
ACTUALITATE9 Miercuri, 1 Februarie 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. 

PTAB Galerii Artă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

PTAB Parc Industrial 1 Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

08.02

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. 

Cel 20 kV sosire PTCZ Tipograf - străzile: Aleea 
Tipografului, Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

08.02

PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00PTA Puţ Apă Bârzeşti, PTA Negruleşti 1, PTA 
Negruleşti 3

Bărbăteşti09:00 - 17:00

PTA Mobirom Costeşti (terţ)Costeşti09:00 - 17:00

PTAB Sonda 608 Govora, PTA Curături, PTAB Bloc 1 Govora, PTCZ Bloc 2 Govora - zona centrală, Primărie
Băile 

Govora
08:00 - 11:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti14:00 - 17:00
03.02

PTA Orleştii de Sus 1, PTA Orleştii de Sus 2, PTA 
Orleştii de Sus 3, PTA Orleştii de Sus 4, PTA Orleştii 
de Jos 2, PTA Vinalcool Orleşti, PTA CAP Orleşti (terţ)

Orleşti09:00 - 17:00

Celula 20 kV plecare PTCZ 6.167 - străzile: C. A. 
Rosetti, Popa Șapcă, Cuza VodăCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 36 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, VăilorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 35 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, Plevnei, Văilor

Slatina12:00 - 16:00

03.02

PTA Foraj Ciureşti circuit 1Ciureşti09:00 - 17:00

Comercianţii de băuturi care nu se înscriu 
în platforma RetuRO, amendaţi

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, 
a avertizat, marţi, într-o postare pe 
pagina sa de Facebook, că Garda de 
Mediu va da amenzi între 20.000 şi 
40.000 de lei pentru comercianţii de 
băuturi care nu se înscriu în platforma 
RetuRO până pe 28 februarie.

„De la magaz ine le mic i  la 
supermarketuri, de la producătorii de 
apă minerală la sectorul HoReCa, toţi 
producătorii şi comercianţii de băuturi 
trebuie să se înregistreze în baza 
de date a Sistemului de Garanţie-
Returnare”, subliniază ministrul.

Înscrierea este obligatorie şi 
se face pe platforma RetuRO, pe 
site-ul www.returosgr.ro. Astfel, 
comercianţi i ,  producători i  sau 
importatorii de băuturi în ambalaje 
de unică folosinţă din plastic, sticlă 
sau metal, cu volume între 0,1 litri 
şi 3 litri inclusiv, şi cei din domeniul 
HoReCa au obligaţia legală de a se 
înregistra până la pe 28 februarie.

„Nerespectarea acestei obligaţii 

va fi sancţionată de Garda Naţională 
de Mediu cu amendă cuprinsă între 
20.000 şi 40.000 de lei”, precizează 
ministrul.

Acesta aminteşte că, prin Sistemul 
de Garanţie-Returnare (SGR), PET-
urile, sticlele şi dozele de bere nu 
vor mai ajunge în râuri sau să 
polueze terenurile agricole, afectând 
sănătatea noastră, ci vor fi reciclate 
şi reutilizate.

Cetăţenii vor avea de urmat trei 
paşi:

- vor plăti o garanţie de 50 de 
BANI atunci când cumpără o băutură 
de la un comerciant,

- după golirea ambalajului, va 
trebui să îl returneze în orice magazin 
din România,

- în schimbul ambalajului gol, 
consumatorul va primi înapoi, pe loc, 
valoarea garanţiei plătite iniţial.

Sistemul de Garanţie-Returnare va 
deveni funcţional în România începând 
cu data de 30 noiembrie 2023, iar 
de la acel moment, la cumpărarea 
unei băuturi din categoriile apă, 
băuturi răcoritoare, bere, vin sau 
băuturi spirtoase de la un comerciant, 

consumatorii vor plăti o garanţie 
de 0,50 lei, care va fi recuperată 

odată cu returnarea ambalajului, 
informează g4media.ro.



PUBLICITATE9 Joi, 2 Februarie 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 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. 

Cel 20 kV plecare PA Crişan III - str. Aleea RozelorSlatina08:00 - 16:00
Trafo 1 PTCZ Siloz Caracal - str..SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Siloz Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

09.02

PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00

PTAM Dealul Malului Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

PTA Pietrari 1, PTA Pietrari 2, PTA Pietrari 3, PTA 
Pietrari 4, PTA Pietrari 5, PTAB Pietrari 6, PTAB 
Pietrari 7, PTAB Cuculici 1, PTAB Cuculici 2, PTA 
Gospodărie Apă Pietrari, PTAB Angheleşti, PTA 
Confer Pietrari (terţ), PTA Voinescu (terţ)

Pietrari09:00 - 17:00
09.02

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 4.973, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 32733, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 1.000, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 30063, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă totală 
de 2.843, compus din suprafeţele de 2.000mp şi 843mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoeşti, situat în satul Prunet, comuna Bratovoeşti, 
T58 P347, număr cadastral 30060, respectv 30064, în vederea desfăşurării 
activităţi turistice. Documentaţia de participare se poate solicita şi obţine 
de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul este de 10Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, ora 10.00. Data-limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 23.02.2023, ora 09.30, 
la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, 
nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc în data de 23.02.2023, ora 
10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 3.100, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 32735, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 632mp, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T5 P166, lot 15, număr cadastral 40868, 
în vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.



ACTUALITATE9 Vineri, 3 Februarie 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 – 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. 

CTI 20 kV Trafo 2 PTCZ Treaptă II Uzina de Apă - 
străzile:  Primăverii, Aleea Rozelor

Slatina08:00 - 16:00

PTAB Braneţ - străzile: Principală, PrimăveriiBraneţ08:00 - 16:00
PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva 
de Jos

09:00 - 16:00
10.02

PTAB Centrul Tineret Brezoi (tert), PTAB Penny 2 
Brezoi, PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA 
Fundaţie Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA 
Vultureasa, PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater 
Cosmotec (terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), 
PTA Staţie Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui 
Stan, PTCZ Staţie Tratare Apă Valea lui Stan (terţ)

Brezoi09:00 - 17:00

PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Mălaia09:00 - 17:00

10.02 PTA Bârlogu, PTA Mogoşeşti, PTA Budurăşti, 
PTA Stoeneşti 1, PTA Stoeneşti 2, PTA Smeurăt 
1, PTA Smeurăt 2, PTA Smeurăt 3, PTA Gruieri, 
PTA Dobriceni 1, PTA Dobriceni 2, PTA Staţie Apă 
Stoeneşti (terţ)

Stoeneşti09:00 - 17:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti09:00 - 17:00

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

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
PTA CAP Nou Clocociov - străzile: Milcovului, Poenii, 
Boiangiului

Slatina-
Cartier 

Clocociov

09:00 - 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

10.02

09:00 - 17:00 PTA 1 Plosca - circ. JT nr. 1, PTA CAP Plosca - circ. JT 
nr. 1

Bistreţ

09:00 - 17:00

PT 364 - cart. Craioviţa, zona blocurilor:  171A, 171B, 
171C, 171D, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 171J, 
172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, Şc. Gen. Nr. 34, 
PT 363 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Gorunului, 
Elena Farago, bld. Oltenia, zona blocurilor: 143, 144, 
145, 169 A, 169 B, 169C, 169D, 169E, 170A, 170B, 
170C, 170D, 170E, 170F, 170G, 170H, 170I, 170K, 
170L, 170J

Craiova

09:00 - 17:00 PT 347 - cart. Craioviţa Nouă, str. Constantin Hotzu, 
bld. Oltenia, zona blocurilor: 152A, 152B, 152C, 152D, 
152E, 152F, 152G, 151A, 151B, 151C,  150A, 150B, 
150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150I, 150K, 
150L

Craiova

Craiova. Prinse când 
se aprovizionau de la 
containerele speciale 

pentru colectarea 
hainelor

Mai multe persoane au fost 
sancţionate de poliţia locală după 
ce au fost prinse că se aprovizionau 
gratuit de la containere speciale 
pentru colectarea separată a 
deşeurilor textile. Imaginile filmate 
de trecători au fost postate pe reţele 
sociale.

„Persoanele din imaginile ce au 
fost postate de cetăţeni pe Facebook, 
au fost depistate şi identificate de 
către poliţiştii locali, fiind aplicate 
sancţiunile prevăzute de lege, iar 
hainele au fost predate operatorului 
autorizat”, au anunţat poliţiştii locali.

În municipiul Craiova au fost 
amplasate 16 containere speciale 

pentru colectarea separată a 
deşeurilor textile, unde cetăţenii pot 
depune articolele de îmbrăcăminte 
şi încălţăminte, pe care nu le mai 
folosesc.

Vera IONESCU

Foto: Facebook/Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova



PUBLICITATE9 Luni, 6 Februarie 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 13 IANUARIE – 19 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 13 FEBRUARIE – 19 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. 

PTA Cucuieti, PTA Moara Cucuieti, PTA Epurare 2, PTA 
2 Valea Fetii

Cucuieşti, 
Valea Fetii

09:00 - 17:00
PTA Călineşti 2Brezoi08:00 - 12:00
PTCZ Pompe Apă CăciulataCălimăneşti12:30 - 15:0013.02
PTA Buciumeni 1, PTA Buciumeni 2, PTA Geamăna, 
PTA Drăgoeşti 3

Drăgoeşti09:30 - 17:30

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 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

13.02
09:00 - 17:00 PTA 5 Leu - circ. JT nr. 1+2, PTA 7 Leu - circ. JT nr. 1Leu

09:00 - 17:00 PTCZ Școală Specială Işalniţa, PTAB 1 IşalniţaIşalniţa

Cel 20 kV sosire PTCZ Tipograf - străzile: Aleea 
Tipografului, Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

08.02

PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00

PTAB Galerii Artă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

PTAB Parc Industrial 1 Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

08.02 PTA Puţ Apă Bârzeşti, PTA Negruleşti 1, PTA 
Negruleşti 3

Bărbăteşti09:00 - 17:00

PTA Mobirom Costeşti (terţ)Costeşti09:00 - 17:00
PTA Verdea 1Suteşti09:00 - 13:00

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 13.00, 
LICITAŢIE (a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului 
RISTEA DANIELA: 

           a) casa de locuit cu regim de înălţime P+2E, în suprafaţa desfasurata de 900 mp, construita 
din caramida, cu finisaje în stare foarte buna, terenul aferent în suprafaţa de 1.521 mp masurati (2.157 
mp din acte) aparţine altei persoane şi nu face obiectul raportului de evaluare, fără CF si nr. Cadastral, 
situata în localitatea DRAGANESTI-OLT, str. FANTANELE, nr. 1, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 229.500 
lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 23.02.2023, ora 14.00, LICITAŢIE (a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri 
imobile, proprietate a debitorului RISTEA DANIELA: 

           a) casa de locuit cu regim de înălţime P+2E, în suprafaţa desfasurata de 975 mp, 
construita din caramida, cu finisaje în stare foarte buna, terenul aferent în suprafaţa de 1.521 mp 
masurati (2.157 mp din acte) aparţine altei persoane şi nu face obiectul raportului de evaluare, 
fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea DRAGANESTI-OLT, str. FANTANELE, nr. 1, jud. OLT, 
pret de pornire al licitaţiei 151.500 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 28.02.2023, ora 10.00, LICITAŢIE (a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, 
proprietatea debitorului GIURESCU MIHAI BOGDAN:  

  - Autoturism BMW 530 D, culoare gri, an fabricaţie 2003, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare 
BH 1534 AK, înmatriculat în Bulgaria, autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. 
Mehedinţi, nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 7.900 lei.

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

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati 
sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la 
data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări sil ite 
cazuri speciale - Serviciul executări sil ite cazuri speciale regional Craiova, organizează în 
data de 28.02.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  
bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI BIRITA : 

- casa de locuit, în suprafaţa  construită la sol de 45 mp, cu regim de înălţime P, 
construita din lemn, acoperită cu ţiglă, stare avansată de degradare şi teren intravilan 
în suprafaţă de 470 mp, fără CF si nr. Cadastral, situate în localitatea STREHAIA, str. 
CERNA, nr. 8, jud. MEHEDINȚI, pret de pornire al l icitaţiei 19.000 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

         Participantii la l icitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare 
la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii l icitatiei.
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PUBLICITATE

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 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

16.02 09:00 - 17:00 PT 792 - str. VeteranilorCraiova
09:00 - 17:00 PT 15 - Grădina Botanică, str. Nicolae  Titulescu, Complex 

Groapă, zona blocurilor: H1, H2, H3, G2, G1A, G1B, I1, 
I2, I3, I4, I5, A1,  A2, A3, A4

CraiovaLucrările 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 13 IANUARIE – 19 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:

16.02
PTA Păuşa 2Călimăneşti08:00 - 12:00
LEA JT PTA Filtre Păuşa - circuitul spre Mânăstirea 
Stănişoara

Călimăneşti12:00 - 17:00

PTCZ Uzină GovoraBăile 
Govora

09:00 - 15:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 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. 

Cel 20 kV Stadion SL. sosire LEA 20 kV- PTAB Stadion 
- străzile: Grădişte, Abatorului

Slatina13:00 - 16:00

PTA Service Auto Samir, PTCZ SA Comsuiztes Izbiceni, 
PTA Crop Grain, PTA Staţie Epurare SA Comsuitest 
Izbiceni, PTCZ Si CHE Izbiceni

Izbiceni, 
Giuvărăşti10:00 - 16:00

PTA Jitaru, PTA CRR Jitaru Jitaru 08:45 - 15:30
PTA 1 BăleasaBăleasa12:00 - 16:00

16.02

PTA 2 BăleasaBăleasa09:00 - 12:00

Cel 20 kV plecare 1 PTCZ IIL Oltul- PTAB Stadion Slatina08:00 - 12:00

Cel 20 kV Stadion SL. sosire LEA 20 kV- PTAB Stadion 
- străzile: Grădişte, Abatorului

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 6.100 - străzile: Bulevardul Carpaţi, 
Bulevardul Bucureşti, C.A Rosetti

Corabia08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 6.136 - străzile: Bulevardul Carpaţi, 
Bulevardul Bucureşti, C.A Rosetti

Corabia12:00 - 16:00

09:00 - 17:00 PT 140 - MitropolieCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane



EVENIMENT9 Vineri, 10 Februarie 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 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

17.02 09:00 - 17:00
PTA 1 Greceşti (V. Stanciului) - circ. JT nr. 1, PTA 2 
Greceşti (V. Stanciului) - circ. JT nr. 1+2

Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PT 245 -  Club  Electroputere, Grădiniţă - str. Putnei, cart.  
Calea Bucureşti, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, 
P1, str. Spania, zona blocurilor: H4, H5, H6, H7, H8, str. 
Humuleşti

Craiova

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 13 IANUARIE – 19 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:

17.02
PTA Buciumeni 2Drăgoeşti09:30 - 17:30
PTAM Dealul Malului Râmnicu VâlceaRâmnicu 

Vâlcea
14:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 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. 

CTS 20 kV Trafo 1 PTAB 2 Bârza – str. TeişBârza08:00 - 16:00

PTA 3 PârşcoveniPârşcoveni08:45 - 15:30
PTA Oboga de Jos - străzile: Principală, BisericiiOboga 13:00 - 16:00
Cel 20 kV plecare PTCZ Procuratura- PTAB Stadion 
Slatina - străzile: Speranţei, Mihai Eminescu

Slatina08:00 - 12:00
17.02

Cel 20kV plecare 2 PTCZ IIL Oltul- PTAB Stadiona 
Slatina

Slatina12:00 - 16:00

PTA 1 Chinteşti - str. ChinteştiChinteşti09:00 - 12:00

09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane

14.02

09:00 - 17:00
PTA 2 Secu - circ. JT nr. 1+2, PTA Comanicea - circ. 
JT nr. 1Secu

09:00 - 17:00 PTAB Blocuri IşalniţaIşalniţa
09:00 - 17:00 PTA 1 Suharu, PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 

Gubaucea, PTA 2 Gubaucea, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior, PTA 1 Bechet (Orodel)

Vela, 
Orodel

09:00 - 17:00 PT Vinalcool SegarceaSegarcea
09:00 - 17:00 PT Uscătorie Tutun DesaDesa

14:00 - 16:00 PTCZ Spital FiliaşiFiliaşiPTCZ Brutărie CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA IAS MilcoiuMilcoiu09:00 - 16:00

14.02 PTA Mădulari 3, PTA Mădulari 4, PTA Dimuleşti, PTA 
Sonda 4342 Mamu (terţ)

Mădulari09:30 - 17:30

PTA Sârbi, PTA Pompe Apă Șuşani (terţ)Șuşani09:30 - 17:30
PTCZ Traian 15Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 11:00

PTA MeceaZătreni09:30 - 12:30

Craiovean reţinut pentru furt. Alţi doi doljeni au fost 
prinşi beţi la volan

Poliţiştii Biroului de Investigaţii 
Criminale Craiova au reţinut miercuri, 
8 februarie, pentru 24 de ore, un tânăr 
de 22 de ani, din municipiul Craiova, 
bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

„La data de 30 ianuarie a.c., 
ora 15:30, poliţiştii Biroului de 
Investigaţii Criminale din cadrul 
poliţiei Municipiului Craiova au fost 
sesizaţi de un bărbat, de 50 de ani, 

din municipiul Craiova, cu privire la 
faptul că, în dimineaţa aceleiaşi zile, 
în timp ce se afla în incinta Târgului 
de Săptămână Făcăi, persoane 
necunoscute i-ar fi sustras un telefon 
mobil din buzunarul exterior al gecii, 
fiind creat un prejudiciu de 1.500 
de lei.

În dimineaţa zilei de 07 februarie 
a.c., poliţiştii au pus în executare un 
mandat de percheziţie domiciliară, 
în municipiul Craiova, fiind identificat 
un tânăr, de 22 de ani, din localitate, 
bănuit de comiterea furtului.

În urma cercetărilor efectuate şi 
a probatoriului administrat, luni, 08 
februarie, tânărul a fost reţinut, pentru 
24 de ore, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de furt, acesta fiind introdus 
în Centrul de Reţinere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj”, potrivit IPJ 
Dolj.

Marţi, cel în cauză a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Craiova în vederea luării unei măsuri 
preventive.

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr.13 
Poliţie Rurală Segarcea au depistat 
miercuri, 8 februarie, un bărbat, de 40 
de ani, din comuna Valea Stanciului, 
în timp ce conducea un autoturism pe 
strada Înv. Florea Dinu, din localitate.

„Întrucât acesta prezenta halenă 
alcoolică a fost testat de poliţişti cu 
aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,15 
mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind 
transportat la spital pentru recoltarea 
de mostre biologice.

Şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului 
Dăbuleni au depistat un bărbat, de 42 
de ani, din oraşul Dăbuleni, în timp 
ce conducea un autoturism pe strada 
Decebal, din localitate.

Acesta a fost testat de poliţişti 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind 0,61 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. În cele două situaţi i, 
poliţiştii au întocmit dosare penale 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU



PUBLICITATE9 Luni, 13 Februarie 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 27 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

20.02

09:00 - 17:00 PTCZ Grup Școlar Agricol Calafat - circ. JT nr. 1Calafat
09:00 - 17:00 PT 446 - b-dul Dacia, Fabrica de Pâine, Ediţie SpecialăCraiova

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 20 IANUARIE – 26 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:

20.02
PTA GoruneştiBălceşti11:30 - 13:30
PTA ChirculeştiBălceşti14:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 365 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Elena 
Farago, bld. Dacia, zona blocurilor: 173 A, 173 B, 173 
C, 173 D 173 E, 174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174 E, 
174 F, 174 G 174 H, 174 I

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 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 5 Progresul I - străzile: Aleea Florilor, 
Sergent Major Dorobanţu Constantin nr. 13, 
Basarabilor 

Slatina08:00 - 12:00

PTA 6 Nicolae Titulescu
Nicolae 

Titulescu08:00 - 16:00

PTA 1, 2, 3, 5 Ghimpeţeni, PTA Ghimpeţenii Noi, PTA 
Bârza, PTA 1, 2 Stoborăşti, PTA 1, 2, 3, 4 Tufeni, PTA 
Sondă 724, PTA Sondă 743, PTA Sondă 1154, PTAB 
Fermă Porcine, Eurospţial, PC CEB Armanu, PTAB CEB 
Armanu, PTAB Tufeni, PTM Parc 14, PTA P 19, PTA 
Sondă 1171, PTA S 1131, PTA SMA Tufeni

Ghimpeţeni, 
Bârza, 

Stoborăşti, 
Tufeni, 
Bădeşti 

08:00 - 16:00

PTAB PietrişPietriş09:00 - 12:00

20.02

PTA 1 PârşcoveniPârşcoveni13:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 18 Crişan III - străzile:  Aleea Muncii, 
Primăverii

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTAB Penny Corabia - străzile: Elena Doamna, 
Cerealelor

Corabia08:00 - 12:00

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

PTA Diculeşti 1Diculeşti13:30 - 15:30

Compania de Apă Oltenia va realiza o centrală 
electrică fotovoltaică 
la Făcăi

Compania de Apă Oltenia a semnat, 
vineri, contractul vizând „Proiectare şi 
execuţie Centrală electrică fotovoltaică 
pentru autoconsum - Compania de 
Apă Oltenia”, care se va realiza la 
Staţia de Epurare a Apelor Uzate 
Făcăi. Finanţat în procent de 85% din 
fonduri norvegiene, cu o contribuţie de 
15% a beneficiarului, contractul are o 
valoare de 2.735.368,25 lei fără TVA 
şi a fost adjudecat de Asocierea S.C. 
URBIO DOWNSTREAM S.R.L. - lider 
şi  S.C. URBIO RO S.R.L. - ofertant, 
(S.C. ARHINGGAL PROJECTS S.R.L. 
- subcontractant), (S.C. QUARTZ 
MATRIX S.R.L. - subcontractant).

Pe fondul creşterii galopante a 
preţurilor la energia electrică, şi având 
în vedere nevoia de a optimiza costurile, 
precum şi pentru reducerea impactului 
negativ asupra mediului, Compania 
de Apă Oltenia a obţinut finanţare 
externă de la Innovation Norway pentru 
proiectul „Staţie de tratare a apelor 
uzate cu consum de energie zero în 
municipiul Craiova - ZEP Craiova”.

Obiectivul acestui proiect este 

instalarea unui sistem fotovoltaic 
pentru a reduce consumul şi costurile 
energiei electrice, scopul final fiind 
transformarea Staţiei de Epurare într-o 
platformă cu consum zero de energie 
şi zero emisii de GES (gaze cu efect de 
seră), prin utilizarea biogazului, folosind 
surse de energie regenerabile.

Investiţia prevede realizarea unui 
sistem fotovoltaic de 350 kWp, urmând 
să fie instalate 642 panouri fotovoltaice 
monocristaline, şi este finanţată prin 
Mecanismele financiare SEE şi Norvegia, 
2014-2021 în cadrul „Programului 
pentru energie în România”, structura 
de finanţare fiind următoarea: 85% 
fonduri norvegiene şi 15% contribuţie 
Compania de Apă Oltenia.

Principalii indicatori de performanţă 
rezultaţi din implementarea acestui 
proiect sunt reducerea anuală a 
nivelului de CO2 (echivalentul a 175 
to/an), producerea energiei din surse 
regenerabile - estimată la 572 MWh/
an, ceea ce ar duce la o economie a 
costurilor cu energia electrică de peste 
325.000 lei. Această economie de 
energie şi costuri reprezintă aproximativ 
17% din valoarea actuală a facturilor 
plătite de companie.

Conform contractului, proiectarea şi 
execuţia lucrărilor, incluzând şi instruirea 
personalului Companiei de Apă Oltenia 
S.A în utilizarea echipamentelor, va dura 
9 luni, iar perioada de garanţie este de 
36 de luni.

Conducerea
Companiei de Apă Oltenia
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 27 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

21.02

09:00 - 17:00 PTA 3 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2, PTA Urzica Mare - circ. 
JT nr. 1+2

Urzicuţa

09:00 - 17:00 PTA CRR, PTA IJVMR, PTA Agrosem, PTA CLF, PTCZ 1 
SUMA SA, PTA IRTA, PT terţi: PTA Mobifon, PTAb SC 
ALUC

Băileşti

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 20 IANUARIE – 26 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:

21.02

PTCZ Parc CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA Zlătarei 3Drăgăşani09:30 - 12:30

09:00 - 17:00 PT 347 - cart. Craioviţa Nouă, str. Constantin Hotzu, 
bld. Oltenia, zona blocurilor: 152A, 152B, 152C, 152D, 
152E, 152F, 152G, 151A, 151B, 151C,  150A, 150B, 
150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150I, 150K, 
150L

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 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. 

RT CS-CLI 20 PTCZ 5 Progresul I - PA Progresul-
Protecţii - străzile: Aleea Florilor, Sergent Major 
Dorobanţu Constantin nr. 13, Basabilor 

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Staţia/Vâlcovia Desecări-Irigaţii-
Celula T1

Corabia08:00 - 16:0021.02

PTA Dealul Olt 2Drăgăşani13:00 - 15:30

16.02

09:00 - 17:00 PT 792 - str. VeteranilorCraiova
09:00 - 17:00 PT 15 - Grădina Botanică, str. Nicolae  Titulescu, Complex 

Groapă, zona blocurilor: H1, H2, H3, G2, G1A, G1B, I1, 
I2, I3, I4, I5, A1,  A2, A3, A4

Craiova

09:00 - 17:00 PT 140 - MitropolieCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane
09:00 - 17:00 PTA 1 Cerăt, PTAB 1 Cerăt, PTA 2 Cerăt, PTA 4 Cerăt, 

PTA 5 Cerăt, PTA 1 Lipovu, PTA 3 Lipovu, PTA 4 
Lipovu, PTA 5 Lipovu, PTA Lipovu Mic
PT terţi: PTA Sere Segarcea, PTA Sere Lipovu, PTA 
Ceramica Lipovu

Segarcea, 
Cerăt, 
Lipovu

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 1Vaideeni09:00 - 17:00

16.02

PTA Păuşa 2Călimăneşti08:00 - 12:00
LEA JT PTA Filtre Păuşa - circuitul spre Mânăstirea 
Stănişoara

Călimăneşti12:00 - 17:00

PTCZ Uzină GovoraBăile 
Govora

09:00 - 15:00

LES JT PTCZ Ostroveni 207 - circuitul 11Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

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

1.046 de locuri de muncă, vacante în 
Spaţiul Economic 
European

Angajatorii din Spaţiul Economic 
European oferă, prin intermediul 
reţelei EURES România, 1.046 
locuri de muncă vacante, după cum 
urmează:

- Irlanda - 922 locuri de muncă 
pentru şofer autobuz, şofer autocar, 
măcelar, asistent vânzări, ajutor 
bucătar (asistent delicatese), asistent 
manager (asistent general),

- Spania - 60 locuri de muncă 
pentru lucrător în agricultură,

- Finlanda - 40 locuri de muncă 
pentru muncitor necal if icat în 
agricultură (recoltare căpşuni),

- Germania - 7 locuri de muncă 
pentru ajutor grădinar, grădinar, 
mecanic instalaţii pentru refrigerare, 
electrician, tehnician electronist 
pentru energia şi tehnologia clădirilor,

- Malta - 6 locuri de muncă pentru 

optometrist, topograf, biolog marin şi 
inginer hidraulic,

- Olanda - 5 locuri de muncă 
pentru personal curăţenie,

- Norvegia - 4 locuri de muncă 
pentru tractorist,

- Slovenia - 2 locuri de muncă 
pentru: programator PLC.

Persoanele interesate să ocupe 
un loc de muncă Spaţiul Economic 
European pot consulta ofertele 
accesând www.anofm.ro/EURES. 
Persoanele interesate să ocupe un 
loc de muncă se pot adresa agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă de domiciliu sau de reşedinţă 
ale căror date de contact se află pe 
site-ul www.anofm.ro.
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IMPACT2 Miercuri, 15 Februarie 2023

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 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 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. 

RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 6 
Progresul I-Protecții

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula T2

Corabia08:00 - 16:0022.02

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

VÂLCEA | Arestat după ce a furat două biciclete

Un tânăr de 25 de ani, din comuna 
Mihăeşti, județul Vâlcea, a fost arestat 

după ce a furat două biciclete din 
scara unui bloc. Potrivit polițiştilor, 
paguba a fost în valoare de aproape 
5.000 de lei. Tânărul se află după 
gratii pentru o perioadă de 30 de zile.

„Luni 13 februarie a.c., Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea a propus arestarea preventivă 
a unui tânăr de 25 de ani, din comuna 
Mihăeşti, județul Vâlcea, bănuit 
pentru săvârşirea infracțiunii de furt 
calificat.

În fapt, în noaptea de 18 spre 19 
ianuarie 2023, acesta ar fi sustras 
fără drept, din scara unui bloc 
din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2 
biciclete, în valoare de 4.800 de lei.

În urma activităților investigativ-
operative, polițiştii Biroului de 
Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea 
l-au identificat şi depistat pe cel în 
cauză, acesta fiind reținut pentru 24 
de ore.

La data de 13 februarie a.c., 
în baza probatoriului administrat, 

bărbatul a fost prezentat magistraților 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care 
au admis propunerea de arestare 
preventivă, fiind emis un mandat 
de arestare preventivă pentru o 
perioadă de 30 de zile.

Tânărul a fost introdus în Centrul 
de Reținere şi Arestare Preventivă 
din cadrul I.P.J Vâlcea, iar cercetările 
sunt continuate sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat”, au 
declarat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA

Cutremure în Oltenia

Un cutremur s-a produs, marți 
după-amiază, în județul Vâlcea. 
Seismul, cu magnitudinea de 4,5, s-a 
simțit şi la Bucureşti.

Cutremurul s-a înregistrat la ora 
15:16, iar INFP a anunțat inițial că 
seismul a avut loc în județul Vâlcea, 
la adâncimea de 28,638 kilometri.

„În ziua de 14.02.2023, 15:16:57 
(ora României), s-a produs în 
OLTENIA, VÂLCEA un cutremur 
mediu cu magnitudinea EWS 4.5, la 
adâncimea de 28,638 km”, potrivit 
INFP.

Ulterior, INFP a anunțat că seismul 

a avut magnitudinea 5,7 şi s-a produs 
în județul Gorj, unde şi luni s-a 
produs un cutremur. Cutremurul s-a 
înregistrat la o adâncime de 40 de 
kilometri.

Coşurile de fum ale Primăriei Târgu 
Jiu au căzut peste maşinile aflate în 
apropiere. Cărămizi şi tencuială au 
căzut de pe mai multe clădiri din 
municipiu. Cutremurul a fost resimțit 
puternic şi în Cluj.

Seismul s-a produs la 102 km 
nord-vest de Craiova, 120 km sud-
vest de Sibiu, 146 km vest de Piteşti, 
161 kilometri sud-est de Timişoara, 
183 kilometri sud-est de Arad, 195 
km sud de Cluj-Napoca, 204 km est 
de Belgrad, 208 km est de Zemun, 
212 km nord-est de Nis, 212 km vest 

de Braşov.
Tot în județul Gorj, luni s-a produs 

un cutremur cu magnitudinea de 5,2 
grade - urmat de patru replici - la o 

adâncime de doar 13,2 kilometri. 
Seismul s-a simțit în mai multe 
județe, precum Timiş, Arad, Sibiu, 
Dolj, dar şi în Serbia şi în Bulgaria.
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 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 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. 

PTA 1 Corcu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00
PTA CFR Potcoava, circuit 1Potcoava08:45 - 15:30

23.02 RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 3 Crişan ISlatina08:00 - 16:00
PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula TSI

Corabia08:00 - 16:00

Se fluidizează traficul în Ostroveni

Primăria Râmnicu Vâlcea, prin 
Direcția Administrării Domeniului 
Public, are în vedere realizarea în 
perioada imediat următoare a unor 
lucrări menite să rezolve unele puncte 
critice ale traficului auto din cartierul 
Ostroveni.

„ În  acest  sens ,  pe s t rada 
Luceafărului se va lărgi partea 
carosabilă pe partea dreaptă pe 
sensul de mers către bulevardul 
Tineretului, începând din dreptul 
Școlii Gimnaziale nr. 10, astfel încât 

spațiile de parcare în lungul străzii 
să nu mai intersecteze cu cele două 
benzi de circulație. De asemenea, la 
capătul dinspre Sud al bulevardului 
T ine re tu lu i  se  in ten ț ionează 
montarea unui semafor cu buton 
prin care să se ordoneze traversarea 
pietonilor (şi în special a elevilor 
Școlii Gimnaziale „Anton Pann”, 
la orele amiezii) pentru evitarea 
formării ambuteiajelor auto. Tot în 
acea zonă, la solicitarea locuitorilor 
din blocul S2, se lucrează în prezent 
la lărgirea accesului în parcarea 
rezidențială din fața acestui imobil”, 
potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului.

Vâlceni beți la volan în trafic
Doi bărbați din Vâlcea au fost 

depistați de polițişti în timp ce 
conduceau în voie pe drumurile din 
județ, după ce au consumat băuturi 
alcoolice. Primul şofer băut este un 
bărbat de 42 de ani, din comuna 
Mateeşti, județul Vâlcea. Acesta a 
fost depistat chiar pe raza localității 
de reşedință.

„La data de 14 februarie a.c., 
în jurul orei 22:50, polițiştii Poliției 
oraşului Berbeşti au identificat un 
bărbat, în vârstă de 42 de ani, din 
comuna Mateeşti, județul Vâlcea, în 

timp ce conducea un autoturism pe 
Drumul Județean 605 A, în comuna 
Mateeşti, sub influența băuturilor 
alcoolice.

Întrucât acesta emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest, care a indicat o concentrație 
de 0,47 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, bărbatul în cauză fiind 
condus la o unitate medicală pentru 
recoltarea de probe biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei.

A fost întocmit dosar penal în 
care se efectuează cercetări pentru 

săvârşirea infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe”, 
potrivit IPJ Vâlcea.

Cel de-al doilea şofer băut, depistat 
de oamenii legii, este un bărbat de 
57 de ani. Acesta a fost surprins în 
trafic în cursul zilei de ieri, de către 
polițiştii oraşului Ocnele Mari, în timp 
ce conducea haotic un autoturism în 
oraşul Ocnele Mari, județul Vâlcea.

„În urma testării acestuia cu 
aparatul etilotest, a rezultat o valoare 
de 1,46 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care a fost 
transportat la spital în vederea 
prelevării de mostre biologice, pentru 
stabilirea alcoolemiei.

În acest sens, cercetările continuă 
în cadrul unui dosar penal, sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe”, potrivit IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 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 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. 

PTA 1 Corcu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00
PTA Moară Topana, circuit 1Topana08:45 - 15:30

24.02

Trafo 1 PTCZ 19 Crisan III - străzile: Toamnei, 
Primăverii, Tipografului

Slatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 20 Crisan III străzile: Toamnei, 
Textilistului

Slatina12:00 - 16:00

PTA SI SRPP 9Vădastra08:00 - 12:00

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

Reținuți pentru furt calificat

Polițiştii oraşului Berbeşti au 
reținut pentru 24 de ore, în cursul zilei 
de miercuri, două persoane bănuite 
de săvârşirea infracțiunii de furt 
calificat. Este vorba despre o femeie 
în vârstă de 43 ani şi un tânăr de 21 
ani, ambii din localitatea Berbeşti, 
județul Vâlcea. Cei doi ar fi sustras 
mai multe bunuri din 3 locuințe.

„În urma activităților investigativ-
operative efectuate, au identificat 
persoanele în cauză, stabilind că 

acestea ar fi sustras pe parcursul 
anului 2022 din 3 locuințe situate 
în oraşul Berbeşti, mai multe bunuri 
(laptop-uri, articole vestimentare, 
electrocasnice şi bijuterii).

În baza probatoriului administrat, 
cei doi au fost reținuți pentru 24 
de ore, fiind introduşi în Centrul 
de Reținere şi Arestare Preventivă 
din cadrul IPJ Vâlcea, urmând să 
fie prezentați instanței de judecată 
pentru propuneri legale.

Cercetările continuă în cadrul 
unui dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat”, IPJ 
Vâlcea.

Femeie din Râmnicu Vâlcea, drogată la volan

O femeie de 34 de ani din Râmnicu 
Vâlcea a fost depistată de polițişti în 
timp ce conducea în voie pe o stradă 

din localitate, după ce a consumat 
substanțe psihoactive. Femeia a fost 
testată cu aparatul Drugtest, ieşind 

pozitivă pentru două substanțe.
„La data de 15 februarie a.c., în 

jurul orei 12:30, polițiştii Biroului 
Rutier Râmnicu Vâlcea au identificat 
o femeie, în vârstă de 34 de ani, 
din localitatea Râmnicu Vâlcea, în 
timp ce conducea un autoturism 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, sub 
influența substanţelor psihoactive.

În urma testării cu aparatul 
DrugTest a rezultat o valoare pozitivă 
la T1B THC, motiv pentru care a 

fost condusă la o unitate medicală 
pentru recoltarea de probe biologice, 
în vederea stabi l ir i i  prezenţei 
substanţelor psihoactive.

A fost întocmit dosar penal în 
care se efectuează cercetări pentru 
săvârşirea infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe”, 
potrivit IPJ Vâlcea. 

Alexandru NICA
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 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 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. 

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

CLI 20 PTCZ GARA CFR-PC Steau Roşie_PROT- 1 - 
străzile:  Aleea Cazărmii, Nicolae Iorga

Slatina08:00 - 16:00

27.02 CLI PTCZ Tricotaje-LEA 20 kV Tricotaje 1 - străzile: 
Traian, Vornicu Ureche

Caracal08:00 - 16:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
Mărțişor

Traian09:00 - 17:00

RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 6 
Progresul I-Protecții

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula T2

Corabia08:00 - 16:00

22.02
PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 

sat 
Colibaşi

09:00 - 17:00

PTA 5 Moară BălteniBălteni10:00 - 17:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
Mărțişor

Traian09:00 - 17:00

Salvamontiştii, agresați pentru că au mers cu snowmobilul pe pârtie

Un turist a făcut scandal şi a ameninţat 
un echipaj de la Salvamont pentru că au 
folosit snowmobilul pentru a interveni 
într-o misiune de salvare pe pârtia de la 
Voineasa.

Nemulțumit să-i vadă pe salvamontişti 
cu snowmobilul pe pârt i i le de la 
Transalpina Ski - Vâlcea, turistul a 
început să-i amenințe şi a încercat să-i 
intimideze pretinzând că este angajat într-
un minister, şi prin urmare are puterea 
de a pedepsi presupusul abuz comis 
despre care a menționat că l-a surprins 
cu ajutorul telefonului.

Incidentul a fost făcut public, pe 
Facebook, de Dispeceratul Național 
Salvamont România.

„Pe pârtia de la Voineasa, la echipa 
Salvamont a venit o persoană care nu 
s-a prezentat, a început să facă scandal, 
a spus că lucrează la nu ştiu ce minister 
şi că i-a filmat pe salvamontişti că 
mergeau cu snowmobilul pe pârtie, că îi 
va reclama, că ştie el că e interzis accesul 
cu snowmobilele pe pârtie…”, au explicat 
reprezentanții Salvamont România.

Aceştia au subliniat că salvatorii 
cunosc foarte bine legislația şi nu se lasă 
intimidați de cei care-şi arogă drepturi pe 
care nu le dețin: „Noi salvăm oameni, cu 
profesionalism, în baza unor proceduri, 
şi cu cele mai bune şi moderne sisteme 
de salvare, prim ajutor şi transport al 
accidentatului”.

Și cei implicați în incident au explicat 

ce s-a petrecut în realitate, ca astfel de 
situații să nu se mai repete.

„Am intervenit la un caz extrem, între 
viață şi moarte, o operațiune de salvare 
contratimp. Un schior s-a accidentat pe 
pârtie şi a trebuit să ne deplasăm foarte 
rapid la intervenție. Nu am reuşit să 
transportăm victima cu snowmobilul, aşa 
cum plănuisem, pentru că avea lovituri 
grave la cap şi coloană. Prin urmare, 
am apelat la targă”, a povestit şeful 
Salvamont Voineasa, Marcel Andreescu, 
potrivit adevaru.ro

Și Mircea Lera, şeful Salvamont 
Vâlcea, a menționat că legislația în vigoare 
permite salvatorilor montani să intre 
cu snowmobilul pe pârtie, dacă situația 
o impune: „Incidentul este regretabil. 
Trebuie tratat ca atare. În ceea ce priveşte 
salvatorii montani trebuie să înțelegem cu 
toții că ei sunt acolo ca să-şi facă datoria! 
Indiferent de vicisitudini, vor fi mereu 
alături de turiştii care merg pe munte! 
Snowmobilul este un mijloc de intervenție 
pe pârtie în caz de accident”.

Românii au dezaprobat reacția 
turistului, arătându-se deranjați de faptul 
că s-a folosit de funcție pentru a intimida 
salvatorii care, de fapt, îşi făceau datoria.

„Dacă va avea nevoie vreodată de 
ajutor, în caz de accidentare pe pârtie, 
să vă plimbați cu el mult şi bine, şi să 
ocoliți toate pârtiile. Va fi exact conform 
legislației din capul lui” sau „Exact! Să-l 
plimbe conform legislației poate îi intră 
mințile în cap!”.

„Și de ce nu era la minister? Ce îl 
recomandă pe dl „de la minister” să-şi 
dea cu părerea? Nu este vina lui, e vina 

noastră că îi tolerăm!”
„RESPECT! Salvamontiştii sunt oamenii 

minunați care îşi pun viața în pericol şi fac 
tot posibilul pentru a salva vieți! Ruşine 
pentru atitudinea „domnului din Minister” 
dacă o fi cu adevărat de acolo!”

„Nu putem decât să îi dorim domnului 
de la „minister” că tare le mai place să 
abuzeze de funcțiile în care au ajuns pe 
nedrept, bineînțeles, şi fără nici un fel de 
calificare, să ajungă în locul domnului de 
pe targă”.

„Trebuia să anunțați forțele de ordine 
să fie legitimată persoana asta aşa sus 
pusă (care tot datorită nouă e acolo şi este 
plătită din contribuțiile noastre) ca să ştim 
şi noi care îi este identitatea. Și da nu ne 
mai miră nimic să aflăm că nu ştiu cine 
din nu ştiu ce minister habar nu au de legi 
şi legislație. Respect pentru voi oameni 
frumoşi care respectați omul şi viața lui şi 
sunteți la datorie în orice condiții”.

„Când o să dispară fenomenul «ştii 
cine sunt eu?!» în România? Probabil, 
niciodată, atât timp cât locurile de „genul” 
sunt obținute pe liste de partid, grade 

de rudenie, şpagă şi nu prin concurs, 
aptitudini etc.. Probabil atunci când 
licențele, masteratele şi doctoratele 
nu vor mai fi vândute ca la piață, unor 
analfabeți, de către cadre didactice fără 
coloană vertebrală, sau care au ajuns la 
fel pe acele posturi! Acum vreo trei ani, 
un domn similar amenința salvamarii 
din Eforie pentru că îl scoteau din apă, 
în condițiile în care era arborat steagul 
roşu! Când vedeți vreun specimen din 
acesta, lăsați-l să moară liniştit. Chiar nu 
ne trebuie”.  

Foto: Facebook/Salvamont 
Romania-Dispeceratul National 
Salvamont
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 5 MARTIE 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 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. 

PTA 2 Slătioara, PTA 4 Slătioara, PTA 5 Slătioara, PTA 
Ecomineral Slătioara, PTAB Ecomineral Slătioara, PTA 
Negativare(Moara Prasacu), PTAB Parcare, PTA Fabrica 
de Covoare Slătioara, PTAB Pompa Apă Slătioara, 
PTAB Complex Britania

Slătioara09:00 - 12:30

PTAb Kaufland 1 - str. ArtilerieiSlatina09:00 - 13:00

28.02

PTAb Plevnei - str. PlevneiSlatina13:00 - 16:00

CLI 20 PTCZ GARA CFR-PC Kaufland 2_PROT - 
străzile:  Aleea Cazărmii, Nicolae IorgaSlatina09:00 - 17:00

PTA 1 Corbu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00

PTA CFR Potcoava, circuit 1Potcoava08:45 - 15:30

23.02
RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 3 Crişan ISlatina08:00 - 16:00
PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula TSICorabia08:00 - 16:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
MărțişorTraian09:00 - 17:00

CLI PTCZ Tricotaje-LEA 20 kV Tricotaje 2 - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA CAP Tia Mare, PTAb 3 Tia Mare, PTAb 2,3,5 
Potlogeni, PTA 1,4 Potlogeni, PTA Agromec 
Potlogeni, PTA 1,2,3,4, CAP Cilieni, PTA Studias 
Cilieni, PTAb 5,6 Cilieni, PTA Agromec Cilieni

Tia Mare, 
Potlogeni, 

Cilieni
09:00 - 17:00

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

Deficit de medici la Serviciul Județean de 
Ambulanță. Angajații alungă candidații

Serviciul Județean de Ambulanță 
se confruntă cu un deficit de medici. 
Vinovați pentru această situație 
sunt chiar unii dintre angajați, după 
cum spune managerului unității, 
Tiberiu Tătaru. 

Acesta susține că eforturile 
sale de a atrage specialişti sunt 
zădărnicite de un „grup restrâns” 
de persoane care a făcut un obicei 
din a pune într-o lumină proastă 
unitatea.

Tiberiu Tătaru a declarat că 
din discuțiile pe care le-a avut cu 
medici renumiți, atât din Spitalul 
Județean, cât şi din afara lui, a aflat, 
cu stupoare, că aceştia şi-ar dori 
să lucreze la Serviciul Județean de 
Ambulanță Gorj, dar nu fac asta de 
gura anumitor angajați ai instituției, 
notează pandurul.ro.

„Ace laş i  g rup res t râns  de 
persoane, care cuprinde doar două 
sau trei persoane, a inițiat tot felul 
de discuții care nu întotdeauna au 
un fundament real şi exagerează 
foarte mult anumite evenimente ce 
sunt distorsionate tocmai în scop 

mediatic. (…)
Pe mine nu mă deranjează pentru 

că este democrație, fiecare trebuie 
să spună ce vrea, unde vrea, când 
vrea, în schimb, sunt deranjat atunci 
când lucrurile acestea afectează 
desfăşurarea normală a activității. 
Eu am avut discuții cu mai mulți 
medici, nu dau nume, care şi-ar dori 
activitate de urgență, dar din cauza 
acestor repetate scandaluri de atâția 
ani şi ani de zile nici nu vor să audă 
de această instituție, iar eu, sincer, 
îi înțeleg.

Trebuie să ai o anumită tărie 
de caracter să poți să rezişti unor 
asemenea atacuri, nefondate, şi 
să te gândeşti tot timpul că eşti 
urmărit şi atacat, din interior, pentru 
lucrurile pe care nu le-ai făcut, sau 
că îți sunt exagerate anumite lucruri 
tocmai pentru a fi denigrat. (…) 
Consider că este un grup insignifiant 
pe care nu are rost să îl luăm în 
calcul şi trebuie să ne vedem de 
treabă, mai departe”, a afirmat 
managerul SAJ Gorj, Tiberiu Tătaru, 
la Tv Sud.

În momentul de față, la SAJ Gorj 
este în desfăşurare un concurs în 
urma căruia vor fi angajați încă doi 
medici.
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 5 MARTIE 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 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. 

PTA Novel, PTA Vâlcea MG, PTCZ Marmur Art, PTCZ 
Textila, PTCZ Total Protect SRL, PTA Zonă Loctrans, 
PTCZ Dacia Service, PTSol SC D&S Textila, PTA 
Articus 

Slatina09:00 - 17:00

01.03 Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei – str. PlevneiSlatina08:00 - 16:00

CTI 20 kV T1 PTCZ Tricotaje - străzile: Traian, 
Vornicu Ureche)Caracal08:00 - 16:00

Trafo 3 PTCZ Tricotaje - străzile:Traian, Vornicu 
Ureche)Caracal08:00 - 16:00

PTA 1 Corcu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00
PTA Moară Topana, circuit 1Topana08:45 - 15:30

24.02

Trafo 1 PTCZ 19 Crisan III - străzile: Toamnei, 
Primăverii, Tipografului

Slatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 20 Crisan III străzile: Toamnei, 
Textilistului

Slatina12:00 - 16:00

PTA SI SRPP 9Vădastra08:00 - 12:00

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
Mărțişor

Traian09:00 - 17:00

Se extinde rețeaua de gaze din 
Râureni - Stolniceni

Zona Râureni - Stolniceni va 
beneficia în 2023 de extinderea rețelei 
de alimentare cu gaze naturale, un 
proiect finanțat prin Planul Național 
de Redresare şi Reziliență, al cărui 
contract de proiectare şi execuție a 
fost semnat luna trecută şi care se 
află în prezent în faza de proiectare 
şi de obținere a avizelor necesare; 
se estimează că lucrările la această 
investiție ce va afecta 56 de străzi 
cu o lungime de aproximativ 36 de 
kilometri vor debuta în vara acestui 
an.

Potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului, un alt proiect ce se 
va concretiza începând din cursul 
acestui an în zona Râureni este cel 
care vizează amenajarea cu dale 
elastice a trecerii la nivel cu calea 
ferată de pe strada Drumul Gării 
(capătul dinspre Est) şi îmbunătățirea 
semnificativă inclusiv a accesului spre 
şi dinspre firma Boromir. Investiția, 
a cărei Documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) a fost 
aprobată prin HCL nr. 64/2021, era 
propusă inițial prin HCL nr. 235/2021 

în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, însă nu 
a primit finanțarea necesară şi ca 
urmare a fost prinsă în bugetul 
local pe anul în curs. Conform DALI, 
amenajarea trecerii la nivel cu calea 
ferată urmează a se executa pe o 
lungime de 21,6 m, utilizându-se dale 
elastice după modelul celorlalte treceri 
amenajate de Primăria Municipiului 
Râmnicu Vâlcea în ultimii ani (pe 
strada Gib Mihăescu, pe strada Mihai 
Eminescu, pe bd. Nicolae Bălcescu şi 
pe strada Copăcelu), ceea ce, alături 
de alte lucrări de reabilitare aferente, 
va uşura semnificativ traficul auto în 
zonă.

În ceea ce priveşte trotuarele, 
după ce un proiect al Municipalității 
ce viza amenajarea de căi pietonale 
şi de piste de biciclete în zona de Sud 
a Râmnicului nu a prins finanțare 
din cauza distanțelor foarte lungi 
implicate (şi implicit a valorii totale 
mari), s-a luat decizia amenajării 
unor trotuare şi a rigolelor adiacente 
prin bugetare locală: lucrările sunt 
executate de Direcția Administrării 
Domeniului Public şi se vor derula 
pe o lungime de peste 5 kilometri pe 
străzile Râureni şi Stolniceni, pe întreg 
parcursul sezonului cald al acestui an.
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 5 MARTIE 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 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. 

PA Spital Scorniceşti, PC Penny Scorniceşti, PTAb 
Penny Scorniceşti, PTCZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Scorniceşti, 
PTCZ Liceu Scorniceşti, PTCZ CT Scorniceşti

Scorniceşti09:00 - 17:00

02.03
Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei-Sosire din LEA - str. 
Plevnei

Slatina08:00 - 16:00

CTI 20 T2 PTCZ Tricotaje Caracal_Protecții - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA 2 Grozăveşti - circuit 2Grozăveşti08:45 - 15:30

Clădire inteligentă, în Mehedinți

Prefectul județului Mehedinți, 
Constantin-Alin Isuf, a participat, 
marți, 21 februarie, alături de ministrul 
afacerilor interne, Lucian Nicolae 
Bode şi ministrul dezvoltării, lucrărilor 
publice şi administrației, Cseke Attila, 
la semnarea contractului de finanțare 
a proiectului „Reabilitarea energetică 
aprofundată Palat Administrativ 
Drobeta Turnu Severin”.

Au mai fost prezenți, Aneta Matei 
împreună cu secretari de stat, şefi 
ai direcțiilor din aparatul central al 

MAI, inspectori generali ai structurilor 
centrale, prefecți şi subprefecți din 
județele ale căror proiecte au fost 
aprobate.

„Proiectul are ca obiectiv principal 
transformarea clădirii Prefecturii 
Mehedinți într-o clădire verde, 
inteligentă, prin reducerea emisiilor 
de CO2 şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile.

Pe această cale, prefectul Alin 
Isuf doreşte să transmită un mesaj 
de mulțumire şi respect profund 
pentru toate structurile centrale ale 
MAI care au fost alături şi ne-au 
sprijinit în acest demers”, au transmis 
reprezentanții Prefecturii Mehedinți.

Școlile din Mehedinți nu sunt încadrate în 
clasa de risc seismic I

Inspectoratul Școlar Județean 
Mehedinți transmite că, pe raza 
județului, nu sunt şcoli care să fie 
încadrate în clasa de risc seismic I. 
În județ, funcționează 109 unități de 
învățământ cu personalitate juridică, 
a căror activitate este dispusă în 434 
imobile.

La nivel național, 39 de clădiri 
sunt încadrate în clasa de risc seismic 
I, din care doar 21 sunt în uz. Dintre 
aceste 21 de clădiri, 15 imobile au 
destinația săli de clasă/laboratoare, 

iar 6 clădiri au alte destinații.
„În total, în județul Mehedinți, 

avem 434 de clădiri ce aparțin 
unităților şcolare. Încadrate în clasa 
de risc seismic III avem 25 de 
imobile, iar 13 sunt în clasa de risc 
seismic IV. Ne confruntăm, însă, cu 
o situație delicată: 396 de clădiri 
nu sunt încadrate în nicio clasă de 
risc seismic, pentru că nu au fost 
efectuate expertizări ale acestor 
imobile.

Am făcut o adresă oficială către 

toate şcolile, pentru a efectua această 
expertiză. Din discuțiile purtate 
cu directorii, nu avem probleme 
majore în ceea ce priveşte rezistența 
clădirilor. Chiar astăzi (n.r. - miercuri), 
a avut loc o videoconferință în 
sistem integrat - Ministerul de 
Interne şi cel al Educației - în care 
a fost ridicată şi problema finanțării 
pentru efectuarea expertizelor. Există 
fonduri, la nivel național, pentru 
acest demers - primăriile pot solicita 
fonduri pentru reabilitarea unităților 

de învățământ cu risc seismic ridicat”, 
declară inspectorul şcolar general 
al Inspectoratului Școlar Județean 
Mehedinți, Alin Tomoescu, potrivit 
actualmehedinti.ro.

Ministerul Educației, în parteneriat 
cu Banca Mondială, derulează un 
proiect în valoare de aproape 100 
milioane euro, care are drept scop 
reabilitarea, consolidarea şi/sau 
construirea unor şcoli din zonele cu 
cel mai mare risc seismic din România.

Claudia GROSU
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 5 MARTIE 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 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. 

PTCZ Tricotaje-Strada Traian, str. Vornicu UrecheCaracal 09:00 - 17:00

03.03

CEL 20 kV Trafo PTAB Măceşului - străzile: Aleea 
Viorelelor, Aleea Brânduşei, Aleea Bujorului

Caracal 08:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ Gară CFR- străzile: Aleea Cazărmii, 
Nicolae IorgaSlatina12:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ 20 Crisan III - străzile: Toamnei, Aleea 
Textilistului, Pimăverii 

Slatina08:00 - 12:00

PTA 1 Isaci-circuit 1FăgețeIu 
Sat Isaci

08:45 - 15:30

PTA 2 Slătioara, PTA 4 Slătioara, PTA 5 Slătioara, PTA 
Ecomineral Slătioara, PTAB Ecomineral Slătioara, PTA 
Negativare(Moara Prasacu), PTAB Parcare, PTA Fabrica 
de Covoare Slătioara, PTAB Pompa Apă Slătioara, 
PTAB Complex Britania

Slătioara09:00 - 12:30

PTAb Kaufland 1 - str. ArtilerieiSlatina09:00 - 13:00

28.02

PTAb Plevnei - str. PlevneiSlatina13:00 - 16:00

CLI 20 PTCZ GARA CFR-PC Kaufland 2_PROT - 
străzile:  Aleea Cazărmii, Nicolae IorgaSlatina09:00 - 17:00

CLI PTCZ Tricotaje-LEA 20 kV Tricotaje 2 - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA CAP Tia Mare, PTAb 3 Tia Mare, PTAb 2,3,5 
Potlogeni, PTA 1,4 Potlogeni, PTA Agromec 
Potlogeni, PTA 1,2,3,4, CAP Cilieni, PTA Studias 
Cilieni, PTAb 5,6 Cilieni, PTA Agromec Cilieni

Tia Mare, 
Potlogeni, 

Cilieni
09:00 - 17:00

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

PTA 1,3 PârşcoveniPârşcoveni09:00 - 17:00

Școlile şi grădinițele, obligate la simulări 
pentru situații de urgență

Școlile şi grădinițele din județul 
Vâlcea vor organiza obligatoriu 
exerciții practice de simulare a 
unor situații de urgență: cutremur, 
incendiu în interiorul sau în exteriorul 
clădirii, inundație, explozie, accident 
chimic, potrivit unei informări a 
Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea. Inspectoratul a transmis că 
la nivelul județului aproape 130 de 
unități de învățământ vor fi obligate 
să realizeze astfel de simulări.

Secretarul de stat în cadrul 
Ministerului de Interne, Raed Arafat, a 
declarat că în şcoli trebuie organizate 
în mod constant exerciţii în cadrul 
cărora copiii şi cadrele didactice să 

înveţe cum să reacţioneze în caz de 
cutremur.

„Un i t ă ț i l e  de  î nvă ț ămân t 
desfăşoară obligatoriu, conform 
planificării, exerciții practice de 
simulare privind modul de comportare 
şi de acțiune în cazul producerii 
unei situații de urgență (cutremur, 
incendiu în interiorul sau exteriorul 
clădirii, inundație, explozie, accident 
chimic în vecinătate etc.), în funcție 
de factorii de risc existenți, după cum 
urmează:

- în perioada 06-17.02.2023;
- în perioada 27-28.02.2023;
- în perioada 06-17.03.2023;
- în perioada 08-19.05.2023”.
Aceste activități vor fi conduse 

de personalul didactic desemnat să 
execute pregătirea, conform sursei 
citate.
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 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 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. 

PTCZ Siloz FrăsinețCaracal 09:00-13:00

06.03

PTAB  Radomireşti-Strada Trandafirului, Strada OltuluiRodomireşti 13:00-16:00
PTA 1,2 Strejeşti de Jos, PTA Fermă Strejeşti, PTA 
CAP Strejeşti, PTA 1,2,3 Strejeşti de Sus,PTA TCIF 
Grădinari,PTA Stubee, PTA CRR Strejeşti, PTA UM 
Grădinari, PTA SERE Popescu, PTA IT Grădinari, 
PTA Runcu Mare, PTAb Grădinari,PTA Tighina,PTAB 
Primacons Gradinari (tert), PTA Casa Agronomului

Strajeşti, 
Strejeşti de 
Jos, Strejeşti 

de Sus, 
Grădinarii

09:00-17:00

PTA SMA Isaci-circuit 1Isaci08:45-15:30
Trafo 1 PTCZ 34 Ecaterina Teodoroiu-(Strada Plevnei, 
Strada Văilor)

Slatina08:00-12:00

Trafo 1 Gară CFR Slatina (Strada Nicolae Iorga, 
Strada Aleea Cazărmii)

Slatina12:00-16:00

Profi-PC Penny Balş-Celulă MT PTCZ 1134 Ecaterina 
Teodoroiu-(Strada Plevnei, Strada Văilor)

Balş08:00-16:00

Spitalul Municipal Orşova a sistat 
unele servicii medicale: „Va duce la 

înfometarea pacienților”

Spitalul Municipal Orşova trece 
printr-o criză fără precedent. Unitatea 
a redus sau chiar a sistat unele servicii 
medicale, după ce administrația locală 
nu şi-a dat votul pentru bugetul 
instituției, potrivit actualmehedinti.ro.

Laboratorul de Analize Medicale 
funcționează, acum, cu o singură 
tură şi, din cei trei medici, a rămas 
doar unul singur, căruia i se alătură 
un contract de prestări de servicii 

medicale (contract neonorat, însă, 
din punct de vedere financiar).

C a  u r m a r e  a  r e f u z u l u i 
administrației locale de avizare 
a scoaterii unui post de medic la 
concurs, acesta rămâne vacant. La 
Compartimentul Imagistică Medicală 
(Computer Tomograf, Mamograful, 
Radiologie fixă şi Radiologia mobilă), 
funcționează o singură tură şi, 
datorită sprijinul medicilor, în anumite 
zile, vor fi două ture. Cabinetul 
de Diabet Zaharat, Nutriție şi Boli 
Metabolice va funcționa doar marți, 
miercuri şi joi după-amiaza.

„Suntem singurul spital din 
România care nu are director medical 
şi director financiar - contabil. 
Suntem singurul spital din România 
căruia i s-au tăiat veniturile proprii şi 
cheltuielile, ceea ce încet, dar sigur, 
va duce la înfometarea pacienților, 
la infecții nosocomiale, la lipsa 
medicamentelor şi la sistarea sau 
diminuarea unor servicii medicale.

Am găsit soluția legală prin 
care să montăm aparatul RMN, din 
luna martie, aceasta însemnând 
aproximativ 1.000.000 lei, fără 
acordul administrației locale. Avem 

acordul pacienților, adică al celor 
care au nevoie de servicii medicale 
şi, pentru noi, spitalul, este suficient”, 
transmite managerul Spitalului 
Municipal Orşova, Adrian Cican.

Detergenți contrafăcuți, vânduți în Oltenia
Un mehedințean de 40 de ani 

este acuzat că a vândut detergenți 
contrafăcuți în trei județe din Oltenia, 
dar şi în capitală. Oamenii legii au 
făcut joi 5 percheziții în acest caz.

„Din cercetări ,  pol i ț işt i i  au 
stabilit că un bărbat, de 40 de ani, 
din județul Mehedinți, în calitate 
de reprezentant a trei societăți 
comerciale, ar fi pus în circulaţie, 

fără drept, în județele Dolj, Gorj, 
Mehedinți şi municipiului Bucureşti, 
produse sanitare şi detergenți 
lichizi, purtătoare a unor mărci 
cunoscute, existente pe piață, 
acestea fi ind achiziționate din 
Ungaria. În urma perchezițiilor, au 
fost indisponibilizați 320.000 de lei, 
un cap tractor cu remorcă şi 4.386 
de bidoane de detergent de 5 litri, 

în valoare de 197.370 de lei” potrivit 
reprezentanților IPJ Gorj.

Bărbatul a fost dus la audieri 

la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Gorj.

Eliza RADU
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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 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 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. 

PTCZ 8 Stoicăneşti-Strada MagaziilorStoicăneşti09:00-13:00

07.03
PTCZ 9 StoicăneştiStoicăneşti 13:00-16:00
PTA Moară Isaci-circuit 1Isaci08:45-15:30
CLI 20 kV PTAB 1 ANL Piață Gară - PTCZ 14 Piată  
Gară

Slatina08:00-16:00

PC Penny Balş-Celulă PTCZ 17Balş08:00-12:00
PC Penny Balş-Celulă Măsură PTAB Penny - (Strada 
Nicolae Bălcescu )

Balş12:00-16:00

PA Spital Scorniceşti, PC Penny Scorniceşti, PTAb 
Penny Scorniceşti, PTCZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Scorniceşti, 
PTCZ Liceu Scorniceşti, PTCZ CT Scorniceşti

Scorniceşti09:00 - 17:00

02.03
Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei-Sosire din LEA - str. 
Plevnei

Slatina08:00 - 16:00

CTI 20 T2 PTCZ Tricotaje Caracal_Protecții - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA 2 Grozăveşti - circuit 2Grozăveşti08:45 - 15:30
PTA Școală Piteşti - strazile: Piteşti, OituzSlatina09:00 - 12:00
PTA Herghelie BrebeniBrebeni09:00 - 17:00

Vitezomani şi beți, pe străzile din Vâlcea

Polițiştii vâlceni au fost la datorie 
şi în acest weekend. Oamenii legii 
au întâlnit de la şoferi băuți, la 
vitezomani, şi până la numere de 
înmatriculare false. Ultima dintre 
variante a avut loc chiar sâmbătă, 
când polițiştii au oprit un şofer care 
circula cu peste 100 km la oră în 
localitate. Autoturismul acestuia avea 
numere de înmatriculare false.

„La data de 26 februarie a.c., un 
bărbat de 35 de ani, din comuna 
Stroeşti, județul Vâlcea, a fost depistat 
de polițiştii oraşului Horezu în timp ce 
conducea un autoturism în localitate, 
cu o viteză de 102 km/h (+42km/h) 
şi având montate plăcuțe cu numere 
de înmatriculare false.

În urma verificărilor efectuate 
a rezultat faptul că, autoturismul 
în cauză este radiat din circulație, 
iar plăcuțele cu numerele de 
înmatriculare montate pe acesta, la 
momentul identificării în trafic, sunt 
atribuite unui alt autoturism, care şi 
acesta era radiat din circulație.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal în care se efectuează cercetări 
pentru comiterea infracţiunii de 
punerea în circulaţie sau conducerea 

unui vehicul neînmatriculat”, IPJ 
Vâlcea.

Un alt şofer a fost depistat în 
timp ce conducea în voie, după ce a 
consumat substanțe interzise.

„La data de 25 februarie a.c., o 
persoană de sex masculin din oraşul 
Horezu ar fi condus un autoturism pe 
DN 67, în localitatea Tomşani, județul 
Vâlcea, sub influența unei substanțe 
interzise.

La testarea cu aparatul drugtest, 
a conducătorului auto, a rezultat o 
valoare pozitivă la substanța T2B 
OPI, motiv pentru care, acesta a fost 
condus la spital în vederea recoltării 
de probe biologice pentru stabilirea 
prezenței substanței psihoactive în 
organism.

Polițiştii din Horezu efectuează 
cercetări, în cadrul unui dosar 
penal pentru comiterea infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
influența băuturilor alcoolice sau a 
altor substanțe”, potrivit IPJ Vâlcea.

Revenind la capitolul viteză, un 
alt şofer a fost depistat conducând 
cu peste 150 km/h pe un sector de 
drum limitat la 70.

„La data de 23 februarie 2023, 
polițişti din cadrul Serviciului Rutier 
Vâlcea au surprins în trafic un bărbat 
din județul Argeş, în timp ce conducea 
un autovehicul pe Drumul Național 7, 

în localitatea Milcoiu, județul Vâlcea 
cu viteza de 156 km/h pe un sector 
de drum limitat la 70 km/h.

Conducătoru l  auto  a  fos t 
sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 2.900 de lei, 

iar ca măsură complementară i-a 
fost suspendat dreptul de a conduce 
pe drumurile publice, pe o perioadă 
de 120 de zile, eliberându-i-se şi o 
dovadă înlocuitoare, fără drept de 
circulație”, au adăugat polițiştii.


