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Omul zilei:Omul zilei:

Știa�i că....Știa�i că....

senatorul Siminica Mirea, pentru
implicarea sa în ini�iativele de lege pe
care le sus�ine în Senatul României

Amfiteatrul

Liceului Pedagogic

din Slatina

a intrat în reabilitare

A z i , e s t e u l t i m a z i î n c a r e s e m a i p o a t e f a c e î n s c r i e r e a l a l i c e u a a b s o l v e n ţ i l o r d e

g i m n a z i u .

A z i , e s t e u l t i m a z i î n c a r e s e m a i p o a t e f a c e î n s c r i e r e a l a l i c e u a a b s o l v e n ţ i l o r d e

g i m n a z i u .

Întrebarea zilei:Întrebarea zilei:
În ce comună din Olt edilul a decis să
schimbe iluminatul public pentru a face
economie la bugetul local?
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Ziua Limbii
Rromani,
la
Grădinari

Curs ValutarCurs Valutar 12. 1 81 .201

Euro Dolar Lira

4.6588 4.1063 5.3442
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Patru magistra�i care
activează la
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Olt vor să se
transfere la
Tribunalul Dolj
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Cotidianul ,,GAZETA OLTULUI”
este ziarul cel mai LONGEVIV,
CUNOSCUTșiAPRECIAT,din judeţul Olt.

Înfiinţat în anul 1995, cotidianul
,,Gazeta Oltului” este în contiunare și
cel mai răspândit ziardin Olt.

În toţi acești ani, am avut, pe
lângă multe satisfacţii și aprecieri, și
mici eșecuri, acţiuni de intimidare,
răzbunare din partea unora care
făceau jocuri politice sau aveau
interese murdare,meschine.

,,Gazeta Oltului”are marele merit,
că a dat posibilitatea unor tineri
ziariști, tehnoredactori să se afirme pe
plan profesional, devenind ,,pepiniera”
presei locale din Olt.

Neafiliată politic și nesubor-
donată financiar unor structuri
economice, Gazeta Oltului a reușit, în
cei peste 21 de ani, să-și menţină
statutul de ziar independent.

Am pacurs, în toţi acești ani, mai
multe etape,fiind promotorii ,,noului”al
tehnologiei devârf și al performanţei, în
presa scrisă.

„Gazeta Oltului“ a fost primul
cotidian din judeţ, care a apărut, după
1989, editat pe calculator și tipărit
offset.

Am fost primii care am editat și
tipărit un ziar local (în Olt) în format
mare, în două culori, și apoi, în
policromie. Tot noi, am fost primii care
am prezentat publicului cititor o ediţie
tipărită și una pe internet

(www.gazetaoltului.ro).
Ne mândrim cu faptul că, aici, au

debutat în presa scrisă ziariști de
valoare:

Mircea Botez, Petre Cazangiu,
Constantin Smedescu, Mihaela Stana,
Elena Ionescu, Alin Dorobanţu, Mihaela

Bobaru, Florina Urîcu (Popa),Ana Maria
Cojocaru, Laura Mira Manu, Cătălin
Fircoiu, Adriana Mataraș, Monica Ţone,
Radu George, Corina Mitran (Radu),
Mădălina Tiţa,Valentin Ciurea, Daniela
Denghel, Florentina Ștefan, Cristina
Matei, Cornel Predeanu, Dumitru
Sârghie, Mirela Mihalache, Marin
Mitrache, Romulus Preoteasa, Rodica
Bolcu, Valentin Vidu, Violeta Broboană,
Georgiana Leulescu (Raicu).

La „Gazeta Oltului” au colaborat,
de-a lungul timpului ziariști de mare
valoare: scriitorul George STANCA,
răposatul ziarist Florin Niculescu, Ilie
Voicu, profesor Gheorghe Niţescu,
profesor Constantin Victor, profesor
Constantin Smedescu, regretata
Liliana Branca, Franţescu Ion, Visi
Ghencea, Nicolae Truţă, Vali Ciurea,
Paul Matiu, profesor Silviu Gorjan,
Aurelia Grosu,s.a.

Tinerii redactori de atunci au
ajuns oameni maturi, cu copii mari, iar
cei „cu exper ienţa vieţ i i “ sunt
pensionari sau, din păcate, ne-au
părăsit, pentru vecie! Anii trec…!
„Gazeta Oltului“continuă…!

Asupra presei scrise din România
și, implicit, asupra „Gazeta Oltului“,
planează, de ceva ani, nori negrii și,
foarte greu, încă rezistăm, să scoatem
ediţia tipărită a ziarului.

Dar, speranţa moare ultima! Și
noi, probabil, vom muri odată cu
speranţa!

Totuși, cu ajutorul prietenilor,
colaboratorilor și cititorilor noștri fideli,
sinceri,mergem mai departe!

Director (Fondator)
Paul Dobrescu

Despre noiDespre noi
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Ziua Limbii Rromani, la Grădinari

În cadrul manifestărilor dedicate celebrării Zilei
UNESCO a Limbii Rromani, la Grădinari a avut loc, în 8
noiembrie, un eveniment cultural de excepţie. Fiind unul
dintre foarte puţinii primari din ţară care a reuşit să
acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea
comunităţii rrome, primarul Mihai Ioana a implementat
în Grădinari proiectul „VAZDIPE – Po mishto sarenge
amare rromendar. Dezvoltarea multisectorială a
comunităţii interetnice din Grădinari prin măsuri
integrate şi auto-susţinere”. În cadrul acestui proiect s-
a organizat Ziua Limbii Rromani, la Grădinari, o zi care a
coincis cu sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril, special
aleasă de organizatori (deşi, oficial, Ziua Mondială a
Limbii Rromani este 5 noiembrie) tocmai pentru a
adăuga sărbătorii şi o aură creştină.

În deschiderea evenimentului, soprana Maria
Silinescu, într-un foarte frumos costum tradiţional
rrom, a interpretat Imnul Internaţional al Rromilor. Apoi
a vorbit Georgiana Enache, director Asociaţia Centrul
Rromilor „Amare Rromentza”, iar despre importanţa
Zilei UNESCO a Limbii Rromani avorbit prof.univ.dr.Delia
Grigore. Cu această ocazie am aflat că Ziua Mondială a
Limbii Rromani se sărbătoreşte din 2015,pe 5 noiembrie,
ca urmare a unei propuneri din partea Croaţiei, în timpul
celei de-a XXXVIII-a sesiuni a conferinţei generale
UNESCO. De o limbă rromani literară nu se vorbeşte însă
decât de puţin timp. Poate că este cea mai tânără limbă
literară de pe glob.După mai multe încercări,de-a lungul
secolelor, de a se crea un sistem standard de ortografie,
abia în 1990, la Congresul internaţional al rromilor, de la
Varşovia, a fost adoptată scrierea standard a limbii
rromani. La noi în ţară, unde trăieşte cea mai mare
comunitate de rromi din Europa (oficial, 735.000, în
realitate se pare că ar fi 1,5-2 milioane de rromi), în 1997,
în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii Bucureşti, s-a înfiinţat Secţia de limba şi
literatura rromani, iar în 2005,aceasta a devenit secţie A
(specializare principală). Este singura din lume care
oferă o licenţă în limba şi literatura rromani.

Au mai luat cuvântul primarul Mihai Ioana şi
directoarea Şcolii Gimnaziale Grădinari, prof. Adriana

Manolache. Pro. drd. George Fieraru, preşedintele
comunităţii rromilor din Drăgăneşti Olt, profesor la
Liceul Tenologic Drăgăneşti Olt, ne-a vorbit despre unul
dintre meşteşugurile tradiţionale ale rromilor, ocazie cu
care ne-a şi prezentat unelte specifice din atelierul său
de fierărie. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Olt, a fost prezentă prof. Felicia Ciocârlan Şerban,
inspector pentru minorităţi. A urmat un spectacol de
poezii şi cântece în limba rromani şi în limba română,
susţinut de grupul „Vocea Grădinarilor”, compus din
elevi ai Şcolii Gimnaziale Grădinari, în coordonarea prof.
Marius Arald Fieraru, alături de care au venit şi copiii din
grupul „Voces Primavera”, din Slatina. Şi pentru că a fost
şi o zi sfântă, s-a cântat, în încheierea spectacolului, un
înălţător„Mulţi ani trăiască”,de ziua numelui,primarului
Mihai Ioana şi profesorului de limba rromani de la şcoala
din localitate, Cristinel Budică Oancea, Mihai pentru
prietenii cei mai apropiaţi.

Aşadar, la Grădinari, în 8 noiembrie, s-a sărbătorit
Ziua Limbii Rromani. O limbă frumoasă, de care
vorbitor i i e i sunt mândri ş i care a reprezentat
fundamentul identităţii etnice, de-a lungul secolelor, a
acestei naţiuni non-teritoriale sau transfrontaliere. O
limbă care nu-mi imaginam să sune atât de frumos,
transpusă într-o altfel de muzică decât cea din manele
(care şi aceasta poate să-şi aibă farmecul ei aparte). Şi
acum, când scriu acest articol, sufletul încă îmi vibrează
pe acordurile unor melodii nemuritoare, interpretate
magistral de aceeaşi soprană Maria Silinescu, melodii
prelucrate în limba rromani de profesoara Delia Grigore.
Este vorba de cântece care au intrat demult şi definitiv
în inimile iubitorilorde muzică din lumea întreagă.Şi cum
să nu asculţi cu o emoţie care efectiv te sufocă melodii
precum Smile, My Way sau Summertime? Şi mai ales
când acestea beneficiază de o asemenea interpretare
p re c u m c e a p e c a re n e - a ofe r i t - o, c u ex t re m ă
generozitate,Maria Silinescu?

Constantin Smedescu

Redac�iaRedac�ia
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Guvernul a decis: creștevârsta de
pensionare

Guvernul a decis,vineri,prin ordonanţă
de urgenţă, că femeile se pot pensiona, la
cerere, la vârsta de 65 de ani, ca bărbaţii, şi
nu la 63 de ani, ca în prezent, fără încetarea
contractului de muncă.

Una dintre modificările aduse, vineri,
Legii nr. 53/2003, din Codul Muncii, dă
posibilitatea femeilor de a opta, în scris,
pentru continuarea activită�ii până la vârsta
de 65 de ani, în acord cu Decizia CCR nr.
387/2018.

În prezent, contractul individual de
muncă încetează de drept la momentul
îndeplinirii condi�iilor de pensionare,
respectiv vârsta standard de pensionare și
stagiul minim de cotizare, informează
Ministerul Muncii.

Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare
după publicarea în Monitorul Oficial.

Tot vineri, Guvernul a decis majorarea
salariului minim în func�ie de studii și
vechime, dar şi înghe�area punctului de
amendă pentru șoferi.

Sursa: realitatea.net

Vremea schimbă foaia.Prognoza
meteo pe o lună: surprize majore
în decembrie

A d m i n i s t r aţ i a N aţ i o n a l ă d e
Meteorologie a emis, vineri, prognoza
meteo valabilă în intervalul 12 noiembrie –
10 decembrie 2018. Află, din materialul
următor, ce surpr ize aduce luna
decembrie.

Săptămâna 12.11.2018 – 19.11.2018
Temperatura aerului va avea valori

apropiate de cele normale pentru această
perioadă în regiunile sud-estice, iar în
restul �ăriivorfi ușormai ridicate.

Precipita�iile estimate a se înregistra
în această săptămână vor fi deficitare în
întreaga �ară, cu un deficit mai pronun�at
în regiunile sud-vestice, vestice și nord-
vestice.

Săptămâna 19.11.2018 – 26.11.2018
Valorile termice vor fi în general

apropiate de cele normale ale săptămânii
în regiunile vestice și ușor mai coborâte în
rest.

Cantită�ile de precipita�ii estimate a
se înregistra în acest interval vor fi în
general deficitare, deficit ce va fi mai
pronun�at în vestul și nord-vestul �ării, dar
există posibilitatea unui ușor excedent în
regiunile sudice și sud-estice.

Săptămâna 26.11.2018 – 03.12.2018
Temperatura aerului va avea valori în

general apropiate de cele climatologice
specifice perioadei.

Cantită�ile de precipita�ii vor fi în
general apropiate de cele ce artrebui să se
înregistreze în mod normal în acest
interval.

Săptămâna 03.12.2018 – 10.12.2018
Mediile valorilor termice se vor situa

în jurul normelor climatologice pentru
această perioadă.

Există posibilitatea ca în regiunile
sudice regimul pluviometric să fie ușor
excedentar, iar în rest va fi apropiat de cel
normal al săptămânii.

Sursa: realitatea.net

Patru magistra�i care activează la instan�e
din Olt vor să se transfere la Tribunalul Dolj

Printre aceștia se numără și patru
magistra�i care activează la instan�e din Olt și

care vor încerca să-i
convingă pe membrii
CSM să le aprobe
solicitările. Este vorba
de Luis Constantin
judecător cu grad
p r o f e s i o n a l d e
t r i b u n a l d e l a
Judecătoria Slatina
c a r e a s o l i c i t a t
t r a n s f e r u l l a
Tr i b u n a l u l D o l j ,
judecătoarea Mihaela
Cincă,de la Tribunalul
O l t c a r e v r e a s ă

lucreze la Tribunalul Dolj,Constan�a Livia Colan,
judecător la Tribunalul Olt care vrea să se

transfere la Tribunalul Dolj și Mihaela Alina
Gioroceanu care activează la Tribunalul Olt și
care a solicită transferul la Tribunalul Dolj. De
asemenea, în ședin�a de mar�i judecătorii CSM
vor decide dacă vor aviza cererile unor
magistra�i de la Judecătoria Slatina care au
solicitat transferul la Tribunalul Olt. Este vorba
despre Iulian Romeo Petcan judecător cu grad
profesional ob�inut cu data de 15.11.2018,Maria
Ana Lixandru, Diana Mihaela Cismaru,
judecător cu grad profesional ob�inut cu data
de 15.11.2018 și Cătălin Nicolae Chircuși,
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Slatina, judecător cu grad profesional ob�inut
cu data de 15.11.2018.

Ilie Bîzoi

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM) va analiza, în ședin�a din 13 noiembrie 2018, mai multe cereri
de transfer formulate de judecători care vor să lucreze la alte
instan�e decât cele la care activează în prezent.

Posturile de secretar din mai multe primării
din Olt, scoase la concurs

Activitatea administrativă în câteva primării oltene se desfăşoară extrem de greu din
cauza lipsei secretarilor care fie s-au pensionat, fie au decis să plece în posturi mai bine
plătite sau au intrat în concediu de creşterea copilului.

Se pare însă că încercarea administraţiilor locale
de a ocupa prin concurs funcţiile rămase vacante este
îngreunată de câteva condi�ii impuse de Agen�ia
Na�ională a Func�ionarilor Publici (ANFP) pe care puţini
candidaţi le pot îndeplini în prezent. Potrivit ANFP, în
func�ia de secretar se pot angaja doar persoanele care
au studii postuniversitare sau de masterat, în domenii
precum administra�ie publică, management sau
știinţele juridice. De asemenea, candidaţii trebuie să
aibă vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. În lipsa
secretarilor primarii olteni încearcă să se descurce cum
pot.

Posturile de secretari din 14 primarii din jude�

sunt în continuare vacante, după ce la concursurile
anterioare fie nu s-a înscris niciun candidat la concurs,
fie cei care s-au prezentat au picat examenul. Drept
urmare, ANFP a scos din nou la concurs posturile de
secretar din comunele Brastavă�u, Dobre�u, Gostavă�u,
Giuvărăști, Tătulești,Vitomirești, Fălcoiu, Topana, Ianca,
Deveselu,Ștefan cel Mare,Vădastra,Priseaca și Urzica.

Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit site-uului ANFP condiţiile de participare sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite

cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat
sau postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice,management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în
condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. În
cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care
îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi
persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în
următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 5 ani;

b) persoane care au studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă,în ştiinţe juridice sau administrative;

c) persoane care au studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în altă specialitate. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 09 – 28
noiembrie, inclusiv. Proba scrisă a examenului va avea
loc pe 11 decembrie 2018,de la ora 10.00.

Ilie Bîzoi
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Șefia Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Disciplina în Construc�ii din cadrul CJ Olt, scoasă la concurs

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 66 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici
de conducere pot promova într-o funcţie publică de
conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor
art. 140 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit anun�ului publicat pe site-ul ANFP condi�iile de
participare la concurs sunt: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare
absolvite în domeniul administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor

necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; să fie
numiţi într-o funcţie publică din clasa I și să nu aibă în
cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în
condiţiile legii. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Agenţiei Naţionale a FuncţionarilorPublici,în perioada
9 noiembrie – 28 noiembrie 2018,inclusiv.

Ilie Bîzoi

Agen�ia Na�ională a Func�ionarilor Publici (ANFP) a scos la concurs postul vacant de șef serviciu – Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplină în Construcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean (CJ) Olt.Proba scrisă a examenuluiva avea loc pe 11 decembrie,de la ora 10.00,la sediulANFPBucurești.

Cererile de transfer ale unor magistra�i
din Olt, în aten�ia CSM

Otilia Rădulescu (fostă Chiri�ă), judecător cu grad de
curte de apel la Tribunalul Olt, a solicitat transferul la

Judecătoria Sectorului 1 București, la Judecătoria Sectorului 4
București, la Judecătoria Sectorului 5 București ori la

Judecătoria Sectorului 6 București și Mirela Elena Cioboată,de
la Judecătoria Corabia, care dorește să lucreze la Judecătoria
Craiova. Tot, luni, vor fi analizate și cererile de transfer
formulate de doi judecători de la alte instan�e din �ară, pentru
instan�e din Olt. Este vorba despre Gabriela Corina Iancu
judecător cu grad profesional de tribunal la Tribunalul Argeș
care vrea să se transfere la Judecătoria Caracal și Gabriela
Ghe�u, de la Tribunalul Giurgiu care dorește să lucreze la
Judecătoria Balş, la Judecătoria Caracal ori la Judecătoria
Slatina.

Aceasta este cea de- a șasea încercare a judecătoarei
Otilia Rădulescu de a pleca din jude� la o instan�ă superioară,
din motive personale și profesionale. Până acum toate cele
cinci solicitări au fost respinse de Consiliului Superior al
Magistraturii. Fost procuror-șef al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Olt, Otilia Rădulescu a intrat în rândul judecătorilor
în decembrie 2014, când CSM i-a aprobat cererea de a ocupa
un post de magistrat în cadrulTribunalului Olt,la Sec�ia Penală.

Ilie Bîzoi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Secţia pentru judecători, va analiza, luni, 12
noiembrie,cererile formulate de doi magistra�i din Olt,privind transferul la altă instanţă.
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În ciuda avertismentelor şi sancţiunilor aplicate în
urma controalelor desfăşurate periodic de reprezentanţii
AJOFM Olt, încă mai există angajatori care nu fac publice
locurile de muncă vacante. Din totalul angajatorilor
verificaţi, de la începutul anului, aproape 30 nu respectau
legislaţia privind comunicarea la AJOFM a locurilor de
muncăvacante sau ocuparea acestora.

P o t r i v i t l e g i s l a ţ i e i ,
angajatorul este obligat ca în
t e r m e n d e c i n c i z i l e d e l a
vacantarea postului să anunţe
agenţia, respectiv la o zi de la
d a t a o c u p ă r i i a c e s t u i a , î n
condiţiile legii.

„ P e n t r u n e r e s p e c t a r e a
prevederilor articolului 10 din
Legea 76/2002, privitoare la
n e c o m u n i c a re a l o c u r i l o r d e
muncă vacante pe care le-au

avut sau neanunţarea în termen de o zi de la data
ocupării acestora, 29 de agenţi economici au fost
sancţionaţi, de la începutul anului, cu avertisment.
M e n ţ i o n ă m c ă l a s a n c ţ i o n a r e a a n g a j a t o r i l o r c u
avertisment s-a avut învedere faptul că aceştia se aflau
la prima încălcare a prevederilor legale referitoare la

comunicarea locurilor de muncă vacante, iar fapta a
avut o gravitate redusă”, a precizat Elena Iordache,
purtătorul de cuvânt alAJOFM Olt.

Mediatizarea de către angajatori a locurilorde muncă
vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media,
afişare la sediul unităţii sau pe site-uri nu exonerează
firmele respective de obligaţia de a anunţa posturile
disponibile la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
N e r e s p e c t a r e a a c e s t o r p r e v e d e r i c o n s t i t u i e
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei
la 5.000 lei conform Legii 76/2002, privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă. În anul 2017,24 de agenţi economici din Olt au fost
sancţionaţi,din care 22 cu avertisment și doi cu amendă în
valoare de 3.000 de lei,fiecare.

Ilie Bîzoi

Zeci de patroni din Olt, sancţionaţi pentru
muşamalizarea locurilor de muncă vacante

Zeci de angajatori din Olt au fost sanc�iona�i de către inspectorii Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt, de la începutul anului, pentru că nu au
făcut publice locurile de muncă vacante sau nu au comunicat Agenţiei ocuparea
acestora.

Ultimele bilete de tratamentUltimele bilete de tratament
Luni, 12 noiembrie 2018, este ultima zi în care pensionarii olteni îşi mai pot procura

bilete de tratament pentru cea de-a XVIII-a serie din acest an, prezentarea în staţiuni
fiind în perioada 14-17 noiembrie 2018.

În acest sens, conducerea Casei Judeţene de Pensii
(CJP) Olt aduce la cunoştinţă celor interesaţi să meargă în
staţiunile balneoclimaterice că mai sunt disponibile nu mai
puţin de 41 de bilete de tratament atât în unită�ile hoteliere
apar�inând societă�ilor comerciale cu care Casa Na�ională
de Pensii Publice a încheiat contracte în anul 2018, cât şi în

unităţile hoteliere ale Societăţii Comerciale de Tratament
Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. Biletele de
tratament sunt pentru staţiunile: Amara (noua bilete),
Pucioasa (noua bilete), Mangalia (cinci bilete), Covasna,
Buziaș, Sinaia câte trei bilete, Eforie Nord și Govora, câte
două bilete, Bala, Felix, Olănești, Techirghiol și Tușnad, câte

un bilet. „Persoanele interesate pot ridica biletele de
tratament de la sediul CaseiJudeţene de Pensii Olt începând
cu data de 12 noiembrie 2018, între orele 8.00-16.30”, a
precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al
instituţiei.

Ilie Bîzoi
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Etnici români din Serbia și Bulgaria,
vizită în judeţul Olt

Românii de dincolo de Dunăre au fost întâmpinaţi de
vicepreședintele Consiliului Jude�ean Olt, Virgil Delureanu,
inspectorul școlar adjunct Florica Grecu, directorul
Facultăţii de Management, Inginerie Economică în
Agricultură și Dezvoltare Rurală din Slatina, lector univ.dr.
Victor Ti�a, directorul Muzeului Judeţean Olt, Laurenţiu
Guţică şi şeful Direcţiei pentru Cultură Olt,Gheorghe Iorga.

Proiectul „Descoperă şi Cunoaşte România” a demarat
încă de anul trecut şi are în centrul atenţiei comunităţile
istorice de români din afara graniţelorţării.Prezent la Slatina,
ministrul secretar de stat în Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni, Veaceslav Şaramet, a vorbit despre
importanţa menţinerii legăturii dintre aceste comunităţi de
români şi ţara mamă.

„Mă aflu în jude�ul Olt în cadrul programului„Descoperă
și Cunoaște România”. Este un program în care aducem
etnici români din jurul grani�elor în �ară, să viziteze �ara.
Suntem la cea de-a IX-a etapă a acestui program din acest
an Centenar. Am avut români din toate regiunile istorice, fie
că vorbim despre Ucraina, Transcarpatia, Cernău�i, sudul
Basarabiei,cât și din Republica Moldova și din Ungaria.Avem
astăzi un grup de 50 de etnici români,30 din Serbia și 20 din
Bulgaria carevor avea trei zile pline de activită�i.Avem astăzi
în jude�ul Olt, mâine jumătate de zi în jude�ul Olt după care
vom pleca în jude�ul Dâmbovi�a unde vor vizita și acolo
Curtea Domnească, Turnul Chindiei și Mănăstirea Dealu și
Palatul Brâncovenesc de la Potlogi. De fiecare dată atunci
când mergem în jude�e, și mergem să vizităm �ara, pe lângă
locurile pe care le vizitează, oamenii pe care îi întâlnesc și
amintirile frumoase pe care și le creează,noi �inem neapărat

să ducem și partea aceasta spirituală pe la mănăstire unde
ei oamenii se și roagă. Scopul proiectului este ca cei care vin
aici să-și creeze niște amintiri frumoase,niște emo�ii și niște
schimburi de experien�ă pe care să le povestească în
comunitate. Ca și număr avem un număr crescut la 500 de
participan�i anul acesta fa�ă de 300 anul trecut”, a declarat
VeaceslavŞaramet.

Vicepreşedintele CJ Olt, Virgil Delureanu, le-a adresat
fra�ilor români din afara grani�elor �ării un cuvânt de bun
venit și să se bucure de un sejur plăcut în jude�ul Olt.„Este a
doua vizită pe care domnul ministru o face la noi în Oltenia,
în spe�ă în Slatina, un oraș extraordinar pe care o să ave�i
posibilitatea să-l vede�i. Noi avem pe lângă, Mănăstirea
Clocociov și Muzeul de la Drăgănești pe care urmează să le
vizita�i,multe alte obiective importante în jude�ul nostru.Cu
altă ocazie probabil colegi de-ai dumneavoastră sau
prieteni o să aibă posibilitatea să le viziteze. Sper să vă
sim�i�i bine la noi. Vă doresc un sejur plăcut la noi în cele
două zile,multă sănătate și tot binele din lume”,a spus Virgil
Delureanu.

Inspectorul școlar general adjunct,Florica Grecu,a �inut
să felicite Ministerul pentru Românii de Pretutindeni pentru
acest proiect. „ Astăzi ve�i cunoaște locuri încărcate de
istorie, încărcate de emo�ie, pentru care oamenii din trecut
s-au jertfit. Felicitări ministerului Românilor de Pretutindeni
și în spe�ă domnului ministru secretar de stat și tuturor celor
care au făcut posibil acest proiect care cred că are un nume
foarte inspirat «Descoperă și cunoaște Români». Să dea
Dumnezeu să ave�i zile frumoase aici și să reveni�i cu drag
ori de câte orive�i avea ocazia”,a spus Grecu.

Gheorghe Iorga,directorul Direc�iei pentru Cultură Olt a
făcut o scurtă prezentare a patrimoniul cultural al jude�ului
Olt. „Ca număr de monumente istorice jude�ul Olt se
situează pe locul 14 în �ară.Are 758 de monumente istorice,
din care 214 biserici. Anul 2018 ne-a situat pe primul loc în
�ară în privin�a ob�inerii fondurilor pentru restaurarea
monumentelor istorice cu finan�are europeană. Suntem
jude�ul care am reușit să încheiem șase contracte pentru
monumentele istorice reprezentative ale jude�ului Olt în
valoare de 15 milioane de euro. Îl felicit pe domnul ministru
secretarde stat și pe dumneavoastră căvizita�i jude�ul Olt și
cred că ve�i pleca cum au plecat și ceilal�i cu o părere foarte
bună despre jude�ul nostru”,a precizat Iorga.

Lauren�iu Gu�ică, directorul Muzeului Jude�ean Olt a
subliniat faptul că în anul Centenarului românii din �ară și din
afara grani�elor trebuie să cultive ceea ce ne unește
sufletește, și nu dezbinarea. „Domnule ministru, domnule
vicepreședinte, fra�i români. Mă bucur că sunte�i azi la
Slatina pentru a petrece momente istorice, momente
agreabile. Eu reprezint aici o ambasadă a spiritului și a
istoriei. Mie așa îmi place să-i spun muzeului și ve�i vedea ce
tezaur patrimonial inestimabil de�inem în cadrul acestui
muzeu. Numărul dumneavoastră de 50 pentru mine
simbolizează o legiune română venită din Bulgaria și Serbia
astăzi la Slatina pentru a fraterniza cu altă legiune cultural-
istorică a Oltului. În anul Centenar în anul în care România
mare se celebrează noi trebuie să cultivăm ceea ce ne
unește sufletește, nu dezbinare. Sunt convins că
majoritatea dintre dumneavoastră vibra�i, gândi�i și sim�i�i
românește.Oricândve�i fi primi�i aici cu ospitalitate.Sunte�i
fra�ii noștri și nu privim Dunărea ca pe o grani�ă ci ca pe un
râu, un fluviu, care poartă aspira�iile noastre na�ionale.
Dumnezeu să ocrotească România, Sus inima români”, a
concluzionat Gu�ică. Nu în ultimul rând, directorul Facultăţii
de Management, Inginerie Economică în Agricultură și
Dezvoltare Rurală din Slatina, lector univ.dr. Victor TI	A a
catalogat această vizită a etnicilor români din Serbia și
Bulgaria ca o vizită între fra�i. „Mi se pare foarte frumos că
suntem cumva la o vizită care curge firesc așa cum ar curge
o vizită între doi fra�i. Vă mul�umim că a�i venit astăzi în
jude�ul Olt,iareu prinviziunea pe care o propag încerc și sper
să și reușesc să transmitem genera�iilor viitoare no�iuni
legate de loialitate,de onoare,de patriotism,de na�ionalism,
încât să nu uităm fiecare din noi de unde am plecat. Felicit
Ministerul Românilor de Pretutindeni și autorită�ile jude�ene
care au reușit să facă de fiecare dată aceste întâlniri firești,
ca o întâlnire între fra�i”, a subliniat Ti�a. După întâlnirea din
sala Consiliului Judeţean etnici români din Serbia și Bulgaria
au mers în vizită la Muzeul Judeţean Olt, Mănăstirea
Clocociovşi la Muzeul Câmpiei Boianului.

Ilie Bîzoi

Un grup de 50 de etnici români din Serbia și Bulgaria au fost musafirii Consiliului
Judeţean Olt, în cadrul Proiectului „Descoperă şi Cunoaşte România”, derulat de
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
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Domn serios , cu vârsta de 38 de ani, sunt din Slatina ,caut doamnă pentru o
rela�ie serioasă,eventual căsătorie.

Rela�ii la telefon : 0757846993
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CUMPĂR căsu�ă în Slatina
Telefon 0741293363

ANUN�

ÎNCHIRIERI
Închiriez spaţiu comercial in suprafaţă de 60 mp cu utilitaţ i,situat în Mun.

Slatina,CartierCrişan.StrCornişei.Relati la telefon:0728/308827

VÂNZĂRI
Vând sămânţa deArmurariu.
Tratează: ficatul, diabetul, hepatita A, B, C,cancerul de colon, prostată, boli

cardiace
telefon: 0754800370

Vând sămânţă de Ricin
telefon: 0754800370

VÂND casă deteriorată plus curte de 800 m pătraţi în sat Bălăneşti, com.
Mărunţei,jud.Olt,str.PavelVitănescu,nr.20.

TELEFON: - 0722191869
- 0737068617

S.C. TRANSBUZ S.A. cu sediul în Slatina, str. Silozului, nr. 2, anunţă
public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
d e s f ă ş u r a r e a a c t i v i t ă ţ i i d e : Î N T R E Ţ I N E R E Ş I R E PA R A R E A
AUTOVEHICULELOR(INCLUSIV SPĂLĂTORIE AUTO) COD CAEN 4520 la
adresa : strSilozului,nr.2,Slatina,jud.Olt

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la
sediulA.P.M.Olt,Slatina,str.I.Moroşeanu,nr.3,pe durata derulării procedurii

SOCIETATEA G.M. BAFF ONDINA FLOWERS SRL CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUN.
SLATINA , STR. CUZA VODĂ, NR. 63, BL. 6 BIS, SC.A, ET. 3, AP. 7, CUI 32743569,
J28/68/2014.PIERDUTCERTIFICATCONSTATATOR,EMIS ÎNTEMEIULART.17ALIN.1 LIT.
B DIN LEGEA359/2004.EMIS ÎN DATA: 05.02.2014.ÎLDECLAR NUL.

Accident rutier cu două victime în Olt. O femeie
însărcinată a fost transportată la spital

Două persoane, printre care și o
femeie însărcinată au ajuns joi seara la
spital, în urma unui accident petrecut
Drumul Na�ional 64, în localitatea
Strejești. În evenimentul rutier au fost
implicate două mașini în care se aflau
șase persoane.

Potrivit poli�iștilor, răspunzător de
producerea accidentului rutier este un
tânăr de 22 de ani care nu ar fi păstrat
distan�a corespunzătoare în mers fa�ă de
autoturismul din fa�a sa, intrând în
coliziune cu acesta. „Poli�iștii rutieri s-au
deplasat la fa�a locului și, din primele
verificări, au stabilit faptul că un tânăr, de
22 de ani, din localitatea Ștefănești, în
timp ce se deplasa pe Drumul na�ional
64,din direc�ia Drăgășani către Slatina,nu

ar fi păstrat distan�a corespunzătoare în
mers, intrând în coliziune fa�ă-spate cu
autoturismul din fa�a sa, condus
regulamentar de o femeie, de 32 de ani,
din București. Conducătorii auto au fost
testa�i cu aparatul alcooltest, rezultatul
fiind negativ”, a declarat purtărorul de
cuvânt al Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Olt, inspectorul principal
Alexandra Dicu.

I m e d i a t d u p ă p r o d u c e r e a
accidentului la fa�a locului s-au deplasat
pompierii SMURD Slatina și un echipaj de
la Serviciul deAmbulan�ă Olt.

„Echipajul SMURD a preluat o
fe m e i e , î n vâ r s t ă d e 3 2 d e a n i ,
conducătoare auto, fără urme vizibile de
traumă,cu dureri abdominale,însărcinată

în aproximativ cinci săptămâni. Echipajul
de la Serviciul de Ambulan�ă a preluat un
bărbat, în vârstă de 25 de ani,din comuna
Verguleasa, cu fractură humerus drept,
pasager în celălalt autoturism implicat în
accident. Ambele victime au fost
transportate la Unitatea de Primire
Urgen�e a Spitalului Jude�ean de Urgen�ă
Slatina”, a declarat purtătorul de cuvânt
al Inspectoratului pentru Situa�ii de
Urgen�ă Olt, sublocotenentul Alin
Băsășteanu. Celelalte persoane implicate
în accident au refuzând transportul la
spital. Poli�iștii olteni au deschis în acest
caz un dosar penal pentru vătămare
corporală din culpă.

G.O
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Doi angajaţi ai Dezvoltare Urbană au cioplit copacii
din centrul Slatinei. Aceștia vor fi sanc�iona�i

Doi copaci de pe bulevardul
A.I.Cuza din municipiul Slatina au
fost ciopli�i joi de doi angaja�i ai
SC Dezvoltare Urbană Slatina
SRL, în încercarea de a le monta
g r ă t a r e d e p r o t e c ţ i e c u r o l
decorativ, stârnind indignarea
cetă�enilor.

Potrivit unui comunicat al
societă�ii remis la redac�ie cei
doi angajaţivorfi sancţionaţi.

„ Î n d a t e d e 8 n o i e m b r i e
2 0 1 8 , a m fo s t s e s i z a� i c ă p e
bulevardul A.I. Cuza, în timpul
o p e r a � i u n i i d e m o n t a r e a
grătarelor de protec�ie cu rol
d e c o rat i v, d o i a n g a j a� i a i S C
Dezvoltare Urbană Slatina SRL
au recurs la cioplirea a doi arbori,

fără a cere sau a avea acordul
inginerului de specialitate.

În fapt, cei doi au încurcat
grătarele pe care trebuia să le
m o nt e ze l a p o m i i re s p e c t i v i .
Men�ionăm că fiecare grătar este
făcut pentru fiecare arbore în
parte, ba chiar cu 10 centimetri
m a i m a r e d e c â t d i a m e t r u l
acestuia

To t î n c u r s u l z i l e i d e 8
noiembrie 2018, o echipă din
cadrul societă�ii a fost trimisă să
evalueze pagubele. Cei doi arbori
afecta�i de neglijen�a angaja�ilor
au fost evalua�i de inginerii de
specialitate din cadrul societă�ii
noastre și s-a constatat că nu
există pericol de uscare și nu a

fost afectată rezisten�a lor.
În urma acestui eveniment

n e p l ă c u t , c e i d o i a n g a j a � i
u r m e a z ă fi e s a n c � i o n a � i , o
comisie de disciplină din cadrul
societă�ii va stabili sanc�iunile
c e v o r fi a p l i c a t e , c o n f o r m
r e g u l a m e n t u l u i d e o r d i n e
interioară. SC Dezvoltare Urbană
Slatina SRLregretă incidentul și îi
a s i g u r ă p e s l ă t i n e n i c ă v a
c o n t i n u a a c t i v i t ă � i l e d e
înfrumuse�are peisagist ică a
municipiului nostru”, se arată în
c o m u n i c a t u l r e m i s d e S C
DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA
SRL.

Ilie Bîzoi

- materiale de construc�ii

prin depozitul situat pe

Str. Textilistului nr. 1

TRANSPORT GRATUIT

pe raza municipiului Slatina,

în func�ie de

valorile comandate

SC SCADT SA

angajeaz :ă

Șef punct de lucru
(experien minim 5 ani�ă

n construc ii)î �

Rela�ii le telefon: 0249/434.246,
sau la sediul societă�ii din Slatina,

str. Cireașov, nr. 18, jude�ul Olt.


