
ACTUALITATE9 Joi, 1 Septembrie 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

08.09
09:00 - 17:00 PTA IMA Mihăiţa PotmelţuCoţofenii 

din Dos
09:00 - 17:00 PTA 1 Golumbu, PTA 2 GolumbuFărcaş

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. 

08.09

PTA Brutărie Vlădila - circuit 1, PTA Batoză Vlădila - 
circuit 1

Vlădila09:00 - 17:00

PTA 2 Iancu Jianu, circuit 2Iancu Jianu08:30 - 16:30

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

Văleni09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL 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:

LEA JT PTA Izvorul Rece 2Vaideeni09:00 - 17:0008.09

09:00 - 17:00

PTM Black Fox, PTAB AGROLAND, PTA RF 
Îndepărtat
PT terţi: PTAB TUBOMET, PTAB SEMROM, PTA 
Plus Auto, PTAB CIROMAT, PTA Carspeed, PTA 
Staţie CF Pieleşti, PTA Depozit Cement Pieleşti, 
PTA Chimica Pieleşti, PTS Atelier Foraj, PTAB Zile 
Festive

Pieleşti03.09

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

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

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

Văleni09:00 - 17:00

Motiv de bucurie pentru români. Încă o zi 
liberă pentru angajaţi

Comisia pentru Muncă din Camera 
Deputaţilor a aprobat miercuri un 
proiect prin care ziua de 6 ianuarie, 
de Bobotează, devine zi liberă pentru 
angajaţi.

Următorul pas este votul în 
plenul Camerei Deputaţilor, care 
este şi cameră decizională. Ulterior, 
proiectul va merge la promulgare la 
preşedintele Klaus Iohannis.

În 2022, salariaţii români au 

avut dreptul la 15 zile libere, adică 
sărbătorile legale, conform Codului 
Muncii. Dintre acestea, 9 au fost în 
timpul săptămânii şi 6 în week-end.



MEHEDINȚI9 Vineri, 2 Septembrie 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 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:

PTA Pietrari 5Pietrari09:00 - 17:0009.09

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. 

09.09

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

Văleni08:30-16:30

Oraş Scorniceşti-sat JitaruOraş 
Scorniceşti-
sat Jitaru

09:30-15:30

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

PTA 2 Văleni Piepteşti circuit 2-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. 

   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

09.09 09:00 - 17:00
PTA 1 Vârvoru de Sus, PTA 2 Vârvoru de Sus, 
PTA 3 Vârvoru de Sus, PTA Fermă Greaca, PTA 
Bujor, PT terţi: PTA Fermă Găini Outoare, PC 
CEF Bioenergy Green

Vârvoru 
de Jos, 
Podari

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

09:00 - 17:00 PTA TBC (Spital) Poiana Mare, PTA CAP Timpuri 
Noi Poiana Mare, PTA 1 Sârbi Poiana Mare, PTA 2 
Sârbi Poiana Mare, PTA 3 Sârbi Poiana Mare, PTA 
4 Sârbi Poiana Mare, PTA 5 Sârbi Poiana Mare, 
PTA 6 Sârbi Poiana Mare, PTA Moară Țărănească 
Poiana Mare, PTA CRR 2 Poiana Mare, PTA 1 
Români Poiana Mare, PTA 2 Români Poiana Mare, 
PTA 3 Români Poiana Mare, PTA 4 Români Poiana 
Mare
PT terţi: PTA Moară Corola Poiana Mare, PTA CAP 
Înainte Poiana Mare

Poiana 
Mare

Bulgar scos mort din Dunăre pe malul 
românesc, aproape de Orşova

Un bărbat de 37 de ani din Bulgaria 
a fost scos miercuri după-amiaza mort 
din Dunăre în zona viaductul Tufari 
din Orşova, judeţul Mehedinţi.

Poliţiştii au fost sesizaţi de un 
bărbat din Orşova cu privire la faptul 
că o persoană este posibil să se fi 
înecat în fluviul Dunărea. Poliţiştii şi 
pompierii ajunşi la faţa locului au scos 
la mal cadavrul unui bărbat.

În urma verificărilor efectuate, a 
fost stabilită identitatea persoanei, un 
bărbat de 37 de ani, de naţionalitate 
bulgară, scrie informatiadeseverin.eu. 
Trupul neînsufleţit a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală, în 

vederea efectuării necropsiei.
Cercetările sunt continuate, în 

vederea stabilirii împrejurărilor în 
care s-a produs evenimentul, în 

cauză fiind întocmit dosar penal, 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
ucidere din culpă.

Claudia GROSU
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

OLT2 Luni, 5 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

12.09 09:00 - 17:00 PTA StoiceştiBulzeşti

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 12 SEPTEMBRIE – 18 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 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. 

12.09

PTA To-MAX, PTA 1, 2, 3, CAP Vădastra, PTA Moară 
Vădastra , PTA SI SRP VI, PTA Agrogrădiaru, PTA 
Vinalcool Vădastra, PTA Obârşia, PTA CAP Obârşia, 
PTA Romcereal Obârşia, PTA SMA Bucinişu, PTA 
Bucinişu Mic, PTA 1, 2 Bucinişu Mare

Vădastra, 
Bucinişu, 
Obârşia

09:00-17:00

PTAB 3 FărcaşeleFărcaşele-
sat 

Hotărani

10:00-12:00

PTA 6.33 Ianca 1, circuit 1, 2Ianca08:45-15:30

Slatina. Elevii din clasa pregătitoare primesc 
ghiozdane complet echipate

Elev i i  s l ă t i nen i  d in  c l a sa 
pregătitoare vor găsi pe bănci 
ghiozdane complet dotate, datorită 

unui proiect derulat de Primăria 
Slatina încă din anul 2015.

Conform viceprimarului Gigi 

Vîlceleanu, au fost deja distribuite 
aproximativ 800 de ghiozdane, 
săptămâna trecută, astfel încât toţi 
copiii să găsească ghiozdanele pe 
bănci, în prima zi de şcoală.

„Din 2015 derulăm acest program, 
pe care îl respectăm an de an şi 
îl punem în aplicare. „Primul meu 
ghiozdan” presupune că fiecare copil 
de clasă pregătitoare beneficiază 
de un ghiozdan, dotat complet cu 
tot ceea ce îi trebuie pentru noul 
an şcolar. Avem aproximativ 800 
de ghiozdane, care deja au fost 

distribuite în unităţile de învăţământ 
care au clasa zero. Luni, când va 
începe şcoala, fiecare copil va găsi 
ghiozdanul pe masă. Este o bucurie 
pentru copii”, a declarat Vîlceleanu.

Alexandru NICA

Șase şcoli din Olt au 
catalog electronic

Șase şcoli din județul Olt vor trece din 
acest an şcolar la catalogul electronic, 
conform unui comunicat de presă remis 
de Ministerul Educației.

Potrivit sursei, este vorba despre 
Şcoala Gimnazială Deveselu, Liceul 
Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, 
Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, 
Școala Gimnazială Sâmbureşti, Liceul 
Teoretic „Petre Pandrea” Balş şi Liceul 
Tehnologic Vitomireşti.

„Generalizarea treptată a sistemelor 
de management digital al unităților 

de învățământ va permite şi un acces 
transparent la date şi implicit luarea unor 
decizii bazate pe date reale şi actuale”, se 
arată în comunicatul ministerului.

Școlile au putut să intre în programul-
pilot de implementare a unui catalog 
electronic după ce au adresat cereri către 
Ministerul Educației prin intermediul ISJ.

Unitățile pilot pot folosi doar catalogul 
electronic, fără cel clasic, dar acesta 
trebuie tipărit şi arhivat, obligatoriu, la 
finalul anului.

Alexandru NICA

MEHEDINȚI|  Bătrân rătăcit 
în pădure, găsit de salvamontişti

Un bărbat în vârstă de 74 de 
ani a fost găsit, duminică, de către 
salvamontiştii din cadrul Direcției 
Geoparc Platoul Mehedinți. Bătrânul 
a plecat sâmbătă seara să strângă 
ciuperci în zona Baia de Aramă, însă 
s-a rătăcit prin pădure şi nu a mai 
găsit drumul către casă.

Imediat familia a anunțat dispariția 

acestuia, iar în căutarea lui au plecat 
salvamontişti, polițişti, jandarmi, 
localnici şi chiar un câine de urmă.

După îndelungi căutări, bărbatul 
a fost găsit în satul Moleni, fiind 
dus la spital de salvamontişti i 
mehedințeni pentru investigații şi 
îngrijiri medicale.

Vera IONESCU



ACTUALITATE9 Marți, 6 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTA Ocnele MariOcnele Mari09:00 - 17:00

13.09

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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

13.09

09:00 - 17:00
PT 14 - Pomicola Cernele, satele: Cernele, 
Troaca, PT 573 - Cernele, PT 150 - Moară 
Cernele

Craiova

PTA CărpinişOcnele Mari09:00 - 17:00

PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1Runcu09:00 - 17:00

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Gropeni, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Mădulari 1Mădulari10:00 - 12:30

PTA Mădulari 2Mădulari13:00 - 15:30

PTA Valea Lungă, PTA Stăneşti, PTA Cuculeşti, PTA 
Bărcăneşti

Stăneşti10:00 - 18:00

PTA Dejoiu, PTA ŞotaniFârtăţeşti10:00 - 18:00

LEA JT PTA Şirineasa 2 - circuitul 2Şirineasa09:00 - 16:00

PTA Bodeşti, PTA Ocracu 1, PTA Ocracu 2Alunu09:00 - 15:30

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 04 SEPTEMBRIE – 18 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. 

13.09

PTA Rezervă Țiţei Bădeşti, PTM LACT 1, 2, PTM P2 
Bădeşti, PTM 15 Bădeşti, PTA P 26 Icoana, PTSol P 13 
Bădeşti, PTA Bădeşti Băi, PTA S 1004, PTA S2781, PTA 
S 1012, PTM P 17 Floru, PTA Floru, PTA Fermă Floru, 
PTA S 264, PTA S 2082, PTM P 12 Floru, PTA S 708

Bădeşti, 
Comuna 

Icoana-sat 
Floru

09:00-17:00

PTAB StudiniţaStudiniţa10:00-12:00
PTA 6.33 Ianca 1, circuit 3, 4, 5Ianca08:45-15:30

08.09

PTA Brutărie Vlădila - circuit 1, PTA Batoză Vlădila - 
circuit 1

Vlădila09:00 - 17:00

PTA 2 Iancu Jianu, circuit 2Iancu Jianu08:30 - 16:30

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

Văleni09:00 - 17:00

PTA 2 Coloneşti circuit 1Coloneşti09:30 - 15:30

PTAB Primacons Grădinari (terţ)Grădinari10:00 - 13:00

09:00 - 17:00 PT 652 - străzile: Eliza Opran, FermieruluiCraiova

09:00 - 17:00 PT 854 Duţescu - complex blocuri str. Unirii, nr. 
170Craiova

09:00 - 17:00 PT 792 - integral, str. VeteranilorCraiova

ANAF şterge datoriile a 10 companii 
din Apărare

ANAF va şterge datoriile a 10 
companii din apărare, un proiect 
de ordin în acest sens fiind pregătit 
de instituţie. Practic, este vorba 
despre aplicarea OUG 45/2022, scrie 
hotnews.ro.

Cele 10 companii din apărare care 
vor avea datoriile şterse:

1. Societatea Uzina Mecanică 
Bucureşti,

2. Societatea Uzina Mecanica 
Plopeni,

3. Societatea Uzina Automecanica 
Moreni,

4. Societatea Metrom,
5. Societatea Tohan,
6. Societatea Fabrica de Pulberi 

Făgăraş,
7. Societatea Pirochim Victoria,
8. Societatea Uzina Mecanică 

Sadu,
9. Societatea Carfil,
10. Societatea Fabrica de Arme 

Cugir.
Impactul bugetar este de 106,1 

milioane lei.
Prin proiectul de ordin se adoptă, 

practic, formularele de completat:
-  cererea de anulare a obligaţiilor 

fiscale şi/sau bugetare,
- certificatul de atestare fiscală,
- decizia de anulare a obligaţiilor 

fiscale şi/sau bugetare datorate de 
operatorii economici din industria 
naţională de apărare.



VÂLCEA9 Miercuri, 7 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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 BJATM 2 (trafo 1+2)Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

14.09

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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

14.09

09:00 - 17:00 PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferenteCraiova

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA 
Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 306 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

PTA Mădulari 4Mădulari10:00 - 12:30
PTA Bălşoara 2Mădulari13:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 3 - circuitul 1Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Dealul Mare Colteşti, PTA Igoiu, PTA Roşia 1Alunu09:00 - 15:30

09:00 - 17:00 PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 
Vişinului

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 526 - Staţiunea didactică experimentalăCraiova

09:00 - 17:00 PT 798 Pârjol - integral, str. Calea SeverinuluiCraiova

PTA Pietrari 5Pietrari09:00 - 17:00

09.09

PTA Pompe Apă USG CăzăneştiMihăeşti09:00 - 17:00

PTA F-ca de Cărămidă CăzăneştiMihăeşti09:00 - 17:00
PTCZ Ostroveni 6, PTCZ Ostroveni 5, PTCZ Ostroveni 
7, PTCZ Şcoală Ostroveni, PTCZ Ostroveni 1, PTCZ 
Ostroveni 2, PTCZ Ostroveni 3, PTCZ Ostroveni 4

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

PTA Mădulari 3, PTA Mădulari 4, PTA DimuleştiMădulari09:00 - 17:00

PTA Sârbi, PTA Pompe Apă Şuşani (terţ), PTA 
Sonda 4342 Mamu (terţ)

Şuşani09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 787 Simode - str. ToporaşiCraiova

00:00 - 01:00 Cartierele: 1 Mai, Catargiu, străzile: bd. 1 Mai, 
bd. Romaneşti, bd. Ilie Balaci, Unirii, Râului, 
Câmpia Islaz, Ana Ipătescu, zona Confecţii, zona 
Ciupercă, zona Piaţa Chiriac, zona Lic. Fraţii 
Buzeşti - Spital CFR, Spital Judeţean nr. 1, zona 
Fac. De Medicină - PT 739 Polivalentă, PT 540, 
PT 459, PT 238, PT 332, PT 333, PT 542, PT 57, 
PT 110, PT 278, PT 202, PT 6, PT 34, PT 727, PT 
36, PT 356, PT 355, PT 79, PT 557, PT 22, PT 
437, PT 2, PT 5N, PT 203, PT 440, PT 200 Spital 
Judeţean nr. 1, PT 785 UPU, PT 173, PT 235, 
PT 246, PT 171, PT 680, PT 854, PT 329, PT 7, 
PT 705, PT 748, PT 704, PT 662, PT 48, PT 9, 
PT 58, PT 484, PT 532, PT 470, PT 337, PT 488, 
PT 604, PT 502, PT 483, PT 452, PT PT 276, PT 
81, PT 201, PT 849, PT 107, PT 743, PT 185, PT 
310, PT 368, PT 475, PT 528, PT 439, PT 367, 
PT 505, PT 67, PT 184, PT 416, PT 114, PT 593, 
PT 11, PT 592, PT 477, PT 159, PT 591, PT 476, 
PT 644, PT 570, PT 649, PT 594, PT 534, PT 
510, PT 182, PT 378, PT 323, PT 636, PT 376, 
PT 375, PT 374, PT 373, PT 372
PT terţi: PT 749, PT 645, PT 598 - SC Esseti, PT 
577 Romtelecom, PT 613 Holcim, PT 669 Rocor, 
PT 687, PT 679 Holding, PT 657, PT 619, PT 
621, PT 694 Modexim, PT 793, PT 702 Dir. Ape 
Jiu, PT 837 LIDL, PT 699 Staţie Pompare, PT 
560 Abator Râului, PT 686, PT 607 ICFL, PT 170, 
PT 752, PT 377

Craiova

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

Vârvoru de 
Jos, Podari

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

Craiova, 
Malu 
Mare

09.09

Bărbat dispărut de 3 zile, căutat 
de familie

Un bărbat de 70 de ani, din 
comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea, 
este căutat de poliţişti şi familie, după 
ce a dispărut de la domiciliu pe data 
de 3 septembrie şi nu a mai revenit. 
Poliţia a fost anunţată de către fiica 
bărbatului.

„Poliţiştii din Drăgăşani au fost 
sesizaţi de către o femeie, cu privire 
la faptul că, pe data de 3 septembrie, 
în jurul orei 13:00, tatăl său, numitul, 
CÂRJAN MARIAN, a plecat de la 
domiciliu fără a mai reveni.

Bărbatul are o înălţime de 1,70 m, 

greutate 80 kg, constituţie robustă, 
păr negru cu început de calviţie, 
semn particular: ochiul drept de 
sticlă.

La momentul plecării, purta 
pantaloni trening de culoare negru, 
cămaşă verde cu mânecă scurtă, 
peste care avea un pulover cu motive 

florale, sandale de culoare gri şi 
şapcă albastră pe cap.  

Persoanele care deţin informaţii 
sunt rugate să apeleze numărul unic 
de urgenţă 112, sau să se adreseze 
celei mai apropiate secţii de poliţie”, 
conform IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA



PUBLICITATE9 Joi, 8 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

12.09

09:00 - 17:00 PTA StoiceştiBulzeşti

09:00 - 17:00 PTA 2 RadovanRadovan

09:00 - 17:00 PT 230 - Poligon Cernele, PT 573 - Cernele, PT 
14 - Pomicola Cernele, satele: Cernele, Troaca, 
PT 282 - Staţie Betoane sat Rovine, PT 285 - sat 
Rovine, PT 286 - sat Rovine, PT 281 - Fermă 
Porcine Cernele, PT 661 - cart. Izvorul Rece, PT 
555 - cart. Izvorul Rece, PT 695 - Prestagent, 
PT 546 - Fermă Cernele, PT terţi: PT 410 Fermă 
Rovine

Craiova

09:00 - 17:00 PTA ȚugureştiValea 
Stanciului

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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTA VărateciRuncu09:00 - 17:00

15.09

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Gropeni, PTA Livezi, 
PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, PTA Valea Babei 2, 
PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Bănţeşti DealMădulari10:00 - 12:30
PTA Bălş PTA Iacovile oara 2Mădulari13:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 4 - circuitul 1Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Curtea, PTA Dăeşti, PTA FirijbaPopeşti09:00 - 15:30

PTAM Cartier CopăceluRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

12.09

PTA Copăcelu 3Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA CăligiRuncu09:00 - 17:00
PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Pârâieni de JosLivezi10:00 - 12:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA 
Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1

Runcu09:00 - 17:00

PTA Bocşa 1Măciuca12:30 - 14:00
PTA Bocşa 2Măciuca14:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 1 - circuitul 1Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Alunu 1, PTA Alunu 2, PTA Staţie Tratare Apă 
Alunu

Alunu09:00 - 15:30

LES JT PTCZ Capela 4 - circuitul 4Râmnicu 
Vâlcea

14:00 - 19:00
LEA JT PTA Măgura 1 - circuitul 1Mihăeşti09:00 - 17:00

PTCZ Ostroveni 6, PTCZ Ostroveni 5, PTCZ Ostroveni 
7, PTCZ Şcoală Ostroveni, PTCZ Ostroveni 1, PTCZ 
Ostroveni 2, PTCZ Ostroveni 3, PTCZ Ostroveni 4

Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

PTCZ Complex Ocnele MariOcnele Mari12:00 - 16:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 04 SEPTEMBRIE – 18 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. 

15.09

PTA SI SPP 6 Strejeşti-Mamura, PTCZ SPP 6Comuna 
Strejeşti-sat 

Mamura

09:00-17:00

PTA Unimineral 1, 2 PTAb 3, 4 Unimineral Piatra Olt, 
PTAB Domarcons, PTA 3 Piatra Sat Brutărie, PTA SI 
SPP 3+21, PTCZ SI SRP 3+21, PTA Goldfish, PTA 
Pompare Oltpiess, PTA Ociogi, PTA Mârgheni, PTA 
Irigaţii Marconf, PTCZ SRP19+20, PTCZ SRP 4+18, 
PTCZ SI SRP 4+18, PTA CAP Brâncoveni, PTA SMA 
Brâncoveni , PTA Brâncoveni , PTA Vinalcool Văleni, 
PTA Mănastire Brâncoveni , PTA Gospodărie de Apă, 
PTA Văleni

Piatra Olt, 
Comuna 

Brâncoveni-
sate 

Brâncoveni, 
Mârgheni, 

Văleni

09:00-13:30

PC CEF Arinna 1, PTA IAS Șopârliţa, PTA 1, 2 
Șopârliţa, PTA Fermă Șopârliţa

Șopârliţa10:00-12:00

PTAB 4 RedeaRedea08:45-15:30

PTA 1 Mârgheni circuit 3, 4Mârgheni09:00-17:00



PUBLICITATE9 Vineri, 9 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA GropeniRuncu09:00 - 17:00

16.09

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Vărateci, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea 
Babei 1, PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Mărgineni 1Valea Mare12:00 - 13:30
PTA Lăcusteni de MijlocLăcusteni12:00 - 13:30
PTA Lăcusteni de JosLăcusteni14:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 4 - circuitul 2Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Mateeşti 1, PTA Mateeşti 2, PTA GreciMateeşti09:00 - 15:30

PTA Ocnele MariOcnele Mari09:00 - 17:00

13.09

PTA CărpinişOcnele Mari09:00 - 17:00

PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1Runcu09:00 - 17:00

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Gropeni, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Mădulari 1Mădulari10:00 - 12:30

PTA Mădulari 2Mădulari13:00 - 15:30

PTA Valea Lungă, PTA Stăneşti, PTA Cuculeşti, PTA 
Bărcăneşti

Stăneşti10:00 - 18:00

PTA Dejoiu, PTA ŞotaniFârtăţeşti10:00 - 18:00

LEA JT PTA Şirineasa 2 - circuitul 2Şirineasa09:00 - 16:00

PTA Bodeşti, PTA Ocracu 1, PTA Ocracu 2Alunu09:00 - 15:30
LEA JT PTA Măgura 1 - circuitul 2Mihăeşti09:00 - 17:00

PTA BratoveştiTiteşti10:00 - 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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

16.09

09:00 - 17:00
PT 134 - străzile: Gârleşti şi aleile aferente, 
Ungurenilor şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00 PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicaţiiCraiova

09:00 - 17:00 PT 102 - străzile: George Fotino, Ştefan Velovan, 
Petre Ispirescu, Mircea Cel Bătrân, zona 
blocurilor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, 
b5, B4,  A4 p, A5 p, A6 p

Craiova

00:00 - 01:00 Cartierele: 1 Mai, Catargiu, străzile: bd. 1 Mai, 
bd. Romaneşti, bd. Ilie Balaci, Unirii, Râului, 
Câmpia Islaz, Ana Ipătescu, zona Confecţii, zona 
Ciupercă, zona Piaţa Chiriac, zona Lic. Fraţii 
Buzeşti-Spital CFR, Spital Judeţean nr. 1, zona 
Fac. De Medicină - PT 739 Polivalentă, PT 540, 
PT 459, PT 238, PT 332, PT 333, PT 542, PT 57, 
PT 110, PT 278, PT 202, PT 6, PT 34, PT 727, PT 
36, PT 356, PT 355, PT 79, PT 557, PT 22, PT 
437, PT 2, PT 5N, PT 203, PT 440, PT 200 Spital 
Judeţean nr. 1, PT 785 UPU, PT 173, PT 235, 
PT 246, PT 171, PT 680, PT 854, PT 329, PT 7, 
PT 705, PT 748, PT 704, PT 662, PT 48, PT 9, 
PT 58, PT 484, PT 532, PT 470, PT 337, PT 488, 
PT 604, PT 502, PT 483, PT 452, PT PT 276, PT 
81, PT 201, PT 849, PT 107, PT 743, PT 185, PT 
310, PT 368, PT 475, PT 528, PT 439, PT 367, 
PT 505, PT 67, PT 184, PT 416, PT 114, PT 593, 
PT 11, PT 592, PT 477, PT 159, PT 591, PT 476, 
PT 644, PT 570, PT 649, PT 594, PT 534, PT 
510, PT 182, PT 378, PT 323, PT 636, PT 376, 
PT 375, PT 374, PT 373, PT 372
PT terţi: PT 749, PT 645, PT 598 - SC Esseti, PT 
577 Romtelecom, PT 613 Holcim, PT 669 Rocor, 
PT 687, PT 679 Holding, PT 657, PT 619, PT 621, 
PT 694 Modexim, PT 793, PT 702 Dir. Ape Jiu, 
PT 837 LIDL, PT 699 Staţie Pompare, PT 560 
Abator Râului, PT 686, PT 607 ICFL, PT 170, PT 
752, PT 377

Craiova

13.09

09:00 - 17:00
PT 14 - Pomicola Cernele, satele: Cernele, 
Troaca, PT 573 - Cernele, PT 150 - Moară 
Cernele

Craiova

09:00 - 17:00 PT 652 - străzile: Eliza Opran, FermieruluiCraiova

09:00 - 17:00 PT 854 Duţescu - complex blocuri str. Unirii, nr. 
170Craiova

09:00 - 17:00 PT 792 - integral, str. VeteranilorCraiova

09:00 - 17:00 PTAB 3 GhindeniGhindeni

09:00 - 17:00 PTAB CherciuMalu 
Mare

09:00 - 17:00 PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A., PT 
terţi: PT 630 - S.C. PASAJ S.A., str. Bariera Vâlcii, 
PT 641 - S.C. TEXMODEL S.A., str. Bariera Vâlcii, 
PT 609  - S.C. PIERRE S.A., str. Bariera Vâlcii

Craiova



ACTUALITATE9 Luni, 12 Septembrie 2022

Claudia GROSU
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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTA Valea Cheii 1Păuşeşti 
Măglaşi09:00 - 17:00

19.09 PTA Romanii de Sus 1, PTA Romanii de Sus 2, PTA 
Pompe Apă Horezu

Horezu09:00 - 16:00

PTAB Zlătărei 5Drăgăşani09:00 - 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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

19.09

09:00 - 17:00
PT 227 - străzile: Ogorului, Poligonului, Brestei şi 
prelungirea Brestei, PT 230 - Poligon CerneleCraiova

09:00 - 17:00 PT 684 - Şimnicul de Jos, străzile: Rugului, 
Cocorului, Fermei, Sălcioarei, Floreşti

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Sălcuţa, PTA 1 PanaghiaCalopăr

14.09

09:00 - 17:00 PT 580 - str. Primăverii şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00 PT 646 - străzile: Bariera Vâlcii, Lăcrămioarei, 
Vişinului

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 526 - Staţiunea didactică experimentalăCraiova

09:00 - 17:00 PT 798 Pârjol - integral, str. Calea SeverinuluiCraiova
09:00 - 17:00 PT 787 Simode - str. ToporaşiCraiova

00:00 - 01:00

Cartierele: 1 Mai, Catargiu, străzile: bd. 1 Mai, 
bd. Romaneşti, bd. Ilie Balaci, Unirii, Râului, 
Câmpia Islaz, Ana Ipătescu, zona Confecţii, zona 
Ciupercă, zona Piaţa Chiriac, zona Lic. Fraţii 
Buzeşti - Spital CFR, Spital Judeţean nr. 1, zona 
Fac. De Medicină - PT 739 Polivalentă, PT 540, 
PT 459, PT 238, PT 332, PT 333, PT 542, PT 57, 
PT 110, PT 278, PT 202, PT 6, PT 34, PT 727, PT 
36, PT 356, PT 355, PT 79, PT 557, PT 22, PT 
437, PT 2, PT 5N, PT 203, PT 440, PT 200 Spital 
Judeţean nr. 1, PT 785 UPU, PT 173, PT 235, 
PT 246, PT 171, PT 680, PT 854, PT 329, PT 7, 
PT 705, PT 748, PT 704, PT 662, PT 48, PT 9, 
PT 58, PT 484, PT 532, PT 470, PT 337, PT 488, 
PT 604, PT 502, PT 483, PT 452, PT PT 276, PT 
81, PT 201, PT 849, PT 107, PT 743, PT 185, PT 
310, PT 368, PT 475, PT 528, PT 439, PT 367, 
PT 505, PT 67, PT 184, PT 416, PT 114, PT 593, 
PT 11, PT 592, PT 477, PT 159, PT 591, PT 476, 
PT 644, PT 570, PT 649, PT 594, PT 534, PT 
510, PT 182, PT 378, PT 323, PT 636, PT 376, 
PT 375, PT 374, PT 373, PT 372
PT terţi: PT 749, PT 645, PT 598 - SC Esseti, PT 
577 Romtelecom, PT 613 Holcim, PT 669 Rocor, 
PT 687, PT 679 Holding, PT 657, PT 619, PT 
621, PT 694 Modexim, PT 793, PT 702 Dir. Ape 
Jiu, PT 837 LIDL, PT 699 Staţie Pompare, PT 
560 Abator Râului, PT 686, PT 607 ICFL, PT 170, 
PT 752, PT 377

Craiova

09:00 - 17:00 PT 294 - sat Făcăi  Craiova
09:00 - 17:00 PT 597 - str. Viilor şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00 PT 420 - Lunca Jiului, ConstuctorulCraiova

Un bărbat este în alertă! Soţia sa a 
dispărut de acasă

Pe 10 septembrie a.c.,  ora 
14.30, poliţiştii Secţiei nr.4 Poliţie 
Rurală Coşoveni au fost sesizaţi de 
un bărbat din comuna Castranova, 
cu privire la faptul că, în dimineaţa 

zilei de 08 septembrie a.c., soţia 
sa BĂDESCU IULIANA, de 59 de 
ani, a plecat de la domiciliul său 
din comuna Castranova şi nu a 
mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,50 m, 
greutate 80 de kg, păr grizonat, tuns 
scurt, ochi căprui, faţă ovală, ten 
măsliniu, fără semne particulare. Nu 

se cunosc articolele vestimentare 
purtate de femeie în momentul 
plecării.

Persoanele care deţin informaţii 

utile cu privire la persoana dispărută 
sunt rugate să apeleze numărul unic 
de urgenţă 112 sau să anunţe cea 
mai apropiată unitate de poliţie.



EVENIMENT9 Marți, 13 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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 Libertăţii 1Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

20.09
PTCZ Capela 5Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

PTA Romanii de Jos 1, PTA Romanii de Jos 2, PTA 
Romanii de Jos 3

Horezu09:00 - 15:00

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 12 SEPTEMBRIE – 18 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

20.09

09:00 - 17:00 PTA 1 Calopăr, PTA 2 CalopărCalopăr

09:00 - 17:00 PT 81 - Moară Romaneşti, străzile: Nicolae 
Romanescu, Bechetului, Calea Dunării, Râului

Craiova

09:00 - 17:00 PT  425 - S.C. Plafar, zona aeroportCraiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Mai CalafatCalafat

15.09

09:00 - 17:00 PTAB 1 Banu Mărăcine - integralCârcea

09:00 - 17:00
PT 416 - Șc. Gen. nr. 19, cart. Catargiu, străzile: 
Bărăganului, Porumbiţei, Banatului, Banului, 
Tismana, Râului, Olăneşti, Poienii, Răşinari, 
Teleajenului, Carpaţi

Craiova

09:00 - 17:00
PT 650 - străzile: Tismana, Alexandria, Botoşani, 
Brăila, Tulcea, Galaţi, Focşani, Târgovişte, 
Constanţa, Moldova, Zalău, PT 629 - str. Munteni, 
PT 799 - Centru Recuperare Luncă, PT 579 - 
Hanul Roşu

Craiova

09:00 - 17:00 PT 330 - SMA BucovăţBucovăţ

09:00 - 17:00 PTAB 5 Zona FordCârcea
09:00 - 17:00 PT 232 - sat Bucovăţ, Tăbăcăria BucovăţCraiova

PTA Bratia Deal 1, PTA Bratia Deal 2Galicea09:00 - 16:00
PTA Buneşti 5, PTA Buneşti 6Buneşti09:00 - 13:00

PTA VărateciRuncu09:00 - 17:00

15.09

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Gropeni, PTA Livezi, 
PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, PTA Valea Babei 2, 
PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Bănţeşti DealMădulari10:00 - 12:30
PTA Bălş PTA Iacovile oara 2Mădulari13:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 4 - circuitul 1Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Curtea, PTA Dăeşti, PTA FirijbaPopeşti09:00 - 15:30
PTCZ Complex Ocnele MariOcnele Mari12:00 - 16:00
PTA Stolniceni 1, PTA Stolniceni 2Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

PTA Sârbi, PTA Pompe Apă Şuşani (terţ), PTA Sonda 
4342 Mamu (terţ)

Şuşani09:00 - 17:00

PTA Mădulari 3, PTA Mădulari 4, PTA DimuleştiMădulari09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 19 SEPTEMBRIE – 25 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. 

20.09 PTAB Cartier Satu-Nou, străzile: Islazului, PotgoriilorSlatina10:00-12:00

Craiova. Tânără prinsă de poliţişti în timp ce 
fura flori cu tot cu rădăcină dintr-un parc 

O craioveancă a fost prinsă de 
poliţiştii locali în timp ce fura flori cu 
tot cu rădăcină din Părculeţul Mihai 
Bravu, apoi le-a băgat în portbagajul 
unui BMW şi a plecat spre casă. 
Cazul a fost publicat pe Facebook 
de poliţiştii locali din Craiova, care 
au fotografiat-o pe tânără când fura 
florile.

Tânăra smulge florile din parc, 
cu tot cu rădăcină, apoi le pune în 
portbagaj. Ulterior, ea s-a urcat la 
volanul maşinii şi a plecat acasă, acolo 
unde a şi fost găsită de poliţiştii locali. 
Drept urmare, ea a fost amendată 
cu 1.000 de lei şi pusă să plătească 
daunele.

„Caz insolit petrecut sâmbătă, 
la prânz, în centrul municipiului 
Craiova, semnalat Poliţiei Locale de 
către un cetăţean: o tânără în vârstă 
de 31 de ani, din Craiova, a coborât 
dintr-o maşină, destul de scumpă, 
la Părculeţul Mihai Bravu unde, pur 
şi simplu, a „năvălit” în rondurile de 

flori, trecând la ruperea acestora.
După ce a pus florile (smulse cu 

rădăcină cu tot) în trei plase, le-a 
aşezat, cu mare grijă, în portbagajul 
bolidului, şi a plecat, liniştită, spre 
casă, situată în zona Parcului 
Tineretului. A fost identificată de 
poliţiştii locali, amendată cu 1.000 
lei, urmând să suporte şi cheltuielile 
cu prejudiciul produs”, se arată într-o 
postare pe pagina de Facebook - 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova.

Claudia GROSU

Foto: Facebook



PUBLICITATE9 Miercuri, 14 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTA Băbeni 2Diculeşti09:00 - 17:00

21.09
PTA CAP Mateeşti, PTA Turceşti 2Mateeşti09:00 - 15:00
PTA Hotărasa 2Copăceni09:00 - 16:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 12 SEPTEMBRIE – 18 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

21.09

09:00 - 17:00 PT 814 - SC PLATINIUM, PT 745 - str. Teilor, 
zona Dezbenzinare

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 811 - str. BujoruluiCraiova

09:00 - 17:00 PTA Dâlga, PTA BâzdânaCalopăr

PTA Băneşti, PTA Dosul Râului 2, PTA Linia HanuluiNicolae 
Bălcescu

09:00 - 15:00

PTA Buneşti Treime, PTA Buneşti 3Buneşti09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 19 SEPTEMBRIE – 25 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. 

21.09
PTAB 2 BârzaBârza10:00-12:00

PTAB Fărcaşele de Sus
Fărcaşele 

- sat 
Fărcaşele de 

Sus
13:00-15:00

16.09

09:00 - 17:00
PT 134 - străzile: Gârleşti şi aleile aferente, 
Ungurenilor şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00 PT 142 - blocuri aeroport şi releu comunicaţiiCraiova

09:00 - 17:00 PT 102 - străzile: George Fotino, Ştefan Velovan, 
Petre Ispirescu, Mircea Cel Bătrân, zona 
blocurilor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, 
b5, B4,  A4 p, A5 p, A6 p

Craiova

00:00 - 01:00

Cartierele: 1 Mai, Catargiu, străzile: bd. 1 Mai, bd. 
Romaneşti, bd. Ilie Balaci, Unirii, Râului, Câmpia 
Islaz, Ana Ipătescu, zona Confecţii, zona Ciupercă, 
zona Piaţa Chiriac, zona Lic. Fraţii Buzeşti-Spital 
CFR, Spital Judeţean nr. 1, zona Fac. De Medicină 
- PT 739 Polivalentă, PT 540, PT 459, PT 238, PT 
332, PT 333, PT 542, PT 57, PT 110, PT 278, PT 
202, PT 6, PT 34, PT 727, PT 36, PT 356, PT 355, 
PT 79, PT 557, PT 22, PT 437, PT 2, PT 5N, PT 203, 
PT 440, PT 200 Spital Judeţean nr. 1, PT 785 UPU, 
PT 173, PT 235, PT 246, PT 171, PT 680, PT 854, 
PT 329, PT 7, PT 705, PT 748, PT 704, PT 662, PT 
48, PT 9, PT 58, PT 484, PT 532, PT 470, PT 337, 
PT 488, PT 604, PT 502, PT 483, PT 452, PT PT 
276, PT 81, PT 201, PT 849, PT 107, PT 743, PT 
185, PT 310, PT 368, PT 475, PT 528, PT 439, PT 
367, PT 505, PT 67, PT 184, PT 416, PT 114, PT 
593, PT 11, PT 592, PT 477, PT 159, PT 591, PT 
476, PT 644, PT 570, PT 649, PT 594, PT 534, PT 
510, PT 182, PT 378, PT 323, PT 636, PT 376, PT 
375, PT 374, PT 373, PT 372
PT terţi: PT 749, PT 645, PT 598 - SC Esseti, PT 
577 Romtelecom, PT 613 Holcim, PT 669 Rocor, 
PT 687, PT 679 Holding, PT 657, PT 619, PT 621, 
PT 694 Modexim, PT 793, PT 702 Dir. Ape Jiu, PT 
837 LIDL, PT 699 Staţie Pompare, PT 560 Abator 
Râului, PT 686, PT 607 ICFL, PT 170, PT 752, PT 
377

Craiova

PT 573 - Cernele, circ. JT nr. 2Craiova
PTA 3 Întorsura - integralÎntorsura

PT 34 - Facultatea De Medicină, străzile - Petru 
Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu, străzile - 
Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, Muncelu, 
Matei Millo, PT 727 - str. Petru Rareş - Medicina 
Veche, PT 36 - străzile: Eroilor, Alexandru 
Macedonski, Vlad Ţepeş, Bujorului, Caracal, 
Mamaia, Simion Bărnuţiu, Neajlov, PTAB 811 - 
str. Bujorului, PT 162 - străzile: Caracal, Părului, 
Bujorului, Dimitrie Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii 
Buzeşti, Neajlov, General Dragalina, Nerva, Carlova, 
Arieş, Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, 
PT 754 - str. Jieţ, Comisariat Armată, PT 21 - 
străzile - Tudor Vladimirescu, General Dragalina, 
Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, Petre 
Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, Romain 
Rolland, Lic. cu Program Sportiv Petrache Trişcu 
Craiova, PT 672 - str. Petre Carp, Crişului, PTAB 
856 DRAMAD, PT 61 - străzile: 13 Septembrie,  
Dreptăţii, Împăratul  Traian, Al. Macedonski, C. 
R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu Carada, România 
Muncitoare, C.D. Fortunescu, PT 62 - străzile - 
România Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul  Traian, 
A.I. Cuza, Decebal

Craiova

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

00:00 - 01:00

09:00 - 17:00 PTA 2 RadovanRadovan

LEA JT PTA Lunca 2 Ocnele Mari09:00 - 17:00

PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA GropeniRuncu09:00 - 17:00

16.09

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Vărateci, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea 
Babei 1, PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00

PTA Mărgineni 1Valea Mare12:00 - 13:30
PTA Lăcusteni de MijlocLăcusteni12:00 - 13:30
PTA Lăcusteni de JosLăcusteni14:00 - 15:30
LEA JT PTA Şirineasa 4 - circuitul 2Şirineasa09:00 - 16:00
PTA Mateeşti 1, PTA Mateeşti 2, PTA GreciMateeşti09:00 - 15:30
PTA Căzăneşti 1, PTA Căzăneşti 2Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

PA CPL, PTCZ Cartier CPLRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 15:30



ACTUALITATE9 Joi, 15 Septembrie 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 12 SEPTEMBRIE – 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:

PTAB Pietrari 7Pietrari09:00 - 17:00

22.09
PTA Colteşti 1, PTA Roşia 2Alunu09:00 - 15:00
PTA BercioiuBudeşti09:00 - 16:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 12 SEPTEMBRIE – 18 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

22.09

09:00 - 17:00 PTA Româneşti, PTA Floreşti, PTA Șimnicu de 
Sus, PTA 2 Izvoru, PTA Dudoviceşti, PTA SMA 
Șimnic, PTA Jieni, PTA 1 Albeşti, PTA 2 Albeşti, 
PTAB 3 Albeşti, PTA SMA Albeşti
PT terţi: PTS Promat, PTA SA Șimnic, PTA 
Niconis

Șimnicu de 
Sus

09:00 - 17:00 PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile: Dacia nr. 60, 
Constantin Brâncoveanu

Craiova

09:00 - 17:00 PT 114 - Staţia Radio, străzile: Progresului, 
Poienii, Voineasa, Olăneşti, Alexandria, Botoşani, 
Bărăganului, Banatului, Sinaia

Craiova

PTA Aldeşti 1, PTA Popeşti 1Goleşti09:00 - 15:00
PTA Buneşti 2, PTA Buneşti 4Buneşti09:00 - 17:00
LEA JT PTAB Ocniţa Ocnele Mari09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 19 SEPTEMBRIE – 25 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. 

22.09

PTAB StudiniţaStudiniţa10:00 - 12:00
PTAB 2 RedeaRedea13:00 - 15:00
PTA CAP Tătuleşti,PTA Distilărie Tătuleşti, PTA Sfat 
Tătuleşti

Tătuleşti08:45 - 15:30

09:00 - 17:00 PT 454 - străzile: Constantin Brâncoveanu, 
Castanilor, zona blocurilor: 60B, 60A, 122B,  5A, 
5B, 3A, B1 A, 2A, 2B, 4A, 12, 10a, 10b, 6a, 6b, 
4a, 4b, 4c, C.T.

Craiova

09:00 - 17:00 PTA BelcinuCalopăr
09:00 - 17:00 PTA 16 DăbuleniDăbuleni

19.09

09:00 - 17:00
PT 227 - străzile: Ogorului, Poligonului, Brestei şi 
prelungirea Brestei, PT 230 - Poligon CerneleCraiova

09:00 - 17:00 PT 684 - Şimnicul de Jos, străzile: Rugului, 
Cocorului, Fermei, Sălcioarei, Floreşti

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Sălcuţa, PTA 1 PanaghiaCalopăr

09:00 - 17:00 PT 603 - cart. Popoveni, circ. JT nr. 2Craiova

PTA Valea Cheii 1Păuşeşti 
Măglaşi09:00 - 17:00

19.09 PTA Romanii de Sus 1, PTA Romanii de Sus 2, PTA 
Pompe Apă Horezu

Horezu09:00 - 16:00

PTAB Zlătărei 5Drăgăşani09:00 - 13:00
LEA JT PTA Lunca 1 - circuitele 1 şi 2Ocnele Mari09:00 - 17:00
PTAB Locuinţe Căzăneşti Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

Microbuz şcolar, la drum fără RCA

Șoferul unui microbuz şcolar a 
fost oprit de poliţiştii doljeni, pe 
Drumul Comunal 79, în comuna 
Carpen, pentru un control. În urma 
verificărilor, oamenii legii au constatat 
faptul că microbuzul nu avea poliţa 
RCA valabilă.

„Poliţişti din cadrul Secţiei nr.2 
Poliţie Rurală Breasta au oprit, 
pentru control, un microbuz şcolar, 
în care se afla doar conducătorul 
auto, ce circula pe Drumul Comunal 
79, în comuna Carpen. Procedând 
la verificarea documentelor puse la 
dispoziţie de conducătorul auto nu 

a putut fi făcută dovada valabilităţii 
poliţei RCA”, informează IPJ Dolj.

Poliţiştii au aplicat o sancţiune 
contravenţională, fiind dispusă 
măsura complementară a reţinerii 
certificatului de înmatriculare şi 
a  p lăcuţe lo r  cu  număru l  de 
înmatriculare.

Totodată, la nivelul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj, Conducerea 
Inspectoratului a dispus efectuarea 
de verificări pentru stabilirea cu 
exactitate a situaţiei de fapt.

Cătălin ANGHEL



ACTUALITATE9 Vineri, 16 Septembrie 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 19 SEPTEMBRIE – 25 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 UGSR GovoraBăile 
Govora

13:00 - 16:00

23.09

PTAB Rompetrol GoranuRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTAB Parchet Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 19 SEPTEMBRIE – 25 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

23.09

09:00 - 17:00 PT 459 - cart. 1 Mai, străzile: Ceahlăului, 
Porumbului, Dealul Spirei, Deva, bld. Ion 
Antonescu, zona blocurilor: D6, D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, P27, P28, P29, P30, P31, P32

Craiova

09:00 - 17:00 PT 235 - cart. 1 Mai, zona blocurilor: 1A, 1B, 2, 
3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G,  7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 13A, 14, 14 bis, 15, 15 bis, 17A, 17B, 
17 bis

Craiova

PTA Staţie Epurare Horezu, PTA RâmeştiHorezu09:00 - 16:00
PTA Costeşti 2Costeşti09:00 - 16:00
PTAB Ravova 3Drăgăşani09:30 - 12:30

09:00 - 17:00 PT 115 - străzile: Vasile  Alecsandri, Buciumului, 
Gilortul, Pastorului, Milcov, Deznăţui, Nicolae 
Julea, Penitenciarul Craiova, Liceul Matei 
Basarab

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Verbiţa, PTA 1 VerbicioaraVerbiţa

PTA Valea Cheii 1Păuşeşti 
Măglaşi09:00 - 17:00

19.09
PTAB Zlătărei 5Drăgăşani09:00 - 13:00
LEA JT PTA Lunca 1 - circuitele 1 şi 2Ocnele Mari09:00 - 17:00
PTAB Locuinţe Căzăneşti Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

PTA Curături, PTA GâtejeştiBăile Govora09:00 - 17:00
LEA JT PTA Coşota Ocnele Mari09:00 - 17:00

PTCZ Libertăţii 1Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

20.09
PTCZ Capela 5Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 17:00

PTA Romanii de Jos 1, PTA Romanii de Jos 2, PTA 
Romanii de Jos 3

Horezu09:00 - 15:00

PTA Bratia Deal 1, PTA Bratia Deal 2Galicea09:00 - 16:00
PTA Buneşti 5, PTA Buneşti 6Buneşti09:00 - 13:00
LEA JT PTA Lunca 1 - circuitele 3 şi 4Ocnele Mari09:00 - 17:00
LES JT PTCZ Traian 1 - circuitul 1Râmnicu 

Vâlcea
10:00 - 18:00

20.09

09:00 - 17:00 PTA 1 Calopăr, PTA 2 CalopărCalopăr

09:00 - 17:00 PT 81 - Moară Romaneşti, străzile: Nicolae 
Romanescu, Bechetului, Calea Dunării, Râului

Craiova

09:00 - 17:00 PT  425 - S.C. Plafar, zona aeroportCraiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Mai CalafatCalafat

09:00 - 17:00 PTA TârnavaRadovan

Campionatul Mondial pentru Câinii de 
Căutare-Salvare 2022, deschis oficial, la Craiova
Campionatul Mondial de salvare al 

IRO pentru câinii de Căutare-Salvare 
a fost deschis oficial, miercuri seara, 
la Craiova. Sute de oameni s-au 
strâns în centrul oraşului pentru a 
urmări un spectacol de excepţie. Cei 
prezenţi au văzut zeci de motociclişti 
care au deschis festivitatea, au 
aplaudat reprezentanţii fiecărei ţări 
participante şi au văzut fiecare câine 
care va concura în Bănie.

În perioada 15 - 18 septembrie 
2022, zilnic între 8:00 - 19:00, 
publicul larg are intrare gratuită la 
mega evenimentul mondial al anului 
2022. Craiova devine, timp de 4 zile, 

polul chinologic mondial de salvare. 
În Bănie au ajuns peste 100 de 
participanţi, din 38 cluburi, de pe 
3 continente şi aproximativ 300 de 
vizitatori.

Joi, prima zi de competiţie, a fost 
foarte grea pentru câini şi însoţitorii 
lor. În Craiova au fost 28 de grade 
la ora prânzului. Pe stadionul de 
atletism, Campionatul Mondial era 
în plină desfăşurare, iar cei ce îşi 
aşteptau rândul să concureze căutau 
un petec de umbră pentru a se feri de 
soare sau pentru a mai repeta puţin 
înainte de a păşi pe gazon.

Sosirea elitei chinologiei mondiale 

(campionii europeni, campionii 
mondiali ai ediţiilor precedente) şi 
participarea un număr foarte mare şi 
variat de rase, face ca această ediţie 
de WCH să aibă un nivel chinologic 
foarte ridicat şi dificil, dar devine un 
regal canin.

Asia este reprezentată de cluburile 
din Corea de Sud şi Japonia, America 
este reprezentată de un club din 
Argentina, iar cluburile europene 
sunt din Austria, Belgia, Cehia, 
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, 
Finlanda, Germania, Italia, Slovenia, 
Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, 
Ungaria şi România.

Joi - 15 Septembrie 2022:
8:00 - 19:00 - Concurs - F / FL / 

T + O&D - Craiova Area
Vineri - 16 septembrie 2022
8:00 - 19:00 - Concurs - F / FL / 

T + O&D - Craiova  Area
Sâmbătă 17 septembrie 2022
8:00 - 19:00 - Concurs - F / FL / 

T + O&D - Craiova Area
20:00 - 23:00 - Seară Specială - 

Golden House
Duminică 18 septembrie 2022
8:00 - 12:00 - Concurs - F / FL / 

T + O&D - Craiova Area
13:00 - 14:00 - Ședinţă Tehnică 

arbitri - Stadionul Atletism
15:00 - 16:00 - Ceremonia de 

Închidere - Stadion  Atletism.
Cătălin ANGHEL



CULTURĂ9 Luni, 19 Septembrie 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 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

26.09

09:00 - 17:00 PTAM Blocuri FervalMalu 
Mare

09:00 - 17:00 PT 636 - cart 1 Mai, zona Spital JudeţeanCraiova
09:00 - 17:00 PT 202 - străzile: Tabaci, Râului, Gheorghe 

Donici şi aleile aferente, bld. 1 Mai şi aleile 
aferente, Rozmarinilor, Deva

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Comoşteni, PTA 2 ComoşteniGângiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

26.09

PTA S744, PTA Parc 25 Bârla, PTM 20 Bârla, PTA 
S1182, PTA S790, PTA S793

Bârla09:00 - 17:00

PTA 1 MărunţeiMărunţei08:00 - 12:00
PTA 2 Gâldae MărunţeiMărunţei12:00 - 16:00
PTA Vătăşeşti, PTA Toneşti Sâmbureşti, PTA Ferma 
Sâmbureşti, PTA Sâmbureşti, PTA Stănuleasa, PTA 
Lăunele,PTA Moara Sâmbureşti, PTA 1 Ioniceşti, 
PTA 2 Ioniceşti, PTA Cerbeni, PTA Foraj Puţuri Apa 
Sâmbureşti, PTA Mănuleşti, PTA Ferma Bolindeţu

Leleasca, 
Sâmbureşti

09:00 - 16:00

PTA Stănuleasa - Sâmbureşti circuit 1, 2Stănuleasa-
Sâmbureşti

08:45 - 15:30

Craiova. Colecţia „Horia-Dinu Nicolaescu” 
a ajuns la Biblioteca Aman

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi 
Aristia Aman” a primit o nouă donaţie, 
ce va face parte din patrimoniului 
Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc, 
completând seria colecţiilor de muzică 
şi artă.

Este vorba de Colecţia „Horia-Dinu 
Nicolaescu”, donată prin bunăvoinţa 
dirijorului care, invitat la cea de-a 
şasea ediţie a Festivalului de Jazz, 
a dorit să viziteze Muzeul Cărţii şi 
Exilului Românesc. Cu această ocazie, 
domnia sa a donat o colecţie ce 
constă în extrase de presă, CD-uri şi 
DVD-uri, afişe, pliante şi programe ale 
spectacolelor pe care le-a susţinut, 
precum şi fotografii, toate mărturii 
importante ale activităţii sale muzicale 
de excepţie, desfăşurată în afara 
graniţelor ţării.

Horia-Dinu Nicolaescu s-a născut 
în Craiova, în anul 1941, şi a absolvit 
Facultatea de Muzică din Bucureşti, 
unde a descoperit jazzul. În scurt 
timp a intrat în atenţia securităţii, 
fiind cenzurat şi primind numeroase 
interdicţii care l-au determinat, în anul 

1971, să părăsească ţara, pentru a se 
stabili în Germania.

Talentul lui Horia-Dinu Nicolaescu 
a cucerit comunitatea muzicală 
din Germania, unde a înfiinţat şi 
dirijat mai multe orchestre de jazz, 
în fruntea cărora a obţinut premii 
importante, atât în Germania, cât 
şi în România, devenind în timp un 
ambasador cultural.

În prezent, Dinu-Horia Nicolaescu 
conduce orchestra „Cico’s Jazz 
Orchester”, formată din foştii săi elevi, 
alături de care a participat la Craiova 
Jazz Fest, ediţia 2022.

Din anul 2015, până în prezent, 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
şi Aristia Aman” a primit 28 de 
donaţii, care se vor regăsi în fondurile 
ce vor fi expuse la Muzeul Cărţii 
şi Exi lului Românesc: Colecţia 
„Basarab Nicolescu”, Colecţ ia 
„Leonid Mămăligă”, Colecţia „Arhiva 
Cenaclului de la Neuilly”, Colecţia 
„Arhiva Asociaţiei HYPERION”, 
Colecţia „Mircea Milcovitch şi Maria 
Meşterou”, Colecţia „Andrei Șerban”, 
Colecţia „Paul Barbăneagră”, Colecţia 
„Corneliu Șerban Popa”, Colecţia 
„Vintilă Horia”, Colecţia „Cicerone 
Poghirc”, Colecţia „Andrei Codrescu”, 

Colecţia „Victor Cupşa”, Colecţia 
„Constantza Buzdugan”, Colecţia 
„Bujor Nedelcovici”, Colecţia „Cezar 
Vasiliu”, Colecţia „Valeriu Veliman”, 
Colecţia „Mircea Eliade”, Colecţia 
„Emil Cioran”, Colecţia „Ileana şi 
Romulus Vulpescu”, Colecţia „Rodica 
Stănoiu şi Șerban Viorel”, Colecţia 

„Academician Dan Berindei”, Colecţia 
„Academician Dinu C. Giurescu”, 
Colecţia „Ștefan Ștefănescu”, Colecţia 
„Institutul Român/Biblioteca Română 
din Freiburg”, Colecţia „George Banu”, 
Colecţia „Horia-Dinu Nicolaescu”, 
Colecţia „Nicolas Adam”, Colecţia 
„Ion Deaconescu”.



ACTUALITATE9 Marți, 20 Septembrie 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 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 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

27.09

09:00 - 17:00 PT 171 - Centrul de Dializă, străzile: Calea Unirii, 
Ana Ipătescu, Voinicului

Craiova

09:00 - 17:00 PT 86 - străzile: Călimanului, Postăvarul, 
Trotusului, Viilor, Polovragi, Bucegi, Bradului, 
Zmeurei, Rodna, Prunului

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Castranova, PTA 2 CastranovaCastranova
09:00 - 17:00 PT terţi: PT Central SRL, PT Antonie, PTCZ 

Fermă Iepuri Banu Mărăcine
Cârcea

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

27.09

PTA 6.47 1 Obârşia NouăObârşia 
Nouă08:00 - 12:00

PTA 6.113 Obârşia Nouă 2Obârşia 
Nouă12:00 - 16:00

PTA Brutărie Vlădila-circuit 1, PTA Batoză Vlădila - 
circuit 1

Vlădila08:45 - 15:30 09:00 - 17:00 PTA 2 DesaDesa

22.09

09:00 - 17:00 PTA Româneşti, PTA Floreşti, PTA Șimnicu de 
Sus, PTA 2 Izvoru, PTA Dudoviceşti, PTA SMA 
Șimnic, PTA Jieni, PTA 1 Albeşti, PTA 2 Albeşti, 
PTAB 3 Albeşti, PTA SMA Albeşti
PT terţi: PTS Promat, PTA SA Șimnic, PTA 
Niconis

Șimnicu de 
Sus

09:00 - 17:00 PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile: Dacia nr. 60, 
Constantin Brâncoveanu

Craiova

09:00 - 17:00 PT 114 - Staţia Radio, străzile: Progresului, 
Poienii, Voineasa, Olăneşti, Alexandria, Botoşani, 
Bărăganului, Banatului, Sinaia

Craiova

09:00 - 17:00 PT 454 - străzile: Constantin Brâncoveanu, 
Castanilor, zona blocurilor: 60B, 60A, 122B,  5A, 
5B, 3A, B1 A, 2A, 2B, 4A, 12, 10a, 10b, 6a, 6b, 
4a, 4b, 4c, C.T.

Craiova

09:00 - 17:00 PTA BelcinuCalopăr
09:00 - 17:00 PTA 16 DăbuleniDăbuleni

00:00 - 01:00

PT 34 - Facultatea De Medicină, străzile - Petru 
Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu, străzile 
- Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, 
Muncelu, Matei Millo, PT 727 - str. Petru 
Rareş - Medicina Veche, PT 36 - străzile: 
Eroilor, Alexandru Macedonski, Vlad Ţepeş, 
Bujorului, Caracal, Mamaia, Simion Bărnuţiu, 
Neajlov, PTAB 811 - str. Bujorului, PT 162 - 
străzile: Caracal, Părului, Bujorului, Dimitrie 
Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii Buzeşti, Neajlov, 
General Dragalina, Nerva, Carlova, Arieş, 
Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, PT 754 
- str. Jieţ, Comisariat Armată, PT 21 - străzile 
- Tudor Vladimirescu, General Dragalina, 
Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, 
Petre Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, 
Romain Rolland, Lic. cu Program Sportiv 
Petrache Trişcu Craiova, PT 672 - str. Petre 
Carp, Crişului, PTAB 856 DRAMAD, PT 61 - 
străzile: 13 Septembrie,  Dreptăţii, Împăratul  
Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. 
Apostoli, Eugeniu Carada, România Muncitoare, 
C.D. Fortunescu, PT 62 - străzile - România 
Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul  Traian, A.I. 
Cuza, Decebal

Craiova

09:00 - 17:00 PTTR Băileşti - integralBăileşti

Voucherele sociale nu vor mai fi acordate 
tuturor categoriilor de beneficiari

Voucherele sociale nu vor mai 
fi acordate tuturor categoriilor de 
beneficiari, afirmă Marcel Boloş. El 
spune că, din punctul de vedere al 
Comisiei Europene, persoanele care 
au veniturile peste pensia minimă 
socială nu fac parte din categoria 
socială de sărăcie extremă.

„Demersurile pentru ceea ce 
înseamnă prelungirea valabilităţii 
voucherelor sociale îl facem, dar 
cred eu că nu vor mai fi voucherele 
acordate pentru toate categoriile 
de beneficiari de până acum, adică 

cei care au veniturile peste pensia 
minimă socială sunt consideraţi, din 
punct de vedere al Comisiei, că nu fac 
parte din categoria socială de sărăcie 
extremă”, spune ministrul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, 
citat de Mediafax.

E l  p rec i zează  că  fami l i i l e 
vulnerabile vor beneficia în continuare 
de vouchere sociale.

Întrebat despre faptul că vouchere 
au ajuns la persoane care nu-şi 
declară veniturile, el a spus: „Pentru 
aceea am făcut verificarea, împreună 
cu ANAF. Sunt vreo 63.000 cărora 
le-am retras cardurile ca urmare a 
cumulării veniturilor”.



ACTUALITATE9 Miercuri, 21 Septembrie 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 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

28.09

09:00 - 17:00 PT 545 - cart. Brazdă lui Novac, zona blocurilor: 
C8, C8a, C8b, C8c, C12, C13

Craiova

09:00 - 17:00 PT 576 - cart. Lăpuş, str. Tehnicii, Cămin 
Studenţesc, zona blocurilor: U10, U11, U12, 
O1, O2, O3, O4, O5, O6, Facultatea de 
Electrotehnică

Craiova

09:00 - 17:00 PT 254 - străzile: Tineretului, T. Gheorghiu, bld. 
Dacia, zona blocurilor: 113, 114, 115, 115 A 1, 
115 A 2, 115 B 1, 115 B 2, 119, 120, 121, 122  

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 3 Castranova, PTA 4 CastranovaCastranova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

28.09 PTA 3 AlunişuAlunişu08:00 - 12:00
PTA 20 kV SMA AlunişuAlunişu12:00 - 16:00

00:00 - 01:00

PT 34 - Facultatea De Medicină, străzile - Petru 
Rareş, Părului, bld. Gheorghe Chiţu, străzile 
- Mixandrelor, Calea Unirii, Ana Ipătescu, 
Muncelu, Matei Millo, PT 727 - str. Petru 
Rareş - Medicina Veche, PT 36 - străzile: 
Eroilor, Alexandru Macedonski, Vlad Ţepeş, 
Bujorului, Caracal, Mamaia, Simion Bărnuţiu, 
Neajlov, PTAB 811 - str. Bujorului, PT 162 - 
străzile: Caracal, Părului, Bujorului, Dimitrie 
Bolintineanu, Pietrosu, Fraţii Buzeşti, Neajlov, 
General Dragalina, Nerva, Carlova, Arieş, 
Eroilor, Jieţul, Alexandru Macedonski, PT 754 
- str. Jieţ, Comisariat Armată, PT 21 - străzile 
- Tudor Vladimirescu, General Dragalina, 
Recunoştinţei, M. Costin, Crişului, Jieţului, 
Petre Carp, Înclinată, Nerva, Vânători, Ulmului, 
Romain Rolland, Lic. cu Program Sportiv 
Petrache Trişcu Craiova, PT 672 - str. Petre 
Carp, Crişului, PTAB 856 DRAMAD, PT 61 - 
străzile: 13 Septembrie,  Dreptăţii, Împăratul  
Traian, Al. Macedonski, C. R. Motru, Sf. 
Apostoli, Eugeniu Carada, România Muncitoare, 
C.D. Fortunescu, PT 62 - străzile - România 
Muncitoare, C.R. Motru, Împăratul  Traian, A.I. 
Cuza, Decebal

Craiova

09:00 - 17:00 PTTR Băileşti - integralBăileşti

23.09

PTAB 4 RedeaRedea10:00 - 12:00
PTAB 5 RedeaRedea13:00 - 15:00
PTA Ungureni circuit 1, 2Ungureni08:45 - 15:30
PTA SMA Bucinişu circuit 2Comuna 

Bucinişu
09:00 - 17:00

23.09

09:00 - 17:00 PT 459 - cart. 1 Mai, străzile: Ceahlăului, 
Porumbului, Dealul Spirei, Deva, bld. Ion 
Antonescu, zona blocurilor: D6, D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, P27, P28, P29, P30, P31, P32

Craiova

09:00 - 17:00 PT 235 - cart. 1 Mai, zona blocurilor: 1A, 1B, 2, 
3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G,  7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 13A, 14, 14 bis, 15, 15 bis, 17A, 17B, 
17 bis

Craiova

09:00 - 17:00 PT 115 - străzile: Vasile  Alecsandri, Buciumului, 
Gilortul, Pastorului, Milcov, Deznăţui, Nicolae 
Julea, Penitenciarul Craiova, Liceul Matei 
Basarab

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Verbiţa, PTA 1 VerbicioaraVerbiţa

Se refac locuinţele incendiate din satul 
Buzduc

Lucrările de refacere a caselor 
din satul Buzduc, arse sau afectate 
de incendiul care a avut loc în urmă 
cu aproape două luni, sunt în plină 
desfăşurare. Marţi dimineaţa, se lucra 
la refacerea acoperişului uneia dintre 
casele arse.

După ce acoperişul va fi gata, 
se va începe munca la refacerea 
interiorului casei respective, a 
pereţilor, tavanelor, apoi se va merge 
la următorul proiect. Sunt 5 oameni 
care muncesc pentru ca locuinţele să 
fie refăcute. Marţi, pe şantier, a fost 
prezent şi Prefectul judeţului Dolj, 

Dan Diaconu.
Reamintim că un incendiu de 

amploare a avut loc în luna iulie, 
în satul Buzduc al comunei doljene 
Drăgoteşti. Doi oameni s-au intoxicat 
cu fum, iar unul a suferit o luxaţie. 
7 case au ars în urma incendiului, 3 
integral, iar ISU anunţa peste 20 de 
gospodării afectate.

În urma incidentului, Nicolae-
Ionel Ciucă a convocat, în format 
hibrid, Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă care propune 
scoaterea de la rezervele de stat a 
unor materiale de construcţii, extrem 

de necesare în vederea refacerii şi 
reabilitării imobilelor afectate de 

incendiu.
Cătălin ANGHEL



ACTUALITATE9 Joi, 22 Septembrie 2022

Claudia GROSU
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 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 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

29.09

09:00 - 17:00 PT 672 - str. Petre Carp, CrişuluiCraiova

09:00 - 17:00 PT 664 - str. Aristizza RomanescuCraiova
09:00 - 17:00 PT 550 -  străzile: Trotusului şi aleile aferente, 

Cantonului şi aleile aferente, Viilor
Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Puţuri, PTA 2 PuţuriCastranova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 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. 

29.09

PTA 1 Cuza VodaComuna 
Spineni - Sat 
Cuza Voda

08:00 - 12:00

PTA 2 Cuza Voda
Comuna 
Spineni - 
Sat Cuza 

Voda
12:00 - 16:00

PTA 1 Poiana circuit 2, PTA 2 Poiana  IAS circuit 1Poiana08:45 - 15:30
09:00 - 17:00 PTAB 5 Zona Ford, PTAb 1 Sat Nou PreajbaCârcea

Universitatea din Craiova se digitalizează 
complet. Proiect de 6,3 milioane euro

Ministerul Educaţiei şi Universitatea 
din Craiova au semnat marţi, 20 
septembrie, contractul de finanţare 
pentru proiectul „Universitatea din 
Craiova - Noi Orizonturi în Era Digitală”. 
Universitatea se digitalizează complet 
şi va pune un accent deosebit pe 
activităţi de formare în domenii 
emergente pentru studenţi şi cadre 
didactice, potrivit unui comunicat de 
presă.

Prin acest proiect se va achiziţiona 
infrastructură digitală pentru 36 de 
departamente, centre de cercetare, 
laboratoare, dar şi biblioteci digitale, 
pentru creşterea calităţii procesului 
de învăţământ şi activităţi i de 
cercetare. Sunt vizate formarea de 
competenţe profesionale în domenii 
digitale avansate şi dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale ale 
studenţilor pentru profesii emergente 
în sectorul digital.

Valoarea grantului  este de 
31.611.804,56 lei (aproximativ 6,3 
milioane euro) şi este finanţat în 
cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă (PNRR). Acesta îşi 
propune creşterea calităţii în domeniul 
formării universitare şi al cercetării 
prin investiţii în infrastructura digitală, 

formarea cadrelor didactice şi a 
studenţilor în domenii IT emergente 
precum şi consolidarea competenţelor 
antreprenoriale în sectorul digital, 
potrivit sursei citate.

Aproape 500 de cadre didactice 
universitare şi aproximativ 2.000 de 
studenţi vor beneficia de formare 
în cadrul proiectului. Cel puţin 10 
programe de studii vor fi actualizate 
pentru dezvoltarea competenţelor 
digitale în domenii de specializare 
stabilite ca prioritare, în vederea 
dobândirii de către studenţi a unor 
competenţe specifice profesiilor 
emergen te  ş i  a  conso l i dă r i i 
competenţelor antreprenoriale în 
sectorul digital.

Tranzitul peste Dunăre cu feribotul, 
reluat la PTF Bechet

Începând de miercur i ,  21 
septembrie, ora 08.00, platforma 

feribot care deserveşte linia Bechet-
Oryahovo şi-a reluat activitatea. 
În acest context, traficul prin 
Punctul de Trecere a Frontierei 
Bechet a fost reluat, iar pentru 
evitarea aglomerării punctului se 
recomandă participanţilor la traficul 
transfrontalier să utilizeze şi celelalte 
puncte de trecere de la graniţa cu 
Bulgaria.

Informaţii utile privind situaţia 
traficului se regăsesc consultând 
aplicaţia Trafic online, disponibilă pe 
pagina de internet a instituţiei www.
politiadefrontiera.ro, care prezintă 
o medie a timpului de aşteptare 
în punctele rutiere de trecere a 
frontierei.

Claudia GROSU



ACTUALITATE9 Vineri, 23 Septembrie 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 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 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

30.09

09:00 - 17:00 PT 537 - străzile: Bariera Vâlcii, Primăverii şi 
aleile aferente

Craiova

09:00 - 17:00 PT 274 - cart. Craioviţa, zona C.F.R. TriajCraiova
09:00 - 17:00 PTA Pometeşti, PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA 

Țandăra, PTA Pioreşti, PTA Școală Goieşti, PT 
terţi: PTA SA Pometeşti, PTA SA Goieşti, PTAB 
Gospodărie Apă Vladimir

Goieşti

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

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 26 SEPTEMBRIE – 02 OCTOMBRIE 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. 

30.09
PTA MieştiMieşti08:00 - 12:00
PTA Oteşti de SusOteşti de 

Sus
12:00 - 16:00

1.250 de locuri de muncă, vacante în Dolj

1.250 locuri de muncă sunt 
vacante în judeţul Dolj, au anunţat 
reprezentanţii Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Din cele 1.250 locuri de muncă 
vacante, 26 sunt destinate persoanelor 
cu studi i  superioare (asistent 
comercial, consilier/ expert/ inspector/ 
referent/ economist în economie 
generală, director economic, inginer 
construcţii civile, industriale şi agricole 
inginer construcţii civile, industriale 
si agricole, inginer electromecanic, 
inginer mecanic, inginer producţie, 
inginer reţele electrice, muncitor 
necalificat la asamblarea, montarea 
p i e se l o r,  p ro i e c t an t  i ng i ne r 
energetician, proiectant inginer 
mecanic, reprezentant comercial, 
specialist marketing, tehnician 
chimist, tehnician mentenanţă 
electromecanică - automatică 
echipamente, etc);

1.000 de posturi sunt pentru 
persoanele cu studii profesionale/ 
liceale/ postliceale (agent curier, 
agent de securitate, agent de vânzări, 
agent reclamă publicitară, ajutor 
bucătar, arhivar, asistent manager, 
asistent medical generalist, asistent 
personal al persoanei cu handicap 
grav, bucătar, casier, casier încasator, 
conducător auto transport rutier 
de mărfuri, confecţioner tâmplărie 
din aluminiu şi mase plastice, 
confecţioner-asamblor articole din 
textile, confecţioner, prelucrător 
în industr ia text i lă,  controlor 

calitate, croitor, decapator, dulgher 
(exclusiv restaurator), electrician de 
întreţinere în construcţii, electrician 
de întreţinere şi reparaţii, electrician 
exploatare centrale şi staţii electrice, 
electrician în construcţii, electrician în 
construcţii, electromecanic, faianţar, 
fierar betonist, fotograf, gestionar 
depozit, instalator apă, canal, 
instalator reţele termice şi sanitare, 
încasator şi cititor contoare de energie 
electrică, gaze, apă, lăcătuş mecanic, 
lăcătuş mecanic de întreţinere şi 
reparaţii universale, lăcătuş-montator 
agregate energetice şi de transport, 
lucrător comercial, lucrător gestionar, 
macaragiu, manager de produs, 
manager relaţii cu clienţii băncii/
societate de leasing, manager 
relaţii cu clienţii băncii/societate 
de leasing, manipulant mărfuri, 
maşinist la maşini mobile pentru 
transporturi interioare, mecanic auto, 

mecanic locomotivă şi automotor, 
mecanic utilaj, montator sisteme 
tâmplărie termoizolantă, muncitor 
necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, muncitor necalificat la 
demolarea clădiri lor, căptuşeli 
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, 
parchet, operator dispecer sisteme 
de monitorizare şi aparatură de 
control, operator dispecer sisteme de 
monitorizare şi aparatură de control, 
pregătitor-lansator confecţii, primitor-
distribuitor benzină şi motorină, 
primitor-distribuitor benzină şi 
motorină, responsabil produs, şef 
raion/adjunct mărfuri alimentare/
nealimentare, şofer de autoturisme 

şi camionete, şofer de autoturisme şi 
camionete, stivuitorist, sudor, ucenic, 
vânzător, vânzător la domiciliul 
clientului pe bază de comandă, 
vopsitor industrial, vulcanizator 
piese din cauciuc la prese, zidar 
rosar-tencuitor, zugrav etc), restul 
locurilor de muncă fiind destinate 
persoanelor fără studii sau cu studii 
primare/gimnaziale (ajutor bucătar, 
asistent manager, femeie de serviciu, 
lucrător sortator deşeuri reciclabile, 
manipulant mărfuri ,  muncitor 
necalificat la ambalarea produselor 
solide şi semisolide, plasator, şofer 
de autoturisme şi camionete, zidar 
rosar-tencuitor etc.).



ACTUALITATE9 Luni, 26 Septembrie 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 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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

03.10
09:00 - 17:00 PT 29 - cart. Craioviţa, bld. Dacia, zona 

blocurilor: 60, 61, 62, 63, 64, 1, 2, 3, A 8
Craiova

09:00 - 17:00 PT 272 - cart. Craioviţa, străzile: Piersicului, 
Coculescu, Anestin - parţial, zona blocurilor: A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, 84, 85, 86, 87 B, 87 B1, 90 
B1, 90 B2, 91 A, 88 B1, 88 B2, 88 B3

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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. 

03.10

PTA Rait, PTA IAS Curtişoara
Comuna 

Curtişoara - 
Sate: Raitiu, 
Curtişoara

09:00 - 17:00

PTCZ 17 Caracal - străzile: Dragoş Vodă, General 
Magheru

Caracal08:00 - 12:00

PTCZ 19 Caracal - străzile: Intrarea Buzeşti, Anton 
Pann

Caracal12:00 - 16:00

LEA  JT PTA 1 Moara Coteana circuitele: 1, 2, 3 Coteana08:45 - 15:30

28.09

PTA 3 AlunişuAlunişu08:00 - 12:00
PTA 20 kV SMA AlunişuAlunişu12:00 - 16:00
PTA Drumuri Naţionale, PTCZ Prestarea, PTCZ 
Bază Prod. SC Bălţoi, PTA TOFAN GRUP SLATINA 
(SILNEF), PTA LUKOIL (ORVIL), PTA Mihai Claudiu, 
PTA RUSO MILLO, PTA COMTECH (DH BROKER), 
PTA SC PLUS AUTO, PTA RAW Materials, PTA 
Cafmin, PTA Releu

Slatina12:00 - 16:00

PTAB SI Staţia 400 kV, PTAB Staţie Gaze ALRO, 
PTCZ 5 SI Staţia 220 kV,PTAB 1, 2, 3 SI Staţia 220 
kV, PTA SC Daniela SRL, PTA SC Nicodem SRL

Slatina12:00 - 16:00

PTA Pompare OltpiessPiatra Olt09:00 - 11:30

Aproape 200 de amenzi în 4 ore
Poliţiştii doljeni au dat 197 de amenzi, 

în valoare de aproximativ 100.000 de 
lei, sâmbătă noaptea, 24 septembrie, în 
intervalul 22.00-02.00.

„În noaptea de 24/25 septembrie 
a.c., în intervalul orar 22.00-02.00, în 
judeţul Dolj, a fost organizată o acţiune 
cu efective mărite pentru asigurarea unui 
climat de ordine şi siguranţă publică, 
creşterea gradului de siguranţă rutieră 
şi prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale.

În cadrul acţiunii au fost angrenaţi 
208 poliţişti din cadrul structurilor de 
ordine publică, poliţie rutieră, investigaţii 
criminale, investigarea criminalităţii 
economice, arme, explozivi şi substanţe 
periculoase şi luptători ai Serviciului 
pentru Acţiuni Speciale. Alături de poliţişti 
s-au aflat şi 49 de jandarmi din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Dolj şi ai Grupării de Jandarmi Mobile 
Craiova”, potrivit IPJ Dolj.

Acţiunea a vizat prevenirea şi 
combaterea oricăror fapte antisociale pe 
stradă, în baruri şi în zona societăţilor 

cu profil de săli de jocuri de noroc şi 
pariuri sportive, precum şi depistarea 
participanţilor la traficul rutier care 
încalcă normele legale privind circulaţia 
pe drumurile publice.

În cadrul activităţilor desfăşurate au 
fost verificate 96 de societăţi comerciale, 
au fost legitimate aproximativ 1.025 de 
persoane, dar şi 769 de autovehicule. 
De asemenea, au fost instituite 35 de 
filtre rutiere.

Pentru abaterile constatate au fost 
aplicate 197 de sancţiuni contravenţionale, 
în valoare totală de 98.367 de lei, 
dintre care 167 pentru nerespectarea 
prevederi lor O.U.G nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 20 pentru nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 61/1991 privind 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi 7 la alte acte 
normative.

De asemenea, au mai fost aplicate 

3 sancţiuni contravenţionale pentru 
nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 
28/1999 privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
fiind confiscată suma de 2.292 de lei.

Pentru neregulile constatate la regimul 
rutier, ca măsură complementară, au 
fost reţinute 20 permise de conducere şi 
retrase 19 certificate de înmatriculare. Au 
fost constatate 11 infracţiuni, 7 la regimul 
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 
şi 4 pentru portul sau folosirea fără drept 
de obiecte periculoase.

„Astfel de activităţi vor continua şi în 
perioada următoare, în întreg judeţul, iar 
scopul acestora nu este acela de a aplica 
sancţiuni, ci de a preveni orice eveniment 
negativ în vederea asigurării unui climat 
corespunzător de ordine şi siguranţă 
publică”, transmit poliţiştii.

Un tânăr de 22 de ani, din Calafat, a 
fost prins de poliţiştii Secţiei nr.10 Poliţie 
Rurală Poiana Mare, în jurul orei 23.35, 
în timp ce conducea beat pe strada 
Uturinului, din comuna Desa. A fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 
1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Dolj, în urma verificărilor 
efectuate în bazele de date ale Poliţiei 
Române a rezultat faptul că acesta nu 
deţine permis de conducere. Totodată, 
numerele de înmatriculare provizorii, 
montate pe autoturism, erau expirate din 
luna iulie 2021.

Pe numele tânărului a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere, conducerea 
unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a 
altor substanţe şi conducerea unui vehicul 

neînmatriculat.
Un bărbat de 48 de ani, din comuna 

Unirea, a fost depistat de poliţiştii Secţiei 
nr.9 Poliţie Rurală Cetate, în jurul orei 
23.55, în timp ce conducea un autoturism 
pe D.J. 561 A, în comuna Unirea. A fost 
testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 
de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe.

Un bărbat de 38 de ani, din Craiova, a 
fost depistat în incinta unei săli de jocuri 
de noroc, situată pe bulevardul Nicolae 
Romanescu, în timp ce avea asupra sa 
un cuţit cu lama de aproximativ 10 cm.

Un tânăr de 24 de ani a fost depistat în 
incinta unei săli de jocuri de noroc, situată 
pe strada Amaradia, având asupra sa un 
box metalic şi un spray iritant lacrimogen.

Doi bărbaţi de 25 şi 35 de ani, ambii 
din municipiul Craiova, au fost depistaţi pe 
bulevardul Ilie Balaci, în apropierea unei 
săli de jocuri de noroc, având asupra lor 
câte un briceag cu lamă de 15 cm.

În toate cele patru situaţii au fost 
întocmite dosare penale sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de portul sau folosirea 
fără drept de obiecte periculoase.

Claudia GROSU



MEHEDINȚI9 Marți, 27 Septembrie 2022

Claudia GROSU
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 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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

04.10

09:00 - 17:00 PT 452 - ICIL Romaneşti şi societăţile din incintăCraiova

09:00 - 17:00 PT 260 - Magazin Mercur, străzile: Popa Şapcă,  
Madona Dudu, Felix  Aderca, Ioan Maiorescu, 
Griviţa Roşie, zona blocurilor: 2, 4A, 4B, 10, 8A, 
8B, 8C, 1, 3, 5A, 5B, 5C,  B1, B2, 10, 12, 14, 
Colegiul Naţional Carol I

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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. 

04.10 Celula 20 kV Trafo PTAB BILLA - str. CornişeiSlatina08:00 - 12:00
Celula 20 kV Sosire PA Crişan II - str. CornişeiSlatina12:00 - 16:00
LEA JT PTA 3 Vinalcool Vechi Coteana circuitele: 
1, 2, 3                                               

Coteana08:45 - 15:30

09:00 - 17:00 PT 258 - cart. Craioviţa, străzile: Cocolescu, 
Anestin - parţial, Aleea 1 Castanilor, zona 
blocurilo: 90, 91, 92, 92 A, 92 A1, 93, 93 A,  92 
A, 92 A1, 93, 93 A, 94, 94 A, 94 B, 95,  96, 97, 
98 A, 98 B, 99, 100 A1, 100 A2, 100 B1, 100 B2

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2, PTA Urzica 
Mare - circ. JT nr. 1+2

Urzicuţa

Lucrările la drumul Malovăţ - Marga sunt 
aproape de finalizare  

Investiţia pe DJ 670 Malovăţ - 
Marga, începută acum doi ani, este 
aproape de finalizare, potrivit unei 
postări pe Facebook a Consiliului 
Judeţean Mehedinţi. Drumul face 
legătura municipiului Drobeta Turnu 
Severin cu localităţile Balta, Isverna, 
Ponoarele şi chiar Baia de Aramă 
şi traversează comunele Malovăţ, 
Bâlvăneşti, Godeanu, locuitorii din 
aceste zone fiind beneficiari direcţi 
ai investiţiei.

„După ce la începutul săptămânii 
am semnat contractul pentru execuţia 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
judeţean 670, Malovăţ-Marga, astăzi 
am predat amplasamentul pentru 
începerea lucrărilor. Vorbim despre 
o investiţie importantă şi necesară 
pentru infrastructura rutieră din zonă, 
având în vedere că drumul traversează 
trei comune Malovăţ, Bâlvăneşti, 
Godeanu şi leagă municipiul Drobeta 
Turnu Severin de localităţile Balta, 
Isverna, Ponoarele şi chiar Baia de 
Aramă.

Lungimea totală a lucrării este 
de 21,350 km, iar valoarea de 47,4 
milioane lei, bani proveniţi din 
fonduri europene. Proiectul este un 
angajament pe care mi l-am asumat 
în faţa mehedinţenilor şi mă bucur că 

am reuşit să îmi respect cuvântul dat. 
Sunt în derulare foarte multe astfel 
de lucrări pe şoselele din tot judeţul 
Mehedinţi”, scria pe 26 septembrie 
2020 Aladin Georgescu, preşedintele 
CJ Mehedinţi, pe Facebook.



CULTURĂ9 Miercuri, 28 Septembrie 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 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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

05.10

09:00 - 17:00 PT 368  - cart. 1 Mai, străzile: Dr. St. Berceanu,  
Dr. M. Cănciulescu, Dr. I. Cantacuzino, zona 
blocurilor: I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, 
I52, I53, I54, I55, I56, I57, I58, I59, I60, 100, 
101, 103, I31, I61, I63, I64, I98, I98 a , PT 
367 - cart. 1 Mai, străzile: Nicolae Romanescu, 
Dr. N. Ionescu - Siseşti, Dr. I. Cantacuzino, zona 
blocurilor: I67 - I97, I49

Craiova

09:00 - 17:00 PT 329 - cart. 1 Mai, străzile: bd. I. Antonescu, 
Calea Unirii, zona blocurilor: 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40  

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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. 

05.10
PTA 5 SMA MărunţeiMărunţei08:00 - 12:00
PTA 4 CAP MărunţeiMărunţei12:00 - 16:00
LEA JT PTA 2 Sfat Coteana circuitele: 1, 2 LEA JT 
PTA 4 Vinalcool nou Coteana circuitele: 1, 2 

Coteana08:45 - 15:30

09:00 - 17:00 PTA Bâzdâna - integralCalopăr
09:00 - 17:00 PTA 4 Daneţi - circ. JT nr. 1+2, PTA Uscătorie 

Tutun Daneţi - circ. JT nr. 1
Daneţi

30.09

PTA MieştiMieşti08:00 - 12:00
PTA Oteşti de SusOteşti de 

Sus
12:00 - 16:00

PTA Corbu (Teslui), PTA Beria, PTA 1, 2  Oporelu, PTA 
Pompă Apă Rădeşti, PTA Rădeşti 

Corbu, 
Teslui, 
Beria, 

Rădeşti

09:00 - 17:00

Zona centrală: Primăria Corabia, Judecătoria 
Corabia - străzile: Cuza Vodă, Trecerea Dunării, 
C.A. Rosetti, Carpaţi

Corabia09:00 - 16:00

30.09

09:00 - 17:00 PT 537 - străzile: Bariera Vâlcii, Primăverii şi 
aleile aferente

Craiova

09:00 - 17:00 PT 274 - cart. Craioviţa, zona C.F.R. TriajCraiova
09:00 - 17:00 PTA Pometeşti, PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA 

Țandăra, PTA Pioreşti, PTA Școală Goieşti, PT 
terţi: PTA SA Pometeşti, PTA SA Goieşti, PTAB 
Gospodărie Apă Vladimir

Goieşti

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

Craiova

Cărticica pentru prichindei şi copii mai 
măricei, la cea de-a XIII-a ediţie

 Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
şi Aristia Aman” organizează cea de-a 
XIII-a ediţie a proiectului „Cărticica 
pentru prichindei şi copii mai măricei”, 
proiect care se adresează preşcolarilor 
şi elevilor din ciclul primar.

Ediţia de faţă este structurată 
în şaptesprezece teme, programate 
astfel:

●10-13 Octombrie – Nuanţe de 
toamnă (pictură/desen/colaj)

●17-20 Octombrie – Mănânc 
sănătos, cresc frumos! (fişe de lucru)

●7-10 Noiembrie – În lumea 
poveştilor (pictură/desen/colaj)

●14- 17 Noiembrie – Corpul meu 
(planşe cu imagini)

●5-8 Decembrie – Colinde, 
colinde...e vremea colindelor!

●12-15 Decembrie – Scrisoare 
către Moş Crăciun 

●16-19 Ianuarie – Mihai Eminescu 
(recitări poezii)

  ●23-26 Ianuarie – Banii pe 
înţelesul copiilor (fişe de lucru/
educaţie financiară)

●13-16 Februarie – Dezvoltare 
personală (bunele maniere în imagini)

●27 Februarie - 2 Martie – 

Zâmbete de primăvară (confecţionare 
Mărţişoare)

●6 - 9 Martie – De ziua mamei 
(realizarea unei felicitări pentru ziua 
de 8 Martie)

  ●27 - 30 Martie  – Elena Farago, 
prietena copiilor (recitări poezii)

●24 - 27 Aprilie – Primăvara în 
culori (desen/pictură)

●8 - 11 Mai – Micii pietoni (fişe 
de lucru)

●15-18 Mai – „L-aţi văzut cumva 
pe zdreanţă?” (recitări poezii de 
Tudor Arghezi)

●29 - 31 Mai – Pe aripile poeziei 
(concurs)

●5 - 8 Iunie – A venit vacanţa! 
(diverse activităţi)

 Proiectul „Cărticica pentru 
prichindei şi copii mai măricei”, 
desfăşurat de secţia „Împrumut carte 
pentru copii şi tineret”, este unul 
dintre cele mai longevive şi apreciate 
programe cultural-educative ale 
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 
Aristia Aman”, dedicat celor mici. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul 
temelor din proiect se desfăşoară în 
afara spaţiilor bibliotecii, respectiv 

la şcoală, grădiniţă, sau la 
domiciliile participanţilor. 
Ulterior realizării acestor 
teme, cadrele didactice 
trimit fişierele digitale, fie 
sub formă de clip audio-
video (mp4), cu o durată 
de maxim cinci minute, 
fie sub formă de imagini 
(jpeg), pe adresa de e-mail 
sec t i a cop i i@aman . ro . 
Toate fişierele primite, care respectă 
tematica activităţii, vor fi apoi 
promovate pe pagina de facebook 
a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 
Aristia Aman”. 

 Trimiterea către bibl iotecă 
a fişierelor digitale realizate de 
participanţi presupune existenţa 
anterioară a acordului părinţilor 
pentru difuzarea acestora în scop 
cultural şi educaţional pe pagina 

de Facebook a Bibliotecii Judeţene 
„Alexandru şi Aristia Aman”.

   Înscrieriile se pot realiza exclusiv 
de către cadrele didactice, la numărul 
de telefon 0251.532.267, interior 104, 
de luni până vineri, în intervalul orar 
10.00 – 16.00, începând de luni, 3 
octombrie 2022. 

Biroul de Presă al Bibliotecii 
Judeţene  „Alexandru şi Aristia 

Aman”



EDITORIAL9 Joi, 29 Septembrie 2022

Mihai MĂCEȘ
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 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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

06.10

09:00 - 17:00 PTAB 816 - Seven ResidenceCraiova

09:00 - 17:00 PT 318 - străzile: Horia, Nanterre, zona 
blocurilor: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, 
C4, C5, D9

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 3 OCTOMBRIE – 9 OCTOMBRIE 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. 

06.10
PTA 2 Satul NouSatul Nou09:00 - 17:00
Celula  20 kV Trafo 1 PTCZ  SRP VII VădăstriţaVădăstriţa08:00 - 12:00
Trafo 1  PTCZ  SRP VII VădăstriţaVădăstriţa12:00 - 16:00

09:00 - 17:00 PTA DIA PredeştiPredeşti
09:00 - 17:00 PTA Bâzdâna - integralCalopăr

09:00 - 17:00 PT 5N - străzile: Calea Unirii, Lotru, 24 Ianuarie, 
Bujorului, Dealul Spirei, Matei Basarab, 
Mitropolit Firlmilian, Romtelecom

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 3 Pleniţa - circ. JT nr. 1+2Pleniţa
09:00 - 17:00 PTA 7 Podari (cart. Făgăraş) - circ. JT nr. 1Podari

Raită prin viaţă
Despre noi: Despre Condiţia umană (2)

Iaca la ce mă gândesc azi, pe 
lângă altele:

- fuse, fuse şi se duse speranţa 
noastră, a pensionarilor, că prea 
mulţii noştri aleşi (parlamentari, 
primari, etc., etc.) nu mai pot de grija 
pensionarilor (adică şi a mea). Nu vă 
mai spun, că văzurăţi: din trei mişcări 
îşi măriră salariile lor şi ale şleahtei 
aferente. Nesimţire crasă!

- „alegeri libere” pe 15% din 
Ucraina! un alt pas spre spre pace şi 
fericire! Războiul nebunului continuă! 
Adio pace pe planeta Pământ!

- americanii, cu sprijin tehnic 
românesc, deviază traseul unui 
meteorit care ameninţa planeta 
Pământ, întorcându-ne în „era 
dinozaurilor”. Ruşii, cu sprijinul 
prostiei lor crase (vezi marii scriitori 
ruşi), omoară oameni în baza unei 
idei ilogice istoric. Mare e grădina Ta 
Doamne! Sesizaţi şi voi diferenţa de 
ideologie umanistică.

- prin Marea Baltică explodează 
Nord Stream 1 şi 2. A luat-o rău de 
tot „omenirea”!

- o zi-două zăbavă până voi face 
să explodeze „nucleara” în domeniul 
„asociaţiilor de proprietari”, adevărate 
srl-uri pentru „foştii”, pe care partidele 
n-au mai avut unde să-i plaseze, că la 
agenţii nu mai erau locuri...

- nu-i mai pasă nimănui de „guvid”, 

dar mor în continuare, zilnic, oameni, 
mai mulţi decât în războiul nebunesc 
din Ucraina. E, însă, ordin pe planetă 
să nu se mai vorbească de şmecherie 
pe planetă.

- în vecii vecilor (amin) nu se vor 
rezolva în România „pensiile speciale”, 
analfabetismul funcţional premiat, 
prostia crasă şi hoţia legală la fel 
de crasă. Voi scrie despre toate în 
Jurnalul Olteniei, în continuare.

- „nu mai vrem români săraci şi 
curaţi, ci români bogaţi şi curaţi”, 
zice un demnitar. Gata, am ajuns 

la haiducie politică de secol XXI, 
luăm de la săraci şi dăm la bogaţi! 
Întâi a dispărut „ilicitul”, apoi „trocul 
politic” -„referendumul de 300 de 
parlamentari” s-a dus la 450, apoi 
„răspunderea ministerială” nu mai 

există. Dar poţi să ceri „curvelor 
politice” bun simţ, cei şapte ani de 
acasă şi „păsare” despre „cele şapte 
porunci”?

- ce să vorbeşti şi ce să taci când 
omenirea a luat-o razna?!


