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LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ŞI CORECTARE AVARII, SĂPTĂMÂNA 06.04 - 12.04.2020 – 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 

06.04 

09:00 - 12:00 

Mavrodin 

Localitatea Mavrodin - zona fostului IAS 

12:00 - 16:00 
Localitatea Mavrodin - zona de intrare în Mavrodin dinspre 

Buzescu până la pod, aferentă PTA 1019 Mavrodin 

09:30 - 17:30 Poeni 
Localitatea Poeni - zona de intrare dinspre Siliştea, aferent PTA 

5532 Poeni 

07.04 

09:00 - 12:00 

Mavrodin 

Localitatea Mavrodin, zona fostei ferme de păsări Avicola 

Mavrodin (şosea târg vechi - centru sat), aferentă PTA 1157 

Mavrodin 

12:00 - 16:00 
Localitatea Mavrodin, str.Primăriei, ieşirea către Buzescu - zona 

de rromi), aferentă PTA 1172 MOARĂ MAVRODIN 

09:00 - 15:00 Alexandria 
Localitatea Alexandria  bl. 110, sc. A, str. Al. Ghica, nr. 148, LES 

JT PCZ 908 



 

 

09:30 - 17:30 Poeni 
Localitatea Poeni - zona de intrare dinspre Siliştea, aferent PTA 

5532 POENI Circ.1 

08.04 

09:00 - 12:00 

Mavrodin 

Localitatea Mavrodin, zona Primăriei, Şcoala, magazinul PROFI, 

aferentă PTA 866 Mavrodin 

12:00 - 16:00 

Localitatea Mavrodin, zona fostei ferme de păsări Avicola 

Mavrodin (la margine spre bazinul de apă), aferentă PTA 962 

Mavrodin 

09:30 - 17:30 Poeni 
Localitatea Poeni - zona de intrare dinspre Siliştea, aferent PTA 

5532 Poeni 

09:30 - 17:30 Segarcea - Vale 
Localitatea Segarcea - Vale, zona de centru a localitaţii (şcoala, 

biserica) 

09.04 

09:00 - 12:00 Mavrodin 
Localitatea Mavrodin - zona fostului SMA şi zona Bisericii, 

aferentă PTA  963 SMA  Mavrodin 

12:00 - 16:00 Nenciuleşti 

Localitatea Nenciuleşti, consumatorii casnici situaţi pe şoseaua 

principală până la str. Cimitirului şi străzile adiacente, aferenţi 

PTA 1129 Nenciuleşti 

09:30 - 17:30 Poeni 
Localitatea Poeni - zona de intrare dinspre Siliştea, aferent PTA 

5532 Poeni 

09:30 - 17:30 Segarcea - Vale 
Localitatea Segarcea - Vale, zona de centru a localitaţii (şcoala, 

biserica) 

10.04 
09:00 - 12:00 Nenciuleşti Localitatea Nenciuleşti, zona de ieşire din Nenciuleşti spre Păru 



 

 

Rotund, aferentă PTA 1156 Nenciuleşti 

12:00 - 16:00 
Localitatea Nenciuleşti, zona de de intrare in Nenciuleşti dinspre 

Mavrodin, aferentă PTA 1320 Nenciuleşti 

09:30 - 17:30 Poeni 
Localitatea Poeni - zona de intrare dinspre Siliştea, aferent PTA 

5532 Poeni 

09:30 - 17:30 Segarcea - Vale 
Localitatea Segarcea - Vale, zona de centru a localitaţii (şcoala, 

biserica) 

09:00 - 17:00 Videle Localitatea Videle, zona fostelor sere 

 
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. 

 

http://www.distributieoltenia.ro/


 

 

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. 
 
 


