
ACTUALITATE9 Miercuri, 4 Ianuarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 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. 

11.01 PTA 3 Mogoşeşti, circuit 1Mogoşeşti08:45-15:30

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Traian - circ. JT nr. 2, PTA 6 Pleniţa - circ. JT nr. 
1+3

Pleniţa
11.01

09:00 - 17:00 PTA 2 Teasc - circ. JT nr. 3, PTA 3 Teasc - circ. 
JT nr. 2

Teasc

11.01
PTA Izvorul Rece 2, PTA Cornetu, PTA Cerna, PTA 
Mariţa

Vaideeni09:30 - 16:00

PTCZ Retenţie RâureniRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

Pastilele de supt, pline de E-uri

Pastilele de supt conţin până la 6 
E-uri, iar pe aproape 70% din etichete 
nu este menţionată cantitatea de 
zahăr, conform unui studiu realizat 
de InfoCons.

Potrivit sursei citate, toate pastilele 
ale căror etichete au fost analizate 
conţin E-uri într-o mai mică sau 
mai mare măsură. Astfel, numărul 
minim de E-uri descoperit pentru 
acest tip de produse este 1, în timp 
ce numărul maxim descoperit este 
6, arată cercetarea, care are la bază 
informaţiile care se regăsesc pe 
etichetele produselor tip comprimate 
de supt.

„Pe aproape 70% din etichete 
nu este menţionată cantitatea de 
zahăr! În urma efectuării studiului, 
s-a constat faptul că zahărul apare 
menţionat pe majoritatea etichetelor, 
însă pe aproape 70% din etichete nu 
este menţionată şi cantitatea”, spun 
autorii studiului citat de Agerpres.

Conform InfoCons, zahărul din 
pastilele de supt se încadrează pe o 
scală între 0 şi 1,5 g per pastilă, în 
timp ce îndulcitorul este regăsit într-o 
cantitate încadrată între 0 şi 1,1 g.

„Cantitatea zilnică de zahăr 
recomandată de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii este de 25 g/zi. În 
momentul administrării pastilelor de 
supt, trebuie avut în vedere şi acest 
aspect, întrucât este important să nu 
depăşim această limită. Pe parcursul 
unei zile, meniul este destul de 

variat, iar în momentul administrării 
comprimatelor de supt, trebuie avute 
în vedere şi cantităţile de zahăr 
din celelalte produse alimentare 
consumate”, mai arată cercetarea.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru 
Rafila, a declarat marţi că ne aflăm 
în a treia săptămână în care numărul 
de viroze creşte rapid, iar proporţia 
cazurilor de gripă diagnosticate 
depăşeşte 10%, precizând că în 
aceste condiţii am putea vorbi despre 
o posibilă epidemie de gripă.



ACTUALITATE9 Joi, 5 Ianuarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 2, PTA 1 Sârbi 
Poiana Mare - circ. JT nr. 1+ 2

Poiana 
Mare

12.01 09:00 - 17:00 PTA 2 Bistreţ - circ. JT nr. 2+4Bistreţ

12.01 PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2, PTAB Rugetu 3, PTAB 
Rugetu 4

Slătioara09:30 - 16:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 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. 

12.01 PTA 3 Alunişu, circuit 1Alunişu08:45-15:30

10.01
PTA 3 Bîrcii, circuit 2

Sat 
Bîrcii-Oraş 
Scorniceşti

08:45 - 15:30

PTA 2 CungreaCungrea09:00 - 17:00

 Un băiat de 16 ani din Calafat, 
dat dispărut

Un băiat în vârstă de 16 ani, din 
municipiul Calafat, este căutat de 
poliţişti după ce a fost dat dispărut 
de tatăl său. Băiatul a plecat voluntar 
de la domiciliu, în cursul zilei de 03 
ianuarie a.c., în intervalul orar 17.00-
18.00, şi nu a mai revenit.

„În noaptea de 03 ianuarie a.c., 
ora 03.30, poliţiştii Poliţiei Municipiului 
Calafat au fost sesizaţi de un bărbat, 

din municipiul Calafat, cu privire la 
faptul că, numitul PANĂ MIHĂIȚĂ 
CRISTIAN, de 16 ani, fiul său, a plecat 
voluntar de la domiciliu în cursul zilei 
de 03 ianuarie a.c., în intervalul orar 
17.00-18.00 şi nu a mai revenit”, se 
arată în comunicatul poliţiei.

Semnalmente: înălţime 1,68 m, 
greutate 60 de kg, ochii verzi, părul 
şaten, tuns scurt.

La momentul plecării acesta era 
îmbrăcat cu un palton de culoare gri, 
pantalon de blug de culoare albastru 
şi în picioare era încălţat cu o pereche 

de pantofi sport de culoare neagră.
Persoanele care deţin informaţii 

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

Taxarea berii la draft 
s-a mărit de la 
1 ianuarie 2023

Taxarea berii la draft s-a mărit 
de la 1 ianuarie 2023. Astfel, TVA-ul 
a urcat de la 5%, la 19%, conform 
consultantului fiscal Cornel Grama. 
Până acum aceasta era singura 
excepţie legată de alcool care se afla 
în Codul fiscal în privinţa taxei pe 
valoarea adăugată, scrie hotnews.ro

„Dacă mergi în oraş, la restaurant, 
acum berea la draft va avea TVA 
de 19%. Nu mai există excepţia”, a 
declarat Cornel Grama.

Dacă vom vedea o creştere 
a preţului sau nu, depinde de 
restaurante.

Tot legat de domeniul Horeca, 
menţionăm că de la 1 ianuarie, se 
majorează cota redusă de TVA de 

la 5% la 9% pentru serviciile de 
restaurant şi de catering, precum şi 
pentru activităţile de cazare hotelieră.

Acestea nu sunt singurele măsuri 
legate de TVA care au intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie 2023: 
băuturile nealcoolice care conţin 
adaos de zahăr (sau alţi îndulcitori 
sau aromatizate) vor aplica o cotă 
de TVA de 19%, în loc de 9% cum 
este în prezent.

Cornel Grama spune că nu orice 
băutură cu zahăr e cu 19%.

„Să nu cădem în extrema cealaltă 
să fugim de zahăr ca dracu de 
tămâie. De exemplu preparatele din 
cafea sunt la 9% nu la 19%”.

Vera IONESCU
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ACTUALITATE2 Vineri, 6 Ianuarie 2023

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 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. 

13.01 PTCZ 4 Scorniceşti, circuit 1, Bloc 108, Str. PompierilorScorniceşti08:45-15:30

10.01
PTA 3 Bîrcii, circuit 2

Sat 
Bîrcii-Oraş 
Scorniceşti

08:45 - 15:30

PTA 2 CungreaCungrea09:00 - 17:00
PTCZ 3 Crişan II - Str. Înfrățirii, Bloc FB 12BSlatina08:30 - 12:30

I-a smuls unei bătrâne cerceii din urechi

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, 
din comuna Teasc, a fost reținut de 
polițiştii din Bănie, după ce a tâlhărit o 
bătrână. Individul i-a smuls femeii de 
78 de ani cerceii din urechi. Incidentul 
a avut loc în scara unui bloc, pe 
strada Elena Farago, din Craiova.

După ce fiul victimei a sunat la 
Poliție, tâlharul a încercat să fugă din 
țară. Bărbatul a fost prins la Punctul 
de Trecere a Frontierei Nădlac, fiind 
preluat de poliţiştii Secţiei 5 Craiova 
şi condus la audieri.

„În urma cercetărilor efectuate şi 
a probatoriului administrat, polițiştii 
l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de 
ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de tâlhărie, acesta fiind introdus 
în Centrul de Reținere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj. În cursul 
acestei zile (n.r. - joi), persoana 
reținută va fi prezentată Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Craiova în 
vederea luării unei măsuri preventive. 
Activităţile desfăşurate au beneficiat 
de suportul de specialitate al Direcţiei 
Operaţiuni Speciale din Poliţia Română 
şi a Unităţii Teritoriale de Analiză a 
Informaţiilor Dolj”, transmite IPJ Dolj.

România, etichetată printre cele mai 
fericite țări din lume

Finlandez i i  rămân ce i  mai 
fericiți oameni din lume şi în 2022, 
iar România a urcat 18 locuri în 
clasamentul fericirii realizat în fiecare 
an de World Happiness Report care 
a ținut cont în evaluare de fericire, 
bunăvoință şi încredere în timpul 
COVID-19 şi după pandemie.

Imediat urmează Danemarca. 
Pe locul trei în clasamentul World 
Happiness Report este Islanda, care 
a luat locul Elveției, acum situată pe 
locul patru. Olanda este pe locul 5 în 

lume la fericire.
„Anul acesta marchează a zecea 

aniversare a World Happiness Report, 
invitându-ne astfel să privim înapoi 
şi înainte, menținând raportarea 
noastră a bunăstării actuale şi 
lărgindu-ne analiza a efectelor de 
amploare ale COVID-19”, scriu cei de 
la World Happiness Report.

În topul care arată calitatea 
vieții, țara noastră este văzută peste 
Spania, Italia, Croația sau Turcia. 
România a urcat 18 locuri în topul 

țărilor cu cei mai fericiți oameni din 
lume în 2022 şi a ajuns pe poziția 28, 
scrie digi24.ro.

Potrivit clasamentului, mai puțin 
fericiți decât românii sunt spaniolii pe 
care World Happiness Report îi vede 
pe locul 29. Italienii ocupă locul 31, 
sârbii sunt pe poziția 43, iar croații 
se regăsesc în clasament pe locul 
47. Vecinii noştri bulgari sunt abia pe 
locul 85, iar Turcia este spre coada 
clasamentului, pe 112.

Pe ultimele locuri se află: Botswana 
(142), Rwanda (143), Zimbabwe 
(144), Liban (145) şi Afganistan 
(146).

Calitatea vieții oamenilor din fiecare 
țară a fost evaluată în funcție de produsul 
intern brut pe cap de locuitor, speranța 
de viață sănătoasă, generozitate, sprijin 
social, libertate pentru a face alegeri 
pentru sine şi percepția asupra corupției 
din fiecare țară.

Vera IONESCU
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 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. 

16.01
Trafo 1 PTCZ 6.94 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 15 Piață Gară - Str. SilozuluiSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 14 Piață Gară - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
Trafo 1 PTCZ 6.75 Corabia - Str. CaraimanCorabia08:00 - 12:00

PTCZ Policlinica circuit 6 - Str. GladioleiSlatina08:45 - 15:30

EVENIMENT | Căutat 
pentru viol în Germania, 

prins în Băileşti
Un bărbat de 52 de ani, urmărit 

internațional, a fost prins în Băileşti. 
Autoritățile din Germania au emis 
mandat european de arestare pentru 
comiterea pe teritoriul acestui stat a 
infracțiunii de viol, fiind condamnat 
la închisoare.

„În cursul zilei de 06 ianuarie a.c., 
polițişti ai Serviciului de Investigații 
Criminale din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj, cu sprijinul 
pol i ț iş t i lor  d in cadrul  Pol i ț ie i 
Municipiului Băileşti, au depistat, 
în municipiul Băileşti, un bărbat de 
52 de ani, din localitate, urmărit 
internațional.

Față de acesta, autorități le 
judiciare din Germania au emis 
mandat european de arestare pentru 
comiterea pe teritoriul acestui stat a 
infracțiunii de viol, fiind condamnat la 

pedeapsa închisorii.
Bărbatu l  a  fos t  p rezenta t 

Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova care a emis ordonanță 
de reținere, pentru 24 de ore, fiind 
introdus în Centrul de Reținere 
şi Arestare Preventivă din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Dolj. Ulterior, instanța de judecată 
a dispus arestarea provizorie a 
bărbatului, pentru 15 zile, în vederea 
extrădării”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU

Vicențiu Mocanu ajută la restaurarea 
Parohiei de la Râureni

Unul dintre lăcaşurile de cult de pe 
harta județului Vâlcea a beneficiat de 
o mână puternică de ajutor din partea 
unei companii private. VeroTherm, 
firmă specializată în producție de 
materiale de construcții, a pus umărul 
la reabilitarea Parohiei Râureni.

Punerea pe picioare a lăcaşului de 
cult a durat mai bine de jumătate de 
an, iar părintele Chebăruş a ținut să 
mulțumească firmei pentru inițiativă, 
lucru recunoscut inclusiv de Vicențiu 
Mocanu, managerul VeroTherm, 
căruia i-a fost propusă chiar titulatura 
de ctitor al parohiei.

„Este vorba despre Parohia 

Râureni, de la Vâlcea. Noi am refăcut 
practic casa parohială. Am venit 
cu materiale de construcții precum 
polistiren, plasă, adeziv, lavabilă 
şi alte produse. La acest moment 
reabilitarea este aproape gata, după 
mai bine de jumătate de an de 
muncă”, a spus Vicențiu Mocanu.

Compania vâlceană nu este la 
prima acțiune caritabilă. Firma a mai 
fost implicată de-a lungul timpului în 
diverse proiecte care au vizat atât 
case, cât şi personae defavorizate.

„Avem şi proiecte mai vechi în 
care am fost implicați. De la case 
pe care le-am reabilitat şi până 
la persoane defavorizate pentru 
care am intervenit. Am avut de 
curând, inclusiv o acțiune cu cei 
de la ISU Vâlcea în toamnă, dar şi 

alte proiecte în plan pentru viitor”, 
a mai adăugat omul de afaceri din 
Vâlcea.

Înființată în anul 1998 în Râmnicu 
Vâlcea, societatea SC VeroTherm 
SRL a cunoscut o dezvoltare majoră 
şi continuă. În prezent, dispune 
de personal calificat şi instruit, cu 

utilaje de ultimă generație, spații de 
producție proprii, spații de expunere 
proprii, parc auto propriu şi, lucrul 
cel mai important, clienți importanți 
la nivel național cu care colaborează 
în mod curent de foarte mulți ani şi 
care sunt mulțumiți de serviciile şi 
produsele oferite.
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 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. 

17.01

Trafo 1 PTCZ 6.165 Corabia - Bulevardul CarpațiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 13 Piață Gară - Str. General Aurel AldeaSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 8 Ecaterina Teodoroiu - Str. General 
Aurel Aldea 

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 6.164 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia08:00 - 12:00

PTA 6.18 Str. Bucureşti circuit 1 - Străzile: Frații 
Goleşti, Bucureşti, Tudor Vladimirescu, Cuza Vodă, 
C.A Rosseti

Corabia08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

09:00 - 12:00

PTA 1 Leoteşti-Strada Răsăritului nr 64Leoteşti09:00 - 16:00

PTA 2 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

13:00 - 16:00

Licitație pentru târgul „Mărțişor 2023”

În mai puțin de două luni soseşte 
perioada mărțişorului, iar Primăria 
Râmnicului a pus deja la cale licitația 
în vederea atribuirii amplasamentelor 
pentru desfăşurarea comerţului 
stradal specific ocazionat de Târgul 
„Mărţişor 2023”.

Administrația locală pune la bătaie 
84 de amplasamente - 48 în zona 
centrală (Scuarul Mircea cel Bătrân), 
26 în cartierul Ostroveni (18 la 
Complexul Comercial „Hermes” şi 8 la 
blocul A11/3) şi 10 la Complexul Nord.

„În aplicarea HCL nr. 391/2022, 
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea 
organizează licitația cu strigare în 
vederea atribuirii amplasamentelor 
pentru desfăşurarea comerţului stradal 
specific ocazionat de Târgul „Mărţişor 
2023”. Cele 84 de amplasamente - 48 
în zona centrală (Scuarul Mircea cel 
Bătrân), 26 în cartierul Ostroveni (18 
la Complexul Comercial „Hermes” şi 
8 la blocul A11/3) şi 10 la Complexul 
Nord vor fi adjudecate în cadrul 
sesiunilor de licitație găzduite de 
sala de protocol de la Sala Sporturilor 
„Traian” în zilele de 8 şi 9 februarie, 
termenul l imită de înscriere a 
comercianților fiind 1 februarie. 
Prețurile de pornire pentru întreaga 
perioada de desfăşurare a Târgului 

„Mărțişor 2023” (24 februarie - 8 
martie) sunt de 400 lei/amplasament 
pentru zona centrală şi de 300 de lei/
amplasament pentru zonele Ostroveni 
şi Nord. Cei interesați să participe la 
acest eveniment pot găsi mai multe 
detalii pe site-ul Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro), 
sau la Serviciul Autorizări Activităţi 
Comerciale, Evenimente Publice 
din strada General Magheru nr. 
25 (clădirea „Socom”), tel. 0250-
731221”, au spus reprezentanții 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Tânără din Vâlcea, la volan, 
fără permis

O tânără de 28 de ani din 
comuna Goleşti, județul Vâlcea, a 
fost depistată în timp ce conducea 
în voie un autoturism fără să posede 
permis de conducere. Șoferița a fost 
oprită de polițişti într-o localitate din 
Argeş. Tânăra s-a ales cu dosar penal.

„Incidentul a avut loc pe 7 ianuarie 
2023, când polițiştii din cadrul Secției 
de Poliție Rurală Tigveni au depistat 
o femeie de 28 de ani, din comuna 
Goleşti, județul Vâlcea, în timp ce 
conducea un autoturism, pe raza 
localității Tigveni, fără a poseda 
permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar 
penal conform art. 335, alin. 1 şi 
3 din Codul Penal, iar verificările 

continuă, pentru stabilirea tuturor 
împrejurărilor în care fapta a fost 
săvârşită”, potrivit polițiştilor.

Alexandru NICA
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 2 Sârbi Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2Poiana 
Mare

18.01

PTCZ Fabrică Mobilă Corom (terţ), PTA Garaj Auto 
Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

18.01

PTAB Vlădeşti 3Vlădeşti09:00 - 16:00
PTCZ Sud 505Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 16:00

PTA Sâmbotin, PTA Sâmbotin 3, PTA Fabrica Confecţii 
Sâmbotin (terţ), PTAB Depal Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 16:00

PTA Dăeşti 1, PTA Dăeşti 2, PTA Babuieşti 1, PTAB 
Babuieşti 2, PTA DGRS Dăeşti, PTA Berila, PTA Moară 
Dăeşti, PTA Gară Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

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

09:00 - 17:00
PTA 3 Bistreţ - circ. JT nr. 1, PTA SMA Bistreţul Nou - 
circ. JT nr. 2Bistreţ

13.01
09:00 - 17:00 PTA 2 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 

Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2
Poiana 
Mare

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA SP2 DăbuleniCârna

PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni13:00 - 18:00

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

Dăeşti13:00 - 18:00

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

Runcu09:00 - 18:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

13.01

PTCZ Şcoală de ChimieRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Miei Slătioara, PTA Milostea 1, PTA Milostea 2, 
PTA IAS Milostea, PTA Sacoti, PTA Gospodărie Apă 
Slătioara (terţ), PTA Casa Pădurarului (terţ), PTA 
Păstrăvărie Milostea (terţ), PTA Cosmorom (terţ), PTA 
Prelucrare Lemn (terţ)

Slătioara09:30 - 16:00

LEA JT PTA Momoteşti 2 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00

LEA JT PTA Rădăcineşti 2 - circuitul 3Berislăveşti09:00 - 13:00
PTA Băbeni 2, PTA Diculeşti 1, PTA Diculeşti 2, PTA 
Diculeşti 3, PTAB Diculeşti 4, PTA Staţie Epurare 
Diculeşti (terţ)

Diculeşti09:00 - 13:00

PTA CRR Făureşti, PTA Bloc Făureşti, PTA Făureşti 1, 
PTA Făureşti 2, PTA Găineşti 1, PTA Găineşti 2, PTAM 
Staţie Gaze Făureşti.(terţ)

Diculeşti09:00 - 13:00

PTA Parc 2 Făureşti (terţ), PTA Sonda 3609 Făureşti 
(terţ), PTA Sonda 3645 Făureşti (terţ)

Făureşti09:00 - 13:00

09:00 - 14:00 PT 465 - societăţi incinta Avicola ŞimnicCraiova, 
Șimnicu 
de Jos

14.01

Reguli noi pentru românii care închiriază 
locuinţe

ANAF a publicat pe site-ul său 
modelul de înregistrare a contractului 
de închiriere a locuinţelor, încheiat 
între proprietar şi chiriaş.

De la 1 ianuarie au devenit 
obligatorii completarea unei noi 

declaraţii şi ataşarea unei fotocopii a 
contractului de închiriere.

Documentele nou semnate trebuie 
declarate în 30 de zile, iar pentru cele 
aflate deja în derulare, proprietarii au 
timp trei luni să trimită contractele la 
ANAF. Acestea se adaugă declaraţiei 
estimative de venituri, obţinute din 
chirie, care trebuie în continuare 
declarate până pe 25 mai.

Proprietarii pot depune aceste 
documente la Registratura ANAF, 
prin Poştă sau online. De asemenea, 
aceştia mai au obligaţia să anunţe 
Fiscul dacă, ulterior, apar modificări 
în contract, notează stiri.tvr.ro.

Există şi excepţii. Cei care dau 
terenurile în arendă sau închiriază 
camere şi apartamente în scop 
turistic nu trebuie să înregistreze 
contractele de închiriere. Dar aceştia 
vor trebui în continuare să depună 
declaraţiile estimative de venit.

Înregistrarea contractelor de 
închiriere s-a mai aplicat înainte de 
2015. Și a fost eliminată din 2016 

pentru a nu mai pune proprietarul pe 
drumuri. Prin reintroducerea ei, ANAF 
urmăreşte să aibă o evidenţă clară 
a veniturilor obţinute şi declarate 
din chirii.

Potrivit ANAF, numărul celor 
care declară venituri din cedarea de 
bunuri a scăzut semnificativ după 
eliminarea declarării contractelor. 
Acum, potrivit legii sancţiunile pot 
ajunge până la 1.000 de lei.

În plus, tot de la 1 ianuarie 2023, 
impozitarea se va aplica la valoarea 
totală a chiriei, eliminându-se astfel 
deducerea de 40% acordată până 
acum.



ACTUALITATE9 Joi, 12 Ianuarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 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 Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA 
Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 17:00
19.01

PTAB Păuşeşti Măglaşi 5, PTAB Păuşeşti Măglaşi 6Păuşeşti 
Măglaşi

09:00 - 16:00

PTA Fedeleşoiu 3, PTA Berila, PTA Casa Grigore (terţ)Dăeşti09:00 - 17:00
PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Fedeleşoiu 1, PTA Fedeleşoiu 2, PTAB Sâmbotin 2, 
PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTCZ Fabrică Mobilă Corom 
(terţ), PTA Garaj Auto Sâmbotin (terţ), PTA Mobilă 
Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

LEA JT Drăgoeşti 2 - circuitul 2Drăgoeşti09:00 - 13:00

PTAB Bălceşti CentruBălceşti11:00 - 14:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

19.01

Trafo 1 PTCZ 8 Crişan II - Str. Aleea LalelelorSlatina08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ 8 Crişan II - Str. Aleea LalelelorSlatina12:00 - 16:00
CEL 20 kV T1 - PTCZ Zootehnie Stoicăneşti - Str. 
Magaziilor

Stoicăneşti08:00 - 12:00

CEL 20 kV T2 - PTCZ Zootehnie Stoicăneşti - Str. 
Magaziilor

Stoicăneşti12:00 - 16:00

PTA 3 Negreni circuit 2 - Str. IsăroaiaNegreni08:45 - 15:30
PTA CFR GrozăveştiComuna 

Drăghiceni - 
Sat Grozăveşti

09:00 - 17:00

PTA 6 Moară Stoicăneşti-Strada MoriiStoicăneşti09:00 - 12:00
PTA 2 Moară SeacaSeaca13:00 - 16:00
PTA SMA PietrişuCurtişoara-

Sat Pietrişu
09:00 - 17:00

16.01
Trafo 1 PTCZ 6.94 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 15 Piaţă Gară - Str. SilozuluiSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 14 Piaţă Gară - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
Trafo 1 PTCZ 6.75 Corabia - Str. CaraimanCorabia08:00 - 12:00

PTCZ Policlinica circuit 6 - Str. GladioleiSlatina08:45 - 15:30
PTA 1 Bistriţa Nouă-Strada Moruneşti nr 18 ABistriţa 

Nouă
09:00 - 16:00

PTA 2 Giuvărăşti-Strada LungăGiuvărăşti10:00 - 16:00

7 indieni, depistaţi cu şedere 
ilegală în Dolj

Poliţiştii din cadrul Serviciului 
pentru Imigrări al Judeţului Dolj 
au desfăşurat o acţiune pe linia 
combaterii şederii ilegale şi a muncii 
nedeclarate a străinilor pe teritoriul 
României. Șapte bărbaţi din India, 
cu vârste cuprinse între 28 şi 44 de 
ani, au fost depistaţi în situaţii ilegale.

„La data de 10 ianuarie a.c., 
poliţiştii de imigrări din Dolj, împreună 
cu poliţiştii din cadrul Serviciului de 
Ordine Publică Dolj, au desfăşurat o 
acţiune pe linia prevenirii şi combaterii 
şederii ilegale şi a muncii nedeclarate 
a străinilor, pe raza de competenţă.

În urma acţiunilor întreprinse, la o 
societate comercială au fost depistaţi 
cu şedere ilegală şapte bărbaţi, cu 
vârste cuprinse între 28 şi 44 de ani, 
toţi din India”, potrivit unui comunicat 
de presă al poliţiei.

Potrivit sursei citate, aceştia au 
intrat legal în România, în scop de 
angajare în muncă, însă la expirarea 
dreptului de şedere nu au părăsit 

teritoriul ţării noastre.
Ca urmare a celor constatate, 

pe numele acestora au fost emise 
decizii de returnare cu termen de 
plecare voluntară de 15 de zile 
de pe teritoriul României şi au 
fost sancţionaţi contravenţional cu 
avertisment, în conformitate cu 
O.U.G nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în cinci cazuri, 
la ieşirea din ţară va fi instituită şi 
măsura interzicerii intrării în România, 
pentru o perioadă de 6 luni, în 
conformitate cu acelaşi act normativ.

Totodată, reprezentantul societăţii 
comerc ia le  a fost  sancţ ionat 
contravenţional cu amendă în 
valoare totală de 70.000 de lei, în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 
25/2014 privind încadrarea în muncă 
şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României (primirea la muncă pe 
teritoriul României a unui străin cu 
şedere ilegală, cu sau fără contract 
individual de muncă încheiat în formă 
scrisă, se sancţionează cu amendă 
de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru 
fiecare persoană identificată).



CULTURĂ9 Vineri, 13 Ianuarie 2023

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 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

20.01

PTA Greci, PTAB Greci 2, PTA Mateeşti 2, PTAB 
Fabrica de Tâmplărie (terţ)

Mateeşti09:30 - 16:30

LEA JT Foteşti - circuitul 2Ioneşti09:00 - 13:00
LEA JT PTA Igoiu - circuitul 1Alunu09:00 - 16:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 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. 

20.01

Trafo 1 PTCZ IJCM 1 Slatina - Str. CireaşovSlatina08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ IJCM 1 Slatina - Str. CireaşovSlatina12:00 - 16:00
CEL 20 kV T1 - PTCZ 9 Ciupercărie StoicăneştiStoicăneşti08:00 - 12:00

CEL 20 kV T2 - PTCZ 9 Ciupercărie StoicăneştiStoicăneşti12:00 - 16:00

PTA Vârseşti circuit 1 - Str. BobocilorVârseşti08:45 - 15:30
PTA 1 Izbiceni-Strada PieţiiIzbiceni09:00 - 12:00
PTA 6.88 Piaţă Izbiceni-Strada PieţiiIzbiceni13:00 - 16:00
PTA 3 IGO CrutişoaraComuna 

Curtişoara-Sat 
Proaspeţi

09:00 - 17:00

PTA 4 IGO CrutişoaraComuna 
Curtişoara-Sat 

Proaspeţi

09:00 - 17:00

PTA 1 Piatra Olt, circuit 1, 2Piatra 
Olt

09:00 - 17:00

17.01

Trafo 1 PTCZ 6.165 Corabia - Bulevardul CarpaţiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 13 Piaţă Gară - Str. General Aurel AldeaSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 8 Ecaterina Teodoroiu - Str. General 
Aurel Aldea 

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 6.164 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia08:00 - 12:00

PTA 6.18 Str. Bucureşti circuit 1 - Străzile: Fraţii 
Goleşti, Bucureşti, Tudor Vladimirescu, Cuza Vodă, 
C.A Rosseti

Corabia08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

09:00 - 12:00

PTA 1 Leoteşti-Strada Răsăritului nr 64Leoteşti09:00 - 16:00

PTA 2 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

13:00 - 16:00

PTA 1, 2 Vişina, PTA Staţie de Epurare VişinaVişina 10:00 - 16:00
PTA 2 Giuvărăşti-Strada LungăGiuvărăşti10:00 - 16:00

Craiova. „Eminescu, prietenul copiilor”, 
atelier de creaţie educativă, dedicat Zilei 

Culturii Naţionale

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi 
Aristia Aman”, în parteneriat cu Teatrul 
pentru copii şi tineret „Colibri” şi Școala 
Primară „Anghelos”, organizează 
atelierul de creaţie educativă, intitulat 
„Eminescu, prietenul copiilor”.

Evenimentul este 
dedicat Zilei Culturii 
Naţionale şi are drept 
s cop  p romova rea 
educaţiei şi a valorilor 
culturale.

Atelierul „Eminescu, 
prietenul copiilor” este 
dedicat copii lor cu 
vârste cuprinse între 
5 şi 8 ani, care se pot 
înscrie accesând linkul 
https://bit.ly/3Ucy3Es, 
sau scanând codul QR 
din materialele de 
promovare.

Î n  c a d r u l 
evenimentului, copiii 
vor avea ocazia de 
a participa gratuit la 
un atelier de educaţie 
creativă, în cadrul 
căruia se vor familiariza 
cu poeziile lui Mihai 
Eminescu. Totodată, 
micuţii participanţi 
vor primi legitimaţii 
de acces la Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru 
şi Aristia Aman” şi vor 

vizita o expoziţie de carte cu operele 
lui Mihai Eminescu, expoziţie ce 
cuprinde cărţi din colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”.

Tot în cadrul evenimentului, 
copiii vor viziona luni, 15 ianuarie 

2023, la ora 11.00, la Teatrul pentru 
copii şi tineret „Colibri”, spectacolul 
„Fata babei şi fata moşneagului”, iar 
părinţii vor fi invitaţi să participe 
la un schimb de opinii privind 
perspectivele educaţiei, în contextul 

actual.
Școala Primară ANGHELOS este 

autorizată de Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, pentru ciclul primar.

Vera IONESCU



ACTUALITATE9 Luni, 16 Ianuarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 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:

23.01

PTA Irimeşti, PTA Palei, PTA Chirculeşti, PTA 
Cârlogani, PTA Moară Chirca (terţ)

Bălceşti09:30 - 17:30

PTCZ Bloc B1 Govora (zona blocuri, Liceul Băile 
Govora, blocul L)

Băile Govora09:00 - 15:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 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 - 14:00 PTA Pompe Ciutura (SPP Ciutura) - circ. JT nr. 2, PTA 
1 Ciutura - circ. JT nr. 1

Vârvoru 
de Jos

23.01

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 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. 

23.01

PTA Pompe Apă Leleasca circuit 1-Strada PrincipalăLeleasca08:45-15:30
PTA 6.250 Asociaţie Opriş IzbiceniIzbiceni09:00-12:00
PTA 6.73 Fabrica de Cărămidă IzbiceniIzbiceni13:00-16:00

Cel 20 kV Trafo 1 PTCZ 9 Crişan II-Strada LalelelorSlatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 38 Caracal-Strada Dragoş VodăCaracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 39 Caracal-Strada Aleea PlopilorCaracal12:00-16:00

PTCZ Fabrică Mobilă Corom (terţ), PTA Garaj Auto 
Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

18.01

PTAB Vlădeşti 3Vlădeşti09:00 - 16:00
PTCZ Sud 505Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 16:00

PTA Sâmbotin, PTA Sâmbotin 3, PTA Fabrica Confecţii 
Sâmbotin (terţ), PTAB Depal Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 16:00

PTA Dăeşti 1, PTA Dăeşti 2, PTA Babuieşti 1, PTAB 
Babuieşti 2, PTA DGRS Dăeşti, PTA Berila, PTA Moară 
Dăeşti, PTA Gară Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni13:00 - 18:00

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

Dăeşti13:00 - 18:00

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

Runcu09:00 - 18:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

LEA JT PTA Sticlărie - circuitul 4Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

18.01

Trafo 1 PTCZ 7 Tunari - Str. Prelungirea TunariSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ SIA Slatina - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
PTA 3 Negreni circuit 1 - Str. IsăroaiaNegreni08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

09:00 - 12:00

PTA 2 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

13:00 - 16:00

PTA 2 Poboru, PTA Lot de Seminţe PoboruPoboru09:00 - 17:00

Tichetele de vacanţă se acordă 
bugetarilor şi în 2023

Voucherele de vacanţă se vor 
acorda şi în acest an, iar valoarea 
acestora va fi tot de 1.450 lei brut.

Confirmarea vine de la Ministerul 
Finanţelor.

Voucherele de vacanţă vor fi 
distribuite ca până acum, pe suport 
electronic, şi sunt valabile un an de 

la data acordării.
S u m a  c o r e s p u n z ă t o a r e 

voucherului va fi impozitată în luna 
în care va fi distribuită. Aceasta 
înseamnă că cei 10% impozit, adică 
145 de lei, vor fi reţinuţi de angajator 
în luna în care aceste vouchere de 
vacanţă vor fi acordate, scrie http://
stiri.tvr.ro/

Tichetele de vacanţă nu sunt 
transmisibile şi nu pot fi vândute, 
pot fi folosite doar de titular, pe baza 
actului de identitate.



SĂNĂTATE9 Marți, 17 Ianuarie 2023

Gripa. Cum se tratează corect și cum se 
întărește imunitatea

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie la 
Cabinetul de Planificare familială din cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Se întâmplă ca, o dată cu 
schimbarea sezonului, numeroase 
persoane să răcească. Trecerea 
de la temperaturile ridicate la cele 
scăzute poate produce, la nivelul 
organismului, de la simptome ușoare 
de răceală la simptome severe 
de gripă. În România, numărul 
persoanelor cu gripă este în creștere, 
unii pacienți caută să ajungă cât mai 
repede la medicii de familie pentru 
tratament, pe când alții se duc direct 
în farmacii. Unii nu se protejează 
corespunzător, iar alții urmează un 
tratament greșit, luat, de cele mai 
multe ori, după ureche.

Când trebuie să se apeleze la 
medic? Cum se tratează corect gripa? 
Ce alimente ajută la vindecare? Cum 
se poate întări sistemul imunitar 
împotriva virozelor? Sunt întrebările 
pe care și le pune fiecare pacient care 
se confruntă cu această afecțiune.

O întrebare des întâlnită, pe care 
fiecare pacient și-o pune, este: ce 
facem dacă avem gripă? Răceala și 
gripa sunt diferite, simptomele nu 
sunt ușor trecute cu vederea, întrucât 
acestea se manifestă la nivel fizic și 
împiedică continuarea activităților 
zilnice.

Simptomatologia este de tip 
respirator, cu anumite particularități, 
în sensul că gripa este mult mai 
zgomotoasă din punct de vedere 
clinic. Asta înseamnă că starea 
generală este mai alterată decât 
în cazul tuturor celorlalte infecții 
respiratorii de natură virală.

Medicul de familie este cel la care 
trebuie să se apeleze atunci când 
apar semne ale bolii, întrucât el 
este în măsură să dea un tratament 
corespunzător sau, dacă este cazul, 
să trimită pacientul la un specialist, 
dacă simptomele sunt persistente. 
De asemenea, în cazul gripei, este 
necesar să nu se intre în colectivitate, 
să se stea la domiciliu până la 
terminarea tratamentului și încetarea 
simptomelor, după care, în urma 
consultării pacientului de către 
medicul de familie, acesta poate să-
și reia activitatea.

Prezentarea în colectivitate va fi 
decisă împreună cu medicul de familie 
și, de obicei, se face atunci când 
acesta consideră că nu există condiții 

de transmitere a infecției. Această 
situație apare în ziua a cincea, a 
șaptea de la debutul simptomelor 
și după cel puțin 24 de ore de 
afebrilitate.

Copiii sunt categoria de risc în 
ceea ce privește îmbolnăvirea. Mulți 
părinți duc copiii la școală chiar 
și atunci când le curge nasul sau 
tușesc, ceea ce face ca răspândirea 
gripei să fie foarte rapidă. În urma 
triajului epidemiologic care se face în 
școli, elevii sunt examinați de către 
un medic școlar, care verifică starea 
copiilor, urmând ca elevii ce prezintă 
simptomatologie să fie consultați și 
să li se administreze un tratament, 
timp în care vor sta la domiciliu.

În cazul copiilor, de exemplu, 
părinții pot ameliora simptomele cu 
antitermice și antitusive, dar aceasta 
nu exclude prezentarea la cabinetul 
medicului de familie.

Până în momentul în care copilul 
este consultat de către medicul de 
familie, se pot folosi antitermice. 
În cazul în care copilul este mai 
mare și tusea este chinuitoare, se 
pot administra antitusive. Sfatul 
medicilor de familie pentru părinți 
este ca aceștia să lase copiii să 
tușească, deoarece este necesar 
ca tusea să-și facă și ea efectul, 
având rolul de a mobiliza secrețiile 
pulmonare, astfel ca acestea să 
poată fi eliminate.

Numeroși pacienți nu merg la 
medic atunci când apar simptomele. 

Se duc la farmacie și iau câteva 
medicamente pentru răceală. Când 
acestea nu au efect, apelează 
la antibiotice. Se întâmplă ca 
tratamentul administrat să nu fie 
eficient deoarece aceștia nu suferă 
de răceală, iar atunci, ceea ce se 
poate face, este să apeleze la medic. 
Antibioticele sunt folosite greșit, 
de foarte multe ori, iar aceasta se 
întâmplă pentru că pacienții nu 
știu exact de ce suferă, nu știu 
când trebuie să ia tratament pentru 
răceală și când trebuie să îl ia pe cel 
de gripă.

Soluția la această nedumerire 
sunt antibioticele, pentru majoritatea 
dintre pacienți, însă antibioticele 
nu trebuie folosite în fazele inițiale 
ale gripei, ci doar atunci când se 
suspicionează o gripă suprainfectată 
cu o infecție bacteriană, dar aceasta 
este decizia medicului.

Pe lângă administrarea unui 
tratament, este foarte important să 
se țină cont de hidratarea corectă a 
organismului. Atunci când apare o 
îmbolnăvire, corpul de deshidratează, 
deci trebuie să se consume o 
cantitate mai mare de lichide, iar 
aici vorbim, pe lângă apă, de ceai, 
sucuri proaspăt stoarse, compoturi, 
supe. Trebuie asigurată o hidratare 
de doi-patru litri pe zi, cu lichide, care 
să ajute organismul să treacă mai 
ușor de această perioadă.

Hidratarea este esențială, dar și 
alimentația joacă un rol important 

pentru menținerea imunității în 
sezonul rece. Sunt de preferat 
legumele și fructele, care trebuie 
să fie folosite din abundență în 
alimentație. Fructele cele mai utile 
sunt cele care conțin vitamina C, 
precum citricele (portocale, lămâi 
etc.).

În sezonul rece trebuie purtată 
îmbrăcăminte groasă, călduroasă. 
Dacă afară plouă, se va folosi o 
pelerină de ploaie pentru protecție. Mai 
mult, practicarea unui sport este foarte 
importantă pentru că asigură o stare 
bună de sănătate. Un tonus psihic 
bun crește imunitatea și capacitatea 
de apărare împotriva virusurilor. Apoi 
există o serie de măsuri igienice pe 
care le cunoaștem foarte bine din 
pandemia de Covid-19, cum ar fi: 
evitarea contactului cu persoanele 
bolnave; spălatul pe mâini; evitarea 
atingerii nasului, gurii sau ochilor 
cu mâinile, dacă acestea nu au fost 
spălate în prealabil; păstrarea unei 
distanțe fizice cât se poate de mare 
față de ceilalți; purtarea măștii care 
acoperă gura și nasul; folosirea unei 
batiste nazale sau șervețele nazale de 
unică folosință.

Se poate întări sistemul imunitar 
împotriva virozelor prin vaccinare, și 
anume prin vaccin antigripal și vaccin 
anti Covid-19. De asemenea, se pot 
folosi anumite suplimente nutritive 
ce conțin vitamina C, D și zinc, 
care ajută la creșterea imunității în 
sezonul rece.



ACTUALITATE9 Miercuri, 18 Ianuarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 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 PTCZ PTTR Filiaşi - circ. JT nr. 3Filiaşi23.01
25.01

PTA Bărbărigeni, PTA Cuieni, PTA Roeşti, PTA 
Băjenari, PTA Băiaşa, PTA Ciocâltei, PTA Râpa 
Cărămizii, 

Roeşti09:30 - 17:30

PTA ChiriceştiLădeşti09:30 - 17:30
PTA Prundeni 3Prundeni09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

25.01

PTA Deservirea, PTA Liceu Industrial, PTA Sediu 
Sistem CaracalCaracal09:00-16:00
PTA 1 Fălcoieni-Strada PrincipalăPotcoava-

Sat 
Fălcoieni

09:00-12:00

PTA 2 Fălcoieni-Strada PrincipalăPotcoava-
Sat 

Fălcoieni

13:00-16:00

PTSol Irigaţii ALHS 2, PTA/PTSol SPA Drăgăneşti, 
PC CEF Astroenergy Stoicăneşti, PTAB 1, 2 CEF 
Astroenergy Stoicăneşti

Drăgăneşti, 
Stoicăneşti

09:00-17:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiLalelelor, 
Strada Aleea Muncii

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal08:00-12:00
Trafo 2 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal12:00-16:00

09:00 - 17:00 PTM Black Fox, PTAB AGROLAND, PT terţi: PTAB 
TUBOMET, PTAB SEMROM, PTA Plus Auto

Pieleşti20.01

09:00 - 17:00 PTA 3 Cetate - circ. JT nr. 1Cetate

23.01

PTA Irimeşti, PTA Palei, PTA Chirculeşti, PTA 
Cârlogani, PTA Moară Chirca (terţ)

Bălceşti09:30 - 17:30

PTCZ Bloc B1 Govora (zona blocuri, Liceul Băile 
Govora, blocul L)

Băile Govora09:00 - 15:00

PTA Copăcelu 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LEA JT PTA Rădăcineşti 2 - circuitul 3Berislăveşti09:00 - 17:00

Părinţii cer triaj epidemiologic în şcoli

Mai mulţi părinţi consideră necesar 
triajul epidemiologic recomandat de 
Ministerul Sănătăţii, după ce a crescut 
numărul cazurilor de gripă sezonieră, 
scrie site-ul Școala 9.

Părinţii spun că acest triaj nu are 
loc de fapt.

„Niciun triaj, doar o asistentă care 
a venit la ei şi le-a explicat regulile de 
igienă. În clasă au purtat mască fiica 
mea şi încă un elev. În plus, un băiat 
chiar era răcit”, a scris un părinte.

O altă mamă a precizat că nici 
la şcoala copilului ei nu s-au luat 
măsurile recomandate: „Care triaj? 
A intrat care cum a vrut. Mulţi copii 
tuşeau de numa-numa şi au rămas 
la şcoală, deci… Triaj doar pe hârtie”.

Unii părinţi consideră că familia 
este, înainte de toate, responsabilă. 
„Triaj, netriaj… Eu nu îmi trimit copilul 
bolnav la şcoală. Primul triaj e acasă”, 
a spus cineva.

Cu patru zile înainte să înceapă 
şcoala, după vacanţa de iarnă, 
ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, 
a declarat că România e în stare de 
alertă epidemiologică şi că se vor 
face recomandări, inclusiv pentru 
instituţiile de învăţământ.

Prima dintre ele este triajul zilnic, 
apoi cadrele didactice să folosească 
măşti de protecţie, „eventual şi copiii”.

Institutul Naţional de Sănătate 
Publică (INSP) a publicat recent 
raportul privind numărul cazurilor 
de gripă din perioada 1-8 ianuarie. 
S-au raportat 4.629, cele mai multe 
în Bucureşti, 1.343, şi în Braşov, 378.

Asistenţii medicali din şcoli ar 
avea responsabilitatea să verifice 
dacă elevii tuşesc, strănută sau 
au febră. Însă în puţine instituţii 
preuniversitare există cabinete 

medicale: doar în 1.732 de şcoli 
din urban şi în 53 din rural, potrivit 
datelor pe care tocmai le-a primit 
jurnalista Sorana Stănescu de la 
Ministerul Sănătăţii.
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Comoşteni - circ. JT nr. 1Gângiova

26.01
26.01

PTA Sţănculeşti 1, PTA Sţănculeşti 2, PTA Valea 
Ursului, PTA Seciu, PTA Cuci, PTA Dozeşti, PTA 
Căţetu, PTAB CEF Fârtăţeşti (terţ)

Fârtăţeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Zlătărei 4 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00
PTAB Jiblea Veche 3, PTA Gară Călimăneşti (terţ), 
PTA Școală Jiblea, PTAB Jiblea Veche 2, PTA Jiblea 
Veche 1, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Păuşa 3, PTA 
Staţie Tratare Păuşa (terţ), PTA Colonie ACH Păuşa 
(terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ ȘI CHE 
Turnu (terţ), PC Căciulata 1, PTAB Dastour (terţ), PTA 
Mănăstire Cozia

Călimăneşti09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

26.01

PTA 2 Oboga de Mijloc-Strada PrincipalăOboga09:00-12:00
PTA 3 Oboga de Sus-Strada PrincipalăOboga13:00-16:00
CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 21 Crişan 
III-Strada Lalelelor, Strada Armoniei

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 43 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 44 Caracal-Strada Aleea RăsărituluiCaracal12:00-16:00

09:00 - 17:00 PTA SI SPL 2 Ocolna, PT terţi: PTAB Potelu SolarAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 1Gighera

09:00 - 17:00 PT 660 - sat Branişte, PT 522 - sat Balta Verde, 
PT 647 - sat Balta Verde, PT terţi: PTAB 442 UM 
Romaneşti, PTA 753 Radu Sanda, PTA 692 Depozit 
Cherestea PF Todea, PTA 726 Darcoserv, PTA 626 
Elisiria, PTA 682 BB Brother, PTA 768 Kiss Naht, 
PTAB Bisa Eco Plast

Craiova, 
Podari

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

Campanie colectare gratuită deşeuri 
voluminoase, în Craiova

Vrei să scapi de deşeuri le 
voluminoase? Primăria Municipiului 
Craiova alături de Iridex Group 
Salubrizare derulează o campanie 
de colectare GRATUITĂ deşeuri 
voluminoase, pentru craioveni. Perioada 
de derulare a campaniei 5 ianuarie - 5 
martie 2022.

Cum se desfăşoară campania?
Craiovenii care locuiesc LA BLOC 

sunt rugaţi să depoziteze deşeurile 
voluminoase lângă platformele 
gospodăreşti aferente blocului în care 
locuiesc. În zona de blocuri, deşeurile 

abandonate se colectează zilnic din 
toate cartierele (Craioviţa Nouă, Brazda 
lui Novac, George Enescu, Nicolae 
Titulescu, Rovine, Lăpuş, 1 Mai, Valea 
Roşie şi Centru - Calea Bucureşti).

În zona de CASE se face colectarea 
în urma unei comenzi telefonice făcute 
la numărul de la dispecerat al societăţii: 
0251/979. În zona de case, campania 
se va derula conform următorului 
program:

1. Cartier Bariera Vîlcii - 5, 6, 9, 10 
Ianuarie; 3, 6, 7, 8 Februarie;

2. Cartier Brestei - 11, 12, 13, 16 
Ianuarie; 9, 10, 13, 14 Februarie;

3. Cartier Catargiu - 17, 18, 19, 20 
Ianuarie; 15, 16, 17, 20 Februarie;

4. Cartier Romaneşti 23, 25, 26, 
27 Ianuarie; 21, 22, 23, 24 Februarie;

5. Cartier Făcăi, Veterani 30, 31 
Ianuarie; 1, 2, 27, 28 Februarie; 1, 2, 
3 Martie.

Ce se poate preda în 
cadrul campaniei:
mobilier, comode, mese de cafea, 

de toaletă, decorative, mese de scris 
pentru copii, rafturi, etajere, covoare, 
carpete, canapele, paturi, dulapuri, 
birouri, scaune, banchete, saltele, 
oale, perdele, draperii, dulapuri de 
baie, lustre, tablouri, obiecte sanitare, 

căzi, vase de toaletă, robinete, cabine 
de duş, baterii sanitare, chiuvete, 
bideuri, capace vase de toaletă, 
lavoare, rezervoare de apă pentru vase 
de toaletă; obiecte mari de folosinţă 
îndelungată precum: calorifere fontă, 
calorifere aluminiu, uşi, tocuri de uşi şi 

tocuri de geamuri etc.

Ce nu se poate preda în 
cadrul campaniei:
NU se preiau deşeurile: reziduale, 

reciclabile, de construcţii, vegetale, 
periculoase, brazi.
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 2 Teslui, PT terţi: PTA Gospodărie Apă TesluiTeslui27.01

27.01

PTCZ VâlceanaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Lădeşti 1, PTA Lădeşti 2, PTA Măldăreşti 1, PTA 
Cermegeşti, PTA Popeşti Lădeşti, PTA Staţie Asfalt 
Drumuri Lădeşti, PTA Păsculeşti 1, PTA Păsculeşti 
2, PTA Fermă Păsculeşti (terţ), PTA Staţie Epurare 
Păsculeşti (terţ)

Lădeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Feţeni - circuitul spre SălişteaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Săliştea, PTAB Deep Forest (terţ), PTA Depozit 
Deşeuri Feţeni (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

27.01

PTCZ 11 Crişan II-Strada Aleea ViorelelorSlatina09:00-12:00
PTCZ 12 Crişan II-Strada Aleea ViorelelorSlatina13:00-16:00
PTA 2 Buşca, circuit 1-Strada GutuilorBuşca09:00 - 17:00

PTA 4 Văleni Olari, PTA 1, 2 Nicolae Titulescu
Văleni, 
Olari, 

Nicolae 
Titulescu

09:00 - 17:00

PTA 3, 4, 5, Nicolae Titulescu, PTA 1, 2, 3, 4, 5 
Crâmpoia, PTA Campus Școlar, PTA Zootehnie 
Crâmpoia, PTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Șerbăneşti, PTA 
Buta, PTA Gospodărie Apă Șerbăneşti, PTA F-ca de 
Cărămide Șerbăneşti, PTAB 1, 2 Agritrade

Nicolae 
Titulescu, 
Crâmpoia, 

Buta, 
Șerbăneşti

09:00 - 17:00

CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 12 Crişan II-Strada 
Lalelelor

Slatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 45 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 46 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal12:00 - 16:00
PTCZ 5 Crişan II-Strada Primăverii, Bloc FA 7, Scara ASlatina08:00 - 16:00

LEA JT PTA Bogosloveşti - circuitul 1Vlădeşti09:00 - 17:00

PTCZ Fabrica de PâineRâmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:0028.01

ZOO Craiova şi-a mărit familia 
cu două alpacale

De joi, 19 ianuarie, vizitatorii 
Grădinii ZOO din Craiova pot să 
vadă două noi exemplare superbe 
de Alpaca. În vârstă de doi ani, ele 
se află în ţarcul animalelor ierbivore, 
sunt foarte blânde şi s-au împrietenit 
deja cu îngrijitorii Grădinii.

Originară din Anzii Cordilieri, 
alpaca mai este cunoscută şi ca 
un animal-terapie pentru copiii cu 

autism. Alpaca se exprimă producând 
zgomote uşoare, dar şi executând 
vocalize, având vederea şi auzul 
excelente. De asemenea, se exprimă 
şi prin limbajul corpului, cum ar fi 
poziţionarea gâtului, a urechii şi a 
coapsei şi înclinarea capului.

Mereu cur ioase ş i  a tente , 
alpacalele sunt o atracţie pentru 
vizitatorii de toate vârstele. Odată cu 
aceste noi animale, colecţia Grădinii 
Zoologice a ajuns la 272 de exemplare 
din 40 de specii. Accesul la Grădina 
Zoologică din Craiova este gratuit.



PUBLICITATE9 Miercuri, 25 Ianuarie 2023

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

30.01

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

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

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

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

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

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

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

31.01

26.01

PTA Stănculeşti 1, PTA Sţănculeşti 2, PTA Valea 
Ursului, PTA Seciu, PTA Cuci, PTA Dozeşti, PTA 
Căţetu, PTAB CEF Fârtăţeşti (terţ)

Fârtăţeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Zlătărei 4 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00
PTAB Jiblea Veche 3, PTA Gară Călimăneşti (terţ), 
PTA Școală Jiblea, PTAB Jiblea Veche 2, PTA Jiblea 
Veche 1, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Păuşa 3, PTA 
Staţie Tratare Păuşa (terţ), PTA Colonie ACH Păuşa 
(terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ ȘI CHE 
Turnu (terţ), PC Căciulata 1, PTAB Dastour (terţ), PTA 
Mănăstire Cozia

Călimăneşti09:00 - 17:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

LES JT PTCZ Ostroveni 207 - circuitele 2 şi 7,
LES JT PTCZ Ostroveni 209 - circuitul 5,
LES JT PTCZ Ostroveni 211 - circuitul 7

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

PTAB Annabella 1 BăbeniBăbeni09:00 - 17:00

PTAB OcniţaOcnele 
Mari09:00 - 16:00

PTA Coşota, PTCZ Complex Ocnele Mari, PTA Ocnele 
Mari, PTA Blocuri Ocnele Mari, PC Salină Ocnele Mari, 
PTA Cărpiniş 1, PTAB Cărpiniş 2, PTA Goruniş, PTA 
Câmp 2 Sonde (terţ), PTAM Decantor (terţ), PTAB 
Sare 2 (terţ), Staţia Salina (terţ), PTA Tuf Vulcanic 2 
(terţ)

Ocnele 
Mari

Două 
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
09:00 - 16:00

PTA BraviţaRâmnicu 
Vâlcea

Două 
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
09:00 - 16:00

LEA JT PTA Bumbueşti - circuitul 2Boişoara09:30 - 17:30

PTA Buleta 1 - zona PrimărieiMihăeşti09:00 - 12:00
PTA CoşaniFrânceşti12:00 - 14:00
PTA IAS GaliceaGalicea14:00 - 16:00

PTCZ ICF TroianuRâmnicu 
Vâlcea09:00 - 14:00

PTCZ Ferma Pui BăbeniBăbeni09:00 - 16:00
PTA Vaideeni 1, PTA Vaideeni 2, PTA Vaideeni 3, PTA 
Vaideeni 4, PTA Vaideeni 5, PTAB Vaideeni 6, PTA 
PTTR Vaideeni, PTA Izvorul Rece 1, PTAB Izvorul 
Rece 3

Vaideeni09:00 - 13:00

PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2, PTAB Rugetu 3, PTAB 
Rugetu 4, PTA Slătioara Sfat, PTA Staţie Sortare 
Capitrans (terţ)

Slătioara13:00 - 17:00

01.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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 Babuieşti 2

PTAB Dem Rădulescu 3

LEA JT PTA Bumbueşti – circuitul 1

PTA Tabăra Brădişor (terţ)

PTA Popeşti 1, PTA Popeşti 2

PTA Ruda 1

PTAB Bujoreni 3Bujoreni09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:30 - 17:30

09:00 - 17:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Dăeşti

Râmnicu 
Vâlcea

Boişoara

Malaia

Goleşti

Budeşti

26.01

PTA 2 Oboga de Mijloc-Strada PrincipalăOboga09:00-12:00
PTA 3 Oboga de Sus-Strada PrincipalăOboga13:00-16:00
CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 21 Crişan 
III-Strada Lalelelor, Strada Armoniei

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 43 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 44 Caracal-Strada Aleea RăsărituluiCaracal12:00-16:00
PTCZ 1 Crişan I-Strada Independenţei, Bloc M1, M2Slatina08:30 - 16:30

25.01

PTA Deservirea, PTA Liceu Industrial, PTA Sediu 
Sistem CaracalCaracal09:00-16:00

PTA 1 Fălcoieni-Strada Principală
Potcoava-

Sat 
Fălcoieni

09:00-12:00

PTA 2 Fălcoieni-Strada Principală
Potcoava-

Sat 
Fălcoieni

13:00-16:00

PTSol Irigaţii ALHS 2, PTA/PTSol SPA Drăgăneşti, 
PC CEF Astroenergy Stoicăneşti, PTAB 1, 2 CEF 
Astroenergy Stoicăneşti

09:00-17:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiLalelelor, 
Strada Aleea MunciiSlatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal08:00-12:00
Trafo 2 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal12:00-16:00

PTCZ PTTR 1-Strada Aleea Lalelelor, Bloc FA 15, 
Scara B, D

Slatina08:00 - 16:00

Drăgăneşti, 
Stoicăneşti

PTA 1 Bârza circuit 1Bârza09:00 - 17:00
Celula 20 kV sosire din LEA F- ca de Mobilă, PTCZ SC 
Sucidava SA CorabiaCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 29 Ecaterina Teodoroiu - străzile: 
Dorobanţi, Cireşoia, Văilor, Cuza VodăSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 24 Ecaterina Teodoroiu - străzile:  
Drăgăneşti, Ecaterina TeodoroiuSlatina12:00 - 16:00

PTA Fabrica de Cărămidă Vitomireşti Vitomireşti09:00 - 17:00

01.02



SPECIAL9 Joi, 26 Ianuarie 2023

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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. 

PTCZ Pompe Apă BujoreniRâmnicu 
Vâlcea13:00 - 16:00

PTCZ Rase Grele MihăeştiMihăeşti09:00 - 16:00
PTA Izvorul Rece 2, PTA Cornetu, PTA Cerna, PTA 
MariţaVaideeni09:00 - 16:00

02.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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: Celula 20 kV trafo 1+Trafo PA 6.1 Corabia - străzile: 

C. A. Rosetti, Popa ȘapcăCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 30 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Văilor, 
Ecaterina TeodoroiuSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 32 Ecaterina Teodoroiu - str. VăilorSlatina12:00 - 16:00
PTA 2 Corbu, circuit 1Corbu09:00 - 17:00

02.02

Craiovenii au râs cu lacrimi la filmul 
„Taximetrişti”

„Taximetrişti” este o comedie 
regizată de Bogdan Theodor Olteanu 
şi scrisă alături de Adrian Nicolae, ce îi 
are ca protagonişti pe Liviu (Rolando 
Matsangos) şi Lică (Alexandru Ion). 
Aceştia sunt doi taximetrişti care 
încearcă să supravieţuiască unei 
ture de noapte în care fiecare client 
are o problemă şi fiecare cursă e o 
aventură.

Comedia a ajuns în 82 de 
cinematografe din 47 de oraşe din 
ţară, din 20 ianuarie, şi a beneficiat de 
o lansare simultană în Moldova. Luni, 
23 ianuarie, de la ora 18.30, la Inspire 
Cinema VIP Electroputere a avut loc 
o proiecţie specială „Taximetrişti” 
în prezenţa regizorului Bogdan 
Theodor Olteanu, a co-scenaristului 

Adrian Nicolae şi a actorilor Rolando 
Matsangos şi Vlad Ionuţ Popescu.

Craiovenii s-au arătat extrem de 
receptivi şi au gustat din plin glumele 
şi umorul din film. De la început 
şi până la sfârşit oamenii au râs şi 
unii chiar şi-au exprimat regretul 
că filmul n-a durat mai mult. Prima 
întrebare pusă regizorului a fost când 
urmează partea a doua. Acesta a 
spus că se gândesc la o continuare 
şi că deocamdată sunt în discuţii cu 
platformele de streaming pentru ca 
filmul să fie disponibil şi după ce nu o 
să mai ruleze în cinematografe.

„Scenele din maşină au fost 
filmate de pe o platformă care era 
foarte sensibilă la gropi. Am înjurat 
cred că toţi primarii pe care i-a avut 
Bucureştiul. O altă problemă pe care 
nu am anticipat-o a fost lumina. A 
trebuit să compensăm ca să nu fie ca 

o discotecă taxiul. În Bucureşti sunt 
lumini pe sodiu, pe neon, tot felul de 
sisteme de iluminare. Am avut cadre 
pe care a trebuit să le aruncăm la 
gunoi pentru că oamenii claxonau 
să ne întrebe ce facem acolo”, a spus 
co-scenaristul Adrian Nicolae.

„Bugetul pentru film e confidenţial, 
iar sursele de finanţare sunt private. 

Bugetul nu e foarte mare, dar nici 
foarte mic. Știu 5 filme făcute în 
România mai scumpe decât acesta”, 
a spus regizorul. „Eu nu ştiu 5 mai 
ieftine. Încerc să mă gândesc dacă 
din fală ai adăugat <<nici prea 
mic>>”, a ţinut să completeze Adrian 
Nicolae, moment care a stârnit din 
nou râsete.



EDUCAȚIE9 Vineri, 27 Ianuarie 2023

PUBLICITATE

Simularea pentru Evaluarea Națională în 
2023 începe pe 20 martie, iar cea pentru 

BAC în perioada 27-30 martie

Simularea pentru Evaluarea 
Națională 2023 are loc în perioada 
20-22 martie, iar cea pentru examenul 
de Bacalaureat 2023 va fi organizată 
între 27 martie și 30 martie, a anunțat 
Ministerul Educației.

„Am aprobat Ordinul privind 
organizarea simulării Evaluării naționale 
pentru absolvenții clasei a VIII-a și a 
simulării probelor scrise ale examenului 
național de Bacalaureat, în anul școlar 
2022 - 2023”, conform sursei citate.

„Notele obținute la simulările 
naționale nu se trec în catalog. Prin 
excepție, la solicitarea scrisă a elevului, 
notele obținute la simulările naționale 
pot fi trecute în catalog”, precizează 
Ministerul Educației.

Calendarul simulării Evaluării 
Naționale 2023 pentru absolvenții 
clasei a VIII-a
20 martie 2023: Limba şi literatura 

română - probă scrisă
21 martie 2023: Matematică - probă 

scrisă
22 martie 2023: Limba şi literatura 

maternă - probă scrisă
29 martie 2023: Comunicarea 

rezultatelor

Calendarul simulării probelor scrise
ale examenului național 
de Bacalaureat 2023
27 martie 2023: Proba E) a) - probă 

scrisă - Limba şi literatura română
28 martie 2023: Proba E) c) - probă 

scrisă - proba obligatorie a profilului
29 martie 2023: Proba E) d) - probă 

scrisă - proba la alegere a profilului şi 
specializării

30 martie 2023: Proba E) b) - probă 
scrisă - Limba şi literatura maternă

6 aprilie 2023: Comunicarea 
rezultatelor

Ordinul a fost trimis spre publicare 
în Monitorul Oficial.

Vera IONESCU



SPORT10 Luni, 30 Ianuarie 2023

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie 

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

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

PTA Goranu 4Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 15:00

PTA Teiuş 1, PTAB Teiuş 2, PTA Buneşti 5Buneşti09:00 - 16:00
06.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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. 

Trafo 1 PTCZ Tipografie - străzile: Aleea Tipogradului, 
Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 12:00

Trafo 2 PTCZ Tipografie - străzile: Aleea Tipogradului, 
Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina12:00 - 16:00

Celula 20 kV sosire din PTCZ 6.16 - străzile: 
Bulevardul 1 Mai, C. A. Rosetti, Ion Heliade Rădulescu

Corabia08:00 - 16:00

06.02

Trafo 2 PA 6.1 Corabia - străzile: C. A. Rosetti, Popa 
Șapcă, Bulevardul Carpaţi

Corabia08:00 - 16:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 4 Afumaţi - circ. JT nr. 1+2Afumaţi

06.02

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

09:00 - 17:00 PT 241 - cart. Valea Roşie, Șc. Gen. nr. 31, străzile: 
Vântului, Rovinari, Bobâlna, A. Vlaicu, zona 
blocurilor: S1, S2, S3, S4, S5, S6,  S7, S8, S9,S10,  
S11, S12, S13, S14, S15,  T2, T3, T4, T5, T6, T7

Craiova

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

09:00 - 17:00

PTA IMA Bârca, PTA 2 Bârca, PTA CAP Bârca Sud 
(Drumul lui Lenin), PTA Moară Bârca, PTA IAS Bârca, 
PTA 4 Bârca, PTA 1 Bârca, PTA Solar Bârca, PTA 3 
Bârca (CV), PT terţi: PTA CAP Bârca, PTA Gospodărie 
Apă Bârca, PTA LUZARDO, PTCZ SPP 18

Bârca, 
Gighera

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

01.02

09:00 - 17:00 PT 661 - cart. Izvorul Rece (integral), PT 555 - cart. 
Izvorul Rece, str. Maria Rosetti - circ. JT. nr. 4

Craiova

Simona Radiş, desemnată „Sportiva Anului 2022”. 
4 trofee pentru Federaţia Română de Canotaj!

Cei mai valoroşi sportivi ai Federaţiei 
Române de Canotaj au fost premiaţi, 
alături de antrenorul Antonio Colamonici, 
în cadrul Galei „Sportivul Anului”, 
organizată joi, 26 ianuarie, de Ministerul 
Sportului, la Opera Naţională din 
Bucureşti. Federaţia Română de Canotaj 
a fost cea mai premiată federaţie sportivă 
în cadrul galei, primind nu mai puţin de 
patru trofee. Premiile au fost acordate 

sportivilor cu cele mai bune performanţe 
în 2022, în urma nominalizărilor făcute de 
Asociaţia Presei Sportive.

Simona Radiş a fost desemnată 
„Sportiva Anului” după ce a reuşit o 
performanţă extraordinară în 2022, când 
a devenit dublă campioană europeană 
şi mondială, atât la dublu vâsle feminin 
(W2x), cât şi în barca de 8+1 feminin 
(W8+). Simona este prima canotoare 

din lume care a câştigat două medalii de 
aur în mai puţin de o oră, la Campionatul 
Mondial din 2022.

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au 
primit din partea Ministerului Sportului 
trofeul la categoria „Echipa anului - feminin 
sporturi individuale”. Cele două sportive 
sunt campioane olimpice la Tokyo 2020, 
duble campioane europene în 2022, atât 
la dublu vâsle feminin (W2x), cât şi la 8+1 
feminin (W8+), dar şi campioane mondiale 
în 2022 la dublu vâsle feminin (W2x).

Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, 
componenţii bărcii de dublu rame 
masculin (M2-), au fost desemnaţi 
de Ministerul Sportului drept „Echipa  
anului - masculin sporturi individuale”. 
Campioni mondiali şi europeni în 2022, 
Marius şi Sergiu au devenit primii canotori 
români din istorie cu titlu mondial în proba 
de dublu rame masculin (M2-), aceeaşi 
în care tot anul trecut au cucerit şi aurul 
european.

Antonio Colamonici, antrenor principal 
Loturi Olimpice de Seniori şi Tineret U23 
în cadrul Federaţiei Române de Canotaj, 
a primit premiul la categoria „Antrenorul 
Anului”. Rolul antrenorului este esenţial 
în succesul unor sportivi de performanţă, 
întrucât el este cel care vede potenţialul 
sportivilor, îl fructifică şi îi motivează pe 
aceştia să ajungă la cel mai înalt nivel.

La eveniment a participat şi Elisabeta 
Lipă, preşedintele Federaţiei Române de 
Canotaj, care este întotdeauna alături 
de sportivi, precum şi o parte din staff-ul 
Federaţiei Române de Canotaj.

„Vreau să trimit felicitările mele 

Ministerului Sportului, domnului ministru 
Eduard Novak şi tuturor celor implicaţi 
în organizarea acestui eveniment, care 
a celebrat performanţa la cel mai înalt 
nivel. Sportivii muncesc atât de mult şi 
merită astfel de momente, în care munca 
lor şi rezultatele extraordinare să le fie 
recunoscute şi premiate. Mă bucură foarte 
mult că Federaţia Română de Canotaj a 
luat acasă 4 dintre cele 14 premii acordate 
seara trecută, după un an 2022 în care 
sportivii au demonstrat excelenţă la cele 
mai importante competiţii internaţionale. 
Felicitări, Simona! Felicitări, Ancuţa! 
Felicitări, Marius şi Sergiu! Felicitări, Antonio 
Colamonici! Avem o echipă puternică, 
unită şi sunt sigură că vom demonstra 
în continuare chiar mai mult decât am 
făcut-o până acum. Mulţumim Ministerului 
Sportului şi Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român pentru susţinere, Asociaţiei Presei 
Sportive pentru nominalizări şi tuturor 
partenerilor noştri fiindcă fără sprijinul lor 
constant, nimic din toate acestea nu s-ar 
putea întâmpla”, a declarat Elisabeta Lipă, 
preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.

Federaţia Română de Canotaj



ACTUALITATE9 Marți, 31 Ianuarie 2023

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. 

PTCZ Fabrica de Cărămidă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu09:00 - 12:00
07.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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. 

Profi - Cel 20 kV Trafo 1 - PTCZ Treaptă II Uzina de 
Apă - străzile: Primăverii, Aleea RozelorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 50 Caracal - străzile: Aleea Rasăritului,                     
1 Decembrie 1918Caracal12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 52 Caracal - străzile: Mihai Eminescu, 
Parângului

Caracal08:00 - 16:00

07.02

PTA 1 Voineasa Mare, circuit 1 - str. PrincipalăVoineasa08:00 - 16:00

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE 2023

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 Meteor Bechet - circ. JT nr. 1Bechet07.02
09:00 - 17:00 PT 730 - străzile: Geniştilor, Drumul Apelor, Aleea 4 

Bambusului, circ. JT. nr. 2
Craiova, 

Malu 
Mare

09:00 - 17:00 PT 342 - cart. Craioviţa Nouă, străzile: Gheţişoarei, 
Magnoliei, Ion Vasilescu, zona blocurilor: 159, 161, 163

Craiova

09:00 - 17:00 PT OcolnaAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PT 156 - str. Caracal, ateliere DIFCraiova

09:00 - 17:00 PT 22 - străzile:Theodor Aman, Lipscani, Romain 
Rolland, Olteţ, Griviţa Roşie şi societăţile aflate la 
parterul blocurilor din zonă

Craiova

09:00 - 17:00 PT 440 - străzile: Madona Dudu, Sf. Dumitru, blocurile: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi societaţile de la parterul blocului, 
Cinema Modern, Banca Unicredit Ţiriac, CEC

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Fermă Cârcea - circ. JT nr. 2Cârcea

09:00 - 17:00 PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 1Ghindeni
09:00 - 17:00 PTA Dobromira - circ. JT nr. 2Vârvoru 

de Jos

PTA Buneşti 1, PTA Buneşti 2, PTA Buneşti 3, PTA 
Buneşti 4, PTA Buneşti 6, PTA Buneşti Treime, PTA 
Pompe Apă Buneşti, PTA Balastieră Buneşti (terţ), 
PTA Promosort Buneşti (terţ)

Buneşti09:00 - 16:00

PTA GătejeştiBăile 
Govora

09:00 - 16:00

Administratorii 
Deltei Dunării vor ca 
pescuitul sportiv să 
fie din nou taxat

Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării (ARBDD) caută soluţii 
pentru ca pescuitul sportiv în 
rezervaţie să fie taxat, după ce legea 
nr. 1/2017 privind eliminarea unor 
taxe şi tarife le-a permis celor care 
practică acest sport să aibă acces la 
resursa piscicolă doar pe baza plăţii 
tarifului de acces în Deltă şi a unui 
permis de pescuit sportiv/recreativ 
eliberat de instituţie gratuit.

Guvernatorul Rezervaţiei, Gabriel 
Marinov, a declarat că doreşte taxarea 
pescuitului sportiv/recreativ în Deltă, 
însă până acum juriştii instituţiei 
nu au găsit nicio modalitate de a o 
introduce.

„Dorim ca pescuitul recreativ-
sportiv să fie taxat. Taxa va face 
obiectul unei dezbateri publice la nivel 
naţional, pentru că în Delta Dunării 
vin pescari din toată ţara. Anul trecut, 
am eliberat 133.280 de permise 
de pescuit sportiv. Toate ar aduce 
venituri la bugetul Rezervaţiei”, a 
menţionat Marinov pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, viitoarea taxă 
de pescuit sportiv în Deltă va fi 
diferenţiată în funcţie de zonă.

Referindu-se la propunerea pentru 

modificarea tarifelor de acces în Deltă 
înaintată anul trecut Ministerului 
Mediului, guvernatorul Rezervaţiei a 
menţionat că, deocamdată, aceasta 
nu a fost aprobată.

În momentul de faţă, pescarii 
sportivi care ajung în deltă trebuie 
să plătească tariful de acces în 
Rezervaţie şi să-şi obţină gratuit 
permisul de pescuit sportiv/recreativ 
de la ARBDD.

Tariful de acces pentru o zi în 
Deltă este de 5 lei de persoană iar 
cel pentru un an - de 30 de lei. 
Propunerea Administraţiei Deltei 
este ca actualul tarif de acces pe an 
pentru o persoană să fie taxa pe o zi, 
iar viitorul tarif de acces pentru un an 
pentru o persoană să fie de 200 de lei.

Vera IONESCU

Foto: arhivă


