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LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ŞI CORECTARE AVARII - SĂPTĂMÂNA 08.12.2021 - TELEORMAN 
 

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

Data 
Interval orar 
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere 

08.12 

09:00 - 16:00 

Dobroteşti 
 

Localitatea Merişani - zona centrală (PTA1289) 

09:00 - 16:00 Localitatea Merişani - zona de sud a localităţii (PTA1608) 

09:00 - 16:00 Localitatea Merişani - zona de nord - vest a localităţii (PTA 1609) 

09:00 - 16:00 Localitatea Merişani - zona de nord - est a localităţii (PTA 1745) 

14:00 - 17:00 
Localitatea Dobroteşti - societăţile agricole din incinta fostei baze de recepţie a cerealelor şi staţia de apă 
Dobroteşti 

09:30 - 17:30 Botoroaga 
Localitatea Târnava - zona de intrare dinspre Drăgăneşti (inclusiv staţia de carburanţi) până la postul de 
transformare PTA 2309 Târnava 

09:30 - 17:30 Roşiorii de Vede Roşiorii de Vede - zona dintre podul peste râul Bratcov şi IMMR, societăţile din incinta fostului CAP (PTA 
1673 şi 1243) şi staţia de încărcare butelii cu GPL (PTA 1613R Rombau, PTA 1700 Moara Ciupitu) 

11:00 - 17:00 Sârbeni Localitatea Sârbeni, zona de sud şi în lungul DJ 611 (PTA 5568) 

10:00 - 12:00 
Trivalea - 
Moşteni 

Localitatea Schela - zona din câmp spre cimitir 



 

 

12:30 - 14:30 
 

Localitatea Schela Câmpeni - zona Câmpeni 

10:00 - 12:00 Tătărăştii de Sus 
Localitatea Dobreni, zona de la depozitul de materiale de construcţii până la ieşirea din Dobreni către judeţul 
Argeş 

10:00 - 12:00 Liţa Localitatea Liţa - zona de ieşire spre Segarcea Vale 

12:30 - 14:30 Lunca Localitatea Prundu - zona de la ieşire din localitate spre barajul de pe râul Olt 

15:00 - 17:00 Beciu Localitatea Beciu - zona de la intrarea dinspre Dudu până la Primărie 

15:00 - 17:00 Vităneşti Localitatea Cocoşu - zona de nord (ieşire spre Măgura - PTA 1158) 

 
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 Teleorman 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 în contact cu un operator. 
 

http://www.distributieoltenia.ro/


 

 

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


