
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.



ACTUALITATE9 Marți, 7 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:

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

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

PTCZ 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

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

09.02

09:00 - 17:00

PTA SPA 2 Cetate Servicii Interne, PTA IAS Cetate, 
PTA SPA 1 Cetate Servicii Interne, PTCZ SPA 1 Cetate, 
PTA 2 Cetate, PTA CRR Cetate, PTA Moară Țărănească 
Cetate, PTA 3 Cetate, PTA 4 Cetate, PTA 1 Cetate, PTA 
5 Cetate, PTA Moară Cetate
PT terţi: PTAB CEF Eco Dinam Group, PTA 
RAZMAFLOR, PTAb East Way Spedition Cetate, PTA 
Staţie Epurare Nr. 1, PTCZ Munca Cetate, PTA Piscicola 
Cetate, PTA Port Cetate

Cetate

09:00 - 17:00 PTA 4 Bistreţ - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA Bistreţul Nou 
- circ. JT nr. 2

Bistreţ

09:00 - 17:00

PTA IAS Răcari, PTA Răcarii de Sus, PTA Răcarii de 
Jos, PTA CRR Răcari, PTA Meteu, PTA Piscani, PTA 
Almăjel, PTA Moară Tatomireşti, PTA 1 Tatomireşti, 
PT terţi: PTA SA Răcarii de Sus, PTA Staţie Epurare 
Canalizare Răcarii de Jos, PTA SC INAR, PTA CFR 
Răcarii de Sus, PTA COLBUS, PTA Staţie Pompare 
Tatomireşti

Filiaşi, 
Brădeşti, 
Almăj

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

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

09:00 - 17:00 PTA 1 Dobridor, PTA 2 Dobridor, PTA 1 Unirea, PTA 2 
Unirea, PTAb 2 Unirea, PTA 3 Unirea, PTA 4 Unirea, 
PTA 5 Unirea, PTA 6 Unirea, PTA 7 Unirea, PT terţi: 
PTA SMA Dobridor, PTA Primaria Unirea Epurare, PTA 
CAP Unirea, PTAB Gospodăria de Apă Unirea, PTA 
Moară Unirea

Moţăţei, 
Unirea

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Parc 3 Brădeşti, PTA Staţie Epurare 
AlmăjArţarului, Gheorghe Doja, Buziaş, zona 
blocurilor: M11, M12, M15 a, M15b, M13, M14, M18, 
M19, M20, M21,  M22, M23, M24, M25, M26, M27, 
M28, M29, M30, M31, M32

Almăj, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Sonda 209, PTA Sondă 1448, PTA 
Sondă 2033, PTA Sondă 1549

Almăj, 
Brădeşti

09:00 - 17:00
PT 540 - străzile: Dealul Spirei, Arţarului, Gheorghe 
Doja, Buziaş, zona blocurilor: M11, M12, M15 a, M15b, 
M13, M14, M18, M19, M20, M21,  M22, M23, M24, 
M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32

Craiova

Ministerul Sportului desfăşoară pe 
timpul vacanţei şcolare a treia ediţie a 
proiectului „Hercules”

Ministerul Sportului a anunţat că 
pe timpul vacanţei şcolare din această 
lună va desfăşura proiectul „Hercules” 
prin care elevii cu vârste între 6 şi 
15 ani vor primi cursuri gratuite de 
iniţiere în diferite discipline.

„A treia ediţie a Proiectului Hercules 
nu mai reprezintă o surpriză, ci o 
promisiune îndeplinită, după ce am 
obişnuit deja copiii cu oportunitatea 
de a face sport în vacanţele şcolare. 
La ediţiile anterioare am avut peste 
11.500 de participanţi la nivel naţional 
şi sunt convins că perseverenţa este 
cheia succesului. Vom continua să 
oferim această deschidere în fiecare 
vacanţă şi să atragem tot mai mulţi 
copii către sport. Este un proiect 
la care ţin foarte mult şi cred că el 
poate contribui la creşterea bazei 
de selecţie şi de performanţă, dar 
şi la o tânără generaţie mai activă 
şi mai sănătoasă. Sportul şcolar 
este un pilon important al Strategiei 
Naţionale pentru Sport şi îmi doresc 
să-l dezvoltăm în continuare”, a 
declarat ministrul Eduard Novak, 
potrivit unui comunicat de presă.

Pentru această a treia ediţie a 
proiectului 34 de direcţii judeţene, 
alături de federaţi i le sportive 
naţionale, au confirmat până în acest 
moment implicarea în proiect.

Printre disciplinele sportive în 

care elevii se pot iniţia în vacanţa 
şcolară din februarie se numără: 
tenis de masă, taekwondo, nataţie, 
gimnastică artistică şi ritmică, karate, 
atletism, box, lupte greco-romane, 
mini rugby, nataţie, fotbal, baschet, 
orientare, radio-orientare, handbal, 
şah, dans sportiv, judo, schi, hochei 
pe gheaţă, kempo, ju-jitsu, darts, 
volei, scrimă, nataţie şi handbal 
pentru copii cu nevoi speciale, arte 
marţiale, patinaj, tir cu arcul etc.

Cursurile de iniţiere vor fi susţinute 
de peste 150 de antrenori cu bogată 
experienţă, în directă colaborare cu 
federaţiile sportive naţionale, copiii 
având posibilitatea de a încerca astfel 
mai multe sporturi.

Judeţele care vor avea vacanţă în 
perioada 13-17 februarie sunt Argeş, 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, 
Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, 
Teleorman, Prahova, iar cele care 
vor avea vacanţă în perioada 20-
24 februarie - Constanţa, Tulcea, 
Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Dolj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, Timiş, Vâlcea Buzău, 
Brăila, Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, 
Neamţ, Iaşi, Botoşani, Satu Mare, 
Sălaj, Maramureş, Arad, Timiş, Alba, 
Sibiu. Braşov, Covasna, Harghita, 
Mureş.

Vera IONESCU



ACTUALITATE9 Miercuri, 8 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 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:

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

15.02
09:00 - 17:00 PTA 1 Siliştea Crucii - circ. JT nr. 2, PTA 2 Siliştea 

Crucii - circ. JT nr. 1+2
Siliştea 
Crucii

09:00 - 17:00 PTCZ 1 Avicola BrădeştiBrădeştiPTA Obeni 1, PTA Obeni 2, PTA IAS Ioneşti, PTA 
Ioneşti Govorei, PTA Cherăşti, PTA Antares Ioneşti 
(terţ), PTA Gospodărie Apa Ioneşti (terţ), PTA CRR 
Ioneşti (terţ), PTA Remservice Ioneşti (terţ)

Ioneşti09:30 - 17:30

PTCZ Ostroveni 13Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00
15.02

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

Elevii doljeni susţin simulările 
examenelor naţionale

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Dolj organizează, în perioada 6-8 
februarie, simularea judeţeană a 
Evaluării Naţionale pentru elevii de 
clasa a VIII-a şi a probelor scrise ale 
examenului naţional de Bacalaureat 
pentru elevii din clasele terminale 
(elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/
frecvenţă redusă).

Marţi, 7 februarie, s-a desfăşurat 
cea de-a doua probă scrisă din 
cadrul simulării judeţene a Evaluării 
Naţionale şi a examenului naţional 
de Bacalaureat, respectiv proba 
scrisă la Matematică (pentru cei care 
au susţinut Evaluarea Naţională) şi 
proba Ec)-obligatorie a profilului - 
matematică sau istorie (pentru cei 
care au susţinut simularea judeţeană 
a examenului de Bacalaureat).

La simularea judeţeană a Evaluării 
Naţionale au fost prezenţi 4.252 
de candidaţi. Nu s-au prezentat 
la simulare 715 candidaţi din cei 

4.967 înscrişi. (85,60% procent de 
prezenţă)

La  s imu la rea  judeţeană a 

examenului de Bacalaureat au 
fost prezenţi 3.328 de candidaţi 
(învăţământ - zi). Nu s-au prezentat 
la examen 646 candidaţi din cei 3.974 
înscrişi.

Nu au fost elevi eliminaţi din 
examen pentru tentativă de fraudă.

Miercuri, 8 februarie, va avea loc 
proba scrisă E.d) - Proba la alegere 
a profilului şi specializării din cadrul 
simulării judeţene a examenului de 
Bacalaureat.



PUBLICITATE9 Joi, 9 Februarie 2023

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



ACTUALITATE9 Marți, 14 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. 

   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.



ACTUALITATE9 Miercuri, 15 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

22.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2Urzicuţa
09:00 - 17:00 PT 104 - străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 

zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 39A, 39B, 
40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6

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 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:

22.02

PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

14:00 - 16:00

PTA ȘotaniFârtăţeşti09:30 - 12:30

09:00 - 17:00 PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, A7, A8, A9

Craiova

PTA RoeştiRoeşti13:00 - 15:30
PTA Str.Fabricii, PTA IF Blocuri Brezoi, PTCZ UFET 
Brezoi, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTAB Annabella 
Brezoi (terţ)

Brezoi13:00 - 17:00

PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ 
Bloc 3 Brezoi, PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTA Vasilatu 2, 
PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Sat Vacanţă 
Păscoaia (terţ), PTA Lunca Prest (terţ), 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)

Brezoi08:00 - 18:00

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

Mălaia08:00 - 18:00

PTCZ Ostroveni 202Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 2Vaideeni09:00 - 17:00

17.02

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

Vâlcea
14:00 - 17:00

LEA JT PTA Dealul Malului 2 - circuitul 3 (spre Priba)Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Romaneşti 2Roşiile11:00 - 14:00

18.02 PTA Fedeleşoiu 1, PTA Fedeleşoiu 2Dăeşti09:00 - 17:00
PTA Olteni 2, PTA F-ca Mobilă Alson (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 85 -  cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: G1, G2, 
K1, K2, A5, A6, A7, A8, A9, 4A, 4b, 5B, 6

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 866 Budică Vasile, PT terţi: PTA Cosmote 
Ghrceşti, TSI 1 Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Șimnicu 
de Jos, 

Gherceşti

17.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Lipovu, PTA 5 LipovuLipovu

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

09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Teii de la „Madona”, raşi

Teii din curtea Bisericii „Madona 
Dudu” au fost defrişaţi, iar craiovenii 
s-au arătat indignaţi. Iubeau teii şi 
parfumul lor.

Reprezentanţii Primăriei Craiova şi 
cei ai RAADPFL spun că decizia a fost 
a Mitropoliei Olteniei: „În urma unei 
solicitări venită din partea Mitropoliei 
Olteniei, RAADPFL a efectuat tăierile 
de arbori din curtea bisericii Madona 
Dudu, fiind operator autorizat pentru 
astfel de operaţiuni. Mai multe detalii 
puteti afla de la RAADPFL” - au 
transmis reprezentanţii Primăriei 
Craiova, la solicitarea Jurnalul Olteniei.

Reprezentanţi i  RAADPFL au 
precizat, la rândul lor: „Mitropolia 
Olteniei a solicitat RAADPFL Craiova să 
execute lucrarea de tăiere a arborilor 
amplasaţi în curtea Bisericii Madona 
Dudu (proprietatea Mitropoliei). 
Regia a întocmit un deviz-ofertă 
pentru executarea acestei lucrări, iar 
Mitropolia l-a acceptat şi şi-a asumat 
toată responsabilitatea în ceea ce 
priveşte avizele legale necesare 
pentru tăierea arborilor”.

Reprezentanţii Mitropoliei au venit 
cu precizări. Aceştia au explicat faptul 
că teii reprezentau un pericol şi că, în 
locul celor tăiaţi vor fi plantaţi alţii: 
„Există un aviz de tăiere. S-a dat de 
la Mitropolie, în constatarea faptului 
că vegetaţia de acolo era îmbătrânită. 

Pomii erau vechi de peste 50 de ani şi 
destul de afectaţi de factorii patogeni. 
Deveniseră un risc pentru oameni şi 
pentru lăcaşul de închinare. Curtea va 

fi reîntinerită. În locul pomilor foarte 
bătrâni vor fi plantaţi alţii”, a transmis 
purtătorul de cuvânt al Mitropoliei.

Sursa foto: facebook



ACTUALITATE9 Joi, 16 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

23.02

09:00 - 17:00 PTA CAP Seaca de Câmp -  circ. JT nr. 1+2Seaca de 
Câmp

09:00 - 17:00 PT 473 - CAP Palilula, PT 471 - Dispensar Palilula, PT 472 - 
Şcoală Palilula, PT 474 - sat Cârligei, PT 331 - sat Bucovăţ, 
PTCZ 385 - Avicola Bucovăţ, PT terţi: PTA 720 Gospodăria 
de Apă Bucovăţ

Bucovăţ

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:

23.02 PTCZ Magazin Cozia, PTCZ Uzina Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

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

Craiova

19.02
PTA Olteni 1, PTA Olteni 3, PTA Olteni 4, PTAB 
Olteni 5, PTAB Olteni 6, PTA Mobilă Olteni (terţ), 
PTA Gară Bujoreni (terţ)Bujoreni09:00 - 15:00

09:00 - 17:00 PT 448 - cart. Brazda lui Novac, Dacia, zona blocurilor: U 
8, U1 - U11, F3, str. Corniţoiu, bl. 99

Craiova

09:00 - 17:00 PTA DIA PredeştiPredeşti

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

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 PTA 1 Sfârcea - integralBraloştiţa

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

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

09:00 - 17:00 PTA 2 Breasta - circ. JT nr. 2+4Breasta
09:00 - 17:00 PTCZ 3 Textila Calafat, PTCZ 4 Textila CalafatCalafat

Tâlhar prins de un poliţist aflat în timpul 
liber, în Craiova

Răducan Alexandru, poliţist în 
cadrul Secţiei 1 Poliţie Craiova, a 
prins în flagrant delict, un bărbat de 
36 de ani, din comuna Răcarii de Jos, 
în timp ce sustrăgea scule şi unelte 
dintr-un garaj situat pe strada Fluturi, 

din municipiul Craiova. Agentul se afla 
în timpul liber, dar acest lucru nu l-a 
oprit să acţioneze.

Tâlharul a opus rezistenţă la 
somaţiile poliţistului şi a fost imobilizat 
până la sosirea patrulei de ordine 
publică, fiind ulterior condus la sediul 
Secţiei pentru audieri.

„Cu ocazia cercetării la faţa 
locului s-a stabilit că au fost sustrase 

mai multe bunuri (foarfecă electrică, 
cric, flexuri, redresor, truse de scule, 
bormaşină, catalizator), ce se aflau 
depozitate în interiorul garajului, 
precum şi alte bunuri ce se aflau 
depozitate în saci, fiind recuperate 
în totalitate. În baza probatoriului 
administrat, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie 
Craiova l-au reţinut pe bărbat, 
pentru 24 de ore, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de tâlhărie 
calificată, fiind introdus în Centrul 
de Reţinere şi Arestare Preventivă 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Dolj”, informează IPJ Dolj.

Zilele de 6 şi 7 ianuarie, 
libere prin lege

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, 
miercuri, un proiect de lege iniţiat 
de PSD care prevede ca zilele de 6 
şi 7 ianuarie, Sărbătoarea Botezului 
Domnului şi Soborul Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul, să fie declarate zile de 
sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Proiectul a fost adoptat şi de 
Senat, iar Camera Deputaţilor este 
for decizional în acest caz.

În prezent românii beneficiază de 
15 zile libere legale:

- 1 şi 2 ianuarie (prima şi a doua 
zi de Anul Nou)

-  24 ianuar ie  (Z iua Un i r i i 
Principatelor Române)

- 22 aprilie (Vinerea Mare):
- 24 şi 25 aprilie (Paştele ortodox)
- 1 mai (Ziua Muncii)
- 1 iunie (Ziua Copilului)
- 12 şi 13 iunie (prima şi a doua 

zi de Rusalii)
- 15 august (Adormirea Maicii 

Domnului)
- 30 noiembrie (Sfântul Andrei)
- 1 decembrie (Ziua Naţională a 

României)
- 25 şi 26 decembrie (prima şi a 

doua zi de Crăciun).
Vera IONESCU



PUBLICITATE9 Vineri, 17 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

24.02

09:00 - 17:00 PTA Țugureşti - circ. JT nr. 1+2Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PT 216 - cart. Valea Roşie, străzile: Revoluţiei, 22 
Decembrie 1989, zona blocurilor: 24, 27, 30, 31, 6 VE, 10 
VE, 12 VE

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 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:

24.02

PTAM Seminar TeologicRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

09:00 - 17:00 PT 175 - cart. Valea Roşie, Piaţa Valea Roşie, str. Henri 
Coandă, zona blocurilor: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
G3, G4, G5, I1, I2, C5, C6, C7

Craiova

PTA PerteştiRoşiile09:30 - 17:30

09:00 - 17:00 PT 179 - cart.  Valea Roşie, străzile: 22 Decembrie 1989, 
I.D.Sârbu, Revoluţiei, zona blocurilor: 1, 2, 3,  7, 8, 12,  
12VE, 6VE, 10VE, 32VE, 12N

Craiova

09:00 - 17:00 PTA DIA PredeştiBraloştiţa
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 PTA 1 Sfârcea - circ. JT nr. 2Braloştiţa

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

Craiova

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

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

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

09:00 - 17:00 PTA Guguleni - integralCoţofenii 
din Faţă

PTA Govora SatMihăeşti09:00 - 15:00
PTA Gospodărie Anexă, PTA Sonda Gătăjeşti, PTA 
Cazicom Gătejeşti (terţ)

Băile 
Govora

09:00 - 15:00

PTA Staţie Epurare Buneşti (terţ)Buneşti09:00 - 15:00

21.02

PTCZ Parc CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA Zlătarei 3Drăgăşani09:30 - 12:30
PTA Dealul Olt 2Drăgăşani13:00 - 15:30
LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 1Vaideeni09:00 - 17:00
PTA Valea Ursului, PTA Seciu, PTA DozeştiFârtăţeşti09:30 - 17:30

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 14.03.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului BIMBAI NANI:  

    - Autoutilitara N1 DACIA LOGAN, caroserie pick-up carosat, versiune FSD1K, culoare rosu, an fabricaţie 2006, 
combustibil -, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare DJ-11-SRY,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare 
este de 3.970 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 MOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 10.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului GAMAN TOMA:  

    -  Autoutilitara N1 VOLKSWAGEN, caroserie furgon, versiune 2DX0AE,  an fabricaţie 2002, combustibil -, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare DJ-31-PSI,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 5.600 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 silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAILESCU ION : 

          a) cota 1/2 - dreptul de uzufruct viager asupa proprietăţii formata din  apartament 2 camere, în suprafaţa 
utila de  51.36 mp, probabil decomandat în bloc P+4E, fără spatii comerciale la parter, împreuna cu cota parte indiviza din 
spatiile comune şi dependintele comune, precum şi dreptul de proprietate al terenului aferent, situat în localitatea CRAIOVA, 
str. NICOLAE TITULESCU, bl. d17, sc. 1, ap. 16,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 39.500 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 16.03.2023, ora 16.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului MIHAI ION GHEORGHE:  

    -  Autoturism FORD MONDEO, caroserie AB  berlina cu hayon, versiune BAP,  an fabricaţie 1994, combustibil benzina, 
rulaj neidentificat, nr. înmatriculare MH-48-AND,  culoare albastru, preţul de vânzare este de 3.170 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.



PUBLICITATE9 Luni, 20 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 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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

27.02

09:00 - 17:00 PT 105 - străzile: Brazda lui Novac, General Dr. 
Cernătescu, General C-tin Argetoianu, Poetului, 
Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: K19, K20, K21, K22, 
A15, A16, A17, A18, D10, AT 1 - AT 3

Craiova

09:00 - 17:00 PT 398 - str. Brazda Lui Novac, bld. Dacia, zona blocurilor: 
37, 37 A, 38, 38 A, 38 B, 39, 39 A, 39 B, 40, 41, 41 A, 42, 
43

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 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:

27.02

PTCZ Ana Ipatescu 1, PTCZ Ana Ipatescu 3, PTCZ 
Ana Ipatescu 6, PTCZ Ana Ipatescu 8, PTCZ Ana 
Ipatescu 9

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 394 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Elena 
Farago, zona blocurilor: 175A, 175B, 175C, 175D, 
175E, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 
175M, 175N, Şcoala nr. 34

Craiova

PTA Dobreşti, PTA DrăguleştiDănicei09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 341 - cart. Craioviţa Nouă, str. Tineretului, zona 
blocurilor: 157 şi scările aferente, 158 şi scările aferente, 
Poşta Craioviţa, Bigul Nou

Craiova

09:00 - 17:00 PT 407 - TCINDCraiova
09:00 - 17:00 PTCZ 1 Textila Calafat, PTCZ 2 Textila CalafatCalafatPTAB Racoviţa 2 BudeştiBudeşti09:00 - 13:00

PTAB Negreni 2Mihăeşti13:00 - 16:00
PTCZ Libertăţii 3Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 12:00

LEA JT PTA Momoteşti 2 - circuitul 2 (spre Platforma 
industrială)

Drăgăşani09:30 - 17:30

22.02

PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

14:00 - 16:00

PTA ȘotaniFârtăţeşti09:30 - 12:30
PTA RoeştiRoeşti13:00 - 15:30
PTA Str.Fabricii, PTA IF Blocuri Brezoi, PTCZ UFET 
Brezoi, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTAB Annabella 
Brezoi (terţ)

Brezoi13:00 - 17:00

PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ 
Bloc 3 Brezoi, PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTA Vasilatu 2, 
PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Sat Vacanţă 
Păscoaia (terţ), PTA Lunca Prest (terţ), 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)

Brezoi08:00 - 18:00

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

Mălaia08:00 - 18:00

PTCZ Ostroveni 202Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 2Vaideeni09:00 - 17:00
PTA GuguiancaIoneşti12:00 - 16:00

PTCZ Grup Şcolar IUCF, PTA Peco OMVRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 22:00

PTA IAS Troianu, PTA Zootehnie Troianu, PTAB 
Petrom Troianu, PTCZ OGA Troianu, PTCZ SIA 
Troianu, PTCZ ICF Troianu, PTCZ Fca de Pâine, PTCZ 
Ateliere IJCM (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 22:00

22.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2Urzicuţa
09:00 - 17:00 PT 104 - străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 

zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 39A, 39B, 
40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6

Craiova

09:00 - 17:00 PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, A7, A8, A9

Craiova

09:00 - 17:00 PT 85 -  cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: G1, G2, 
K1, K2, A5, A6, A7, A8, A9, 4A, 4b, 5B, 6

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 866 Budică Vasile, PT terţi: PTA Cosmote 
Ghrceşti, TSI 1 Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Șimnicu 
de Jos, 

Gherceşti
09:00 - 17:00 PTCZ SUFV BăileştiBăileşti
09:00 - 17:00 PT 108 - străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, Sebeş, Potelu, 

Eroului, Olteniţa, Brateş, Bârseşti, Mirăslău, Livezi, Popova, 
Bucura

Craiova

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

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 13.03.2023, ora 15.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului PETRULIAN MIHAI DAN:  

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Manaileasa Nopteasa – 43,3920, preţul de 
vânzare este de 56.772 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Tartaraul – 62,7240, preţul de vânzare 
este de 82.066 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Cornesul Mic, Tolanul Mic, Florile Albe – 
45,2230, preţul de vânzare este de 59.168 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Pietrile – 176,2420,  preţul de vânzare 
este de 230.588 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Piciorul Tigvelor – 21,1700, preţul de 
vânzare este de 27.698 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Zanoguta – 29,2680, preţul de vânzare 
este de 38.293 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Slimoiu – 23,8960, preţul de vânzare este 
de 31.265 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 MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 12.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului TILCIU GHEORGHE IULIAN:  

    -  Autoturism AUDI A6, caroserie AA  berlina, versiune 4F LASBQ1,  an fabricaţie 2008, combustibil motorina, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare VL-87-YYY,  culoare gri, preţul de vânzare este de 12.300 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 MOBIL
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări 

silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 11.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului TUFEANU MIREL:  

    -  Autoturism RENAULT CLIO, caroserie AC break, versiune KR2C06,  an fabricaţie 2008, combustibil motorina, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare VL-03-TUF,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 7.400 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.



ACTUALITATE9 Marți, 21 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 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:

28.02

23.02

PTCZ Magazin Cozia, PTCZ Uzina Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

Două
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
08:00 - 18:00

PTCZ Nord 3ERâmnicu 
Vâlcea12:30 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 310 - circuitul 5
LES JT PTCZ Ostroveni 309 - circuitul 3
LES JT PTCZ Ostroveni 210 - circuitul 5
LES JT PTCZ Laborator Veterinar - circuitul 6

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

28.02

09:00 - 17:00 PT 611 - str. Fermierului şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00
PT 430 - străzile: Gh. Titeica, Simion Stoilov, Popescu 
Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: D7, D7a, D8, D9, D10, 
D11, D12, D13, D14, D26, D26a, D26b, E7, E6A, E6B, E5

Craiova

09:00 - 17:00
PT 485 - străzile: Constantin Brâncoveanu, bld. Dacia, 
restaurant Olimp, zona blocurilor: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 
10a, 10b, 5, C.T., Liceul Tehnologic George Bibescu

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Braloştiţa - circ. JT nr. 2Braloştiţa
09:00 - 17:00 PT 474 - sat Cârligei, circ. JT nr. 1Bucovăţ

09:00 - 17:00

PTA 1 Horezu Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA 
IMA Horezu Poenari, PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 
Valea Stanciului, PTA 1 Bârza, PTA Dispensar Uman 
Bârza, PTA Țugureşti, PTA 2 Bârza, PTA 1 Padea, PTA 2 
Padea, PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA Booveni.
PTA 1 Horezu Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA 
IMA Horezu Poenari, PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 
Valea Stanciului, PTA 1 Bârza, PTA Dispensar Uman 
Bârza, PTA Țugureşti, PTA 2 Bârza, PTA 1 Padea, PTA 2 
Padea, PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA Booveni
PT terţi: PTA SA Horezu Poenari, PTA Complex Valea 
Stanciului, PTA SA Valea Stanciului, PTA SA Bârza, 
PTA Orange Bârza, PTA Sol OUAI Padea, PTA OUAI 
Padea, PTA Complex Padea, PTAB Popeci Tour, PTAB 
Agrofortex, PTA 3 Zootehnie Drănic

Valea 
Stanciului, 

Drănic

PTCZ Ostroveni 5Râmnicu 
Vâlcea10:00 - 18:00

PTCZ Libertăţii 2, PTCZ Ostroveni 301, PTCZ 
Ostroveni 402

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

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

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Şerbăneasa 1Nicolae 
Bălcescu09:00 - 13:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu14:00 - 17:00
LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 3Vaideeni09:00 - 17:00

PTCZ Nord 7Râmnicu 
Vâlcea13:00 - 17:00

Cazierul judiciar se obţine gratuit de pe 
Ghişeul.ro

Românii care doresc să îşi obţină 
cazierul judiciar o pot face în mod 
gratuit pe platforma Ghiseul.ro, 
precizează ministrul Digitalizării, 
Sebastian Burduja. El a făcut această 
menţiune în contextul în care există 
un site privat care percepe taxe 
pentru eliberarea acestui document.

„Acum, în mod gratuit, orice 
cetăţean care are un cont pe Ghiserul.
ro sau care îşi face cont pe hubul 
Ministerului de Afaceri Interne poate 
să îşi elibereze acest cazier judiciar 
online. Prin câteva clickuri scoateţi 
cazierul judiciar 24 de ore din 24, 
şapte zile din şapte. Nu mai depindem 
de funcţionari de la ghişeu. (…) Piaţa 

a încercat să rezolve problema. Nişte 
băieţi foarte creativi făcuseră un site, 
nimic ilegal, iau un fel de procură, se 
duc, bat la ghişeu şi scot ei cazierul şi 
ţi-l trimit. Când cauţi pe motoarele de 
căutare cazier judiciar online, băieţii 
ăştia sunt primul link şi costă 300-500 
de lei să ţi-l eliberezi. Drept pentru 
care reacţia la procesul nostru de 
digitalizare a cazierului care repet, e 
gratuit, este…«cum e digital cazierul 
că mă costă bani». Oamenii intrau 
pe acel site care e privat şi aveau 
impresia că acela este cazierul judiciar 
online”, a spus Sebastian Burduja.



GORJ9 Miercuri, 22 Februarie 2023

Claudia GROSU
office@jurnalulolteniei.ro

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 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:

01.03

01.03

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

Craiova

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

Pleşoi, 
Predeşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos, PTA 2 Răchita de Jos, PTA 1 
Mosna, PTA 2 Mosna, PTA Știubei, PTA Voita, PTA 
Răchita de Sus, PTA SMA Seaca de Pădure, PTA 1 
Seaca de Pădure, PTA 2 Seaca de Pădure, PTA 1 
Veleni, PTA 2 Veleni, PTA 3 Veleni

Brabova, 
Vela, 

Seaca de 
Pădure

PTA Frânceşti 1, PTAM Frânceşti 5, PTA Coşani, PTA 
Mănăstire Lemn, PTA Dezrobiţi 1, PTA Dezrobiţi 2, 
PTA Lunca, PTA Moşteni, PTA Balastieră Frânceşti 
(terţ)

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Valea Mare 1Băbeni09:00 - 12:00
PTA VeţeluCopăceni14:00 - 17:00
PTCZ Ostroveni 308Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 13:00

Declaraţie pe propria răspundere 
în caz de cutremur, pentru părinţii 

care îşi duc copiii la creşă

Săptămâna trecută s-au produs 
două cutremure mari de 5,2, 
respectiv 5,7 grade, şi sute de replici. 
Acestea au afectat mai multe clădiri, 
supermarket-uri, dar şi maşini. Multe 
dintre şcolile, grădiniţele şi creşele 
din judeţ n-au scăpat de efectele 

seismelor, astfel că s-a luat hotărârea 
ca elevii să nu se întoarcă în clase.

Numai că, la o creşă din Târgu 
Jiu li se cere părinţilor să completeze 
declaraţii pe proprie răspundere 
dacă îşi duc copilul în instituţie. 
Situaţia este de neînţeles, autorităţile 
lăsând toată răspunderea, în caz de 
cutremur, pe umerii părinţilor.

„S-au spălat pe mâini. Nu poţi să 

ne ceri aşa ceva. Autorităţile ce rost 
mai au? Mi se pare de un cinism fără 
margini. De ce nu închid creşele, dacă 
ei nu-şi asumă nimic? Nu se poate 
aşa ceva! Ce mi se pare îngrijorător 
este că mulţi părinţi au semnat 
declaraţia pe proprie răspundere. 
Rămâi fără cuvinte”, a declarat o 
mamă care-şi are băieţelul înscris la 
o creşă din oraş, potrivit gorjeanul.ro.

ISU Gorj: Nu au fost identificate elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate la blocuri 

şi clădiri individuale
La nivelul municipiului Târgu 

Jiu, până în prezent, nu au fost 
identificate vizual elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate 
la blocurile de locuit şi clădirile 
individuale în urma cutremurelor 
produse săptămâna trecută în 
judeţul Gorj, a anunţat, marţi, ISU.

Potrivit unui comunicat, în urma 
cutremurelor produse pe teritoriul 
judeţului, la nivelul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Gorj, s-a luat hotărârea formării de 
comisii mixte care să se deplaseze 
în teren şi să evalueze vizual 

clădirile unde au fost semnalate 
degradări, pentru a avea o imagine 
clară a efectelor negative produse şi 
pentru eliminarea pericolelor.

„Din fericire, până în acest 
moment, la nivelul municipiului 
Tg-Jiu, în ceea ce priveşte blocurile 
de locuit şi clădirile individuale cu 
destinaţia case de locuit nu au fost 
identificate vizual elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate.

Având în vedere numeroasele 
so l i c i t ă r i  p r im i t e  l a  n i ve l u l 
dispeceratului ISU Gorj de la 
cetăţeni care solicită expertize 

tehnice la clădirile afectate de 
cutremurele care s-au produs pe 
teritoriul judeţului Gorj, facem 
următoarele precizări: ISU Gorj este 
structură specializată, destinată să 
execute în zona de competenţă legal 
încredinţată, misiuni de prevenire, 
moni tor izare ş i  gest ionare a 
situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de 
risc specifice judeţului Gorj”, se 

arată în comunicatul ISU.
Mai multe clădiri în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţii 
pub l i ce  au  fos t  a fec ta te  de 
cutremurele de săptămâna trecută, 
duminică venind în Gorj doi experţi 
din Bucureşti care vor evalua 
imobilele.

Claudia GROSU



ACTUALITATE9 Joi, 23 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 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:

02.03

02.03

09:00 - 17:00 PT 93 - Fabrica de Răcoritoare, străzile: Traian 
Lalescu, Elie Georgescu

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Magazin Bechet - circ. JT nr. 3Bechet

09:00 - 17:00 PTA Cotu, PTAB 2 Cotu, PTA 1 Obedin, PTA Crovna, 
PTA Fermă 4 Rasnic, PTA Fermă 12 Rasnic, PTA Fermă 
Oi Rasnic
PT terţi: PTA Epurare Apă Breasta, PTA Cramă 
Breasta, PTA Cosmote Predeşti, PTA MASIM FLY, PTA 
Orange

Breasta, 
Predeşti, 
Cernăteşti

PTA Dăeşti 1Dăeşti 09:00 - 12:00
PTA Andreeşti GăvăneştiMuereasca12:00 - 16:00
PTA Costeşti 2, PTA Costeşti 3, PTA Costeşti 4, PTA 
Costeşti 5, PTA Cosmorom Costeşti 

Costeşti09:00 - 17:00

PTCZ Autogara Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

13:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PTA 1 Dioşti, PTA 2 Dioşti, PTA 1 Radomir, PTA 2 
Radomir, PTA IAS Ciocăneşti, PTA 1 Ciocăneşti, 
PT terţi: PTA ALL QIUCK, PTA MIRROR GROUP, PTA 
SMA Dioşti, PTA Alimentare cu Apă Dioşti, PTA Sere 
Dioşti

Dioşti

27.02

09:00 - 17:00 PT 105 - străzile: Brazda lui Novac, General Dr. 
Cernătescu, General C-tin Argetoianu, Poetului, 
Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: K19, K20, K21, K22, 
A15, A16, A17, A18, D10, AT 1 - AT 3

Craiova

09:00 - 17:00 PT 398 - str. Brazda Lui Novac, bld. Dacia, zona blocurilor: 
37, 37 A, 38, 38 A, 38 B, 39, 39 A, 39 B, 40, 41, 41 A, 42, 
43

Craiova

09:00 - 17:00 PT 394 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Elena 
Farago, zona blocurilor: 175A, 175B, 175C, 175D, 
175E, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 
175M, 175N, Şcoala nr. 34

Craiova

09:00 - 17:00 PT 341 - cart. Craioviţa Nouă, str. Tineretului, zona 
blocurilor: 157 şi scările aferente, 158 şi scările aferente, 
Poşta Craioviţa, Bigul Nou

Craiova

09:00 - 17:00 PT 407 - TCINDCraiova
09:00 - 17:00 PTCZ 1 Textila Calafat, PTCZ 2 Textila CalafatCalafat

09:00 - 17:00 PTAB Blocuri Gară Băileşti - str. Calea Craiovei, circ. JT nr. 
2+3

Băileşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Goicea Mică - circ. JT nr. 1+2+3Goicea
09:00 - 17:00 PTA Guguleni - integralCoţofenii 

din Faţă

PTCZ Ostroveni 307Râmnicu 
Vâlcea

08:30 - 13:00

Schimbări în Codul Rutier: cum e definit sensul giratoriu

Regulamentul de aplicare a Codului 
Rutier care clarifică o serie de aspecte 
din legislaţie, dar care şi elimină unele 
interpretări neunitare ale acesteia a fost 
adoptat recent de Guvern.

Este vorba despre HG 130/2023, 
care se aplică de la apariţia în Monitorul 
Oficial, din data de 17 februarie. Acest 
act normativ vizează modif icarea 
Regulamentului de aplicare a Codului 
rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006.

Conform avocatnet.ro, cele mai 
importante modificări vizează circulaţia în 
intersecţiile cu sens giratoriu şi circuitul 
permiselor de conducere reţinute de 
poliţişti în funcţie de natura abaterilor.

Iată principalele modificări ale Codului 
Rutier:

1. Regulile de circulaţie aplicabile în 
sensul giratoriu. A fost definită intersecţia 
cu sens giratoriu şi s-au stabilit regulile 
de circulaţie aplicabile în cazul acesteia. 
Astfel, intersecţia cu sens giratoriu este 
definită ca intersecţia dirijată, semnalizată 
ca atare, prevăzută cu una sau mai multe 
benzi de circulaţie, în care circulaţia se 
desfăşoară într-o singură direcţie în jurul 
unei zone centrale. Potrivit legiuitorului, 
în cazul intersecţiilor cu sens giratoriu, 
conducătorii de vehicule vor trebui să 
respecte regulile privind circulaţia pe 
benzi, având obligaţia să semnalizeze din 
timp părăsirea intersecţiei şi să se asigure 
că o pot face fără să perturbe circulaţia 
sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi 
participanţi la trafic.

2. Poliţiştii de frontieră pot verifica în 

evidenţa permiselor de conducere reţinute 
şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor 
de autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie.

3. Ce se întâmplă cu permisele de 
conducere reţinute în funcţie de faptele 
săvârşite de şoferi.

Permisul de conducere, cu excepţia 
celui eliberat de o autoritate străină, se 
înaintează la serviciul poliţiei rutiere care 
îl are în evidenţă pe şofer în vederea 
restituirii, în prima zi lucrătoare care 
urmează celei în care au fost efectuate 
menţiunile, dacă titularul acestuia nu 
a solicitat restituirea la nivelul acestei 
structuri ori reţinerea documentului nu 
s-a făcut pentru punerea în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea 
locului accidentului, fără încuviinţarea 
autorităţilor, când perioada de valabilitate 
a permisului a expirat etc.

4. Ce înseamnă de fapt „retragerea 
permisului de conducere”. Redefinirea era 
necesară, potrivit iniţiatorilor, pentru a 
cuprinde toate cazurile în care se dispune 
măsura, prevăzute de Codul rutier.

5. A fost completat regulamentul cu 
prevederile necesare punerii în aplicare 
a interdicţiei de a conduce autovehicule 
pe teritoriul României pentru titularii 
permiselor de conducere eliberate de o 
autoritate străină.

6. Cum se reduce perioada de 
suspendare a exercitării dreptului de a 
conduce. Mai precis, în regulament scrie 
mai nou că „cererea se depune în primele 
două treimi ale perioadei de suspendare a 
exercitării dreptului de a conduce pentru 
care titularul permisului de conducere 
solicită reducerea”, nu că “cererea se 

depune, după caz, până în a 30-a zi, 
respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei 
de suspendare”, cum era înainte.

7. S-au reglementat marcajele 
pentru staţ i i le  de t ramvaie fără 
refugiu pentru pietoni. Administratorii 
drumurilor au o nouă obligaţie privitoare 
la amenajarea staţiilor de tramvaie 
(înainte erau obligaţii doar în legătură 
cu staţiile de autobuz şi troleibuz). 
Concret, se reglementează marcajul 
format dintr-o linie în zig-zag pentru 
semnalizarea staţiilor de tramvaie, mai 
arată avocatnet.ro.

Foto: pixabay



CULTURĂ9 Vineri, 24 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 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:

03.03

03.03
09:00 - 17:00 PT 264 - U.F.E.T. CerneleCraiova
09:00 - 17:00 PTA Sere Dioşti - circ. JT nr. 2Dioşti

PTA Costeşti 1, PTA Costeşti 6Costeşti09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 2, PTA IMTF Tomşani, PTA Staţie 
Captare Bogdăneşti (terţ), PTA Gater Tomşani (terţ)

Tomşani09:00 - 17:00

PTCZ Moară Grâu Râmnicu Vâlcea - trafo 1+2Râmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:00

PTCZ Moară Porumb Râmnicu Vâlcea - trafo 1+2Râmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:00
04.03

28.02

PTCZ Ostroveni 5Râmnicu 
Vâlcea10:00 - 18:00

PTCZ Libertăţii 2, PTCZ Ostroveni 301, PTCZ 
Ostroveni 402

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

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

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Şerbăneasa 1Nicolae 
Bălcescu09:00 - 13:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu14:00 - 17:00
LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 3Vaideeni09:00 - 17:00

PTCZ Nord 7Râmnicu 
Vâlcea13:00 - 17:00

PTA Dealul CorniiRoeşti09:30 - 13:30
PTA Prundeni 1Prundeni09:30 - 13:30
PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

11:00 - 13:00

LES JT PTAB Cămin Bătrâni Ostroveni - circuitul 9Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 12:00

Craiovenii, invitaţi la expoziţia Marin Sorescu în colecţiile 
Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi 
Aristia Aman” organizează începând 
de luni, 27 februarie 2023, ora 
10.00, expoziţia de carte denumită 
Marin Sorescu în colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

Expo z i ţ i a ,  o r g an i z a t ă  d e 
bibliotecarii Serviciului Depozit 
General şi Săli de lectură, va fi 
disponibilă în două locaţii: în salonul 
expoziţional de la parterul instituţiei 
şi la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova.

Expoziţia poate fi vizitată în 

perioada 27 februarie 2023 - 15 martie 
2023 şi va cuprinde următoarele 
volume:

Holul Bibliotecii „Alexandru şi 
Aristia Aman”:

- Sonete, Marin Sorescu, Editura 
Art, 2016;

- Norii, Marin Sorescu, Craiova, 
Editura Scrisul Românesc, 1975;

- Suflete, bun la toate: versuri, 
Marin Sorescu, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1972;

- Versuri inedite, Marin Sorescu, 
Craiova, Editura Alma, 2002;

- Viziunea vizuinii, Marin Sorescu, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1982;

- Japiţa, Sorescu, [s.l.], Editura 
Fundaţiei Marin Sorescu, 2003.

Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu” 
Craiova

-  O p e r e 
(vol. I-V), Marin 
Sorescu, Bucureşti, 
Editura Universul 
Enciclopedic, 2002;

-  S i n g u r 
p r i n t r e  p o e ţ i , 
Mar in  So rescu , 
Bucureşti, Editura 
InterCONTEMPress, 
1990 (volum de 
debut);

- Teatru, Marin 
Sorescu, Craiova, 
Ed i t u ra  S c r i su l 
Românesc, 1980;

- Iona, Marin 
Sorescu, Craiova, 
Ed i t u ra  S c r i su l 
Românesc, 2005;

- Setea muntelui 
de  sa re ,  Mar in 
Sorescu, Bucureşti, 
Ed i t u ra  Ca r t ea 
Românească, [s.a.];

- Răceala, Marin 
Sorescu, Bucureşti, 
Editura Creuzet, 
1994;

- Răceala: A cold (ediţie bilingvă), 
Marin Sorescu, Iaşi, Editura Junimea, 
1978;

- La muerte del Reloj, Marin 
Sorescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 
1970 (cu autograful autorului);

- Gedichten, Marin Sorescu, 
Amsterdam, Editura Manteau, 1982.



PUBLICITATE9 Luni, 27 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 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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

06.03

09:00 - 17:00
PT 43 - străzile: Bucovăţ, Elena Teodorini, Alexandru 
cel Bun, Drăgăşani, Călugăreni, Plopului, Câmpia Islaz, 
Tomis - parţial

Craiova

09:00 - 17:00 PT terţi: PT Sol CORACraiova

09:00 - 17:00 PTA 4 Apele Vii - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA Apele Vii - circ. 
JT nr. 1+2

Apele 
Vii

09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 2Drănic

09:00 - 17:00 PT 348 - Abator PodariPodari

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 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:

PTCZ Policlinică HorezuHorezu09:00 - 12:00
PTCZ PTTR HorezuHorezu12:00 - 16:00
PTA TighinaVoiceşti09:00 - 17:00
PTA Băltăţeni 1, PTA Băltăţeni 2, PTA Foleştii de 
Sus

Tomşani09:00 - 16:00

06.03

01.03

PTA Frânceşti 1, PTAM Frânceşti 5, PTA Coşani, PTA 
Mănăstire Lemn, PTA Dezrobiţi 1, PTA Dezrobiţi 2, 
PTA Lunca, PTA Moşteni, PTA Balastieră Frânceşti 
(terţ)

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Valea Mare 1Băbeni09:00 - 12:00
PTA VeţeluCopăceni14:00 - 17:00
PTCZ Ostroveni 308Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 13:00

LEA JT PTA Drăgoeşti 3 - circuitul 1Drăgoeşti09:30 - 13:30
LEA JT PTA Malaia 2 - circuitul spre Valea SatuluiMalaia14:30 - 18:00
LEA JT PTA Turceşti 1 - circuitul 4Mateeşti09:00 - 17:00

PUBLICITATEPUBLICITATE

S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. organizează concurs, în 
data de 22.03.2023 ora 10:30 la sediul societăţii din Mun. Craiova, str. 
Calea Bucureşti, nr. 51, pentru ocuparea posturilor vacante pe durata 
nedeterminată.

În cadrul Serviciului Tehnic:
- 1 (un) post vacant de electrician
- 1 (un) post vacant de inginer
- 2 (două) posturi  vacante de muncitor necalificat.
În cadrul, Direcţiei Dezvoltare - Compartiment Vânzări:
- 1 (un) post vacant de şef raion,
- 1 (un) post vacant de casier.
Dosarele se vor depune până la data de 17.03.2023, ora 14:00, la 

sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL - Biroul Resurse Umane, 
Salarizare şi Imagine.

Condiţiile de participare vor fi afişate pe site-ul societăţii, precum şi 
la sediul acesteia.

Relaţii suplimentare la telefon 0251/410696.



SĂNĂTATE9 Marți, 28 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   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:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

07.03

09:00 - 17:00
PT 401 - străzile: Teilor şi aleile aferente, Productelor, 
Ramuri şi aleile aferente, Rodnei, Murelor, AfinelorCraiova

09:00 - 17:00 PTA IAS SegarceaSegarcea

09:00 - 17:00 PTA Lunca lui Buză - circ. JT nr. 1, PTA SMA Argetoaia - 
circ. JT nr. 2

Argetoaia

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

09:00 - 17:00 PT 2 - străzile: N. Plopşor, Mihail Kogălniceanu, Theodor 
Aman, Lipscani, Sf. Dumitru

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 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:

PTA ModoiaCernişoara09:00 - 12:00
PTAB Greci 2Mateeşti12:00 - 16:00
PTA Foleştii de Jos 1, PTA Foleştii de Jos 2, PTCZ MHC 
Tomşani 3

Tomşani09:00 - 16:00
07.03 09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 2Drănic

Somnul bun îţi poate prelungi 
viaţa cu până la 5 ani

Cercetătorii de la Harvard au 
descoperit că persoanele care dorm 
bine noaptea s-ar putea bucura de 
o viaţă mai lungă cu câţiva ani faţă 
de cei care nu se odihnesc destul, 
informează The Telegraph.

Somnul odihnitor regulat ar putea 
extinde viaţa bărbaţilor cu până la 
cinci ani şi pe cea a femeilor cu peste 
doi ani, sugerează un nou studiu.

Oamenii de ştiinţă au analizat 
date strânse de la peste 170.000 de 
persoane şi au descoperit că cele care 
se bucură de un somn de o calitate 
superioară trăiesc cel mai mult.

Studiul mai arată că 8% dintre 
decese, indiferent de cauze, ar putea 
fi asociate cu obiceiurile proaste 
legate de gestionarea orelor de somn, 
scrie digi24.ro.

Oamenii care au avut cele mai 
multe beneficii au dormit între 7 şi 
8 ore pe noapte, nu au întâmpinat 
nicio dificultate în a adormi şi nici nu 
au avut probleme care să îi trezească 
prematur din somn.

Aceştia nu au folosit somnifere şi 
au declarat că s-au simţit bine odihniţi 
în cel puţin cinci zile pe săptămână. 
În cazul persoanelor care au dormit 
cel mai bine, speranţa de viaţă a 
fost cu 4,7 ani mai mare la bărbaţi 
şi cu 2,4 ani mai mare la femei în 

comparaţie cu cei care au îndeplinit 
maxim una dintre cele cinci condiţii 
menţionate mai sus necesare unui 
somn de calitate.

„Cred că aceste descoperiri 
accentuează faptul că nu este 
suficient să ai destule ore de somn, 
trebuie să ai un somn odihnitor şi să 
nu ai probleme ca să adormi şi ca să 
rămâi adormit”, a explicat doctorul 
Frank Qian de la Școala Medicală 
Harvard şi coautor al studiului.

Oamenii de ştiinţă au ştiut deja de 
ceva timp că dacă nu dormim destule 
ore pe noapte creşte riscul unui număr 
de probleme de sănătate, precum 
tensiunea ridicată, obezitatea, bolile 
de inimă şi diabetul, dar este pentru 
prima oară când beneficiul unui somn 
bun în privinţa speranţei de viaţă a 
fost cuantificat.

Pentru acest studiu, cercetătorii 
au folosit date obţinute de la 172.321 
de persoane care au participat între 
2013 şi 2018 la Sondajul Naţional de 
Sănătate.

În comparaţie cu persoanele care 
îndeplineau cel mult o singură cerinţă 
din cele necesare pentru un somn de 
calitate, cei care le îndeplineau pe 
toate erau expuşi unui risc general de 
deces mai redus cu 30%. Cercetătorii 
nu au putut explica de ce beneficiul 
unui somn odihnitor este de două 
ori mai mare pentru bărbaţi decât 
pentru femei.

Încă de la o vârstă fragedă, dacă 

oamenii pot dezvolta aceste obiceiuri 
bune de a dormi destul, asigurându-
se că dorm izolaţi de orice lucru care 
ar putea să îi deranjeze în somn, 
aceştia pot beneficia de o viaţă mai 
sănătoasă pe termen lung, a explicat 
Qian.

„Este important pentru persoanele 

mai tinere să înţeleagă că multe 
obiceiuri [care afectează] sănătatea 
se cumulează cu timpul”, a explicat 
Qian.

„La fel cum ne place să spunem 
că nu este niciodată prea târziu să 
faci sport sau să renunţi la fumat, la 
fel nu este niciodată prea devreme”.


