PTCZ Pompe Apă RâureniRm Vâlcea12:30-15:30

09:00 - 17:00 PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 3 Albeşti - circ. JT nr. 1+2Șimnicu 
de Sus

09:00 - 17:00
PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA  2 
Pleşoi, PTA Frasin, PTA Fermă Zootehnică Pleşoi, 
PTA Sârsca, PTA Pietroaia
PT terţi: PTA SANDI ȘTEFAN

Pleşoi, Sopot, 
Predeşti

09:00 - 17:00 PTA 2 PredeştiPredeşti
09:00 - 17:00 PTA SMA GreceştiGreceşti
09:00 - 17:00 PTAB 3 GhindeniGhindeni

09.08

09:00 - 17:00 PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta (CEF Băileşti)Băileşti

09:00 - 17:00 PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Piscul Nou - circ. JT nr. 2
Seaca 

de 
Câmp

09:00 - 17:00 PTA 3 Nisipuri, PTA 3 Daneţi, PTA 5 Daneţi, PT 
terţi: PTA Fermă Viticolă Daneţi, PTCZ Vinalcool 
Daneţi

Dobroteşti, 
Daneţi

Craiovean prins cu droguri şi un pistol în maşină
Un craiovean de 33 ani a fost prins 

cu un pistol şi droguri în maşină.
El a fost oprit pentru control, 

de poliţiştii de la Rutieră, pe strada 
Împăratul Traian, din Craiova. Pentru 
că devenise agitat, poliţiştii s-au apucat 
să-l controleze mai atent.

Aşa au găsit, sub scaunul din 
dreapta al maşinii, un pistol din metal, 
de calibru 9 mm, cu încărcător, iar 
în cotiera faţă, şase cartuşe cu bilă 
metalică.

„To t o d a t ă ,  î n  t o r p e d o u l 
autoturismului poliţiştii au găsit o 
bancnotă rulată, cu urme de substanţă 
pulverulentă de culoare alb, precum şi 
o cutie de medicamente care conţinea 
un blister cu 19 comprimate de culoare 

alb.
Cel în cauză a fost condus la 

sediul Biroului Rutier Craiova, unde 
a fost testat cu aparatele DrugTest 
şi Alcooltest, rezultatul fiind negativ”, 
conform IPJ Dolj.

Poliţiştii au întocmit un dosar 
penal pentru deţinerea de droguri 
de risc, pentru consum propriu şi 
nerespectarea regimului armelor şi al 
muniţiilor.

„Pistolul, cartuşele, blisterul şi 
bancnota au fost ridicate de poliţişti, 
urmând ca, împreună cu documentaţia 
întocmită, să fie înaintate unităţii 
compe ten te  cu  con t i nua rea 
cercetărilor”, mai transmite IPJ Dolj.

Eliza RADU



EVENIMENT9 Vineri, 5 August 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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 SMA Boureni, PTA 3 Boureni, PTA CRR 
Boureni

Afumaţi

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti
09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos - circ JT nr. 2Brabova

12.08

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 14 AUGUST 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. 

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3-Străzile Regina Maria şi 
BinduleştiVăleni08:30-16:30

PTA CiorâcaCiorâca08:45-15:30
12.08

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 8 AUGUST – 14 AUGUST 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:

12.08

LEA JT PTA Români 1 cir 1, LEA JT PTA Români 2    
cir 2Băbeni09:00-16:00
PTAB Supermarket  BillaRm Vâlcea08:30-12:00
PTCZ Bibliotecă JudeţeanăRm Vâlcea12:30-15:30

09:00 - 17:00
PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA  2 
Pleşoi, PTA Frasin, PTA Fermă Zootehnică Pleşoi, 
PTA Sârsca, PTA Pietroaia
PT terţi: PTA SANDI ȘTEFAN

Pleşoi, Sopot, 
Predeşti

09:00 - 17:00 PTA 2 PredeştiPredeşti
09:00 - 17:00 PTA SMA GreceştiGreceşti
09:00 - 17:00 PTAB 3 GhindeniGhindeni

09.08

09:00 - 17:00 PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta (CEF Băileşti)Băileşti

09:00 - 17:00 PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Piscul Nou - circ. JT nr. 2
Seaca 

de 
Câmp

09:00 - 17:00 PTA 3 Nisipuri, PTA 3 Daneţi, PTA 5 Daneţi, PT 
terţi: PTA Fermă Viticolă Daneţi, PTCZ Vinalcool 
Daneţi

Dobroteşti, 
Daneţi

09:00 - 17:00 PT 291 - CAP BraniştePodari

Minoră bătută de o fată căreia 
îi lovise fratele

O minoră de 12 ani a fost bătută 
de o fată de 17 ani. S-a întâmplat 
în satul Secui, comuna Teasc, Dolj. 
Motivul - fata de 12 ani l-ar fi lovit 
în zona inghinală pe fratele mai mic 
(9 ani) al celei de 17 ani. Și băiatul 
a lovit-o ulterior. Deocamdată doar 
părinţii fetei de 12 ani au depus 
sesizare la Poliţie.

„În seara zilei de ieri, 3 august, 
orele 21.32, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie 

Rurală Coşoveni au fost sesizaţi, prin 
apel 112, de o femeie de 47 ani, din 
comuna Teasc, sat Secui, cu privire la 
faptul că, fiica sa, în vârstă de 12 ani, 
ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

La faţa locului s-au deplasat 
poliţiştii care, din declaraţiile minorei 
de 12 ani, au stabilit că aceasta, în 
timp ce se afla la joacă pe strada 
Mihai Viteazul, din satul Secui, ar fi 
fost lovită în zona capului şi a spatelui, 
de către o adolescentă de 17 ani şi 
un minor de 9 ani.

Minora a fost trasportată la spital 
pentru efectuarea de investigaţii 
medicale.

În cauză, poliţiştii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de lovire sau alte violenţe, 

iar cercetările sunt continuate pentru 
stabilirea situaţiei de fapt, urmând ca 
la finalizare să fie propusă soluţie, prin 
unitatea de parchet competentă” -  
IPJ Dolj.



ACTUALITATE9 Marți, 9 August 2022

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 21 AUGUST 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. 

PTA UngureniUngureni08:45-15:3011.08

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 15 AUGUST – 21 AUGUST 2022

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

16.08

LEA JT PTA Orleşti De Sus 2 cir 1Orleşti09:30 - 16:00
PTA Rotărăşti 1Nicolae 

Bălcescu
09:00 - 11:00

PTA Rotărăşti 2Nicolae 
Bălcescu

11:00 - 13:00

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 8 AUGUST – 21 AUGUST 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 Maglavit, PTA 4 Maglavit, PTA CAP 
Maglavit

Maglavit

09:00 - 17:00 PTAB 2 Moţăţei - circ. JT nr. 1+2, PTA 3  
Moţăţei - circ. JT nr. 1+2

Moţăţei16.08
PC Parc Industrial, PTCZ 1, 2 PrysminianSlatina08:45-15:3015.08
PTA FălcoieniFălcoieni08:45-15:30

16.08 PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 1, 2 - Străzile Regina 
Maria şi Binduleşti

Văleni08:30-16:30

PTA Predeşti 2Nicolae 
Bălcescu

13:00 - 15:00

09:00 - 17:00 PTA 1 Țărţăl (Fântânele)Teslui
09:00 - 17:00 PTA 1 Malu MareMalu 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

09:00 - 17:00 PTA SMA Călăraşi, PTA 5 Călăraşi, PTSol SPP 2/
W3S, PTA SI L1 Dăbuleni, PTSol Pompe Nord 
(PN), PT terţi: PTA Fabrica de Cărămidă Dăbuleni 
ADRILEX

Călăraşi, 
Dăbuleni

11.08

09:00 - 17:00 PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea StanciuluiValea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti - circ. JT nr. 2Melineşti
09:00 - 17:00 PT 178 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 

G3, H5, P3, P4, P5
Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 3 Albeşti - circ. JT nr. 1+2Șimnicu 
de Sus

09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos - circ JT nr. 1Brabova

Românii sub 40 de ani, îndemnaţi să meargă „cât mai 
repede” să-şi ridice pastilele de iodură de potasiu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru 
Rafila, îi îndeamnă pe românii cu 
vârsta sub 40 de ani să meargă „cât 
mai repede” să-şi ridice pastilele de 
iodură de potasiu, potrivit digi24.ro.

„Distribuţia pastilelor e perfect 
funcţională. Îndemn pe toată lumea, 
pe toate persoanele de până la 40 de 
ani, să se prezinte cât mai repede la 
medicul de familie de la care trebuie 
să primească prescripţia pentru 

pastilele de iodură de potasiu”, a spus 
luni Rafila, răspunzând la o întrebare 
a jurnaliştilor.

El a adăugat că sunt 2.500 de 
farmacii în toată ţara în care se 
găsesc aceste pastile, iar oamenii 
le pot ridica gratuit, pe baza reţetei. 
„Este un sistem perfect funcţional. 
Este important ca oamenii să apeleze 
la sistemul pe care noi am reuşit să îl 
punem la punct”, a spus Rafila.

Întrebat dacă există cerere pentru 
pastilele de iod, Rafila a răspuns: 
„Există cerere mai mare, mai mică. Nu 
ştiu să vă spun. Dar acum, probabil că 
pe măsură ce lucrurile se tensionează 
în Ucraina, e posibil ca cererea să 
crească. Dar medicii de familie trebuie 
să elibereze o prescripţie celor care 
trebuie să primească iodura de 
potasiu”.

Declaraţia vine în condiţiile în care 
forţele ruse au bombardat din nou 
centrala nucleară de la Zaporojie, 
din Ucraina. Potrivit autorităţilor 
ucrainene, în atacul de duminică 
au fost loviţi trei senzori de radiaţii. 
Pastilele de iodură de potasiu trebuie 
luate doar de cei cu vârste sub 40 de 
ani, în cazul unui accident nuclear, în 

termen de 24 de ore de la producerea 
acestuia.

Vera IONESCU



SPECIAL9 Miercuri, 10 August 2022

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 8 AUGUST – 21 AUGUST 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. 

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 8 AUGUST – 21 AUGUST 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 SMA CoveiAfumaţi
09:00 - 17:00 PTA 3 Siliştea Crucii, PTA 1 IAS AfumaţiAfumaţi, 

Siliştea Crucii
17.08

PTA CiorâcaCiorâca08:45-15:3012.08
PTA1 Dranovăţu, PTA 2 Dranovăţu, PTA PECO 
Dranovăţu, PTAB 1 Izvoru, PTAB 2 Izvoru, PTA 
ZOOPROD Izvoru

Dranovăţu, 
Izvoru

08:45-15:30

17.08 PTAb SI CEF 1 Scorniceşti, PTA Florin IlieScorniceşti - 
sat Negreni

08:30-16:30

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 15 AUGUST – 21 AUGUST 2022

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

17.08

LEA JT PTA Drăgoieşti 1 cir 1,cir 2Drăgoieşti09:30 - 16:00
PTA Șerbăneasa 3Nicolae 

Bălcescu
09:00 - 11:00

PTA Șerbăneasa 4Nicolae 
Bălcescu

11:00 - 13:00

PTA Șerbăneasa 5Nicolae 
Bălcescu

13:00 - 15:00

09:00 - 17:00 PTA 4 Moţăţei - circ. JT nr. 1+2, PTA 7 Moţăţei - 
circ. JT nr. 1+2

Moţăţei

09:00 - 17:00 PTA Pereni, PT terţi: PTA Gospodărie Apă 1 
Predeşti

Sopot, 
PredeştiPTA 2 Văleni Piepteşti circuit 2 - Străzile Regina Maria 

şi Binduleşti
Văleni08:30-16:30

Penitenciarul Craiova. Expoziţie de obiecte 
artizanale şi decorative

Șase femei private de libertate 
s-au implicat în confecţionarea de 
obiecte artizanale si decorative. 
Munca lor poate fi admirată la 
expoziţia „Fir către viitor”. Aceasta 
este organizată de Penitenciarul 
Craiova, în parteneriat cu Casa de 
Cultură Traian Demetrescu, începând 
cu data de 8 august, la sediul din Str. 

Traian Demetrescu nr. 31 - Craiova. 
Totul a fost lucrat în cadrul unor 
ateliere ocupaţionale desfăşurate în 
cadrul secţiei exterioare Işalniţa.

Obiectele sunt constituite din 
aţă şi pictate. Această îndeletnicire 
pe care au învăţat-o femeile poate 
să le ajute să se întreţină după 
eliberare. Activităţile artistice le-au 

oferit oportunitatea de a explora şi 
exprima, prin intermediul materialelor 
specifice creaţiei artistice, diversele 
trăiri resimţite pe parcursul detenţiei.

Arta, indiferent de forma de 
exprimare, are atât o componentă 
ocupaţională, cât şi terapeutică, iar 
Casa de Cultură Traian Demetrescu 
este un partener de tradiţie care 

sprijină eforturile persoanelor din 
puşcărie. Unitatea penitenciară vrea 
să sensibilizeze comunităţile locale 
pentru ca persoanele din penitenciar 
să se reintegreze în societate, să nu 
se confrunte cu prejudecăţi şi să fie 
sprijinite după liberare.

Claudia GROSU



PUBLICITATE9 Joi, 11 August 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 15 AUGUST – 21 AUGUST 2022

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

18.08

PTA Grebleşti 1,PTA Grebleşti 2,PTCZ Chemp Boia 2 
(terţ)

Câineni10:00 - 15:00

LEA JT PTA Lungeşti 2 cir 1,cir 2Lungeşti09:30 - 16:00
PTA SMA ȘirineasaȘirineasa09:00 - 11:00
PTA Șirineasa 5Șirineasa11:00 - 13:00

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 15 AUGUST – 21 AUGUST 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 GhidiciGhidici
09:00 - 17:00 PTA CAP Seaca de CâmpSeaca 

de Câmp
18.08 09:00 - 17:00 PTA Murgaşi - circ. JT nr. 1, PTA Balota de Jos- 

circ. JT nr. 1
Murgaşi

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 1Pleşoi

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 AUGUST – 21 AUGUST 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. 

PTA 2 GruiuGruiu08:45-15:30
18.08 PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3 - Străzile Regina Maria 

şi Binduleşti
Văleni08:30-16:30

PTA Pompe Apă USGMihăeşti14:00 - 16:00
PTA Copăcelu 3Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 13:00

16.08

LEA JT PTA Orleşti De Sus 2 cir 1Orleşti09:30 - 16:00
PTA Rotărăşti 1Nicolae 

Bălcescu
09:00 - 11:00

PTA Rotărăşti 2Nicolae 
Bălcescu

11:00 - 13:00

PTA Predeşti 2Nicolae 
Bălcescu

13:00 - 15:00

PTA Valea Mare 2Băbeni09:00 -17:00

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)

Malaia08:00 - 20:00

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 Turistica 
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)

Voineasa08:00 - 20:00



PUBLICITATE9 Vineri, 12 August 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 15 AUGUST – 21 AUGUST 2022

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

20.08

PTA Grebleşti 1,PTA Grebleşti 2,PTCZ Chemp Boia 2 
(terţ)

Drăgăşani10:00 - 14:00

PTA Voiceşti 1 Centru, PTA Cârlig, PTA Văleni VoiceştiVoiceşti10:00 - 14:00
PTA Boroşeşti 2, PTA Pompe Suteşti (terţ), PTA CAP 
Suteşti (terţ)

Suteşti14:00 - 18:00

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 15 AUGUST – 21 AUGUST 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 SPP 2 E5 Ocolna, PT Sol Centr. Dispecer 
Ocolna

Amărăştii de 
Jos

09:00 - 17:00 PTA SPP 1 E6S OcolnaAmărăştii de 
Jos

19.08 09:00 - 17:00 PTA RF Îndepărtat, PT terţi: PTA Staţie CF 
Pieleşti, PTA Chimica Pieleşti, PTA Depozit 
Ciment Pieleşti

Pieleşti

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 2Pleşoi

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 AUGUST – 21 AUGUST 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. 

PTA 1 IsaciIsaci08:45 - 15:30
19.08 PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3 - Străzile Regina Maria 

şi Binduleşti
Văleni08:30 - 16:30

PTCZ Fabrica CărămidăRâmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:00

19.08

LEA JT PTA Fumureni 1 cir 1,cir 2Lungeşti09:30 - 16:00
LEA JT PTA Fumureni 2 cir 1Lungeşti09:00 - 11:00

PTA Tepşenari 1Milcoiu11:00 - 13:00
PTA Tepşenari 2Milcoiu13:00 - 15:00
PTA Căzăneşti 1Milcoiu09:00 -17:00

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)

Malaia12:00 - 22:00

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 Turistica 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)

Voineasa12:00 - 22:00



PUBLICITATE9 Marți, 16 August 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 22 AUGUST – 28 AUGUST 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 15 AUGUST – 28 AUGUST 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 Amărăştii de Sus, PTA 2 Amărăştii de Sus, 
PTA 3 Amărăştii de Sus

Amărăştii de 
Sus

09:00 - 17:00 PTA 2 Mileşti - integralȘimnicu de 
Sus

23.08

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 AUGUST – 28 AUGUST 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. 

PTA 2 GruiuGruiu08:45 - 15:30

18.08 PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3 - Străzile Regina Maria 
şi Binduleşti

Văleni08:30 - 16:30

LEA JT PTA Tortoieşti 1 - circuitele 1, 2 şi 3Valea 
Mare

09:30 - 16:00

23.08

PTA Mănăstirea Cozia, PC Căciulata 1, PTA Păuşa 3, PTA 
Jible Veche 1, PTAB Jiblea Veche 2, PTAB Jiblea Veche 3, 
PTA Şcoală Jiblea, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Motel 
Lotrişor, PTA Gara Turnu (terţ), PTA Mănăstirea Turnu 
(terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ SI CHE Turnu 
(terţ), PTAB Dastour (terţ), PTA Gară Călimăneşti (terţ), 
PTA Colonie ACH Păuşa (terţ), PTA Staţie Tratare Păuşa 
(terţ)

Călimăneşti04:00 - 06:00

PTCZ Mica Brezoi, PTA Mixturi Asfaltice, PTA Colonie ACH 
(terţ), PTA Peco Gura Lotrului (terţ), PTA Restaurant Class 
(terţ), PTM Autoservice Brezoi (terţ), PTA Tadiex (terţ), PTAM 
Parc Auto ACH (terţ), PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa 
lui Traian (terţ), PTA Parking Lotrişor (terţ), PTAB Annabella 
Brezoi (terţ), PTAB Centrul Tineret Brezoi (terţ), PC Penny 1 
Brezoi, PTAB Penny 2 Brezoi, PTA IF Blocuri Brezoi, PTA Str. 
Fabricii, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTCZ Ufet Brezoi, PTA 
Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), 
PTCZ Liceul Brezoi, PTA Vultureasa, PTA Suciu Alexandru 
(terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), PTA Hală Producţie Mideni 
(terţ), PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui 
Stan, PTCZ Bloc 3 Brezoi,
PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ Bloc 1 Brezoi, 
PTA Vasilatu 2, PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Lunca 
Prest (terţ),
PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Văratica, PTA Gară 
Lotru, PTA Proieni, PTA Corbu, PTA Fructe de Pădure 
Brezoi, PTA Călineşti 1, PTA Călineşti 2, PTA Călineşti 3, PTA 
Drăgăneşti, PC MHC Călineşti 1+2 (terţ), PTAB MHC Călineşti 
1 (terţ), PTAB MHC Călineşti 2 (terţ), 
PTA RCS&RDS Văratica (terţ), PTA Orange Gura Lotrului 
(terţ), PTA Cosmote (terţ), PTCZ SI CHE Gura Lotrului (terţ), 
PTAB As Trans (terţ),
PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA 
Depozit ACH Brezoi (terţ)

Brezoi04:00 - 06:00

PTA Bolovanu, PTA Balota, PTA Racoviţa, PTA Ţuţulesti, 
PTA Copăceni, PTA Bradu Clocotici, PTA Gruiul Lupului, PTA 
RCS&RDS Racoviţa (terţ), PTA Orange Cornetu (terţ), PTA 
Schitu Cornetu (terţ), PTAM Sortare ACH Cornetu (terţ), PTM 
SI CHE Cornetu (terţ), PTA Centrul Social Racoviţa (terţ), PTA 
Lyo Forest (terţ), PTA Staţie PECO Balota (terţ),

Racoviţa04:00 - 06:00

PTA UFET Câineni, PTA Câinenii Mici, PTA DGRS Câineni, PTA 
Câinenii Mari, PTAB Râul Vadului 1, PTA Ateliere IFET Râul 
Vadului, PTA Releu TV Câineni, PTA Grebleşti 1, PTA Grebleşti 
2, PTA Robeşti, PTA Priloage, PTCZ SI CHE Robeşti (terţ), 
PTM Baraj 1 (terţ), PTAM Baraj 2 (terţ),
PTA Balta Verde Câineni (terţ), PTAM MHC Râul lui Vlad 
(terţ), PTA Restaurant Râul Vadului (terţ), PTA RCS&RDS 
Râul Vadului (terţ), 
PTA Orange (terţ), PTA Cosmote Râul Vadului (terţ), PTA 
Staţie Combustibil (terţ), PTA CFR Râul Vadului (terţ), PTA Cosmote 
Valea Fratelui (terţ), PTCZ CHEMP Boia 1 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 
2 (terţ), 
PTCZ CHEMP Boia 3 (terţ), PTA Obştea Moşnenilor Grebleşti (terţ)

Câineni04:00 - 06:00

PTA Boişoara 1, PTA Boişoara 2, PTA Boişoara 3, PTA Găujani, 
PTA Bumbuieşti, PTA Staţie Sortare Boişoara (terţ)

Boişoara04:00 - 06:00

PTA Titeşti 1, PTA Titeşti 2, PTA Bratoveşti, 
PTA Cucoiu

Titeşti04:00 - 06:00

PTA Podeni, PTA Spinu, PTA Perişani 1, PTA Perişani 2, 
PTA Perişani 3, PTA Mlăceni, PTA Pripoare, PTA Poiana 
1, PTA Poiana 2, PTA Hală Lovflor (terţ)

Perişani04:00 - 06:00

09:00 - 17:00 PTA 1 GhidiciGhidici
09:00 - 17:00 PTA CAP Seaca de CâmpSeaca 

de Câmp
18.08 09:00 - 17:00 PTA Murgaşi - circ. JT nr. 1, PTA Balota de Jos- 

circ. JT nr. 1
Murgaşi

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 1Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos - integralBrabova
09:00 - 17:00 PT 819 (566) - str. Paşcani, Moară, zona 

blocurilor: 18 - 31, Lic. Costin Neniţescu (Lic. de 
Chimie), Lic. Teologic Adventist Craiova

Craiova

PTA 1, 2 Salcia, PTA 1 IGO Salcia, PTAB Radacon 
TEX, PTA Peco Buliteanu

Comuna 
Slătioara - 
sat Salcia

09:00 - 15:30
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VÂLCEA2 Miercuri, 17 August 2022

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 15 AUGUST – 28 AUGUST 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 Amărăştii de Sus, PTA 2 Amărăştii de Sus, 
PTA 3 Amărăştii de Sus

Amărăştii de 
Sus

09:00 - 17:00 PTA 2 Mileşti - integralȘimnicu de 
Sus

23.08

09:00 - 17:00 PTA 1 GhidiciGhidici
09:00 - 17:00 PTA CAP Seaca de CâmpSeaca 

de Câmp

18.08 09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 1Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos - integralBrabova
09:00 - 17:00 PT 819 (566) - str. Paşcani, Moară, zona 

blocurilor: 18 - 31, Lic. Costin Nenițescu (Lic. de 
Chimie), Lic. Teologic Adventist Craiova

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 2Pleşoi

09:00 - 17:00
PTA 1 Bârca, PTA 4 Bârca, PTA IMA Bârca, PTA 
Solar Bârca

Bârca

09:00 - 17:00 PTA Uscătorie Tutun Daneți - circ. JT nr. 2+4Daneți
24.08

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 1Pleşoi

09:00 - 17:00
PTA SPP 2 E5 Ocolna, PT Sol Centr. Dispecer 
Ocolna

Amărăştii de 
Jos

09:00 - 17:00 PTA SPP 1 E6S OcolnaAmărăştii de 
Jos

19.08 09:00 - 17:00 PTA RF Îndepărtat, PT terți: PTA Stație CF 
Pieleşti, PTA Chimica Pieleşti, PTA Depozit 
Ciment Pieleşti

Pieleşti

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 2Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 9 Dăbuleni, PTA 8 Dăbuleni, PTCZ SP/W1 
Dăbuleni

Dăbuleni

Peste 300 de vitezomani luați de radar
Polițiştii rutieri ai IPJ Vâlcea 

au acționat pe şoselele județului 
urmărindu-i în special pe şoferii care 
circulă cu viteză mai mare decât cea 
legală. Astfel că, în perioada 8-14 
august 2022, 325 de şoferi au fost 
luați de radar pentru viteză peste 
limită.

Conform gazetavalcea.ro, în 72 
dintre cazuri le-a fost suspendată 
exercitarea dreptului de a conduce 
autoturisme pe drumurile publice, 
întrucât viteza cu care au fost 
înregistrați conducătorii auto era cu 
peste 50 de km/h, sau chiar peste 70 
de km/h, mai mare față de cea legală.

Pe parcursul acțiunii, la data de 
12 august a.c., polițiştii au depistat 
un bărbat, de 52 de ani, din județul 
Neamț, care conducea un autovehicul 
pe DN 7, km 219+200m, cu viteza de 
129 de km/h (+59 km/h), totodată 
efectuând o manevră de depăşire 
neregulamentară. Cel în cauză a fost 
sancționat contravențional şi i s-a 
suspendat dreptul de a conduce pe 
o perioadă de 150 de zile.

Un caz asemănător a fost 
identificat de polițişti, pe D.N. 64, în 
localitatea Râureni, un tânăr de 24 
de ani, din comuna Mihăeşti, județul 
Vâlcea, fiind înregistrat de aparatul 

Doi copii răniți într-un 
accident

Doi copii au fost răniți în urma 
unui accident rutier produs pe raza 
localității Suteşti, județul Vâlcea.

ISU Vâlcea anunță că la fața 
locului au fost trimişi paramedicii 
SMURD, dar şi un echipaj medical al 
Ambulanței Vâlcea cu o ambulanță 
de tip C, cu medic. Minorii răniți au 
3 ani şi 8 ani, ei fiind preluați de 
cadrele medicale pentru acordarea 
primului ajutor. Ulterior, copiii au fost 
transportați la Spitalul Drăgăşani.

Din primele date se pare că un 
bărbat de 61 de ani, în timp ce 
conducea un autoturism pe raza 

localității Suteşti, a intrat în coliziune 
cu un alt autoturism care se afla 
parcat, în afara părții carosabile. În 
urma incidentului a rezultat rănirea 
celor doi minori.  

Alexandru NICA

radar circulând cu viteza de 121 de 
km/h (+71 km/h). În cauză, şoferul 
a fost sancționat contravențional, 
fiindu-i suspendat dreptul de a 

conduce pe drumurile publice pe o 
perioadă de 120 de zile.

Alexandru NICA



GORJ9 Joi, 18 August 2022

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 15 AUGUST – 28 AUGUST 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. 

25.08 PTAB Primacons Grădinari (terţ)Grădinari 10:00 - 18:00

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 22 AUGUST – 28 AUGUST 2022

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

20.08

PTA Protecţia Plantelor (terţ), PTA Condor (terţ), PTA 
Derik (terţ), PTA Complex Ștefăneşti (terţ), PTA Rigis 
(terţ), PTAB Rolmar (terţ)

Drăgăşani10:00 - 14:00

PTA Voiceşti 1 Centru, PTA Cârlig, PTA Văleni VoiceştiVoiceşti10:00 - 14:00

PTA Boroşeşti 2, PTA Pompe Suteşti (terţ), PTA CAP 
Suteşti (terţ)

Suteşti14:00 - 18:00

PTAB Lukoil StupăreiMihăeşti09:00 - 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 15 AUGUST – 28 AUGUST 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 Raieţi Sadova, PTA 1 Sadova, PTA 2 SadovaSadova
09:00 - 17:00 PTA 1 Negoieşti, PTA 2 NegoieştiMelineşti

22.08 00:00 - 01:00

PT 396 - str. Brazda lui Novac, zona blocurilor: 
G1, G2, G3, G4, 24, 25, 26, 27, 32, 34, EXP1, 
EXP2, C4, K1, K2, I5, M9, 17, 24, 25, 27, 32. 
32A, 32B, 34, 37, str. Lămâiţei,  zona blocurilor: 
4, 6, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, PT 397 - cart. Brazda lui Novac, zona 
blocurilor: 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 B, 33, 34, 
35, 36, 36B, 37, 37A, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 
39A, 40, PT 398 - str. Brazda Lui Novac, bld. 
Dacia, zona blocurilor: 37, 37 A, 38, 38 A, 38 B, 
39, 39 A, 39 B, 40, 41, 41 A, 42, 43, PT 104 - 
străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 
zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 
39A, 39B, 40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6, 
PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, A7, A8, A9, PT 435 - cart. Brazdă, zona 
blocurilor: 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, PT 432 - bld. 
Dacia, zona blocurilor: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, PT 
415 - cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, PT 412 -  bld.  Dacia, 
zona blocurilor: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, PT 413 - bld.  
Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 9, 10, 11, 12

Craiova

09:00 - 17:00
PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 4 
Prapor

Amărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA Robăneştii de Sus - circ. JT nr. 1+2+3Robăneşti

25.08

Zeci de locuri de muncă disponibile în Gorj. 
Nimeni nu le vrea

Oamenii care ştiu o meserie sunt tot 
mai greu de găsit pe piaţa muncii. Firmele 
care nu pot să-şi onoreze lucrările din 
cauza lipsei forţei de muncă au început 
să simtă din ce în ce mai mult acest lucru. 
Zeci de oferte sunt postate pe site-ul 

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (AJOFM) Gorj, dar doritorii se 
lasă aşteptaţi.

Nu doar firmele private se confruntă 
cu o lipsă de muncitori care au o meserie, 
ci şi instituţiile statului. Acestea caută 
muncitori care se pricep să lucreze în 
şantiere cu diverse utilaje.

„Noi plângem non-stop că nu avem 
deservenţi. România în momentul de faţă, 
la câte şantiere are deschise, noi avem o 
mare problemă cu deservenţii de utilaje 
şi cu meseriaşii în sine, cu betonişti, cu 
sudorii, dar în special cu deservenţii de 
utilaje pentru că şantierele au evoluat, 
iar lopata începe să dispară. Mai sunt şi 
nişte lucrări pe care nu poţi să le faci altfel, 

dar deja şanţurile nu se mai fac la lopată, 
nu se mai betonează cu cifa, să torni cu 
roaba. Sunt echipamente specializate 
care fac aproape 90% din tipurile de 

lucrări făcute într-un şantier, mecanizat”, 
a afirmat Cristi Tudor, reprezentant 
Drumuri Naţionale, la 1 Plus TV.

Cătălin ANGHEL

Divizarea simetrică parţială 
a CEO va fi aprobată

Acţionarii Complexului Energetic 
Oltenia aprobă joi divizarea simetrică 
parţ ia lă a companiei  în vederea 
externalizării Sucursalei Electrocentrale 
Craiova 2, după cum notează igj.ro. 
Aceştia vor analiza şi supune aprobării 
o serie de documente prezentate de 
Directorat şi care au fost incluse pe 
ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare.

Totodată, acţionarii Complexului 

Oltenia vor desemna doi membri al 
Directoratului să semneze Actul Constitutiv 
41, practic, se va începe activitatea la 
noua companie. Externalizarea Sucursalei 
Electrocentrale Craiova 2 este prevăzută 
în Planul de restructurare şi decarbonare 
al Complexului Energetic Oltenia, valabil 
până în 2026.

Cătălin ANGHEL



PUBLICITATE9 Vineri, 19 August 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 22 AUGUST – 28 AUGUST 2022

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

26.08

PTA Protecţia Plantelor (terţ), PTA Condor (terţ), PTA 
Derik (terţ), PTA Complex Ștefăneşti (terţ), PTA Rigis 
(terţ), PTAB Rolmar (terţ)

Drăgăşani10:00 - 14:00

PTA Voiceşti 1 Centru, PTA Cârlig, PTA Văleni VoiceştiVoiceşti10:00 - 14:00
PTA Boroşeşti 2, PTA Pompe Suteşti (terţ), PTA CAP 
Suteşti (terţ)

Suteşti14:00 - 18:00

PTAB Lukoil StupăreiMihăeşti09:00 - 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 15 AUGUST – 28 AUGUST 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 Magazin Bechet, PTA 1 Bechet, PTA 2 
Bechet

Bechet

09:00 - 17:00 PT terţi: PTAB 812 MICARCraiova
26.08

09:00 - 17:00
PTA 2 Mischii - circ. JT nr. 1+2+3, PTA 2  
Motoci - circ. JT nr. 1

Mischii

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Oltenia Pepiniere, PTA Puţuri 
Forate Sadova

Bechet, 
Sadova

09:00 - 17:00
PTA 1 Amărăştii de Sus, PTA 2 Amărăştii de Sus, 
PTA 3 Amărăştii de Sus

Amărăştii de 
Sus

09:00 - 17:00 PTA 2 Mileşti - integralȘimnicu de 
Sus

23.08

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 2Pleşoi

00:00 - 01:00 PT 396 - str. Brazda lui Novac, zona blocurilor: 
G1, G2, G3, G4, 24, 25, 26, 27, 32, 34, EXP1, 
EXP2, C4, K1, K2, I5, M9, 17, 24, 25, 27, 32. 
32A, 32B, 34, 37, str. Lămâiţei,  zona blocurilor: 
4, 6, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, PT 397 - cart. Brazda lui Novac, zona 
blocurilor: 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 B, 33, 34, 
35, 36, 36B, 37, 37A, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 
39A, 40, PT 398 - str. Brazda Lui Novac, bld. 
Dacia, zona blocurilor: 37, 37 A, 38, 38 A, 38 B, 
39, 39 A, 39 B, 40, 41, 41 A, 42, 43, PT 104 - 
străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 
zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 
39A, 39B, 40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6, 
PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, A7, A8, A9, PT 435 - cart. Brazdă, zona 
blocurilor: 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, PT 432 - bld. 
Dacia, zona blocurilor: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, PT 
415 - cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, PT 412 -  bld.  Dacia, 
zona blocurilor: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, PT 413 - bld.  
Dacia, zona blocurilor: V1, V2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 9, 10, 11, 12

Craiova

LEA JT PTA Tortoieşti 1 - circuitele 1, 2 şi 3Valea 
Mare

09:30 - 16:00

23.08

PTA Mănăstirea Cozia, PC Căciulata 1, PTA Păuşa 3, PTA 
Jible Veche 1, PTAB Jiblea Veche 2, PTAB Jiblea Veche 3, PTA 
Şcoală Jiblea, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Motel Lotrişor, 
PTA Gara Turnu (terţ), PTA Mănăstirea Turnu (terţ), PTAB 
Casa Românească (terţ), PTCZ SI CHE Turnu (terţ), PTAB 
Dastour (terţ), PTA Gară Călimăneşti (terţ), PTA Colonie ACH 
Păuşa (terţ), PTA Staţie Tratare Păuşa (terţ)

Călimăneşti04:00 - 06:00

PTCZ Mica Brezoi, PTA Mixturi Asfaltice, PTA Colonie ACH (terţ), 
PTA Peco Gura Lotrului (terţ), PTA Restaurant Class (terţ), PTM 
Autoservice Brezoi (terţ), PTA Tadiex (terţ), PTAM Parc Auto 
ACH (terţ), PTA CFR Cârligul Mic (terţ), PTA Masa lui Traian 
(terţ), PTA Parking Lotrişor (terţ), PTAB Annabella Brezoi (terţ), 
PTAB Centrul Tineret Brezoi (terţ), PC Penny 1 Brezoi, PTAB 
Penny 2 Brezoi, PTA IF Blocuri Brezoi, PTA Str. Fabricii, PTA 
Brutărie Brezoi (terţ), PTCZ Ufet Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. 
Cozia (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA 
Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec 
(terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Staţie Apă Brezoi, 
PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui Stan, PTCZ Bloc 3 Brezoi,
PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTA 
Vasilatu 2, PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Lunca Prest 
(terţ),
PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Văratica, PTA Gară Lotru, 
PTA Proieni, PTA Corbu, PTA Fructe de Pădure Brezoi, PTA 
Călineşti 1, PTA Călineşti 2, PTA Călineşti 3, PTA Drăgăneşti, PC 
MHC Călineşti 1+2 (terţ), PTAB MHC Călineşti 1 (terţ), PTAB 
MHC Călineşti 2 (terţ), 
PTA RCS&RDS Văratica (terţ), PTA Orange Gura Lotrului (terţ), 
PTA Cosmote (terţ), PTCZ SI CHE Gura Lotrului (terţ), PTAB As 
Trans (terţ),
PTA Deşeuri Brezoi (terţ), PTAB Sortare Brezoi (terţ), PTA 
Depozit ACH Brezoi (terţ)

Brezoi04:00 - 06:00

PTA Bolovanu, PTA Balota, PTA Racoviţa, PTA Ţuţulesti, 
PTA Copăceni, PTA Bradu Clocotici, PTA Gruiul Lupului, PTA 
RCS&RDS Racoviţa (terţ), PTA Orange Cornetu (terţ), PTA 
Schitu Cornetu (terţ), PTAM Sortare ACH Cornetu (terţ), PTM 
SI CHE Cornetu (terţ), PTA Centrul Social Racoviţa (terţ), PTA 
Lyo Forest (terţ), PTA Staţie PECO Balota (terţ),

Racoviţa04:00 - 06:00

PTA UFET Câineni, PTA Câinenii Mici, PTA DGRS Câineni, PTA 
Câinenii Mari, PTAB Râul Vadului 1, PTA Ateliere IFET Râul 
Vadului, PTA Releu TV Câineni, PTA Grebleşti 1, PTA Grebleşti 
2, PTA Robeşti, PTA Priloage, PTCZ SI CHE Robeşti (terţ), PTM 
Baraj 1 (terţ), PTAM Baraj 2 (terţ),
PTA Balta Verde Câineni (terţ), PTAM MHC Râul lui Vlad (terţ), 
PTA Restaurant Râul Vadului (terţ), PTA RCS&RDS Râul Vadului 
(terţ), 
PTA Orange (terţ), PTA Cosmote Râul Vadului (terţ), PTA Staţie 
Combustibil (terţ), PTA CFR Râul Vadului (terţ), PTA Cosmote Valea 
Fratelui (terţ), PTCZ CHEMP Boia 1 (terţ), PTCZ CHEMP Boia 2 (terţ), 
PTCZ CHEMP Boia 3 (terţ), PTA Obştea Moşnenilor Grebleşti (terţ)

Câineni04:00 - 06:00

PTA Boişoara 1, PTA Boişoara 2, PTA Boişoara 3, PTA Găujani, 
PTA Bumbuieşti, PTA Staţie Sortare Boişoara (terţ)

Boişoara04:00 - 06:00

PTA Titeşti 1, PTA Titeşti 2, PTA Bratoveşti, 
PTA Cucoiu

Titeşti04:00 - 06:00

PTA Podeni, PTA Spinu, PTA Perişani 1, PTA Perişani 2, 
PTA Perişani 3, PTA Mlăceni, PTA Pripoare, PTA Poiana 
1, PTA Poiana 2, PTA Hală Lovflor (terţ)

Perişani04:00 - 06:00

LEA JT PTA Bujoreni 2 - circuitul 2Bujoreni09:00 - 17:00



PUBLICITATE9 Luni, 22 August 2022

PUBLICITATE

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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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 Solar Bistreţ, PTA CRR Bistreţ, PTA 2 Bistreţ Bistreţ29.08

09:00 - 17:00 PTA 1 Bârca, PTA 4 Bârca, PTA IMA Bârca, PTA 
Solar Bârca

Bârca

09:00 - 17:00 PTA Uscătorie Tutun Daneţi - circ. JT nr. 2+4Daneţi
24.08 09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 1Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 1 Izvoare, PTA 3 IzvoareIzvoare

09:00 - 17:00 PTA 3 Vârvoru de Sus - circ JT nr. 4Vârvoru 
de Jos

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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:

29.08

PTA Călineşti 3Brezoi09:30 - 13:00
PTA Dângeşti 1Berislăveşti12:30 - 16:00
PTA IAS NegreniMihăeşti09:00 - 17:00
PTA Buleta 1Mihăeşti09:00 - 17:00
LES JT PTAB Romlelie - circuitul 1Bujoreni10:00 - 18:00

25.08

PTA TighinaVoiceşti10:00 - 18:00
PTA Sălişte 2Malaia09:30 - 13:00
PTA Păuşa 3Călimăneşti12:30 - 16:00
LEA JT PTA Cherăşti 1 - circuitul 2, 
LEA JT PTA Roşiile 1 - circuitul 1

Roşiile09:30 - 16:00

LEA JT PTA Lădeşti 2 - circuitul 1Lădeşti09:00 - 17:00
PTA Munteni 2Mihăeşti09:00 - 17:00
PTA Măgura 1Mihăeşti09:00 - 17:00
LEA JT PTA Seaca - circuitul 1, PTAB Centrul Expoziţii 
Seaca 2

Călimăneşti09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Matei Basarab 1 - circuitul 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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. 

29.08 PTA 1 Brâncoveni circuit 1, 2, 3Brâncoveni08:45 - 15:30

PTA Staţie de Betoane, PTA Staţie de Sortare Adela, 
PTA Stan Alecsandra/Alexandra, PTA Mitliv Industry, 
PTSol Asfalt Padrino, PTA CFR Slătioara, PTCZ Pref 
Criva, PTCZ Prefabricate Criva, PTA 1, 2 Criva de Jos, 
PTA Unimineral 1, 2, 3, 4, PTAB Domarcons, PTA 3 
Piatra Sat Brutărie, PTA SI SRP 3+21, PTCZ SRP 3 
+21, PTA Goldfish, PTA Pompare Oltpiess, PTA Irigaţii 
Marconf, PTA Ociogi, PTA Mârgheni, PTA Pescărie, 
PTCZ SRP 4+18, PTCZ SI SRP 4+18, PTA CAP 
Brâncoveni, PTA SMA Brâncoveni, PTA Brâncoveni, 
PTA Mănăstire Brâncoveni, PTA Vinalcool Văleni, PTA 
Gospodărie Apă Văleni, PTA Văleni

Slătioara, 
Criva, Piatra 

Olt, Mârgheni, 
Ociogi, 

Brâncoveni, 
Salcia 

09:00 - 17:00

PTA 49 Caracal, străzile: Craiovei, Elena DoamnaCaracal09:00 - 11:00
PTCZ 28 Caracal, str. Dragoş Vodă, bloc. A1 A, scara  1Caracal09:00 - 13:0024.08



MEHEDINȚI9 Marți, 23 August 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 2022

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

30.08

PTA Rădăcineşti 2Berislăveşti09:30 - 13:00
PTA Stoeneşti BerislăveştiBerislăveşti12:30 - 16:00
PTA IGO GovoraBăile 

Govora
09:00 - 17:00

PTAB Bloc 1 GovoraBăile 
Govora

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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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 Dunăreni (Cârna), PTA 2 Dunăreni 
(Cârna), PTA 2 Goicea Mare

Goicea, 
Cârna30.08

09:00 - 17:00 PTAB 3 Preajba - circ. JT nr. 2Malu Mare

09:00 - 17:00 PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 4 
Prapor

Amărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA Robăneştii de Sus - circ. JT nr. 1+2+3Robăneşti

25.08 09:00 - 17:00
PTA 1 Căciulatu, PTA Sălcuţa, PTA 1 Vela, PTA 
2 Moară Vela, PTA SMA Vela, PT terţi: PTA SA 
Căciulatu

Terpeziţa, 
Sălcuţa, 

Vela

09:00 - 17:00 PTA 3 Vârvoru de Sus - circ JT nr. 3Vârvoru 
de Jos

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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. 

30.08

PTA CAP 2 Brâncoveni circuit 1, PTA 4 SMA 
Brâncoveni circuit 1Brâncoveni08:45 - 15:30

PTA 1, 2 Agro Chirea, PTSol Studias Rusăneşti, PTA 
Cosmote 

Cilieni, 
Rusăneşti

09:00 - 17:00

PTA 49 Caracal, străzile: Craiovei, Elena DoamnaCaracal09:00 - 11:00
PTCZ 28 Caracal, str. Dragoş Vodă, bloc. A1 A, scara 2Caracal13:00 - 16:00

PTAB SI CHE Ruşăneşti, PTCZ TCH Rusăneşti 
(Hidroelectrica)

Cilieni, 
Rusăneşti

09:00 - 17:00

PTAB Bazin de Înot, PTCZ SC Total Protect SRL, 
PTCZ Textila, PTCZ Marmur - ArtSlatina08:45 - 15:30

CLS Bazin de Înot - PC DedemanSlatina09:00 - 17:00
LES 20 kV PA Crişan III - PA Crişan IIISlatina09:00 - 17:00
PTAB 1 ANL P. GarăSlatina09:00 - 17:00

25.08

PTAB Primacons Grădinari (terţ)Grădinari 10:00 - 18:00

PTA Transchin, PC CEF Sc Olt Pies, PTAB Sc 
Olt Pies, PTCZ Siloz, PTAB Agricultorului, PTA 
Hergelie Slatina, PTA Nod Rutier

Slatina, 
Valea Mare09:00 - 13:00

PTA Bistriţa Nouă, str. Monete Florea
Oraş Piatra 

Olt-Sat 
Bistriţa 
Nouă

09:00 - 17:00

Noi locuri de parcare, în Drobeta Turnu Severin 
Primăria Drobeta Turnu Severin 

organizează o licitaţie pentru atribuirea 
a noi locuri de parcare de reşedinţă, iar 
severinenii, care îşi doresc să primească 
un loc de parcare, sunt aşteptaţi să depună 
documentele pentru acest demers.

Orice cetăţean, care are reşedinţa în 
limita a 50 m faţă de parcare, dar nu deţine 
garaj, loc parcare, acces auto în curte, 
are dreptul de a depune dosar pentru a 
participa la procedura de atribuire/licitaţie, 
conform art. 14 din H.C.L. 58/2022.

Cetăţenii pot formula cerere tip 
(având actele solicitate, anexate) pentru 
participarea la procedura de atribuire/
licitaţie. Aceste cereri vor fi depuse la 
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Municipiului Drobeta Turnu Severin (cu 
sediul în strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2, 
bl. VT3) sau online la adresa administrare.
parcari@primariadrobeta.ro.

Este vorba despre parcarea de reşedinţă 
nr. 157 (având 70 locuri), aferentă zonei:

- Strada Veterani, bloc G23, sc. 1 şi 2;
- Strada Veterani, bloc G24, sc. 1, 2 şi 3;

- Strada Veterani, nr. 36, bloc G2, sc. 
1 şi 2;

- Strada Veterani, nr. 46, bloc IV 2, sc. 
1, 2 şi 3;

- Strada Alion, nr. 61, bloc IV 1, sc. 3;
- Strada Alion, nr.70, bloc IA2B, sc. 1, 

2 şi 3;
- Strada Alion, nr. 70, bloc IA2A, sc. 

1 şi 2;
- Strada Alion, nr. 31, bloc G1, sc. 1, 

2 şi 3;
- Strada Veterani, nr. 5, bloc IM1B, 

sc. 2;
- Strada Veterani, nr. 7, bloc IM3, sc. 

1 şi 2.
Cererile-tip se pot găsi pe site-ul 

Primăriei, la secţiunea Tipizate - Direcţia 
Patrimoniu sau, fizic, la sediul Direcţiei 
Patrimoniu şi la Biroul Comunicare din 
cadrul Primăriei.

Depunerea cererilor se va face în 
perioada 22.08 - 02.09.2022. Cererile 
depuse după data de 02.09.2022 nu 
vor fi analizate de comisia de atribuire/
licitaţie, numită prin Dispoziţia Primarului 

Municipiului Drobeta Turnu Severin, fiind 
luate în considerare ca dosare în aşteptare. 
Pe cerere, se va opta pentru un singur loc 
de parcare.

Ședinţa de atribuire/licitaţie se va ţine 
în data de 08.09.2022, ora 10.00, la Sala 
Grigore Cerchez a Palatului Culturii „Teodor 
Costescu”, bulevardul Carol I, nr. 4.

Claudia GROSU



ACTUALITATE9 Miercuri, 24 August 2022

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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. 

31.08 PTA 1 MârgheniMârgheni08:45 - 15:30

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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 2022

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

31.08

PTA PriloageCâineni09:30 - 13:00
PTA RobeştiCâineni12:30 - 16:00
PTA Buleta 4Mihăeşti09:00 - 17:00
PTA DirineştiMihăeşti09:00 - 17:00

LEA JT PTA Amărăşti 1 - circuitele 1 şi 2Amărăşti09:30 - 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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

31.08

09:00 - 17:00 PT 178 - cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5

Craiova

09:00 - 17:00 PTA SMA Piscu Sadovei, PTA 1 Damian, PTA 2 
Damian

Sadova

09:00 - 17:00 PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta (CEF 
Băileşti)

Băileşti

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârvoru de Sus - circ. JT nr. 2Vârvoru de 
Jos

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 4Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA Magazin Bechet, PTA 1 Bechet, PTA 2 
Bechet

Bechet

09:00 - 17:00 PT terţi: PTAB 812 MICARCraiova
26.08

09:00 - 17:00
PTA 2 Mischii - circ. JT nr. 1+2+3, PTA 2  
Motoci - circ. JT nr. 1

Mischii

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Oltenia Pepiniere, PTA Puţuri 
Forate Sadova

Bechet, 
Sadova

09:00 - 17:00 PTA 3 Vârvoru de Sus - circ JT nr. 2Vârvoru de 
Jos

09:00 - 17:00 PTAB 2 Sat Nou Preajba - circ. JT nr. 2Malu Mare

Doljenii din Dăbuleni 
au primit primul 
autobuz electric

P ro i e c t u l  „ Î m b u n ă t ă ţ i r e a 
mobilităţii urbane şi reducerea 

emisiilor de CO2 în oraşul Dăbuleni, 
judeţul Dolj” este în plin proces de 
implementare. Valoarea totală a 
investiţiei este de 5 milioane de 
euro, bani din fonduri europene.

În urma montări i  celor trei 
au toma te  pen t ru  e l i b e ra rea 
tichetelor de călătorie, marţi a 
fost livrat primul autobuz electric, 
din cele trei contractate în cadrul 
proiectului, care va circula pe 
străzi le oraşului Dăbuleni. De 
asemenea, străzile prevăzute spre 
asfaltare (6 km) şi cele 34 de 
staţiile auto se află în plin proces 
de realizare, după cum informează 
autorităţile locale.

Craioveanul Liviu Ionescu 
este noul preşedinte al 

Comisiei Mondiale a Federaţiei 
Chinologice Internaţionale

Craioveanul Liviu Ionescu a 
fost ales în funcţia de preşedinte 
al Comisiei Mondiale a Federaţiei 
Chinologice Internaţionale (FCI). 
Decizia a fost luată în Italia, în urma 
alegerilor Consiliului Comisiei de 
salvare a FCI.

„Doamnelor şi domnilor, suntem 
încântaţi să vă anunţăm că în urma 
alegerilor Consiliului Comisiei de 
salvare a FCI, din Italia, pe 21 
august, s-au votat următoarele: 

preşedinte: Liviu Ionescu - România; 
vicepreşedinţi: Bruno Piccinelli - 
Italia şi Marko Brucan - Slovenia. În 
urma retragerii secretarului comisiei 
Leif Sundberg (Suedia), activitatea 
de secretar este preluată de Petra 
Svobodova (Republ ica Cehă). 
Începem un nou capitol în frumoasa 
activitate a comisiei de salvare a 
câinilor FCI!”, a fost anunţul FCI 
Rescue Dogs Commission.

Cătălin ANGHEL



ACTUALITATE9 Joi, 25 August 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 2022

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

31.08

PTA PriloageCâineni09:30 - 13:00
PTA RobeştiCâineni12:30 - 16:00
PTA Buleta 4Mihăeşti09:00 - 17:00
PTA DirineştiMihăeşti09:00 - 17:00

LEA JT PTA Amărăşti 1 - circuitele 1 şi 2Amărăşti09:30 - 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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

01.09 09:00 - 17:00 PTA 1 Apele Vii, PTA 3 Apele Vii, PTA SMA Apele 
Vii

Apele 
Vii

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 3Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 1 Dunăreni (Cârna), PTA 2 Dunăreni 
(Cârna), PTA 2 Goicea Mare

Goicea, 
Cârna

30.08

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârvoru de Sus - circ. JT nr. 4Vârvoru 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 3Pleşoi

09:00 - 17:00 PT 178 - cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Piscu Vechi, PTA 2 Piscu Vechi, PTA 3 Piscu 
Vechi, PT terţ - PT Desecări (SRP 1)

Piscu 
Vechi

09:00 - 17:00 PTA Solar Bistreţ, PTA CRR Bistreţ, PTA 2 Bistreţ Bistreţ

29.08
09:00 - 17:00 PTA 2 Vârvoru de Sus - circ. JT nr. 3Vârvoru 

de Jos
09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 4Pleşoi

LEA JT PTA Pietrari - circuitul 3 (spre Lacul Negru), 
LEA JT PTAB Păuşeşti Măglaşi 5 - circuitul 5 (spre 
Dealul Pleşii)

Păuşeşti 
Măglaşi

09:00 - 17:00

PTAB MFA GovoraBăile Govora09:00 - 17:00

PTAB Sonda 608 GovoraBăile Govora09:00 - 17:00
LEA JT PTA Pesceana  2 - circuitele 1 şi 2Pesceana09:30 - 16:00

01.09

29.08

PTA Călineşti 3Brezoi09:30 - 13:00
PTA Dângeşti 1Berislăveşti12:30 - 16:00
PTA IAS NegreniMihăeşti09:00 - 17:00
PTA Buleta 1Mihăeşti09:00 - 17:00
LES JT PTAB Romlelie - circuitul 1Bujoreni10:00 - 18:00
LEA JT PTA Fumureni 1 - circuitele 1 şi 2Lungeşti09:30 - 16:00
LEA JT PTA Fumureni 2 - circuitul 1Lungeşti09:30 - 16:00

Ministrul Energiei: Facturile vor rămâne 
plafonate până la 31 martie

Schema de plafonare şi compensare 
a facturilor va rămâne în vigoare până 
la 31 martie, iar supraimpozitarea 
va fi aplicată pe întregul lanţ din 
energie, nu doar pentru producători, 
a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, 
Virgil Popescu, în briefingul de la 
finalul şedinţei de Guvern, relatează 
Agerpres.

„Acum sunt supraimpozitaţi 
producătorii, dar este normal să fie 
impozitat tot lanţul. Nu văd de ce un 
intermediar ar trebui să câştige mai 
mult de câteva procente, că doar ia şi 
vinde, nu face altceva. Nu văd de ce 
să câştige dublu, triplu. Nu e normal 

ca unii să facă profituri foarte mari şi 
alţii să le plătească. Preţul care este 
acum în PZU este foarte mare”, a spus 
ministrul.

El a evitat să spună concret dacă 
supraimpozitarea întregului lanţ 
se va aplica de la 1 septembrie: 
„Nu Ministerul Energiei trebuie să 
stabilească acest lucru, nu noi stabilim 
taxele şi impozitele, împreună cu 
Ministerul Finanţelor şi ANRE. Haideţi 
să finalizăm calculele din interior 
şi vom ieşi public. Îmi cereţi un 
deadline pe o măsură care nu este 
de competenţa mea”.

Întrebat de ce suprataxarea nu 
s-a aplicat mai devreme, întrucât PSD 
a cerut acest lucru de la începutul 
anului, Popescu a răspuns: „PNL 
a susţinut mereu acest lucru şi 

probabil că atunci nu s-a putut pune 
în practică. Vă asigur că Ministerul 
Energiei ştie ce are de făcut”.

M i n i s t r u l  a  m a i  a r ă t a t 
că mecanismul de plafonare şi 
compensare nu va fi modificat până 
la 31 martie 2023, aşa cum prevede 
legislaţia actuală.

„Plafonarea va rămâne, evident. 
Ordonanţa este în vigoare până la 
31 martie. Nu se va întâmpla nimic 
cu facturile românilor peste iarnă. În 
septembrie-octombrie vom lucra la 

ce se va întâmpla după 31 martie”, a 
arătat oficialul guvernamental.

Virgil Popescu a spus că bugetul 
schemei de compensare estimat de 
ANRE este de 16 miliarde de lei.

„Schema refăcută şi ulterior 
recalibrată de ANRE s-a redus de 
la 40 de miliarde la 20 de miliarde 
şi ulterior la 16 miliarde. A fost 
estimarea ANRE. (…) Eu vă pot 
relata ce au spus toţi liderii politici, 
că ceea ce trebuie plătit se va plăti”, 
a subliniat ministrul.



ACTUALITATE9 Vineri, 26 August 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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

01.09 09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 5Pleşoi

PTCZ Bloc 2 GovoraBăile Govora09:00 - 17:00

PTCZ Cazare GovoraBăile Govora09:00 - 17:00
LEA JT PTA Dobruşa 4 - circuitul 1Ștefăneşti09:30 - 16:00

02.09

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 22 AUGUST – 04 SEPTEMBRIE 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. 

02.09 PTA 3 Băleasa, circuitul 1
Comuna 

Baldovineşti-
Sat Băleasa

09:00 - 17:00

04.09 PC Mălina, PTCZ Mălina, PTA MălinaCaracal 10:00 - 16:30

30.08

PTA Rădăcineşti 2Berislăveşti09:30 - 13:00
PTA Stoeneşti BerislăveştiBerislăveşti12:30 - 16:00
PTA IGO GovoraBăile 

Govora
09:00 - 17:00

PTAB Bloc 1 GovoraBăile 
Govora

09:00 - 17:00

PTCZ Staţie Tratare Apă Valea lui Stan (terţ)Brezoi08:00 - 18:00
PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Malaia08:00 - 18:00

LEA JT PTA Cioboţi - circuitele 1 şi 2Olanu09:30 - 16:00

IntenCity, cel mai mare festival de muzică din 
sudul României, îşi deschide porţile vineri

DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, 
Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk 
sunt headlinerii celui mai mare festival 
de muzică din sudul României, care 
va avea loc între 26 şi 28 august, la 
Complexul Sportiv Craiova (Stadionul 
Ion Oblemenco).

Festivalul IntenCity se află la prima 
ediţie şi aduce împreună muzica de ieri, 
de azi şi de mâine, la Craiova, într-o 
sărbătoare a oamenilor care ştiu să 
dea ritm verii.

„Publicul va avea ocazia să participe 
la concerte l ive a le unor art iş t i 
internaţionali renumiţi, şi să se bucure, 
împreună cu prietenii şi familia, de hituri 
latino, electro şi disco. IntenCity este 
festivalul de muzică la care toţi artiştii 
ar putea fi headlineri şi îşi propune să 
devină unul dintre cele mai importante 
din ţară”, spun organizatorii festivalului.

Pe lângă concerte, publicul prezent 
la eveniment se va bucura de un târg 
cu produse de artizanat, Bizarre Bazaar, 
precum şi de numeroase ateliere şi 
activităţi. De la cosmetice din lavandă, 
pentru un somn odihnitor între zilele 
de festival, şi agende din piele în care 
să îţi notezi amintirile de la IntenCity, 

tatuaje temporare şi codiţe împletite 
pe care să le păstrezi până se coc 
strugurii, la jocuri interactive şi face 
painting pentru micuţii participanţi, 
festivalul oferă ocazia celor mari şi 
celor mici, deopotrivă, de a-şi crea 
cele mai frumoase amintiri la finalul 
verii. Atelierele vor avea loc între orele 
16:00 şi 19:00.

În fiecare zi de festival, porţile 
stadionului Ion Oblemenco se deschid 
pentru public la orele 16:00. Concertele 
încep de la ora 18:00 şi durează până la 
02:00-03:00 dimineaţa, în toate cele trei 
zile.

Pe durata festivalului, autobuzele care 
ajung la Stadionul Ion Oblemenco (1, 4, 
10, 20, 24, 29b, E1) vor fi suplimentate 
şi vor circula întreaga noapte.

Facebook page: https://www.
facebook.com/CraiovaIntenCity

Instagram: https://www.instagram.
com/intencity.festival/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@
intencity.festival

Abonamentele şi biletele pe zile 
pentru festivalul IntenCity pot f i 
achiziţionate din reţeaua Bilete.ro 
şi online de pe www.bilete.ro şi de 

la Agenţia Operei Române Craiova 
de la Sala Polivalentă, Magazinele 
Universitatea Craiova din Piaţa Mihai 
Viteazul şi Electroputere Parc Mall, 
Magazinul Oficial FCU Craiova 1948 din 
Str. Sf. Dumitru nr. 1 şi agenţia Water 
Park din Parcul Tineretului.

Publicul are obligaţia ca în fiecare 
zi de participare la festival să prezinte 
abonamentul achiziţionat, la punctele 
de  acces  în  cadru l  fes t i va lu lu i . 
Neprezentarea abonamentului în fiecare 
zi atrage după sine nepermiterea 
accesului în festival.

Informaţii despre toate tipurile de 
abonamente sunt disponibile pe www.
bilete.ro şi la punctele menţionate mai sus.



MEHEDINȚI9 Luni, 29 August 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 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 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

05.09

09:00 - 17:00
PTA 2 Unirea, PT terţi: PTA Primăria Unirea 
EpurareUnirea

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 05 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 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 Palace GovoraBăile Govora09:00 - 17:00

PTCZ UGSR GovoraBăile Govora09:00 - 17:00
LEA JT PTA Izvorul Rece - circuitele 1 şi 2Stoileşti09:00 - 17:00

05.09

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 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. 

05.09

PTA 18 Pompare Drăgăneşti, PC Staţie Epurare 
Drăgăneşti, PTAB Staţie Epurare Drăgăneşti, PTA 1 
Pestra Sat, PTA 1, 2, 3 Berindei, PTA 1 Cioflanu Sat, 
PTA 2, 3 Dăneasa, PTA Zănoaga, PTA SI SRP 110 
Sprâncenata, PTA 1 Sprâncenata Moară, PTA Uria, 
PTA 1, 2, 3 Frunzaru

Drăgăneşti, 
Comuna 

Dăneasa-sate: 
Pestra, Cioflanu, 

Berindei, 
Comuna 

Dănesa - sate: 
Dăneasa, 
Zănoaga, 
Comuna 

Sprâncenata 
- sate: 

Sprâncenata, 
Uria  

09:00 - 17:00

PTA Peco Stoeneşti, PTA SPA Pestra, PTCZ Servicii 
Interne CHE Frunzaru

Comuna 
Dăneasa - 
sat Pestra, 
Comuna 

Sprâncenata - 
sat Frunzaru

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PTA 1 PlopşorSălcuţa

09:00 - 17:00 PTA 1 ÎntorsuraUnirea

31.08

09:00 - 17:00 PT 178 - cart. Valea Roşie, zona blocurilor: I1, 
G3, H5, P3, P4, P5

Craiova

09:00 - 17:00 PTA SMA Piscu Sadovei, PTA 1 Damian, PTA 2 
Damian

Sadova

09:00 - 17:00 PTAB CEZ, PT terţi: CEF Foton Delta (CEF 
Băileşti)

Băileşti

09:00 - 17:00 PTA 2 Vârvoru de Sus - circ. JT nr. 2Vârvoru de 
Jos

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 4Pleşoi

09:00 - 17:00 PTA 5 Afumaţi, PTA 3 Urzicuţa, PTA 1 Urzicuţa, 
PTA 2 Urzicuţa, PTA 4 Urzicuţa, PT Moară 
Urzicuţa, PT terţi: PC CEF Urzicuţa, PT Euragri, 
PT CAP Urzicuţa, PT Staţie Epurare Urzicuţa 

Urzicuţa, 
Afumaţi

PTA Novel, PTA Vâlcea MG, PTA Zonă Loctrans, PTCZ 
Dacia Service, PTA Articus

Slatina 09:00 - 17:00

PTA 3 Băleasa, circuitul 1Comuna 
Baldovineşti - 
sat Băleasa

09:00 - 17:00

31.08

PTA 1 MârgheniMârgheni08:45 - 15:30

PTAB Mărăşti, Strada Gheorghe Doja, Strada Mărăşti, 
Strada Torentului

Caracal09:00 - 15:00

PTA 1, 2 Giuvărăşti, PTA Buzulica, PTA Agromec 
Giuvărăşti, PTCZ Comsuitest Izbiceni, PTA Service 
Auto Samir, PTCZ SI CHE Izbiceni, PTA St. Epurare 
Izbiceni, PTA CRPO Grine

Giuvărăşti09:00 - 16:00

PTA Mandineşti, PTA Liiceşti, PTA Zootehnie Dealul 
Mare, PTA Sat Dealul Mare

Vâlcele09:00 - 16:00

Un furt comis într-o benzinărie, surprins 
de camerele de supraveghere

Doi hoţi au fost surprinşi de 
camere de supraveghere dintr-o 
benzinărie, în plină acţiune, în toiul 
nopţii.

În imagini se văd doi tineri 

mascaţi, care iau pachete de ţigări 
de pe raft şi le pun într-un sac. Unul 
dintre ei verifică şi un sertar, dar nu 
găseşte bani.

Hoţii pleacă în grabă odată ce şi-
au umplut sacul. Poliţiştii au stabilit 
că la furt a participat şi un al treilea 
tânăr.

Membri i grupului au vârste 
cuprinse între 17 şi 20 de ani, scrie 
digi24.ro. Recent, ei au jefuit o a doua 
benzinărie din zonă, de unde au luat 
tot ţigări şi bani. Prejudiciul estimat 

este de 20.000 de lei.
Tinerii sunt cercetaţi sub control 

judiciar pentru furt calificat.
Vera IONESCU

Foto: captură video



PUBLICITATE9 Marți, 30 August 2022

PUBLICITATE

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 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

06.09

09:00 - 17:00 PTA 1 Zvorsca, PT terţi: PTA CAP ZvorscaAmărăştii 
de Sus

09:00 - 17:00 PTA Sat DobreştiDobreşti

09:00 - 17:00 PTA Bază Recepţie CRR Amărăştii de JosAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA Asfalt BechetBechet

01.09

09:00 - 17:00 PTA 1 Apele Vii, PTA 3 Apele Vii, PTA SMA Apele 
Vii

Apele 
Vii

09:00 - 17:00 PTA Milovan - circ. JT nr. 3Pleşoi

09:00 - 17:00
PTA SMA Malu Mare, PTA Malu Mic, PTA 3 Malu 
Mare, PAT 1 Malu Mare, PTA 2 Malu Mare, 
PTA Moară Ghindeni, PTA 1 Ghindeni, PTA 2 
Ghindeni, PTAB 3 Ghindeni, PTA SMA Ghindeni, 
PT terţi: PTA LUCALEX, PTCZ Porcine Malu Mare

Malu Mare, 
Ghindeni

09:00 - 17:00 PT Sol SPP 3/E5, PTA CRR Dăbuleni, PT terţi: PTA 
Taurine, PTM UM Dăbuleni, PTCZ Vulcan

Dăbuleni, 
Amărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA 1 Soreni, PTA 2 Soreni, PTA 1 Marotinu de 
Sus, PTA 2 Marotinu de Sus, PTA 1 Apele Vii, 
PTA 2 Apele Vii, PTA 3 Apele Vii, PTA 4 Apele Vii, 
PTA 1 SMA Apele Vii, PTA 1 Ghizdăveşti, PTA 2 
Ghizdăveşti, PTA 3 Ghizdăveşti
PT terţi: PTA Staţie de Epurare Celaru, PTA 
ECOMAS Ciupercărie, PTA Metalconf Marotinu 
de Sus, PTA Moară Cereale Apele Vii, PTA Moară 
Apele Vii, PTCZ CAP Apele Vii, PTA Pompe Apă 
Apele Vii

Celaru, 
Apele Vii

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 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. 

06.09

PTA 1 Pestra Sat, PTA 1, 2, 3 Berindei, PTA 1 Cioflanu 
Sat

Comuna 
Dăneasa - 

sate: Berindei, 
Cioflanu

09:00 - 17:00

TA 2, 3 Dăneasa, PTA Zănoaga, PTA SI SRP 110 
Sprâncenata, PTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sprâncenata, PTA 
Uria, PTA 1, 2, 3 Frunzaru

Comuna 
Dănesa - sate: 

Dăneasa, 
Zănoaga, 
Comuna 

Sprâncenata 
- sate: 

Sprâncenata, 
Uria

09:00 - 17:00

PTA 18 Pompare Drăgăneşti, PC Staţie Epurare 
Drăgăneşti, PTAB Staţie Epurare Drăgăneşti

Drăgăneşti09:00 - 17:00

Celulă 20 kV Trafo 1 PTCZ Grădişte, străzile: Ionaşcu, 
Tudor Vladimirescu 

Slatina09:00 - 10:00

Celulă 20 kV sosire PTCZ Procuratură, străzile: 
Speranţei, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu

Slatina10:00 - 11:00

Celula 20 kV plecare PTCZ 6 Nicolae Titulescu, 
străzile: Dinu Lipti, Fraţii Buzeşti Mihail Kogălniceanu, 
Ion Moroşanu

Slatina11:00 - 12:00

Celula 20 kV Trafo 2 PTCZ Grădişte, străzile: Ionaşcu, 
Tudor Vladimirescu

Slatina13:00 - 14:00

PTA 2 Iancu Jianu, circuit 2Iancu 
Jianu

09:00 - 17:00

01.09

PTA 3 Băleasa, circuitul 1Comuna 
Baldovineşti-Sat 

Băleasa

09:00 - 17:00

PTAB Primacons Grădinari (terţ)Grădinari10:00 - 18:00



ACTUALITATE9 Miercuri, 31 August 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

07.09
09:00 - 17:00 PTA 1 Brânduşa, PTA CAP Plosca, PTA 1 PloscaBistreţ
09:00 - 17:00 PTA 2 Măceşu de JosMăceşu 

de Jos

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 29 AUGUST – 11 SEPTEMBRIE 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. 

07.09

PTA SMA Bucinişu, PTA Bucinişu Mic, PTA 1, 2 
Bucinişu Mare

Comuna 
Bucinişu

09:00 - 17:00

PTA Trufineşti, PTA Cârsteşti, PTA Sală de Sport 
Potcoava,PTA Valea Merilor, PC Staţie de Epurare 
Valea Merilor, PTAB Staţie Epurare Valea Merilor, 
PTCZ Potcoava, PTA SMA Secţie Potcoava, PTA CFR 
Potcoava, PTCZ Siloz Potcoava, PTA 1, 2, 3,  Fălcoieni

Potcoava - 
sate: Valea 

Merilor,Trufineşti, 
Fălcoieni

08:30 - 16:30

PTA 2 Iancu Jianu, circuit 2Iancu 
Jianu

09:00 - 17:00

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 3-Străzile Regina Maria 
şi Binduleşti

Văleni08:30 - 16:30

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

PTCZ Vila Nuşa GovoraBăile Govora09:00 - 17:00

PTA Buneşti 1Buneşti09:00 - 17:00
LEA JT PTA ObârşiaCernişoara09:00 - 17:00

07.09

Toamna vine cu noi scumpiri: Preţurile la 
carne, ouă şi lapte vor creşte cu 20-30%

Efectele secetei se vor vedea, 
în scurt timp, la raft. Urmează noi 
scumpiri, iar carnea, ouăle şi laptele 
sunt în top. Cea mai severă secetă 
din ultimii 500 de ani, aşa cum a 
catalogat-o Comisia Europeană, 
a distrus milioane de hectare de 
cereale, potrivit antena3.

Avem cele mai mari scumpiri de 
la începutul anilor 2000. Totodată, 
fermierii fac calcule şi spun că din 
această toamnă preţurile se vor 
majora din nou.

„Sun t  ma i  mu l t e  mo t i ve : 
combustibilul, energia, gazul, forţa 
de muncă şi hrana pentru animale. 
Dacă un crescător cumpăra înainte 
cu 80 de bani kg de porumb sau 
grâu, anul ăsta preţul este dublu”, 
spune un fermier.

La sfârşit de an agricol, fermierii 
estimează majorări de 30% la 
carnea de porc şi produse lactate, 
precum şi de 20% la ouă. Asta în 

contextul în care, de la începutul 
anului, preţurile au crescut constant.

Dacă mămăliga nu este o hrană 
ieftină în acest an, de pâine nici nu 
poate fi vorba. Şi preţul uleiului se 
va schimba.

„Din luna noiembrie, cred că 
floarea soarelui se va duce exact 
cum a fost şi la începutul lunii 
martie, undeva la 4.000 de lei pe 
tonă. La momentul acesta este 
2.700. Atunci vom avea scumpiri 
pe raft drastic, cel puţin 20-30% la 
sută la ulei”, spune un alt fermier.

În ultimul an, alimentele s-au 
scumpit cu aproape 15%. Pe primul 
loc în topul scumpirilor se află uleiul, 
urmat de cartofi, făină, mălai, pâine, 
brânză sau carne.

Dacă acum 1 kg de ceafă de porc 
costă 32 de lei, după scumpirea cu 
30% va ajunge să coste 41 de lei.

În acest moment, 10 ouă costă 
12 lei la raft. După o scumpire de 
20%, acestea vor costa 14 lei.

În cazul laptelui, după o scumpire 
cu 30%, de la 9 lei, acesta va ajunge 
să coste 11 lei.


