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VÂLCEA2 Luni, 3 Octombrie 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 10 OCTOMBRIE – 16 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

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

Craiova

09:00 - 17:00 PT 550 - străzile: Trotusului şi aleile aferente, 
Cantonului şi aleile aferente, Viilor

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 2 Tunarii Vechi - circ. JT nr. 1+2Poiana Mare
09:00 - 17:00 PTA PTTR Poiana Mare - circ. JT nr. 1Poiana Mare

10.10

09:00 - 17:00 PT 561 - cart. Craiovița, zona blocurilor: 63, 
63A, 63B, 64, 65, Școala Nr. 32

Craiova

09:00 - 17:00 PT 457 - cart. Brazdă,  b-dul Dacia, zona 
blocurilor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, S1, S2, S3

Craiova

09:00 - 17:00 PT 453 - cart Lăpuş, str. Tehnicii, zona 
blocurilor: U1, U2, U7, U8, U9, C.T. , cămin 10, 
O1, cămin 1, O6

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Pepinieră Zăval, PTA Pompe ZăvalGighera
09:00 - 17:00 PT terți: PTA SA Bechet fabrica de Conserve, 

PTAB SPAU 1 Bechet
Bechet

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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 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. 

10.10

PTA 1 Școală Movileni circuit 1, 2 ,3Movileni09:00 - 17:00
PTA 6 Viişoara MărunțeiMărunței08:00 - 12:00
PTA 7 Gigârtu MărunțeiMărunței12:00 - 16:00
PTA Școală Movileni Cicuit 1, 2, 3Movileni 08:45 - 15:30

05.10

PTA 5 SMA MărunțeiMărunței08:00 - 12:00
PTA 4 CAP MărunțeiMărunței12:00 - 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

PTA SPC Chilia, PTA Pompe Apa Chilia, PTA Bigeşti, 
PTA 2 Pielcani,PTA 1 Pielcani,PTA 1 Chilia,PTA 2 
Chilia, PTA Moara Isaci, PTA Pompe Apa Aluniş, PTA 
1 Aluniş, PTA 2 Aluniş, PTA 3 Aluniş, PTA Optăşani, 
PTA Sondă 1095(PETROM) .

Chilia, 
Pecani, Isaci, 

Optăşani, 
Aluniş, Chilia, 

Optăşani

09:00 - 17:00

PUBLICITATE

AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

Arestat după ce a furat o sumă importantă 
de bani dintr-o maşină

Un bărbat de 50 de ani din Vâlcea 
s-a ales cu dosar penal după ce a fost 

acuzat de furt calificat. Hoțul a spart 
geamul unui autoturism parcat pe 

strada Calea lui Traian din Râmnicu 
Vâlcea şi a sustras o sumă importantă 
de bani.

Oamenii legii l-au identificat pe 
bărbat, i-au percheziționat locuința 
şi l-au dus la audieri, ulterior 
încătuşându-l.

„Din cercetările efectuate de 
polițişti a rezultat faptul că bărbatul 
de 50 de ani ar fi spart geamul unui 
autoturism parcat pe str. Calea lui 
Traian, din interiorul căruia ar fi 
sustras o sumă de bani.

În cadrul activităților, polițiştii au 
efectuat şi o percheziție domiciliară în 
municipiul Râmnicu Vâlcea, fiind pus 
în aplicare şi un mandat de aducere.

În urma probatoriului administrat 
organele de cercetare penală au 
dispus pe bază de ordonanță, 
reținerea bărbatului pe o perioadă 
de 24 de ore,  urmând a fi prezentat 

Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Râmnicu Vâlcea, în vederea dispunerii 
de măsuri legale” - informează IPJ 
Vâlcea.

Evenimentul a avut loc pe 10 
septembrie, iar în ultima zi din 
aceeaşi lună, magistratul de caz al 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a dispus 
arestarea preventivă pentru 30 de zile 
a suspectului.

Alexandru NICA



PUBLICITATE9 Marți, 4 Octombrie 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 10 OCTOMBRIE – 16 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:

PTA Pârâu 1Bălceşti09:00 - 17:00

11.10

PTA Rusăneşti 2Fârtăţeşti09:00 - 17:00

PTA Androneşti, PTAB Racoviţa 2, PTA SC Don Pedro 
(terţ), PTA Metalo Chimica (terţ), PTA SC Vadova (terţ)

Budeşti09:00 - 17:00

PTA Blidari 1, PTA Aldeşti 1, PTA Aldeşti 2Goleşti09:00 - 17:00
PTA Săliştea, PTA Feţeni, PTA Depozit Deşeuri Feţeni 
(terţ), PTAB Deep Forest (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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. 

11.10

PTAB Staţie Gaze AlroSlatina10:00 - 13:00
PTA SC Prometeu, PTA Viva SRL, PTA Moară Carpaţi, 
PTA SC Marlene

Scorniceşti-
Sat Pişcani

08:30 - 11:30

PTA 6,98 Dunărea CorabiaCorabia08:45 - 15:30

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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

09:00 - 17:00 PT 862 - str. Elena TeodoriniCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 (SMA) Daneţi - circ. JT nr. 2Daneţi

09:00 - 17:00 PTA 2 SadovaSadova

09:00 - 17:00
PTA 1 Giubega, PTA 4 Giubega, PTA Moară 
Giubega, PTA Irigaţii Giubega, PTA 1 IAS 
Giubega, PTA 1 Galiciuica, PTA 2 Galiciuica, PTA 
3 Galiciuica, PTA  2 IAS Giubega, PTA 2 Giubega, 
PTA 3 Giubega, PT terţi: PTA Nou Galiciuica, PTA 
CAP Giubega

Giubega, 
Galiciuica

11.10

09:00 - 17:00 PT 441 –- străzile: Vasile Conta, Ştefan cel 
Mare, Caragiale, Coşbuc, Doinei

Craiova

09:00 - 17:00 PT 369 - Piaţa Gării, zona bl. A8Craiova
09:00 - 17:00 PTA 1 Prapor, PTA 2 Prapor, PTA 3 Prapor, PTA 4 

Prapor, PTA 1 Amărăştii de Jos, PTAB 2 Amărăştii 
de Jos, PTA 3 Amărăştii de Jos, PTA 4 Amărăştii 
de Jos, PTA 5 Amărăştii de Jos, PTA Pompe 
Amărăştii de Jos, PT terţi: PTA SMA 1 Amărăştii 
de Jos, PTA Staţie Apă Amărăştii de Jos, PTA 
Moară ALEX

Amărăştii 
de Jos

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

Dobroteşti, 
Daneţi

09:00 - 17:00 PTAb 741 - str. Parângului, PTA Șimnicul de 
Jos, PTA 2 Staţiunea Experimentală Șimnic, PTA 
Mlecăneşti, PTA 1 Mischii, PTA CRR Mischii, PTA 
2 Mischii, PT terţi: PTA Romcablu Company, PTA 
ECLAS, PTA Vodafone (Conex) Șimnic, PTAB CEF 
Mischii, PTAB Cluster Power

Craiova, 
Mischii

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

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

09:00 - 17:00 PTA 4 Cârcea - circ. JT nr. 3Cârcea

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

Craiova

09:00 - 17:00 PT 538 - străzile: Fragilor, Hârşova, Prahova, 
Răchitei, Ogorului, Izvorului, Buşteni, Fălticeni, 
Cuşmir, Anin, aleea Fragilor, PT terţi: PT 688 - str. 
Fulger, staţie Apă

Craiova



EVENIMENT9 Miercuri, 5 Octombrie 2022

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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. 

12.10 PTAB 3 Crişan-Strada Crişan, Strada Eugen IonescuSlatina10:00 - 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 10 OCTOMBRIE – 16 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

09:00 - 17:00 PTAB 2 Gherceşti AeroportCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 Vârtop - circ. JT nr. 1+2Vârtop

09:00 - 17:00 PTA 2 FratoştiţaFiliaşi

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

Amărăştii 
de Sus

12.10

09:00 - 17:00
PT 35 - DEPOU CFR, străzile: Alunului, Depoului, 
aleea 1 - 2 Alunului,  aleea 1-2 Depoului, 
Abatorului

Craiova

09:00 - 17:00 PT 311 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A4, A5, A6, A7, P2, P3, P4, P5,  C4, C5  şi 
spaţiile comerciale aferente, Oficiul Poştal

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Dl. Tudor, PTA 1 Izvoare, PTA 2 Izvoare, 
PTA 3 Izvoare, PTA SMA Izvoare, PTA Corlate

Izvoare

09:00 - 17:00 PTA Măgura Desa, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie 
Tutun Desa

Desa

09:00 - 17:00 PT 735 - str. TrandafiruluiCraiova

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 10 OCTOMBRIE – 16 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:

PTAB Pietrari 6Pietrari09:00 - 17:00

12.10

PTA Şcoală Specială Bistriţa 2Costeşti09:00 - 17:00
PTA Opăteşti, PTA Giurgiuveni, PTA Vătăşeşti 1, PTA 
Vătăşeşti 2

Goleşti09:00 - 17:00

PTA Hârjeu (terţ)Malaia09:00 - 17:00
PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2Brezoi09:00 - 17:00
PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ)Malaia09:00 - 17:00
PTA Vasilatu 1, PTA Vasilatu 2, PTA Valea lui Stan, 
PTA Vultureasa, PTA Staţie Apă Brezoi, PTCZ Liceu 
Brezoi, PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Lunca 
Prest (terţ), PTAB MHC Priboioasa (terţ), PTCZ MHC 
Priboioasa (terţ), PTCZ Staţie Tratare Apă (terţ), PTA 
Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Suciu Alexandru 
(terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), PTAB Centrul 
Tineret Brezoi (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), PTA 
Centrul Vizitare PN Cozia (terţ)

Brezoi09:00 - 17:00

PTA Lac SăratOcnele 
Mari

09:00 - 17:00

PTA SlătioareOcnele 
Mari

09:00 - 17:00

07.10
PTA Motoieşti

Comuna 
Bărăşti 
- Sat 

Motoieşti
09:00 - 17:00

PTA 2 SpătaruSpătaru08:00 - 12:00

Dolj. Șoferi prinşi beţi şi drogaţi la volan
În ultimele 48 de ore, poliţiştii rutieri 

doljeni au acţionat pe principalele drumuri 
din judeţ pentru reducerea riscului rutier, 

prin depistarea conducătorilor auto care 
încalcă regimul legal de viteză sau conduc 
autoturisme sub influenţa băuturilor alcoolice 

sau a substanţelor psihoactive, fiind organizate 
şi acţiuni tip „Blitz”.

Poliţiştii au aplicat 185 de amenzi, în 
valoare de peste 55.000 de lei şi au fost 
constatate 6 infracţiuni la regimul rutier. 
Totodată au fost reţinute 43 de permise de 
conducere şi au fost retrase 7 certificate de 
înmatriculare.

Un bărbat de 45 de ani, din Craiova, a fost 
prins beat şi drogat la volan. Acesta avea 1,24 
mg/l alcool pur în aerul expirat şi consumase 
şi amphetamine.  

„În noaptea de 02/03 octombrie a.c., ora 
00.45, poliţişti din cadrul Secţiei nr.4 Poliţie 
Craiova au oprit pentru control un autoturism 
ce circula pe strada Mitropolit Nifon Criveanu, 
la volanul autoturismului fiind legitimat un 
bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică 
a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
De asemenea, a fost testat şi cu aparatul 
drugtest, rezultatul fiind pozitiv la consumul 
de amphetamine. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe”, potrivit IPJ 
Dolj.

Un bărbat de 44 de ani a fost prins băut 
la volan, pe o stradă din comuna doljeană 
Sadova. Acesta nu are nici permis de 
conducere.

„La data de 03 octombrie a.c., ora 17.30, 

poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bechet au 
depistat un bărbat de 44 de ani, în timp ce 
conducea un autoturism pe strada Dorina 
Mihăiescu, din comuna Sadova.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică 
a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
De asemenea, în urma verificărilor efectuate 
a rezultat că bărbatul nu posedă permis de 
conducere. Totodată, există suspiciunea că 
autoturismul i-a fost încredinţat acestuia de 
un alt bărbat, din comuna Sadova, cunoscând 
că nu deţine permis de conducere.

În cauză, 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 
încredinţarea un vehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deţinerii permisului de 
conducere pentru conducerea pe drumurile 
publice unei persoane care nu deţine permis 
de conducere”, potrivit sursei citate.

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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

09:00 - 17:00 PTA Moţăţei Sat, PT terţi: PT ECO Sistem  
Cetate, PT Sol SPP 23 Moreni

Cetate, 
Moţăţei

09:00 - 17:00 PTA 3 Ghidici, PTA 1 Ghidici, PTA 2 Ghidici, PT 
terţi: PTA Triumfal, PTAB Staţie Pompare Ghidici

Ghidici

09:00 - 17:00 PT 651- străzile: Teilor, Vişinului,Trandafirului, 
Carpenului, Merişorului, PT 654 - str. Bariera 
Vâlcii, PT terţi: PT 716 G4S

Craiova

09:00 - 17:00 PT 222 - cart. Craioviţa, străzile: Tineretului, George 
Enescu, zona blocurilor: 17, 17A, 18, 19, 20

Craiova13.10

09:00 - 17:00
PT 39N -  străzile: Amaradia, Opanez, Plevnei, 
Făgăraş , Doljului, zona blocurilor: F11, F12, 
F13, F14, D3, D4, D5, F25, F26, F27, F28

Craiova

09:00 - 17:00 PT 808 AlternativeCraiova
09:00 - 17:00 PT 615 - cart. PopoveniCraiova
09:00 - 17:00 PTA UM Pleniţa (Traian), PTA 1 Traian, PTA SMA 

Traian, PT terţi: PTA Staţie Epurare Traian
Pleniţa

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

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 10 OCTOMBRIE – 16 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:

PTA Vasilatu 2Brezoi09:00 - 17:00

13.10

PTA Preajba MalaiaMalaia09:00 - 17:00
PTCZ Sală Sport, PTCZ UM Dorobanţi, PTCZ CT 5 
Hacman, PTCZ Şcoala de Chimie, PTCZ Autogară, 
PTCZ Maternitate

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Frânceşti 2, PTA Frânceşti 3, PTA Mănăileşti 1, 
PTA Mănăileşti 2, PTA Genuneni 1, PTA Genuneni 2, 
PTA Negreni

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Vasilatu 2, PTA Valea lui StanBrezoi09:00 - 17:00
PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Malaia09:00 - 17:00

PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Vasilatu 1, 
PTA Vultureasa, PTA Staţie Apă Brezoi, PTCZ Liceu 
Brezoi, PTA Sat Vacanţă Păscoaia (terţ), PTA Lunca 
Prest (terţ), PTAB MHC Priboioasa (terţ), PTCZ MHC 
Priboioasa (terţ), PTCZ Staţie Tratare Apă (terţ), PTA 
Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Suciu Alexandru 
(terţ), PTA Gater Cosmotec (terţ), PTAB Centrul 
Tineret Brezoi (terţ), PTA Fundaţie Brezoi (terţ), PTA 
Centrul Vizitare PN Cozia (terţ)

Brezoi09:00 - 17:00

PTCZ Complex Ocnele MariOcnele 
Mari

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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. 

13.10

PTAB Penny Market-Strada Primăverii, Strada Aleea 
Rozelor

Slatina10:00 - 13:00

PTA 1 GovoraGovora08:00 - 12:00
PTA 1 LeoteştiLeoteşti12:00 - 16:00

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

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Vârvoru de Jos - circ. JT nr. 2, PTA Dobromira - circ. JT nr. 1Vârvoru de Jos

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

09:00 - 17:00 PT 550 - străzile: Trotusului şi aleile aferente, 
Cantonului şi aleile aferente, Viilor

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 2 Tunarii Vechi - circ. JT nr. 1+2Poiana Mare
09:00 - 17:00 PTA PTTR Poiana Mare - circ. JT nr. 1Poiana Mare

10.10

09:00 - 17:00 PT 561 - cart. Craioviţa, zona blocurilor: 63, 
63A, 63B, 64, 65, Școala Nr. 32

Craiova

09:00 - 17:00 PT 457 - cart. Brazdă,  b-dul Dacia, zona blocurilor: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, S1, S2, S3

Craiova

09:00 - 17:00 PT 453 - cart Lăpuş, str. Tehnicii, zona blocurilor: U1, 
U2, U7, U8, U9, C.T. , cămin 10, O1, cămin 1, O6

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Pepinieră Zăval, PTA Pompe ZăvalGighera
09:00 - 17:00 PT terţi: PTA SA Bechet fabrica de Conserve, PTAB SPAU 1 BechetBechet

09:00 - 17:00 PT 411 - străzile: Amaradia, Plevnei, Turturele, zona blocurilor: 
G6, G7, G8, G9, G10, G11, PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda 
Lui Novac, Vulturi,  zona blocurilor: 56, 57, PT 39N -  străzile: 
Amaradia, Opanez, Plevnei, Făgăraş, Doljului, zona blocurilor: 
F11, F12, F13, F14, D3, D4, D5, F25, F26, F27, F28, PT 121 - 
străzile: Brazda lui Novac, Amaradia, Doljului, Colonel Scarlat 
Demetriade, zona blocurilor: R1, R1a, R2, R3, cămin, G8, 
F3, F3 a, 15, 16, 17, F4, F4 a, F5, F5 a, D1, D2, D3, D4, PT 
120 - străzile: Doljului, Colonel Demetriade Scarlat - parţial, PT 
119 - străzile: Colonel Demetriade Scarlat, 1 Decembrie 1918 
-  parţial, PT terţi: PTAB 797 PENNY Amaradia

Craiova

07.10

09:00 - 17:00 PT 130 - cart.1 Mai, Fabrica de ConfecţiiCraiova

09:00 - 17:00 PT 280 Facultatea de Electrotehnică, PT terţi: 
PTS Stand Probe Facultatea de Electrotehnică

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Țugureşti, PTA 2 Bârza, PTA 1 Bârza, PTA Dispensar 
Uman Bârza, PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 Valea Stanciului, 
PTA 1 Horezu Poienari, PTA 2 Horezu Poienari, PTA IMA 
Horezu Poienari, PTA 2 Padea, PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, 
PTA Booveni
PT terţi: PTA Orange Bârza, PTA SA Bârza, PTA SA Valea 
Stanciului, PTA Complex Valea Stanciului, PTA SA Horezu 
Poienari, PTA Complex Padea

Valea 
Stanciului, 

Drănic

09:00 - 17:00 PTA Bâzdâna - integralCalopăr
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PUBLICITATE

AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 10 OCTOMBRIE – 16 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 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. 

14.10

PTAN Bazin de Înot Slatina -Strada Crişan, Strada 
Cireaşov

Slatina10:00 - 13:00

PTA Moară ViişoaraMărunței08:00 - 12:00
PTA 1 Moara BălăneştiBălăneşti12:00 - 16:00
Scorniceşti-Sat PişcaniScorniceşti-

Sat Pişcani
08:30 - 16:30

PTA Păstrăvărie Ianca, PTA 2 Ianca, PTA Planasa 
Eastern, PTA Canton Silvic Urzica, PTA S.A 
Transcad Stăvaru, PTSol SPP 6/3, PTSol SPP 6/4

Ianca, Urzica, 
Stăvaru

10:00 - 17:00

PTA Teldo TransDobrosloveni09:30 - 17:30

11.10

PTAB Stație Gaze AlroSlatina10:00 - 13:00
PTA SC Prometeu, PTA Viva SRL, PTA Moară Carpați, 
PTA SC Marlene

Scorniceşti-
Sat Pişcani

08:30 - 11:30

PTA 6,98 Dunărea CorabiaCorabia08:45 - 15:30
PTA 3 AlunişuAlunişu08:00 - 12:00
PTA SMA AlunişuAlunişu12:00 - 16:00

Iridex Group Salubrizare începe 
distribuirea pubelei maro în Municipiul 

Craiova - zona de case

I r i d e x  G roup  Sa l ub r i z a r e 
începe distribuirea pubelei maro 
în Municipiul Craiova începând 
de luni 10 octombrie 2022. În 
vederea atingerii țintelor privind 
reducerea cantităț i lor de bio-
deşeuri care se depozitează pe 
depozitele de deşeuri, SMID Dolj 
va implementa colectarea separată 
a  b i o -deşeu r i l o r  î n  vede rea 

compostării lor centralizate, în 
Municipiul Craiova.

Astfel, în perioada 10 octombrie 
- 22 decembrie 2022 craiovenii 
care locuiesc la casă vor primi o 
pubelă maro de 120 litri, pentru 
colectarea bio-deşeurilor. Programul 
de distribuire pe străzi va fi anunțat 
la sfârşitul fiecărei săptămâni, 
pentru săptămâna următoare 

şi poate fi consultat pe: www.
iridexsalubrizare.ro, dar şi pe 
pagina de Facebook Iridex Group 
Salubrizare.

Bio-deşeurile vor fi colectate 
începând cu data de 1 ianuarie 2023 
cu vehicule specializate de 12 mc şi 
transportate la stația de compostare 
de la Mofleni-Craiova. Fiecare 
cetățean va primi anterior acestei 
date calendarul de colectare.

Ce punem în pubela maro:
- Resturi de fructe şi legume, 

proaspete sau gătite;
- Resturi de pâine şi cereale;
- Zaț de cafea/resturi de ceai;
- Păr şi blană;

- Fibre naturale;
- Coji de ouă;
- Coji de nucă;
- Cenuşa de la sobe (când se 

arde numai lemn şi nu se regăsesc 
deloc cărbuni încinşi);

- Rumeguş, fân, paie;
- Resturi vegetale din curte 

(frunze, crengi, nuiele mărunțite, 
flori);

- Plante de casă;
- Bucăți de lemn mărunțit;
-  Z i a re ,  hâ r t i e ,  ca r toane 

mărunțite, umede şi murdare.
Pentru informații suplimentare 

craiovenii pot suna la numărul de 
dispecerat: 0251.979.
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PUBLICITATE

AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

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 17 OCTOMBRIE – 23 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

17.10

09:00 - 17:00 PT 464 - Platforma industrială ŞimnicCraiova

09:00 - 17:00 PTAB 829 (PT 287) - Pompe Abator BranişteCraiova
09:00 - 17:00 PT 857 - str. AviatorilorCraiova, 

Cârcea
09:00 - 17:00 PTA 2 Moară Vela - circ. JT nr. 1, PTA 1 Vela - 

circ. JT nr. 1+2
Vela

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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:

PTCZ Uzina Rm.Vâlcea, PTCZ Magazin Cozia, PTCZ 
Piaţa Centrală, PTCZ Bloc Cozia, PTCZ Ana Ipătescu 7

Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 17:00

17.10

PTAB Vulpueşti 2, PTAB Vulpueşti 3Mihăeşti09:00 - 17:00
PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA ŞutaMuereasca09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Hotarele, PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti 
Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA 
Andreeşti 2

Muereasca09:00 - 17:00

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

Băile Olăneşti09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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 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. 

17.10

PTAB Club NauticSlatina10:00 - 13:00
PTA 2 Vinalcool BobicestiBobiceşti08:00 - 12:00
PTA 2 MirilaMirila12:00 - 16:00
PTA BârcaValea Mare09:00 - 17:00

12.10

PTAB 3 Crişan-Strada Crişan, Strada Eugen IonescuSlatina10:00 - 13:00
PTA 2 DienciDienci08:00 - 12:00
PTA 3 DienciDienci12:00 - 16:00
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ACTUALITATE2 Marți, 11 Octombrie 2022

PUBLICITATE

AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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 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. 

18.10

PTA 1 MărgăriteştiMărgăriteşti09:00 - 16:00

PTAB Esplanada-Strada Bulevardul Nicolae 
Titulescu, Strada Aleea IndependențeiSlatina10:00 - 13:00
PTA 2 ProfaProfa08:00 - 12:00
PTA 4 ProfaProfa12:00 - 16:00

13.10

PTAB Penny Market-Strada Primăverii, Strada Aleea 
Rozelor

Slatina10:00 - 13:00

PTA 1 GovoraGovora08:00 - 12:00
PTA 1 LeoteştiLeoteşti12:00 - 16:00
PTA SMA Teslui, PTA Teslui, PTA Cherlesti Vale, PTA 
Cherlesti Deal, PTA CAP Deleni, PTA Comănița, PTA 
Schitu Deleni

Teslui, 
Cherleşti, 
Deleni, 

Comănița

09:00 - 16:00

Scad tarifele serviciilor poştale dintre 
România şi Republica Moldova

Tarifele pentru coletele poştale pe 
relația România – Republica Moldova 
sunt reduse cu 25%, de la începutul 
lunii octombrie, ca urmare a acordului 
bilateral semnat între cei doi operatori 
la data de 12 august 2022. Scopul 
final este egalizarea tuturor tarifelor 
poştale între cele două țări.

Acest parteneriat ținteşte să 
creeze un spațiu poştal unic între 
cele două țări şi asigură dezvoltarea 
economică durabilă a acestora.

Totodată, protocolul urmăreşte 
dezvoltarea importului şi exportului 
dintre cele două țări, utilizând rețelele 
poştale şi infrastructura logistică a 
celor doi operatori poştali.

“Scopul final este să egalizăm 
toate tarifele, atât pentru colete, cât 
şi pentru poşta de scrisori. Vrem ca 
o scrisoare sau un colet trimise de la 
Bucureşti la Chişinău să aibă acelaşi 
tarif cu cele trimise de la Bucureşti 
la Iaşi”, a declarat Roman Cojuhari, 
Directorul Î.S. “Poşta Moldovei”.

Administrațiile poştale ale celor 
două țări continuă să caute soluții 
moderne de livrare a produselor, 

la prețuri reduse, prin intermediul 
cărora cetățenii Republicii Moldova 
să beneficieze de întreaga paletă de 
servicii şi produse poştale de pe piața 
din România, reciproca fiind valabilă 
şi pentru clienții români.

„Ne dorim să ridicăm granițele 

dintre cele două țări, din perspectiva 
poştală, să unim serviciile poştale 
şi de curierat din România cu cele 
din Republica Moldova şi să facem 
un spațiu poştal unic. Partenerul 
nostru moldovean are aceeaşi 
viziune, de a uni piața românească 
cu piața moldovenească. Un prim 

pas pe care l-am făcut în acest sens 
a fost să creştem numărul de curse 
poştale între cele două țări, de la 
o cursă pe săptămână, la o cursă 
zilnic. Acum, continuăm acest drum 
prin reducerea tarifelor”, a declarat 
Valentin Ștefan, Directorul General 
al Poştei Române.
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AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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 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. 

19.10

PTA 6.167 Agrom. VădăstrițaVădăstrița12:00 - 16:00

PTAB Trandafirilor Caracal-Strada Trandafirirlor, 
Strada Primăverii, Strada Aleea 1 DecembrieCaracal10:00 - 13:00
Plecare 1 JT PTAM Penny  Corabia, Strada CerealelorCorabia09:00 - 16:00
PTA 6.123 2 VădăstrițaVădăstrița08:00 - 12:00

PTA 1 MărgăriteştiMărgăriteşti09:00 - 16:00

14.10

PTAN Bazin de Înot Slatina -Strada Crişan, Strada 
Cireaşov

Slatina10:00 - 13:00

PTA Moară ViişoaraMărunței08:00 - 12:00
PTA 1 Moara BălăneştiBălăneşti12:00 - 16:00
Scorniceşti-Sat PişcaniScorniceşti-

Sat Pişcani
08:30 - 16:30

PTA Păstrăvărie Ianca, PTA 2 Ianca, PTA Planasa 
Eastern, PTA Canton Silvic Urzica, PTA S.A 
Transcad Stăvaru, PTSol SPP 6/3, PTSol SPP 6/4

Ianca, Urzica, 
Stăvaru

10:00 - 17:00

PTA Teldo TransDobrosloveni09:30 - 17:30
Plecare 1 JT PTA  6.35 sat Ștefan cel Mare, străzile: 
Bisericii, Teilor, Brutăriei

Ștefan cel 
Mare

09:00 - 16:00

PTA 1, 2 Strejeşti de Jos, PTA Fermă Strejeşti, PTA CAP 
Strejeşti, PTA 1, 2, 3 Strejeşti de Sus,PTA Stubee, PTA 
TCIF Grădinari, PTA CRR Strejeşti, PTA UM Grădinari, 
PTA SERE Popescu, PTA IT Grădinari, PTA Runcu 
Mare, PTA Stație Epurare Runcu Mare, PTA Pompe 
apă Runcu mare, PTAb Grădinari, PTAB Primacons 
Gradinari (terț), PTA Casa Agronomului

Strejeşti, 
Grădinari

09:00 - 15:00

PTA PECO Stoeneşti, PTCZ SPA Pestra, PTS Priza 
Agricolă, PTCZ SI CHE Frunzaru

Stoeneşti, 
Pestra, 

Frunzaru

09:00 - 17:00

Proiectul „Fii Avocat în Școala Ta!” începe, 
din nou, în județul Dolj

Baroul Dolj în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
a organizat Conferința de lansare a 
ediției a II-a a Proiectului „Fii Avocat 
în Școala Ta!” (FAST). La evenimentul 
desfăşurat la Facultatea de Drept din 
Craiova au fost prezenți, pe lângă 
avocați, elevi, profesori sau directori 
din Dolj şi Daniel Ion - Inspector 
Școlar General, Ioana Luminița - 
Coordonator Național FAST, Lucian 
Săuleanu - Decan Barou Dolj şi Eugen 
Titoiu - coordonator proiect.

Programul „Fii Avocat în Școala 
Ta!” este un proiect al Uniunii 
Naționale a Barourilor din România 
privind educația juridică non-formală 
adresat elevilor din ciclul gimnazial şi 
liceal, prin care avocați voluntari din 
fiecare Barou urmăresc familiarizarea 
acestora cu informați i  despre 
organizarea sistemului de justiție, cu 
cunoştințe elementare despre drept, 
morală, precum şi cu funcționarea şi 
aplicarea acestora.

Prima ediție a Proiectului „Fii 
Avocat în Școala Ta!” - FAST s-a 
desfăşurat în perioada 15.03.2022 
- 15.06.2022, în cadrul Baroului 
Dolj un număr de 50 de avocați 
voluntari şi-au desfăşurat activitatea 
la un număr de 40 de şcoli şi licee 
din Craiova şi județul Dolj, 1.235 de 
elevi primind informații juridice în 
cadrul a cinci teme stabilite de către 
departamentul de educație juridică 
al Uniunii Naționale a Barourilor din 
România. Pentru ediția din acest an 
au fost introduse noi teme de interes 
pentru ceea ce reprezintă astăzi un 
tânăr elev informat corect, precum:

- De la drepturi şi libertăți la 
infracțiuni în mediul online;

- Eu, proprietatea şi banii. Drepturi 
şi obligații;

- Drepturile şi obligațiile mele de 
zi cu zi.



PUBLICITATE9 Joi, 13 Octombrie 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 17 OCTOMBRIE – 23 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

20.10

09:00 - 17:00 PT 249 - cart. Craioviţa Nouă, str. Oltenia, zona 
blocurilor: 10, 11, 12, 13, 16,  23, 23 A, 23 B, 24, 25, 
66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 66 E, 66 F

Craiova

09:00 - 17:00 PT 248 - cart. Craioviţa Nouă, zona blocurilor: 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, 13, 14, 15, 16, 16 A  şi 
societăţile comerciale aferente de la Racheta

Craiova

09:00 - 17:00 PT 247 - cart. Craioviţa Nouă, străzile: George 
Enescu, Arhitect Duiliu Marcu, zona blocurilor: 13, 
14, 15, 16, 16 A, 17, 17 A  şi societăţile comerciale 
aferente de la Racheta

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 IAS Afumaţi, PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 
2 Siliştea Crucii, PTA 3 Siliştea Crucii, PTA 4 
Siliştea Crucii, PTAB 5 Siliştea Crucii, PTA Cioroiu 
Nou, PTA 1 Cioroiaşi, PTA CAP Cioroiaşi, PTA 
3 Cioroiaşi, PTA 2 Cioroiaşi, PTA Cetăţuia, PTA 
3 Perişor, PTAB 4 Perişor, PTA 1 Perişor, PTA 2 
Perişor, PTA Mârza, PTA Mărăcine, PTA Târnava, 
PT terţi: PTA II Țonea, PTA Vacrom, PTA 
BIOBRICHESIL, CEF SOLARIA GREEN ENERGY, 
PTA Pompe Ape Cioroiaşi, PTA CAP Pompe Apă 
Perişor, PTA SMA Perişor, PTA Fermă Perişor, PTA 
Asfalt Perişor

Galicea 
Mare, Siliştea 

Crucii, 
Afumaţi, 
Cioroiaşi, 
Perişor, 
Sălcuţa, 
Radovan

09:00 - 17:00 PTCZ Siloz Leu, PTA 1 Țărţăl, PTA 2 Țărţăl, PT terţi: 
PTA TODOME FERO, PTA SMA LEU, PTA CFR Leu, 
PTA 1 IAS Leu

Teslui, 
Leu

09:00 - 17:00 PTA 1 Drăgoteşti, PTA 2 Drăgoteşti, PTA SMA 
Drăgoteşti, PTA Beneşti, PTA (SMA) Moară 
Popânzăleşti, PTA Buzduc, PTA 1 Popânzăleşti, 
PTA 2 Popânzăleşti, PTA Bojoiu, PTA 1 Golfin, 
PTA 2 Golfin, PTA Robăneştii de Jos, PTA Lăcriţa 
Mare, PTA Lăcriţa Mică, PT terţi: PTA Epurare 
Apă Beneşti, PTA Staţie Apă Popânzăleşti, PTA 
Fermă Bojoiu, PTA Alim. cu Apă Lăcriţa Mare, PTA 
MARAMIR

Drăgoteşti, 
Robăneşti

09:00 - 17:00 PTA Lăcriţa Mare - circ. JT nr. 2Robăneşti
09:00 - 17:00 PTA 1 Pisculeţ - circ. JT nr. 2Piscu Vechi

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 17 OCTOMBRIE – 23 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:

LES JT PTCZ Fabrica de Lapte Râmnicu 
Vâlcea

09:30 - 17:30

PTA Cireşu 3Stroeşti09:00 - 17:00

20.10

PTA Zărneşti 2Lăpuşata09:00 - 17:00
PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2Mihăeşti09:00 - 17:00
LEA JT PTA Cumpene - circuitul 1Slătioara09:00 - 17:00
LEA JT PTA Măldăreşti 3 - circuitul 1Măldăreşti09:00 - 17:00
PTA Tratare, PTA Captare, PTA Tisa, PTA Gurguiata, 
PTA Pietriş, PTA Comanca

Băile 
Olăneşti

09:00 - 17:00

PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Hotarele, PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti 
Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA 
Andreeşti 2, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta

Muereasca09:00 - 17:00

PTA EpureştiBăile 
Olăneşti

09:00 - 15:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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. 

20.10

PTA Valea lui AlbValea lui 
Alb

08:00 - 12:00

PTAB Deveselu-Strada Maria ColoniDeveselu10:00 - 13:00
PTCZ Gară CFR-Strada GăriiSlatina10:00 - 13:00
Plecare 3  PTA  6.41 Vădastra 1, Strada Iancu JianuVădastra09:00 - 16:00

PTA VlăngăreştiVlăngăreşti12:00 - 16:00



ACTUALITATE9 Vineri, 14 Octombrie 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 17 OCTOMBRIE – 23 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

21.10

09:00 - 17:00 PT 226 - str. Calea Severinului, sediul CEZ, Peco MOL, 
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, 
Valrom Industrie SRL

Craiova

09:00 - 17:00 PT 234 - cart. Craioviţa, bld. Oltenia, zona 
blocurilor: 26, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 27 B, 28, 
29, 30, 31, 32, 32 A, 32 B, 1, 2, 2 A, 3, 3 A , C.T., 
28 A, 62, 48 B, 52 B

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Verbicioara - circ. JT nr. 1+2Verbiţa
09:00 - 17:00 PTA 1 Pisculeţ - circ. JT nr. 1Piscu Vechi

09:00 - 17:00 PT 163 - str. Drumul Apelor şi aleile aferente, PTAM 
781 - str. Vidra, PT terţi: PTA Halta Jiu, PTA 762 - 
Fabrica de Pâine Click, PTAB 815 DOLPLAST

Craiova

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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:

PTA Măgura 2, PTA StupăreiMihăeşti09:00 - 17:0021.10
PTA Pietriş, PTA ComancaBăile 

Olăneşti
09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 17 OCTOMBRIE – 23 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. 

21.10

PTCZ TricotajeCaracal10:00 - 15:00

PTSol 27 StudinaVişina10:00 - 14:30
PTA 2 Cimitir BălăneştiBălăneşti08:00 - 12:00
PTA 3 Zootehnie BălăneştiBălăneşti12:00 - 16:00

22.10

23.10

Dolj. Portofele pline cu bani, restituite 
proprietarilor

În ultimele zile, la sediul poliţiei, 
s-au prezentat trei bărbaţi pentru a 
preda trei portofele găsite pe străzile 
municipiului Calafat.

Portofelele, care conţineau 
aproximativ 1.000 de lei şi 300 de euro, 
precum şi documente de identitate, 
carduri bancare şi de sănătate, au fost 
restituite proprietarilor, care au fost 
identificaţi la scurt timp de poliţişti.

„Precedentul există la Calafat, iar 
faptele bune continuă. Calafetenii 
au demonstrat că sunt oameni 

responsabili şi cu spirit civic, fapt pentru 
care le mulţumim! În ultimele zile, la 
sediul Poliţiei Municipiului Calafat, 
s-au prezentat trei bărbaţi pentru a 
preda trei portofele găsite pe străzile 
municipiului Calafat. Portofelele, 
care conţineau aproximativ 1.000 
de lei şi 300 de euro, precum şi 
documente de identitate, carduri 
bancare şi de sănătate, au fost 
restituite proprietarilor, care au fost 
identificaţi la scurt timp de poliţişti”, 
spun reprezentanţii poliţiei.

Proprietarii bunurilor au apreciat 
gestul celor trei bărbaţi, doi de 42 şi 
31 de ani, din Calafat şi al treilea de 
31 de ani, din Ciupercenii Noi, şi le-au 

transmis acestora mulţumiri sincere.
„Amintim că, din punct de vedere 

legal, însuşirea unui bun găsit sau 
ajuns din eroare ori în mod fortuit 
în posesia altei persoane, care nu îl 

predă autorităţilor în termen de 10 
zile, constituie infracţiune. Mulţumim 
cetăţenilor care îşi asumă un rol activ 
în viaţa comunităţii şi vin în sprijinul 
oamenilor legii!”, mai spun poliţiştii.



MEHEDINȚI9 Luni, 17 Octombrie 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 24 OCTOMBRIE – 30 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

24.10

09:00 - 17:00

PT 218 (PA 10) - cart. Craioviţa Nouă, străzile: 
Arhitect Duiliu Marcu, George Enescu, zona blocurilor: 
29 A, 29 B, 29 C, 3, 3 B, 4, 5, 6, 7, 17, 33 A, 37, 38, 
39

Craiova

09:00 - 17:00 PT 73 - străzile: Vasile Alecsandri, Călimăneşti, 
B. P. Haşdeu, Dionisie Eclesiarhul, Rovine şi aleea 
Rovine, Banu Mihalcea, Penitenciar

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 2 Gubaucea - circ. JT nr. 1+2Vela
09:00 - 17:00 PTA 1 Pisculeţ - circ. JT nr. 3Piscu Vechi

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 24 OCTOMBRIE – 30 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:

LEA JT PTA Lădeşti 1 - circuitele 1 şi 2Lădeşti09:00 - 17:00

24.10

PTA FăcăiOcnele 
Mari

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 24 OCTOMBRIE – 30 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. 

24.10

PTCZ 37 CaracalCaracal12:00 - 16:00

PTAB F-ca de Talaj Corabia-Strada DunăriiCorabia10:00 - 13:00
PTA Cabană Studina, PTA 1, 2, 3 Studina, PTA Sat 
Plăviceanca, PTA CAP Grădiniile, PTA Sat Grădiniile, 
PTA IAS Studina, PTA 1 Studina Sat, PTAb Studiniţa, 
PTA Orange GSM Studiniţa, PTA 1, 2 Vlădila, PTA 
Batoză Vlădila, PTA SMA Vlădila, PTA Brutărie 
Vlădila, PTA CAP Vlădila

Grădiniile, 
Studina, 
Studiniţa, 
Vlădila

10:00 - 18:00

PTCZ 36 CaracalCaracal08:00 - 12:00

LEA JT PTA Lădeşti 1 - circuitele 1 şi 2Horezu09:00 - 11:00
PTA FăcăiHorezu11:30 - 13:30
LEA JT PTA Lădeşti 1 - circuitele 1 şi 2Horezu14:00 - 16:00
PTA Vaideeni 1, PTA CornetuVaideeni12:00 - 16:00
PTA Govora SatMihăeşti09:00 - 14:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu08:00 - 17:00

19.10

PTCZ Ana Ipătescu 2, PTCZ Ana Ipătescu 3, PTCZ 
Ana Ipătescu 9, PTCZ Ana Ipătescu 8

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Buleta 3, PTA IAS BuletaMihăeşti09:00 - 17:00
PTA Coasta Cerbului, PTA Cumpene, PTA Şcoala 
Slătioara, PTA Slătioara 2

Slătioara09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Traian 12 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

LES JT PTCZ Traian 11 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Drum judeţean reabilitat cu 49 milioane lei

Drumul Judeţean 670, Malovăţ 
(DN 67) - Bobaiţa - Bâlvăneşti 
- Godeanu - Marga, un tronson 
în lungime de 21,350 km, a fost 
reabilitat.

Proiectul a fost implementat de 
Consiliul Judeţean Mehedinţi, cu 
fonduri europene şi fonduri de la 
bugetul judeţului, în valoare totală 
de 49 milioane lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Mehedinţi, Aladin Georgescu, a 
semnat deja procesul-verbal de 
recepţie pentru lucrările de reabilitare.

Drumul face legătura municipiului 
Drobeta Turnu Severin cu localităţile 
Balta, Isverna, Ponoarele şi chiar Baia 
de Aramă şi traversează comunele 
Malovăţ, Bâlvăneşti şi Godeanu, iar în 
cadrul investiţiei, pe lângă asfaltarea 
celor 21,350 km, s-au realizat 7 staţii 
de autobuz, aproape 600 accese 
la proprietăţi, podeţe transversale, 
rigole carosabile şi de acostament 
şi s-a montat parapet metalic pe o 
lungime de aproape 5 km, conform 
administraţiei mehedinţene.

„Am parcurs traseul drumului 
împreună cu senatorul Liviu Mazilu, 
primarul comunei Malovăţ, Ionuţ 
Michescu, primarul comunei Isverna, 
Marius Răescu, viceprimarul comunei 
Bâlvăneşti, Anghel Gîdea, şi alături 
de noi a fost şi doamna primar din 
Godeanu, Sabina Gheorgheci.

Mă bucur că investiţia este 
apreciată ca fiind una de calitate, 
dincolo de faptul că era absolut 
necesară întrucât, înainte de 
reabilitare, drumul era brăzdat de 
cratere şi punea probleme şoferilor 

care fac naveta către Drobeta Turnu 
Severin, atât iarna, cât şi vara. 
Drumuri bune să avem!”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Mehedinţi, Aladin Georgescu.
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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 24 OCTOMBRIE – 30 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 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. 

25.10

PTA Adasanit RobăneştiRobăneşti09:00 - 17:00

PTAB 2 Potlogeni- Strada Mare
Comuna Tia 
Mare-Sat 
Potlogeni

10:00 - 13:00

PTCZ SRPP 10, PTA SI SRPP 3Vădăstrița10:00 - 18:00
PTA Rotex, PTSol SPE Celei, PTA SI SRA CeleiVădăstrița, 

Corabia
10:00 - 18:00

PTA Brutărie Vlădila circuit 1  Vlădila08:45 - 15:30

PTA 6.270 3 VădăstrițaVădăstrița08:00 - 12:00
PTCZ SRPP 3 VădăstrițaVădăstrița12:00 - 16:00

Incendiu într-o comună din Gorj. 
O persoană a fost găsită decedată

Pompierii gorjeni au fost solicitați 
să intervină, luni dimineața, pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit la o 
casă de locuit din comuna Bumbeşti 
Pițic, sat Cîrligei. Ajunşi la fața 
locului, salvatorii au găsit o persoană 
decedată.

„Din păcate, într-una din încăperi 
a fost găsită o persoană decedată”, 
au transmis reprezentanții ISU Gorj, 
conform gorjonline.ro.

„La fața locului s-au deplasat 
echipaje de pompieri din cadrul 

Detaşamentului de Pompieri Târgu Jiu 
cu 3 autospeciale şi o ambulanță SAJ 
GORJ. Incendiul se manifesta violent, 
cu pericol de propagare la vecinătăți. 
Intervenția este în dinamică”, a 
declarat, luni dimineața, purtătorul 
de cuvânt al ISU Gorj.

450.000 de lei pentru deszăpezirile 
din Novaci şi stațiunea Rânca

Autoritățile locale din Novaci 
caută o firmă care să deszăpezească 
străzile din oraş, dar şi drumurile din 
stațiunea montană Rânca. Contractul 
va fi încheiat pentru sezonul 2022-
2023, iar suma estimată pentru 
aceste servicii este de 450.000 de lei, 
fără TVA. Potrivit gorjeanul.ro, față 
de anul trecut, deszăpezirea este mai 
scumpă cu 100.000 de lei.

„Drumurile publice sunt afectate 
în perioada de iarnă de fenomene 

meteorologice diverse (ninsori, 
gheață, polei etc.) ce pot determina 
înrăutățirea viabilității acestora, 
dificultăți în desfăşurarea traficului 
sau chiar închiderea traficului rutier. 
În vederea asigurării circulației 
rutiere pe aceste drumuri în condiții 
de siguranță în timpul iernii, sunt 
necesare a fi prestate o serie de 
servicii care să conducă la prevenirea 
şi combaterea lunecuşului şi a 
înzăpezirii acestora”, după cum se 

menționează în caietul de sarcini.
Data limită pentru depunerea 

ofertelor este 28 octombrie. Bugetul 
alocat serviciilor de deszăpezire este 

450.000 lei, fără TVA. Criteriul de 
atribuire este „prețul cel mai mic”, 
conform sursei citate.

Cătălin ANGHEL
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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 24 OCTOMBRIE – 30 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 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. 

26.10
PTCZ SPP V Vădastra,PTA SI SRP V, PTCZ SRP VII, 
PTCZ SRPP 4 

Vădăstrița, 
Vădastra

10:00 - 18:00

PTAB 3 Potlogeni-Strada Mihai Viteazul
Comuna Tia 
Mare-Sat 
Potlogeni

10:00 - 13:00

PTA Agro CulceaCorabia10:00 - 18:00
PTCZ SRPP 9, PTA 3 Vădastra, PTA SI SRP VI, PTA 
Vădastra SC Vasile SRL, PTA Moară Vădastra SC 
Principal SA Bucureşti, PTA Peco Vădastra, PTA 1 
Vădastra, PTA 2 Vădastra, PTA CAP Vădastra, PTA 
Vinalcool Vădastra,PTA Obârşia, PTA CAP Obârşia, 
PTA Romcereal Obârşia, PTA 1, 2 Bucinişu Mare, 
PTA Bucinişu Mic, PTA SMA Bucinişu

Vădăstrița, 
Vădastra

10:00 - 18:00

PTA Baroză Vlădila circuit 1Vlădila08:45 - 15:30

PTCZ 20 kV SRPP 4 VădăstrițaVădăstrița08:00 - 12:00
PTA 6.224 3 Obârşia NouăObârşia 

Nouă
12:00 - 16:00

PTA 1 Cuza Vodă, PTA 2 Cuza Vodă, PTA Gospodărie 
apă Cuza Vodă

Spineni, 
Cuza Vodă

09:00 - 15:00

Deținătorii cablurilor de pe stâlpii din Târgu 
Jiu, băgați în şedință de primarul oraşului

Deținătorii cablurilor de pe stâlpii 
ce sprijină rețeaua de alimentare a 
troleibuzelor au fost convocați de 
primarul din Târgu Jiu la o şedință ce 
va avea loc joi, de la ora 12:00, în sala 
de şedințe a Consiliului Local. Aceştia 
vor trebui să înlăture toate cablurile 
de pe stâlpi, în caz contrar rețelele 

respective urmând a fi dezafectate 
de primărie.

„În perioada următoare vom 
înlocui vechi i  stâlpi în cadrul 
proiectului cu finanțare europeană ce 
prevede modernizarea infrastructurii 
de transport în comun din Târgu Jiu. 
Este vorba de o investiție în valoare 
de 23 de milioane de euro ce prevede 
achiziționarea a încă 15 mijloace de 
transport electrice, reabilitarea rețelei 
de contact pe o distanță de 13,6 km, 

amenajarea şi modernizarea depoului 
Transloc şi sistemul e-ticketing 
(achiziționarea de bilete de călătorie 

prin metode moderne de plată)”, a 
transmis Marcel Romanescu.

Echipa de robotică din Târgu 
Jiu s-a clasat pe locul 25 la 
New Technology Experience
Echipa de robotică din Târgu 

Jiu s-a clasat pe locul 25 la New 
Technology Experience, din 162 
de echipe în clasamentul general. 
Primarul oraşului, Marcel Romanescu, 
s-a mândrit cu tinerii de la Colegiul 
Național „Tudor Vladimirescu”.

„Ne mândrim cu copiii noştri! 
Echipa de robotică de la Colegiul 
Național Tudor Vladimirescu, TEA-
BORGS, se numără printre cele mai 
bune echipe ale lumii! Finalistă la New 
Technology Experience şi pe locul 
25 din 162 de echipe în clasamentul 
general, într-un joc al şanselor, mai 

degrabă, decât al cunoştințelor. Tinerii 
din Târgu Jiu au avut şi ghinionul de a 
fi distribuiți în alianțe cu echipe slabe, 
dar s-au descurcat admirabil, având 
în vedere condițiile din concurs”, a 
transmis edilul.

Cătălin ANGHEL
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 24 OCTOMBRIE – 30 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 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. 

27.10

PTA 1 BobiceştiBobiceşti08:00 - 12:00

PTA Gospodărie Apă Bârla, PTA S744, PTM P 20 
Bârla, PTA Sondă 1182 Bârla, PTA Sondă 100 Mirosi

Bârla10:00 - 18:00

PTA Milcoveni, PTM Parc 9Comuna 
Corbu-Sat 
Milcoveni10:00 - 18:00

PTA Solaris, PTA PoligonCaracal08:00 - 16:00

PTA 6.157 Agomec Gura Padinii, PTA 6.25 
Sat Gura Padinii, PTA 6.233 Romcereal Gura 
Padinii, PTAB 20 kV Agronava, PTA 6.173 Corias 
Gura Padinii(AGRONOVA),PTA 6.245 Corias 
Garsoniere(AGRONOVA), PTA 6.96 Sat Nou Gura 
Padinii, PTA 6.26 CAP Grojdibodu, PTAB 20 kV 
Gospodă Apă Grojdibodu, PTA 6.121 Grojdibodu 2, 
PTA 6.27 Grojdibodu 1, PTA 6.182 Grojdibodu 3, 
PTA Grojdibodu 4, PTAB 20 kV Stație de Epurare 
Grojdibodu, PTAB SI CEF Grojdibodu, PC CEF 
Grojdibodu

Gura 
Padinii, 

Grojdibod

09:00 - 16:00

PTA SI SRP 1 Caracal, PTA Frăsineț, PTA IAS 
Dobrosloveni, PTA Stație Epurare Frăsineț, PTA 
Moară Dobrosloveni

Caracal, 
Dobrosloveni, 

Frăsineț

09:00 - 16:00

PTA 1 BelgunBelgun12:00 - 16:00

Biblioteca Județeană „Alexandru 
ş i  Ar ist ia Aman” organizează 
două expoziții de carte, dedicate 
academicianului Eugen Simion, 
personalitate a culturii române, care 
s-a stins din viață la data de 18 
octombrie 2022.

Cele două expoziții, intitulate 
„In Memoriam Eugen Simion” sunt 
disponibile în holul de la parterul 
sediului central al instituției, precum 
şi la sediul secției pentru împrumut 

la domiciliu.
Dintre cărțile expuse amintim:
- Moartea lui Mercuţio / Eugen 

Simion - Craiova: Editura Fundaţiei 
„Scrisul Românesc”, 2002;

-  M i rcea  E l i ade  un  sp i r i t 
al amplitudinii / Eugen Simion - 
Bucureşti: Editura Demiurg, [s.a.];

- Moartea lui Mercuțio / Eugen 
Simion; Prefață de Viorel Barbu - 
Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2019;

- Timpul trăirii, timpul mărturisirii: 

Expoziții de carte dedicate academicianului 
Eugen Simion, la Biblioteca Aman

jurnal parizian / Eugen Simion -  
B u c u r e ş t i :  E d i t u r a  C a r t e a 
Românească, 1986;

- Sfidarea retoricii: Jurnal german /  
Eugen Simion - Bucureşti: Editura 
Cartea Românească, 1985;

- Dimineaţa poeţilor: Eseu despre 
începuturile poeziei române / Eugen 
Simion - Bucureşti: Editura Cartea 
Românească, 1980;

- Timpul trăirii. Timpul mărturisirii: 
jurnal parizian / Eugen Simion; 
Ediție de Mihaela Constantinescu - 
Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2019.

Academicianul Eugen Simion 

s-a născut la data de 25 mai 1933 
în localitatea Chiojdeanca, județul 
Prahova. Personalitate marcantă 
a culturii române, prof. univ. dr. 
Eugen Simion s-a aflat la conducerea 
Academiei Române timp de 16 ani, 
deținând două mandate de preşedinte 
al Academiei Române şi două de 
vicepreşedinte. Critic şi istoric literar, 
academicianul Eugen Simion s-a stins 
din viață la vârsta de 89 de ani. 

Biroul de Presă al Bibliotecii
Județene  „Alexandru şi 

Aristia Aman”
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PUBLICITATE
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Data Interval orar
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 24 OCTOMBRIE – 30 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 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. 

28.10

PTA Megalit Găneasa, PTA CAP Găneasa,PTA Bază 
de recepție Găneasa, PTA IT Găneasa, PTA Corneşu, 
PTA SMA Găneasa,  PAV Green SRL, PTA Bistrița 
Nouă, PTA SMA Bistrița, PTA Bebe Trans Găneasa, 
PTA Dispensar Găneasa, PTA Hală Mobilă, PTA SMA 
Dranovățu, PTA Segarcea

Găneasa, 
Bistrița, 

Dranovățu

10:00 - 18:00

PTA Enoşeşti, PTA 1,2 Piatra OltPiatra Olt, 
Enoşeşti

10:00 - 18:00

PTA Cabană de Vacanță, PTA Stație de Epurare 
Slătioara, PTA 3 IGO Slătioara, PTA Pepinieră 
Slătioara, PTA 3 Slătioara, PTAB Spațiu Servicii Drum 
Expres, PTAB Org. de Șantier Drum Expres

Slătioara10:00 - 18:00

PTA CE Slatina,PTA 1,2 Milcov Vale, PTA 1 Milcov 
Deal, PTA CFR Milcov, PTA Ulmi, PTA CAP ULMI, PTA 
SMA Ulmi, PTA Moară Ipoteşti, PTA 1 Ipoteşti, PTA 
SMA Ipoteşti

Slatina, 
Milcov 
Deal, 
Milcov 

Vale, Ulmi, 
Ipoteşti

10:00 - 13:00

PTA 3 ComaniComani12:00 - 16:00

PTA 1 ComaniComani08:00 - 12:00

Eveniment dedicat filosofiei 
imaginarului, la TRADEM

C a s a  d e 
Cultură „Traian 
Demetrescu” vă 
invită vineri 21 
octombrie 2022, 
ora  14:00,  la 
sediul instituției 
(strada Traian 
Demetrescu, nr. 
31), la un amplu 
e v e n i m e n t 
dedicat filosofiei 
imaginarului şi 
gânditorilor din 
Europa centrală 
şi de est.

Invitatul de 
o n o a r e  e s t e 
J ean -J a cque s 
Wunenburger, 
profesor emerit 
al Universității 
„Jean Moulin”, 
Lyon 3, fondator 
a l  C e n t r u l u i 
„ G a s t o n 
Bachelard” de 
la Universitatea 
B o u r g o g n e 
d i n  D i j o n , 
iniț iatorul mai 
multor  centre 

de cercetare ale imaginarului în 
Europa, America şi Asia, preşedinte 
a l  „Asoc ia ț i e i  P r i e ten i l o r  lu i 
Gilbert Durand”, al „Asociației 
Internaționale Gaston Bachelard” 
şi al „Centrelor Internaționale de 
Cercetare ale Imaginarului” - CRI2i. 
De asemenea este doctor honoris 
causa al Universității din Bucureşti şi 
al Universității din Craiova. Lucrările 
sale, traduse în mai multe limbi, opt 
apărute în română, îl recomandă 
astăzi ca pe unul dintre acei filosofi 
postmoderni care, pe linia părinților 
fondatori ai noțiunii de imaginar 
(Gaston Bachelard, Gilbert Durand, 
Henry Corbin şi Mircea Eliade), 
deschid o perspectivă nouă în 

înțelegerea gândirii figurative.
Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu”
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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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. 

31.10

PTA 2 DienciDienci08:00 - 12:00

PTA X Curtişoara, PTA Y Curtişoara, PTA 1, 2, 3, 4, 5 
IGO Curtişoara, PTA 1, 8 Ciureşti

Curtişoara10:00 - 18:00

PTA  6, 7, 8, 9, 10 IGO Teslui Curtişoara Teslui, 
Curtişoara

10:00 - 18:00

PTA 1 Simniceni circuit 1Simniceni08:45 - 15:30

PTA 3 DienciDienci12:00 - 16:00

Salariații au dreptul la noi zile libere

Salariații au dreptul la noi zile 
libere începând de sâmbătă, 22 
octombrie 2022.

Potrivit noilor modificări ale 
Codului muncii, angajații pot cere 
zile libere în caz de urgență. Mai mult, 
pot beneficia de 5 zile libere în cazul 
în care trebuie să stea acasă pentru 
a îngriji o rudă bolnavă.

Aşadar, angajații pot lipsi de la 
muncă 10 zile dacă au urgențe în 
familie cauzate de boală sau de 
accident. Ulterior, angajatorul şi 
salariatul vor stabili de comun acord 
cum vor fi recuperate cele 10 zile 
de absență. Important de precizat, 
aceste zile libere pentru urgențele 
în familie nu vor afecta concediul de 
odihnă la care angajatorul are dreptul 
într-un an.

De asemenea, dacă aveți rude 
în îngrijire medicală, veți putea cere 
până la 5 zile libere şi nici acestea nu 
vor fi incluse în concediul de odihnă 
anual.

În plus, vor fi calculate ca vechime 
în muncă. Dacă angajatorul refuză 
să vă acorde aceste 5 zile libere, 
este pasibil de amendă între 4.000 
şi 8.000 lei.

O altă prevedere nou introdusă 
se referă la obligația angajatorului 

de a acorda concediu paternal la 
solicitarea scrisă a salariatului, scrie 
digi24.ro.

A l te  dreptur i  se  re feră  la 
posibilitatea de a solicita trecerea 
pe un post vacant care îi asigură 
salariatului condiții de muncă mai 
bune, după ce şi-a încheiat perioada 
de probă. Nu în ultimul rând, dacă 
vreți să vă suplimentați veniturile, veți 
putea lua un al doilea loc de muncă, 
în baza unui contract individual de 
muncă, atât timp cât programul celor 
două servicii nu se suprapune.

Orice angajat are dreptul de a 
munci la angajatori diferiți şi niciun 
angajator nu are voie să aplice un 
tratament nefavorabil din această 
cauză. Apar prevederi noi şi în 
legătură cu funcționarii publici, care 
vor lucra de acasă până la 5 zile pe 
lună.

Este vorba despre cei care au copii 
cu vârsta de până la 11 ani, care 
acordă îngrijire unei rude sau dacă 
starea de sănătate nu le permite să 
meargă fizic la serviciu. În timpul în 
care lucrează de acasă, funcționarii 
publici beneficiază de toate drepturile 
recunoscute prin lege, mai puțin 
de sporul pentru munca în condiții 
periculoase sau vătămătoare.

În ce condiții se acordă 10 zile 
libere în caz de urgență:

- se acordă pentru urgențe de 
familie cauzate de boală sau de 

accident,
- angajatul trebuie să anunțe 

angajatorul înainte de a lipsi de la 
serviciu,

- nu vor fi considerate zile de 
concediu, se recuperează.

În ce condiții se acordă 5 zile 
libere drept concediu de îngrijitor:

- pentru îngrijirea unei rude cu 
probleme medicale,

- pentru îngrijirea unei persoane 
cu probleme medicale din gospodărie,

- nu se consideră concediu de 
odihnă,

- pentru neacordare, angajatorul 
poate fi amendat cu 4.000-8.000 lei.

Alte prevederi:
- posibil itatea de a solicita 

trecerea pe un post vacant care 
asigură condiții mai bune de muncă,

- posibilitatea de a lucra la 
angajatori diferiți,

- obligația angajatorului de a 
acorda concediu paternal.
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AUTO PYO angajează mecanici auto în CRAIOVA. Condiţii 
atractive. Relaţii la tel. 0766282024/0741016113

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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. 

01.11
PTA Păstrăvărie Ianca, PTA 2 Ianca, PTA Planasa 
Eastern, PTA Canton Silvic Urzica, PTA S.A Transcad 
Stăvaru, PTSol SPP 6/3, PTSol SPP 6/4

Ianca, 
Urzica, 
Stăvaru

10:30 - 11:30

PTCZ CRT, PTAb Prodal, PTSol Cantină TCH, PTA 
Fabrica de Asfalt Slatina

Slatina09:30 - 17:30

PTA 1 DienciDienci08:00 - 12:00
PTA 4 Vinalcool Nou Coteana Circuit 1, 2Coteana08:45 - 15:30

Centrală în cogenerare pe platforma 
Oltchim. ANRE şi-a dat acordul

Comitetul de reglementare al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Energie (ANRE) a aprobat acordarea 
de autorizaţii de înfiinţare pentru noi 
capacităţi energetice cu 97 MW, una 
dintre ele fiind pe platforma Oltchim.

Astfel, Chimcomplex va construi, 
la Râmnicu Vâlcea, o centrală în 
cogenerare de înaltă eficienţă cu 
o capacitate de 46,2 MW, care va 

fi amplasată pe platforma fostului 
combinat Oltchim.

Autor izaţ ia  are termen de 
valabilitate 30 de luni, scrie Agerpres.

Alte autorizaţii au fost emise de 
ANRE pentru centrale fotovoltaice în 
judeţele Mehedinţi şi Bacău.

Reprezentanţii ANRE precizează 
că vor continua analiza capacităţilor 
de producere a energiei electrice şi 
publică, în mod regulat, pe pagina 
proprie de internet, rapoarte detaliate 
privind situaţia actualizată a puterilor 
instalate.

MEHEDINȚI |  O turistă, salvată 
după ce s-a rătăcit în munți

O femeie în vârstă de 42 de ani 
a fost salvată de echipele Salvamont 
după ce a plecat pe un traseu, în zona 
Mănăstirii Vodița - Porțile de Fier I şi 
nu a mai găsit drumul de întoarcere.

După ore bune de căutări , 
efectuate de echipele salvamont din 
cadrul Direcției Geoparcul Platoul 
Mehedinți, alături de pompieri şi 
jandarmi, femeia a fost coborâtă 
în siguranță. Din fericire, era într-o 
stare bună şi nu a necesitat îngrijiri 
medicale.

Salvamontiştii dau şi câteva 
sfaturi pentru cei care pleacă în 
drumeții:

- Evitați să plecați singur la 
drum, recomandabil, în grup de cel 
puțin trei persoane din care una să 
cunoască zona;

- Apelați cu încredere echipele 
salvamont, singurele structuri 

abilitate legal pentru intervenția în 
salvarea montană, prin Dispeceratul 
Național Salvamont, la numărul de 
telefon 0SALVAMONT (0725826668) 
sau prin SNAU 112;

- Instalați pe telefon aplicația 
SALVAMONT-VODAFONE.

Alexandru NICA



ACTUALITATE9 Miercuri, 26 Octombrie 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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 MareBerbeşti09:00 - 17:00
PTA Mogoşeşti, PTA BudurăştiStoeneşti09:00 - 17:00

02.11
09:00 - 17:00 PTCZ Jiul CalafatCalafat
09:00 - 17:00 PTA 2 Golenţi - circ. JT nr. 2+3Calafat
09:00 - 17:00 PTA 3 Cetate - circuit JT nr. 3Cetate02.11

28.10

09:00 - 17:00 PTCZ SPP 15, PTCZ SPP 16, PTCZ SPP 17, PT terţi: 
PTCZ SPP 12 OUAI, PTA SI SPP 12 OUAI, PTCZ 
SPP 13 OUAI, PTA SI SPP 13 OUAI, PTA St. Irigaţii 
Turculeanu

Segarcea, 
Valea 

Stanciului

09:00 - 17:00 PTA Mărăcine - circ. JT nr. 2Perişor
09:00 - 17:00 PTA Tencănău - circ. JT nr. 2Sălcuţa
09:00 - 17:00 PTA Zona Aeroport (Autek-Skoda), PT terţi: 

PTA Adriconf, PTA FVM Company
Craiova, 
Pieleşti

09:00 - 17:00 PT 376 - cart. 1 Mai, str. Victor Papilian, zona 
blocurilor: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 
F12, E1, E8, E4, E12, F15

Craiova

09:00 - 17:00 PT 734 - str. GeniştilorCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 Ciocăneşti - circuit JT nr. 2Dioşti

LEA JT PTA Ştirbeşti 1 - circuitele 1 şi 2, LEA JT PTA 
Livadia Herăşti - circuitele 1 şi 2Ghioroiu09:00 - 17:00

PTA Stolniceni 3Râmnicu 
Vâlcea14:00 - 17:00

PTA GlodulDănicei09:00 - 12:00
PA Stofe Mobilă, PTCZ Ţesătorie, PTAB Horezu 6, PC 
CEF Horezu 1, PTAM CEF Horezu 2

Horezu09:00 - 14:00

PTA Poligon CăzăneştiRâmnicu 
Vâlcea09:00 - 13:00

28.10

LES JT PTCZ Zăvoi 3 - circuitul 1Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

02.11

PTCZ Treaptă II Uzină de ApăSlatina09:30 - 17:30
PTA 6.44 1 ObârşiaObârşia08:00 - 12:00
PTA 6.45 ObârşiaObârşia12:00 - 16:00

Craiova. O minoră, dată dispărută 
de Protecţia Copilului

Pol i ţ iş t i i  cra ioveni  au fost 
sesizaţi, luni, 24 octombrie, de 
către reprezentanţii DGASPC Dolj, 
că minora Hurjui Timeea, de 15 
ani, a părăsit centrul unde era 
instituţionalizată şi nu a mai revenit.

„La data de 24 octombrie a.c., 
poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova au 
fost sesizaţi de către reprezentanţii 
DGASPC Dolj, cu privire la faptul 
că minora Hurjui Timeea, de 15 
ani, la data de 23 octombrie a.c., a 

părăsit centrul unde era 
instituţionalizată şi nu a 
mai revenit”, se arată în 
comunicatul trimis de IPJ 
Dolj.

S e m n a l m e n t e : 
înălţime 1,58 m, greutate 
52 de kg, constituţie 
atletică, ochi căprui, părul 
negru, lung, cu un tatuaj 
pe dosul palmei de la 
mâna stângă.

La momentul plecării, 
minora era îmbrăcată 
cu o geacă scurtă din 
piele de culoare neagră, 
pantaloni tip jeans de 
culoare neagră.

Persoanele care deţin 
informaţii utile cu privire 
la minora dispărută sunt 
rugate să apeleze numărul 
unic de urgenţă 112 sau să 
anunţe cea mai apropiată 
unitate de poliţie.

Eliza RADU



MEHEDINȚI9 Joi, 27 Octombrie 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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 Mădulari 2, PTA Subdeal, PTA ObârşiaCernişoara09:00 - 17:00
PTA Bârlogu, PTA Smeurăt 1Stoeneşti09:00 - 17:00

03.11
09:00 - 17:00 PTAB 3 GhindeniGhindeni
09:00 - 17:00 PTA 1 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1, PTA 

1 Tunarii Vechi - circ. JT nr. 1
Poiana 
Mare02.11

30.10 09:00 - 17:00
PT 226 - str. Calea Severinului, sediul CEZ, 
Peco MOL, Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Craiova, Valrom Industrie SRL

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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. 

03.11 PTA 6.186 Bază (Romcereal) ObârşiaObârşia08:00 - 12:00
PTA 6.133 Sat CoteniCoteni12:00 - 16:00

31.10
09:00 - 17:00 PT St. SRP 1 StejaruBistreţ
09:00 - 17:00 PTA Căciulatu - circ. JT nr. 2Terpeziţa
09:00 - 17:00 PTA 2 Vârtop - circ. JT nr. 2Vârtop
09:00 - 17:00 PTA 1 Ciocăneşti - circuit JT nr. 2Dioşti
09:00 - 17:00 PTCZ  Magazin CalafatCalafat

 Severinenii vor avea căldură şi în această iarnă

Severinenii vor avea căldură şi 
în această iarnă, a anunţat ministrul 
Energiei, Virgil Popescu.

„Astăzi în şedinţa de Guvern, 
condusă de prim - ministrul PNL 

Nicolae Ciucă, am aprobat Hotărârea 
de Guvern privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

 „Adakale trăieşte!”, 
eveniment dedicat 

memoriei şi istoriei insulei
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, 

împreună cu Centrul de Studii Turce 
- Facultatea de Istorie, Universitatea 
din Bucureşti, organizează, cu prilejul 
Zilei Naţionale a Republicii Turcia, 
un eveniment dedicat memoriei şi 
istoriei insulei Ada Kaleh.

Evenimentul, intitulat „Adakale 
trăieşte!”, va avea loc sâmbătă, 
29 octombrie, între orele 12-15, în 
Pavilionul Multifuncţional şi cuprinde 
o conferinţă, o masă rotundă şi 
vernisajul unei expoziţ i i  foto-
documentare, toate marcând 54 de 
ani de la evacuarea populaţiei de pe 
insulă.

În luna octombrie, Muzeul 
Regiunii Porţilor de Fier dă startul, 
conferinţelor lunare PATRIMONIUM 
DROBETENSE, prin care, specialişti 

din muzee şi instituţii de cultură din 
judeţ, dar şi din ţară vor aduce în 
atenţia publicului larg, patrimoniul 
cultural din judeţul Mehedinţi.

„Scopul nostru este acela de a face 
ca tot mai mulţi oameni să cunoască 
„poveştile” zonei şi să îşi dea seama 
că patrimoniul - fie că vorbim despre 
patrimoniul arheologic, arhitectural, 
etnografic, natural, industrial sau 
chiar… gastronomic - nu este ceva 
abstract, care îi priveşte decât pe 
specialiştii din domeniu. Dimpotrivă, 
este un bun al nostru, al tuturor, 
parte a identităţii noastre şi, deci, 
suntem datori să îl cunoaştem şi 
să îl protejăm”, a declarat Victor 
Bunoiu, muzeograf în cadrul Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier.

Vera IONESCU

unele unităţi administrativ-teritoriale. 
Municipiului Drobeta Turnu Severin 
i-a fost alocată suma de 13.200.000 
lei”, a scris ministrul pe pagina de 
Facebook.

Tot acesta a anunţat că, primăriile 

din judeţul Mehedinţi au primit 
bani pentru a continua investiţiile 
începute, bugetul total alocat fiind 
de 26.200.000 lei.

Vera IONESCU



PUBLICITATE9 Vineri, 28 Octombrie 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în 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 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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 Stoileşti Centrul Civic, PTA Ghiobeşti, PTA Urşi 
1, PTA Urşi 2, PTA Urşi 3, PTA Malu, PTA Obogeni, 
PTA Gemenica, PTA Geamăna 1, PTA Geamăna 2, 
PTA Bulagei, PTA Izvorul Rece, PTA Ghiobeşti Sonda 
2095 (terţ)

Stoileşti09:00 - 17:00

LEA JT PTA Oteşani 1Oteşani09:00 - 17:00

04.11
09:00 - 17:00 PTAB 5 Zona FordCârcea
09:00 - 17:00 PTA 2 Tunarii Vechi - circ. JT nr. 3, PTA 1 

Tunarii Vechi - circ. JT nr. 2, PTA 2 Ghidici - 
circ. JT nr. 5

Poiana 
Mare, 
Ghidici

04.11

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 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. 

04.11
PTA 1 Malu RoşuMalu Roşu08:00 - 12:00
PTA 4 SMA ComaniComani12:00 - 16:00

09:00 - 17:00 PTA 2 Ghidici - circ. JT nr. 4Ghidici

PTCZ Releu CoziaSălătrucel10:00 - 16:00
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

PTA Smeurăt 2, PTA Smeurăt 3Stoeneşti09:00 - 17:00

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în 
data de 14.11.2022, ora 15.00, LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului 
bun imobil, proprietate a debitorului NEACSU PETRE: 

           a) teren extravilan cultivat partial, în suprafaţa de 3.682 mp, cu deschidere la 
drum, fără CF si nr. Cadastral, situat în localitatea DRAGHICENI, sat. LIICENI, T 17/1, P 12, 
jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 6.350 lei (exclusiv TVA*)),

           b) teren extravilan cultivat partial, în suprafaţa de 2.601 mp, cu deschidere la 
drum, fără CF si nr. Cadastral, situat în localitatea DRAGHICENI, sat. LIICENI, T 17/2, P 8, 
jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 4.485 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 
1, cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite 
cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere 
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în 
data de 15.11.2022, ora 14.00, LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  
bun imobil, proprietate a debitorului BOGDAN CONSTANTA: 

a)  teren extravilan, în suprafaţa de 1.200 mp, CF 35193 si nr. Cadastral 35193, 
situat în localitatea GIGHERA, T28, P495, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 2.250 
lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 
1, cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite 
cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere 
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în 
data de 15.11.2022, ora 13.00, LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  
bun imobil, proprietate a debitorului BOGDAN CONSTANTA: 

a) teren extravilan, în suprafaţa de 1.800 mp, CF 43111 si nr. Cadastral 43111, situat 
în localitatea GIGHERA, T25, P116, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 3.375 lei 
(exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 
1, cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite 
cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere 
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.



ACTUALITATE9 Luni, 31 Octombrie 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 7 NOIEMBRIE – 13 NOIEMBRIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în 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 7 NOIEMBRIE – 13 NOIEMBRIE 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 Galerii Artă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Urşi, PTA Bloc Popeşti, PTA Popeşti 1, PTA Popeşti 
2, PTA Popeşti 3, PTA Firijba, PTA Meeni, PTA Gară 
Popeşti (terţ), PTAM Bază Producţie Popeşti (terţ)

Popeşti09:00 - 17:00 07.11
09:00 - 17:00 PTA 2 Ghidici - circ. JT nr. 4Ghidici
09:00 - 17:00 ST SRP 2 Bârza, PT terţi: PTA SI SRP 2 BârzaValea 

Stanciului

07.11

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 7 NOIEMBRIE – 13 NOIEMBRIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

07.11
PTA Spital SpineniSpineni08:00 - 12:00
PTA Brigadă Tractoare SpineniSpineni12:00 - 16:00

02.11

09:00 - 17:00 PTCZ Jiul CalafatCalafat
09:00 - 17:00 PTA 2 Golenţi - circ. JT nr. 2+3Calafat
09:00 - 17:00 PTA 3 Cetate - circuit JT nr. 3Cetate
09:00 - 17:00 PT 658 – str.  Bariera VâlciiCraiova
09:00 - 17:00 PTA Bucătărie 2, PTA Birouri, PT terţi: PTA San 

Antonio, PTA Rastelli, PTAB Nidera
Băileşti

Terapia cu ultrasunete Shockwave IVL, 
la SCJU Craiova

Dr. Radu Stăvaru: „Nu se pot mândri foarte multe centre din țară”

Medici i  de la SCJU Craiova 
se pot lăuda, de acum, cu un 
nou dispozitiv care îi va ajuta în 
tratarea leziunilor coronariene 
calci f icate. Este vorba despre 
terapia cu ultrasunete Shockwave 
IVL. O femeie de 81 de ani a fost 
prima pacientă în cazul căreia 

s-a aplicat această metodă, la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova.

„Cardiologia Intervenţională 
din Craiova deţine o nouă unealtă 
foarte utilă în abordarea leziunilor 
coronariene calcificate, terapia 
cu ultrasunete Shockwave IVL. 
A fost folosită cu succes în cazul 
unei paciente de 81 ani cu stenoză 
severă  de t runch i  comun,  la 
care încercarea de dilatare prin 

tehnicile convenţionale a eşuat 
din cauza calcificărilor. Mulţumiri 
tuturor persoanelor impl icate 
în achiziţ ia acestui device cu 
care nu se pot mândri foarte 
multe centre din ţară. PS: curând 
urmează RotaPRO”, a scris pe 
Facebook Radu Stăvaru, cardiolog 
intervenţionist la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova.

Sho c kwave  i n t r a va s c u l a r 

lithotripsy (Litotripsia intravasculară 
cu unde de şoc) (IVL) a evoluat 
ca o nouă modalitate de tratare 
a arterelor coronare puternic 
calcificate. IVL presupune utilizarea 
unui dispozitiv percutanat pentru a 
produce unde de presiune acustică 
care au ca rezultat livrarea unei 
energii suficiente pentru a sparge 
depozitele de calciu superficiale şi 
profunde.


