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Doi magistrai din Olt,
eliberai din funcie

Redacia

Președintele Klaus Iohannis,a semnat luni,3 decembrie,mai multe decrete,
printre care și cel privind eliberarea din funcia de judecător la Judecătoria
Caracal aVictoriei Buzatu,precum și decretul privind eliberarea din funcia de
judecătorlaJudecătoriaSlatinaaNicoleteiBuzatu,caurmareapensionării.

Despre noi
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 nesubordonată ﬁnanciar unor structuri
economice, Gazeta Oltului a reușit, în
cei peste 21 de ani, să-și menţină
statutul de ziarindependent.
Am pacurs, în toţi acești ani, mai
multe etape,ﬁind promotorii,,noului”al
tehnologiei devârfși 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
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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 experienţa vieţii“ 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
ediţiatipărită 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
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Pe lângă acestea, președintele
Iohannis a mai semnat următoarele
decrete:
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător a domnului Achim
Istrătescu, președintele Seciei penale
a Tribunalului Giurgiu – pensionare, la
data de 15 decembrie 2018;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecătorcu grad de curte de
apel la Tribunalul Dâmbovia a doamnei
Luminia Bălașa – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Curtea de Apel
Ploiești a doamnei Paula-Cristina
Brotac – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Dâmbovia a doamnei Maria Mirioiu –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria
Roman a doamnei Luminia Bîrjovanu –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător laTribunalul Bacău
a doamnei Gabriela Antohe –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Curtea de Apel
Bacău a doamnei Camelia Negoiă –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Judecătoria
Timișoara a doamnei Rodica Borza –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Judecătoria
Turnu Măgurele a doamnei Victorina
Iacob – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător a doamnei
Nicoleta-Laura Moldovan, președintele
Seciei civile a Judecătoriei Bistria

–pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Specializat Cluj a doamnei DanaMonica Dudaș – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Judecătoria
Craiova a doamnei Camelia Caramaliu –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Mehedini a doamnei Maria Cristina
Mazilescu – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Dâmbovia a doamnei Anastasia Soare
– pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Botoșani a domnului Lică Pruteanu –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Curtea de Apel
București a domnului Liviu-Cornel
Dobraniște – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Judecătoria
Sectorului 1 București a domnului
Eduardo Resteanu – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul
Ialomia a doamnei Ingrid-Gilda Zanﬁr –
pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Timiș a doamnei
Mihaela Silvia Cioran, delegată în
funcia de procuror șef Secie urmărire
penală la Parchetul de pe lângă
TribunalulTimiș – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror militar la Parchetul
Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Timișoara a domnului colonel
magistratVladimir Diaconeasa,delegat

în funcia de procuror militar șef al
Serviciului de urmărire penală și judiciar
din cadrul Seciei Parchetelor Militare a
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaie șiJustiie – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror militar la Parchetul
Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
a domnului colonel magistrat Silviu
Ghiocel Chifan – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror la Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel București a
doamnei CristinaAldea – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul București a doamnei
Florica Nan – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de judecător la Tribunalul Bihor
a doamnei Maria Stance – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror militar la Parchetul
Militarde pe lângăTribunalul MilitarCluj
a domnului colonel magistrat Aristotel
Mihail Popa – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Sibiu, numită în funcia
de consilier al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaie și Justiie a doamnei Cornelia
Adriana Șandru – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procurorla Serviciulteritorial
Cluj din cadrul Direciei de Investigare a
I nf r a c  i u n i l o r d e C r i m i n a l i t at e
Organizată și Terorism a domnului Doru
Adi Dobocan – pensionare;
Decret privind eliberarea din
funcia de procuror la Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Ploiești a
domnului Gheorghe Gârbea –
pensionare.
Ilie Bîzoi
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Concertextraordinarde
CrăciunalCoruluiMadrigal,
laSlatina
Vineri, 14 decembrie, cu începere
de la ora 19.00, la Centrul Cultural
„Eugen Ionescu”din Slatinava avea loc
un concert extraordinar de Crăciun
susinut de Corul Naional de Cameră
Madrigal – Marin Constantin.
Evenimentul este organizat de
Consiliul Judeean Olt și Centrul
Judeean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiionale Olt,
cu sprijinul Primăriei municipiului
Slatina şi a Centrului Cultural „Eugen
Ionescu”.
Potrivit organizatorilor, publicul
va putea asculta cele mai frumoase
cântece speciﬁce sărbătorii Nașterii
D o m n u l u i at ât d i n re p e r t o r i u l
românesc cât și din repertoriul
internaional. Vor mai participa coruri
de copii din Programul Naional
Cantus Mundi și copii din judeul Olt.
Biletele se vor putea achiziiona de la
Casieria Centrului Cultural „Eugen
Ionescu”din Slatina începând devineri
7 decembrie 2018, ora 16.00. Preul
unui bilet este de 50 lei.

Ilie Bîzoi

Alertă:Termenlimităpentru
depunereacererilordecătre
fermieriioltenicarecresc
animale
Până pe 17 decembrie, inclusiv,
fermierii pot depune la Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
Olt cererile de ajutor de stat în sectorul
creşterii animalelorpentru anul 2019.
Cererea iniţială pentru efectuarea
serviciilor de întocmire şi menţinere a
registrului genealogic al rasei,
completată de către solicitanţii
prestatori din judeţ trebuie să ﬁe
însoţită de următoarele documente:
dovada că solicitantul este persoană
juridică, acreditarea solicitantului
pentru întocmirea şi menţinerea
registrului genealogic al rasei pentru
care solicită ajutorul de stat, lista
microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici şi mijlocii beneﬁciare ale serviciilor
de întocmire şi menţinere a registrului
genealogic al rasei, dar şi copia
contractului între deţinătorul registrului
genealogic şi prestatorul serviciului de
determinare a calităţii genetice a raselor
de animale, în cazul în care acesta este
altul decât deţinătorul registrului
genealogic, din care să rezulte
contribuţia părţilor la realizarea
obiectivelor programului de ameliorare
și lista activităţilor, inclusiv lucrările şi
tarifele acestora pentru serviciile de
întocmire şi menţinere a registrului
genealogic al rasei, pentru anul de
aplicare,avizată deANZ.
G.O
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Slatina: Aer curat, radioactivitate normală
Calitatea aerului la nivelul municipiului Slatina s-a menţinut în
limite normale, în luna octombrie, potrivit analizelor efectuate de
specialiştiiAgenţieipentruProtecţiaMediului(APM)Olt.

Poluanţii gazoşi, dioxidul de sulf, oxizii de azot, se
aﬂă sub atenta monitorizare, cifrele arătând că Slatina
stă bine la capitolul calităţii aerului, neînregistrându-se
depăşiri ale nivelurilorde poluanţi din atmosferă.
În intervalul de raportare, staţia de măsurare a
aerului amplasată pe strada Dealul Grădişte a efectuat
numai puin de 4.703 determinări automate pentru
indicatorii menţionaţi. Totodată s-au prelevat şi

analizat nouă probe zilnice de aerdin localităile urbane
din judeul Olt, pentru a se determina calitatea aerului
la indicatorul dioxid de azot și 10 probe de pulberi
sedimentabile,valorile concentraţiilor încadrându-se în
limitele maxime admise prevăzute de lege.
„În urma determinărilor efectuate în laboratorul
de expertizare chimică pentru analizarea probelor
momentane de aer și de pulberi sedimentabile,

valoarea indicatorului dioxid de azot s-a situate sub
concentraia maximă admisă prevăzută de lege privind
calitatea aerului. Pentru pulberile sedimentabile
concentraiile obinute s-au situate sub concentraia
maximă admisă de 17g/mp/lună prevăzute de STAS
12574/87 privind condiiile de calitate a aaerului în
zonele protejate”, a precizat Dorel Şteomlega,
directorul executiv al APM Olt, în ședina Colegiului
Prefectural.
Radioactivitate normală
Municipiul reşedinţă de judeţ nu se poate lăuda
doar cu un aer bun de respirat,ci şi cu un nivel scăzut al
radioactivităţii, după cum reiese din măsurătorile
efectuate deAPM Olt.
„În cee ace privește radioactivitatea atmosferică,
în luna octombrie 2018 la staia automata de
monitorizare a radioactivităii atmosferice, au fost
achiziionate și validate 1488 doze gamma. Valorile
înregistrate nu au depășit limitele de atenionare și sau încadrat în limitele fondului natural”, a concluzionat
directorulAPM Olt.
În luna octombrie 2018 nu au fost înregistrate
poluări accidentale ale factorului de mediu aer.
Ilie Bîzoi

Vama Slatina a fost prădată de hoi,
de Ziua Naională a României
Nu mai puin de 145 de baxuri de igări de contrabandă au fost
furate din depozitul Biroului Vamal Olt de către persoane rămase
încăneidentiﬁcatedepoliiști.

Potrivit oamenilor legii, hoii au reușit să
dea lovitura în dimineaa zilei de 1 Decembrie.„În
ziua de 1 decembrie 2018, în jurul orei 2.45,
p e r s o a n e n e c u n o s c u t e , p r i n e s c a l a d a re a
gardului împrejmuitor, au pătruns în incinta unui
depozit amplasat în incinta Biroului Vamal Olt și
prin forarea sistemului de asigurare a ușii, au
sustras 31 de baxuri de igări pe care ulterior leau abandonat lângă gardul despăritor al

unităii. Lucrătorii din cadrul Biroului Vamal Olt
au sesizat ulterior că, din incinta depozitului,
lipsesc un număr de 145 de baxuri de igări”, a
declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului
de Poliie Judeean Olt, agentul șef Cristian
Grigorescu.
Oamenii legii au deschis un dosar penal în
care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii
infraciunii de furt caliﬁcat. Se pare că o parte

dintre igările furate au fost descoperite în urmă
cu două luni de poliiști în TIR-ul răsturnat la
Colonești. Atunci poliiștii olteni au capturat
milioane de igări de contrabandă în valoare de
sute de mii de euro. Autotrenul era condus de un
cetăean sârb care venea din Ucraina, intrase în
ară pe la Suceava și se îndrepta spre Slatina.
Sârbul a fost reinut și,apoi,arestat preventiv.
G.O
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Drumul expres Craiova- Slatina- Piteşti –
contracte semnate, ﬁnanţare incertă
Compania de Autostrăzi a încheiat luni contracte de execuţie doar pentru distanţa Craiova-Slatina, procedura
pentru Slatina-Piteşti ﬁind blocată în justiţie.CNAIR nu a depus încă cererea pentru ﬁnanţarea cu fonduri UE a acestui
proiect. În varianta optimistă, drumul expres ar putea ﬁ gata cel mai devreme în 2024, scriu jurnalistii de la Gazeta de
Sud.

Directorul General al Companiei Naionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA,
Narcis Neaga, a semnat luni, 03 decembrie 2018, la
Craiova, primele trei contracte pentru proiectarea și
execuia a 3 loturi ale Drumului Expres Craiova –
Slatina- Pitești. Lungimea totală a drumului expres
este de 120 km, din care cele trei contracte semnate
însumeaza o lungime de 57,55 km. Proiectarea şi
execuţia lucrărilor de pe traseul Craiova-Slatina se
ridică la 385 de milioane de euro fără TVA, ﬁind
realizată de compania italiană Tirenna Scavi şi o
asociere de ﬁrme româneşti, condusă de Spedition
UMB. „În conformitate cu prevederile contractuale,

durata de realizare a acestor contracte este de 36 luni,
din care 12 luni pentru activitatea de proiectare și 24
luni pentru execuia lucrărilor. Perioada de garanie a
lucrărilor va ﬁ de 7 ani”, precizează reprezentanii
Companiei Naionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere.
Întrebat de jurnaliști ce se întâmplă cu celelalte
două tronsoane de pe traseul Slatina-Piteşti,
directorul CNAIR a explicat: „Se vor anula
documentaţiile, iar licitaţiile vor ﬁ reluate“, a spus
Neaga, citat de gds.ro. CNAIR a lansat la licitaţie toate
cele patru tronsoane în iulie 2017, dar documentaţia
p e n t r u d o u ă d i n t re e l e (S l at i n a- P i t e ş t i ) a fo s t

contestată în instanţă de compania Strabag, care a şi
câştigat procesul. Conform specialiştilor, reluarea
licitaţiilorînseamnă o întârziere de cel puţin doi ani.
Întrebat ce fonduri sunt prevăzute în bugetul pe
2019 pentru acest proiect, Narcis Neaga a fost evaziv,
spunând că fondurile vor ﬁ prevăzute cu siguranţă în
„bugetul ministerului“,de undevorveni la CNAIR.Tot la
întrebările ziariştilor, el a răspuns că cererea de
ﬁnanţare pentru fondurile UE destinate proiectului nu
a fost depusă încă, termenul asumat ﬁind „sfârşitul
anului“,potrivit Gazeta de Sud.
G.O

Atenie! Sunt vizai acești pensionari

Anun important pentru pensionari. Sunt vizai cei care
trăiesc în străinătate! Aceștia vor ﬁ obligai, conform noii legi a
pensiilor,să dovedească de două ori pe an că nu au murit.

Românii care primesc pensie lunară de la Casele de Pensii
din România şi trăiesc în afara ţării, vor ﬁ obligaţi să trimită de
două ori pe an autorităţilorun certiﬁcat deviaţă.

„Pentru a beneﬁcia de drepturile cuvenite din cadrul
sistemului public de pensii, beneﬁciarii drepturilor băneşti
acordate de caseleteritoriale de pensii stabiliţi peteritoriul
altor state, denumiţi în continuare beneﬁciari nerezidenţi,
au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la
data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie
ale ﬁecărui an, un certiﬁcat de viaţă”, se arată la alin. (5) al
art.102 din noua lege a pensiilor.
Tot l e ge a p reve d e c ă b e n eﬁ c i a r u l va s u p o r t a
cheltuielile detransfera drepturilorbăneşti.
,,Cheltuielile generate de transferul în străinătate al
prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de
schimb valutar, se suportă de beneﬁciar, cu excepţia
plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată,aprobată
cu modiﬁcări prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din
urmă comisioanele ﬁind suportate, proporţional, de către
beneﬁciar şi de către casele teritoriale de pensii.
Cheltuielile generate de transferul din străinătate al
prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se
suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat”, prevede
actul normativ.
Sursa: bugetul.ro
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COLORANŢII , OTRAVA NOASTRĂ
CEA DE TOATE ZILELE
Iarăşi sărbătorile de iarnă ! Vin cu bucurie, lumină, cadouri,
vacanţă, dar şi agitaţie, confuzie, oboseală, aglomeraţie în traﬁc
şi în spaţiile comerciale.Într-un cuvânt : CULOARE.
Aţi observat că în special în apropierea Crăciunului şi
Anului Nou totul este mai colorat ? Nu, nu este o iluzie optică
indusă de "magia sărbătorilor" ! Chiar este mai multă culoare, la
propriu, în tot şi în toate . Începând cu mâncarea şi sfârşind cu
jucăriile copiilor, se pare că toate culorile curcubeului s-au
revărsat pentru a face marfa cât mai imbietoare pentru
cumpărătorul intrat "pe turnantă" înaintea sărbătorilor. În cursa
sa infernală prin spaţiile comerciale,disperat sa găsească
marfă cât mai "bună şi ieftină", clientul neavizat poate ﬁ
uşorpăcălit de comercianţii oportunişti.
Este momentul aşadar să intervenim cu câteva mici sfaturi
menite să prevină necazuri mari.
Problema nu este culoarea în sine, căci, vorba aceea...ce
încântă ochiul, de obicei bucură şi suﬂetul, ci efectul nociv pe
care aceşti coloranţi îl au asupra sănătăţii,în special a sănătăţii
celor mici.Ei ﬁind principalii beneﬁciari ai"celei mai magice
perioade a anului", pot deveni şi victimele cele mai sigure ale
acesteia.
Proﬁtând de agitaţia şi confuzia creeată în special prin
Târgurile de Crăciun,ca de altfel în orice loc unde se face comerţ
ocazional insuﬁcientveriﬁcat de organele de control,doritorii de
proﬁt rapid, dar cu lipsuri serioase la capitolul "conştiinţă"
nu pierd niciun prilej să-şi etaleze marfa viu colorată, bazânduse pe naivitatea cumpărătorului de rând.De exemplu,ce puşti de

câţiva ani poate rezista tentaţiei acadelelor multicolore
omniprezente pe tarabele Târgurilor de Crăciun ? Şi ce părinte
poate rezista rugăminţilorﬁerbinţi ale micilorodrasle,presărate
cu suspine şi lacrimi în colţul ochiului ?! Răspunsul la cea de-a
doua întrebare este : doar un părinte conştient că o mică
slăbiciune de moment din partea sa ar putea să cauzeze
probleme grave de sănătate celor mici,cum ar ﬁ intoxicaţii grave
sau alergii severe.
Chiar şi coloranţii alimentari uzuali obţinuţi prin sinteză
chimică, dacă sunt folosiţi în doză excedentară, sunt extrem de
toxici.Nu maivorbim că au fost raportate cazuri de intoxicaţii cu
alimente - în special dulciuri - la care,pentru un plus de culoare sau folosit coloranţi utilizaţi în industria textilă ("Sunt mai ieftini,
nuanţele sunt mai intense şi ... cine stă să mai controleze de
Crăciun ?!") .Această paranteză deloc întâmplătoare ar trebui să
dea de gândit organelor de control, care trebuie să-şi facă
datoria oricând şi oricum,mai ales când
este vorba de sănătate. Cunoscutul îndemn "De Crăciun ﬁi
mai bun !"nu se aplică în acest caz.
În plus,cercetatorii au descoperit o legatură strânsă între
consumul de alimente ce conţin coloranţi sintetici şi apariţia
sindromuluiADHD ( deﬁcit de atenţie /tulburare hiperchinetică )
la copii . Singurii coloranţi nedăunători sănătăţii sunt cei
naturali,obţinuţi din plante,care au doar micul dezavantaj că nu
sunt la fel de intenşi ca şi cei chimici.
Deosebit de periculoase sunt şi jucăriile viu colorate, în
special cele de cauciuc sau silicon, pe care copiii sub 4 ani sunt

tentaţi să le roadă.Evitaţi să cumpăraţi acest gen de jucării depe
tarabe ! Câţiva lei economisiţi nu vă vor afecta în bine bugetul
familiei,în schimbvă pot afecta în rău sănătatea.
În cazul jucăriilor de pluş sau hainelor prea colorate este
recomandată testarea în prealabil prin ştergerea uşoară cu un
şerveţel umed ( demachiant dacă se poate ). Dacă pe şerveţel nu
rămân urme de culoare, acel articol poate ﬁ considerat relativ
sigur,cel puţin pentru copiii mai mari ( peste 5 ani ).
"Chiverniseala" excesivă, mai ales în astfel de cazuri, duce
a d e s e a l a s i t u aţ i i n e fe r i c i t e , c u a fe c t a re a s ă n ăt ăţ i i
consumatorilor, aşa cum o fac şi lipsa de vigilenţă şi informarea
deﬁcitară.
ELENAVIZIRU

Parteneriat în domeniul culturii între Consiliul Judeean Olt și
Asociación Socio-Cultural Romanati din Provincia Almeria-Spania
În urma unui parteneriat încheiat între Consiliul Judeean Olt prin Centrul Judeean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiionale Olt și Asociación Socio-Cultural Romanati, organizaie cu personalitate juridică și naionalitate spaniolă, având sediul
social El Ejido,ProvinciaAlmería,Spania,în perioada 8 – 17 decembrie 2018 se derulează în localitatea El Ejido din ProvinciaAlmeria un
proiect comun care pornește sub semnul Centenarului Marii Uniri de la 1918.Prin intermediul acestui proiect urmează să ﬁe promovat,
cunoscut și popularizat patrimoniul cultural, istoric, etnograﬁc și spiritual al rezidenilor de origine română provenii din regiunea
istorică a Olteniei dar și a celorlali români care trăiesc și muncesc în Spania și sunt stabilii aici deﬁnitiv. Aceștia trăiesc imperios
nevoiadeasimi,deavorbișidealisevorbiromânește,pentruanuîșipierdeidentitateaculturalășispiritualăcucareauvenit.
Prima aciune comună se va desfășura în data de 8 decembrie
2018, de la ora 17.00, la Centro de Usos Multiplos de Santo Domingo din
El Ejido,Almeria unde atât rezidenii români cât și oﬁcialităi și cetăeni
spanioni sunt invitai la un eveniment cum nu s-a mai organizat în
această zonă în care trăiesc și muncesc foarte muli români: o expoziie
de fotograﬁe cu imagini reprezentative Olteniei, din zona etnograﬁcă
Romanai, o expoziţie cu port popular speciﬁc, cu ceramică speciﬁcă
Văii Olteului,(Oboga – Româna),cu ceramică de tip neolitic deVădastra,
cu obiecte sculptate tradiţional în lemn. De asemenea, pentru românii
de aici,cei care duc dorul tradiiilorromânești,voravea loc prezentări ale
unormeşteri populari și meșteșuguritradiionale.
Expoziiava purta titlul generic„Cultura populară și meșteșugurile
tradiionale – puni de legătură pentru românii din Andalucia“ și va ﬁ
realizată în colaborare și cu participarea Consiliului Judeean Olt prin
Centrul Judeean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiionale Olt, Primăria Municipiului Slatina prin Centrul Cultural
Eugen Ionescu Slatina, Asociaia Culturală Center Inter Art. Centrul
Internaional de Artă România, autorităi publice locale din Spania, alte
instituii ale statului spaniol și român.
„Prin intermediul acestui proiect va putea ﬁ valoriﬁcat, din punct
de vedere imagistic dar și palpabil, patrimoniul material şi imaterial al
României prin realizarea unor expoziii și ateliere deschise în care
meșteri populari din România să ină lecii deschise cu meșteșugurile lor
copiilor români din Spania, să ﬁe prezentate programe culturale cu
speciﬁc popular folcloric tradiional (cântec popular, dans popular,
bucătărie tradiională) pentru toate vârstele, proiecii de ﬁlme

documentar-artistice și prezentări de carte reunite sub titlul generic
„Citește românește, gândește românește, trăiește și simte românește“
un proiect de comunitate realizat in colaborare cu Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România și Publicaia Certitudinea ca parteneri media,
Sindicatul Administraiei Publice „Fora Legii” și Confederaia Sindicală
Naională MERIDIAN, parteneri sociali”, a precizat Valeru Ciurea,
consultant artistic în cadrul Centrului Judeean pentru Conservarea și
Promovarea CulturiiTradiionale Olt.
Asociación Socio-Cultural Romanati și-a propus încă de la
înﬁinare promovarea, cercetarea, cunoașterea și popularizarea
patrimoniului cultural, istoric, etnograﬁc și spiritual al rezidenilor de
origine română provenii din regiunea istorică a Olteniei darși a celorlali
români stabilii aici,caretrăiesc și muncesc în Spania.
Asociación Socio-Cultural Romanati din Spania – c-ccooperează
cu asociaiile, entităile și grupurile de români în vederea păstrării
identităii culturale speciﬁce, a dezvoltării și îmbunătăirii imaginii
culturii din regiunea istorică Oltenia, în toate formele și aspectele sale,
favorizând reînnoirea los medios tradicionales de planiﬁcar,comunicar
y organizar programas culturales,así como de generar nuevas ideas que
activen los procesos de creación cultural y su difusión.mijloacelor
tradiionale de comunicare și organizare a programelor culturale,
precum și generarea unor noi idei care să activeze procesele de creaie
culturală și difuzare a acestora.
Asociación Socio-Cultural Romanati promovează medierea
interculturală,prin derularea de aciuni sociale și de tradiiile culturale și
activează în aciuni devoluntariat cultural andaluz,constituindu-se ca o

entitate care îi aparine.
Asociación Socio-Cultural Romanati din Spania p -Promover la
diversidad por identidad y continuidad socio-cultural, facilitar el
intercambio cultural y diálogo social entre los residente rumanosde la
histórica región de Oltenia de Rumaníay Andalucía.romovează
diversitatea prin identitate și continuitate socio-culturală, facilitează
schimburile culturale și dialogul social între rezideni români din
regiunea istorică Oltenia – România și Andalucia precum și -integración
de los residentes rumanos procedentesde la histórica región de Oltenia
de Rumaníaen la sociedad española.integrarea rezidenilor români în
societatea spaniolă.
Asociación Socio-Cultural Romanati va facilita întâlnirea cu
români din regiunea Andalucia, cu creatori și scriitori, mediu asociativ și
sindical,alte entităi spaniole,va pune la dispoziie spaiile de expunere,
demonstraii,săli pentru conferine și prezentări de ﬁlme documentare
sau/și de promovare culturală, civică și turistică a celor două zone
implicate în acest proiect.
„În vederea constituirii fondului de carte al unei bibliotecii
româno-spaniole,„El Libro Rumano”în El Ejido,Almeria dedicată copiilor
rezidenilor dar și tuturor persoanelor interesate,bibliotecă ce face unul
din obiectivele asociaiei din cadrul programului «Citește românește,
gândește românește, trăiește și simte românește» facem un apel pe
această cale pentru orice ajutor constând în diverse tipuri de lucrări,
ziare,reviste,cări sau suport audiovizual”,a mai spus Ciurea.

Ilie Bîzoi
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Ce a decis conducerea ISJ Olt în cazul profesorului de
religie de la Școala Gimnazială Dăneasa

Inspectoratul Școlar Judeean (ISJ) Olt a ﬁnalizat ancheta în
cazul profesorului de la Școala Gimnazială din satul Berindei,
comuna Dăneasa care a înnoptat cu 22 de elevi în Catedrala din
Alba Iulia,pentru că nu avea asigurată cazarea.

Inspectorii şcolari care au desfășurat controlul la școala din
Dăneasa spun că au existat două vicii de procedură constând în
neîndeplinirea demersurilornecesare pentru asigurarea unei nopi
de cazare a copiilor și necooptarea a încă unui cadru didactic

însoitor . În urma acestui eveniment reprezentanii ISJ Olt au
propus declanșarea procedurii cercetării disciplinare
împotriva profesorului de religie Ion Bobea și a directorului
Școlii Gimnaziale Dăneasa,Georgian Dănescu.
Într-un comunicat remis la redacie de conducerea ISJ Olt
se fac următoarele precizări:„
Cu privire la incidentul petrecut la Alba – Iulia în data de
01.12.2018, cu ocazia excursiei organizate pentru celebrarea
Centenarului Marii Uniri de către Școala Gimnazială Dăneasa,
prin domnul profesorBOBEAIon
Inspectoratul Școlar Judeean Olt face următoarele
precizări: în urma veriﬁcărilor efectuate în data de 03.12.2018
de către reprezentanii
Inspectoratului Școlar Judeean Olt s-a constatat că, în
marea majoritate, dosarul organizării excursiei a fost întocmit
cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; s-au constat
două vicii de procedură constând în neîndeplinirea
demersurilor necesare pentru asigurarea unei nopi de cazare a
copiilor și necooptarea a încă unui cadru didactic însoitor; s-a
propus declanșarea procedurii cercetării disciplinare a
domnului profesor BOBEA Ion, precum și a domnului profesor
DĂNESCU Georgian, director al Școlii Gimnaziale Dăneasa”, se
arată în comunicatul ISJ Olt.
G.O

De când începe plata pensiilor mărite.
Se dau bani din urmă
Sute de mii de pensionarivorbeneﬁcia de recalcularea pensiilorși indiferent când seva
termina de calculat ultimul dosar ei vor primi bani începând cu această dată deja
stabilită.
Punerea în plată a pensiilor recalculate se va face
începând cu 1 octombrie 2018,indiferent când se va termina
de recalculat ultimul dosar, a declarat ministrul Muncii,
Marius Budăi.
„Vor primi în plus (pensionarii n.r) de când a intrat legea
în vigoare, de la 1 octombrie. În lege spune că această
recalculare se derulează pe o perioadă de 12 luni, dar,
indiferent când se va termina de calculat ultimul dosar din
ţară, acel pensionar va primi banii începând cu 1 octombrie
2018.Practic nu pierde niciun leu.Pentru a pune în aplicare o
asemenea lege există nevoie de un soft,program informatic,
pe care trebuie să-l achiziţionăm. Suntem în procedura de
achiziţie, suntem în procedura ﬁnală şi imediat semnăm
raportul procedurii şi contractul.Scrie în lege clar că această
procedură de recalculare şi de plată se derulează în interiorul
acestor 12 luni,dar,repet,punerea în plată se face cu intrarea
în vigoare. Dacă să zicem că în februarie 2019 un pensionar
care se încadrează la acea lege 192 primeşte acasă decizia de
pensie cu noul cuantum el va ﬁ pus în plată începând cu 1
octombrie 2018. Practic de când a intrat legea în vigoare
pânăva primi decizia acasă acel pensionarva primi diferenţa
de bani”,a explicat Marius Budăi la RomâniaTV.
El a subliniat că de această recalcularevor beneﬁcia cei
care au fost afectaţi de inechităţile create de multele
modiﬁcări ale Legii pensiilor.
„De-a lungul timpului legea pensiilor (…) a fost tot
amendată,tot modiﬁcată.S-au creat inechităţi,unii pensionari
au ieşit mai devreme beneﬁciind de un alt stagiu de cotizare,
alţii au beneﬁciat de punctaj la grupe, alţii nu. Acele persoane

care nu au punctaj la grupele de muncă şi care au ieşit la pensie
pe legi speciale se încadrează la 192. Acelor persoane le va ﬁ
recalculată pensia. Foarte important de precizat că, dacă
cumva,din calcul,la unii dintre pensionari iese un cuantum mai
mic niciun pensionar nu va pierde ci va rămâne în plată cu acel
cuantum care este cel mai avantajos pentru el”, a mai spus

ministrul Muncii.
Pe de altă parte, Marius Budăi a precizat în această lună
pensiilevorﬁ plătite întoatăţara până pe 15 decembrie.

Sursa: capital.ro
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Fotbal: Hotărâri CDC
din 04.12.2018
SERVICII
Anun
SC GILTRANS MODERN SRL,cu sediul în Slatina,execută lucrări de construcie a
clădirilor rezideniale și nerezideniale la preuri avantajoase și utilaje noi. Relaii la
telefon 0745168082,mail:contact@giltransmodern.com

MATRIMONIALE
Domn serios , cu vârsta de 38 de ani, sunt din Slatina ,caut doamnă pentru o
relaie serioasă,eventual căsătorie.
Relaii latelefon : 0757846993

ANUN

CUMPĂR căsuăIîn Slatina
Telefon 0741293363

ÎNCHIRIERI
Închiriez spaţiu comercial in suprafaţă de 60 mp cu utilitaţ i,situat în Mun.
Slatina,CartierCrişan.StrCornişei.Relati latelefon:0728/308827

VÂNZĂRI
Vând sămânţa deArmurariu.
Tratează: ﬁcatul, diabetul, hepatita A, B, C,cancerul de colon, prostată, boli
cardiace
I telefon: 0754800370

PIERDERI

Vând porci de la 90 Kg la 300 Kg
0754800360

Vând casă locuibilă plus 2000m pătrai,teren în localitatea Fălcoiu jud Olt
(distană 30 km de Slatina) Relaii latelefon 0770380292

ocul Victoria Dobrun –Viitorul Grădinile se omologhează cu
scorul de 3-0 în favoarea echipei Viitorul Grădinile conf. Reg. AJF
Olt.
Jocurile Oltul Curtişoara – Petrolul Potcoava şi Avântul
Coteana –Voinţa Schitu din data de 02.12.2018 se reprogramează
la o data ceva ﬁ stabilita ulterior– înţelegere delegaţi.
Jocul Voinţa Băbiciu – Recolta Stoicăneşti se omologhează
cu scorul de 3-0 în favoarea echipeiVoinţa Băbiciu – art.79/1 – RD.

Echipa Recolta Stoicăneşti se penalizează cu suma de 100
lei – art.79/1 – RD.
Echipa Recolta Stoicăneşti se programează la următorul
joc în organizare proprie conform document justiﬁcativ.
Jocul LPS Slatina – CSS 2 Corabia – juniori D (n. 2006)
restanţă din data de 13.10.2018 se omologhează cu scorul de 3-0
în favoarea echipei LPS Slatina – art.79/1 – RD.
Florina Dinu

Anun fabulos al Olguei Vasilescu! Bugetarii
care vor primi un bonus de 5.000 de euro

Vâ n d t e r e n e x t r a v i l a n î n s u p r a f a  ă d e 9 h î n c o m u n a
Stoicănești , la preul de 7 euro m2. Preul este nenegociabil. Relaii la telefon
0763715674

I

Anun incredibil al Liei Olgua
Vasilescu, fost ministru al Muncii și
Justiiei Sociale! Mari, în cadrul emisiunii
„Sinteza zilei”,OlguaVasilescu a dezvăluit
că salariile acestor bugetari vor crește în
anul 2019.

În plus, în anumite condiii, ei vor
primi și un bonus de 5.000 de euro. Lia
Olgua Vasilescu a anunat, mari, la
„Sinteza zilei”, că salariile profesorilor vor
crește în 2019. Totodată, cei care se vor
titulariza în mediul rural vor încasa și un

bonus de 5.000 de euro.
„Aș vrea să anun, pentru că știu că
președintele anună miercuri un fel de
pact pentru educaie – iar i-am furat
caimacul, să spun așa – pentru că noi
avem deja un acord semnat cu sindicatele
din Educaie pe care l-am negociat
inclusiv eu personal, dar și alături de ali
miniștri cum ar ﬁ domnul Teodorovici sau
primul ministru al României, un acord
pentru susinerea educaiei care prevede
foarte multe lucruri bune pentru
profesori, în sensul că se devansează
creșterile salariale.
Știi foarte bine că pe legea
salarizării se crește cu 25% din diferenă
în ﬁecare an,de la 1 ianuarie.Ei bine,suma
de bani pe care ei ar trebui să o aibă în
2022 se devansează cu 2 ani și la nivelul
lunii septembrie 2020 vor primi ceea ce
trebuie să primească în 2022 , a declarat
Vasilescu.
Lia Olgua Vasilescu a adăugat că în
cazul profesorilor care se titularizează în
mediul rural se acordă un bonus de 5.000
de euro.

Sursa:bugetul.ro
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Ambulanţieri din Olt acuzaţi de furt de motorină.
13 inculpai, sub control judiciar
Peste 400dekilogramede carne fără documente de provenienă,descoperiteladoiagenieconomicidin Slatina,au
fost conﬁscate de poliiștii olteni.Totodată cei doi ageni economici au fost sancionai cu amendă învaloare totală de
20.000delei.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de
Poliie Judeean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, a
declarat că măsura a fost dispusă, mari, de șeful
Parchetului Corabia, prim procurorul Sorin Lia. „La
data de 03.12.2018 prim-procurorul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Corabia a pus în mișcare
aciunea penala faă de un număr de 15 inculpai,
ambulanieri în cadrul Serviciului de Ambulană
C o r a b i a , p e n t r u s ăv â r ș i r e a i n f r a c  i u n i l o r d e
delapidare,fals și uz de fals.La data de 04.12.2018 sa l u at m ă s u ra c o nt ro l u l u i j u d i c i a r fa ă d e 1 3
inculpati,ﬁindu-le interzisă exercitarea profesiei pe
o perioadă de 60 de zile”, a declarat purtătorul de
cuvânt al IPJ Olt,Cristian Grigorescu.
Poliiștii Serviciului de Investigare a
Criminalităii Economice Olt au efectuat, în luna
august, aproximativ 20 de percheziii la domiciliile
unor persoane și la sediul Staiei de Ambulană
Corabia.În urma acestora,au fost ridicate mai multe
b i d o a n e c u m ot o r i n ă , î n ve d e re a c o nt i n u ă r i i
cercetărilor.
G.O

