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Legume și fructe proaspete, în Pia�a
Producătorilor Olteni de la CJ Olt
Legume și fructe proaspete, în Pia�a
Producătorilor Olteni de la CJ Olt
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Ce patron de balastieră din Olt a făcut
cununia religioasă, la finalul săptămânii,
într-o loca�ie de lux?

Omul zilei:Omul zilei:
Președintele CJ Olt, Marius Oprescu,

pentru ini�iativa de a organiza Pia�a

Volantă, destinată fermierilor autohtoni.
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Irina Ciobanu
și Adina Diaconu,
la Campionatul
European de Tenis
de Masă

Festivalul „Oltenii
&… restul’ lumii”,
în perioada 24-26
septembrie, în
Parcul Tineretului
din Slatina

Caracaleancă de
47 de ani, fără boli,
moartă de COVID

Paul Stănescu:
„Vom continua
cu presiuni
pentru creșterea
pensiilor și a
salariului minim”

Focar COVID,
la spitalele din
Slatina, Schitu
și Scornicești
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Pentru ocuparea postului
de șef al Jandarmeriei Olt,
examenul va fi pe bune!?

Pentru ocuparea postului
de șef al Jandarmeriei Olt,
examenul va fi pe bune!?
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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM  AI DE UNDE SĂ ALEGI!

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM  AI DE UNDE SĂ ALEGI!

SC angajează conducător auto categoria C+E, cu experien�ă.
Oferim salariu atractiv.
Rela�ii la telefon: 0767409038.

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna Slătioara –
jud. Olt, angajează:  operator Telehandler Manitou; mecanic utilaje
(nacele, bra�e articulate, telehandlere) pentru mașină echipată ca
service mobil; vopsitor confec�ii metalice.
Rela�ii la telefon: 0349417336

Patiserie – covrigărie cu sediul în Slatina, angajează
următorul personal: vânzătoare; modelator covrigi.
Rela�ii la telefon: 0768881881 / 0249438848

Liceul Tehnologic din comuna Tufeni angajează informatician (0,25
normă) – studii medii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului
Tehnologic din comunaTufeni,jude�ul Olt,telefon 0249/483.370.

Restaurant – zona Casa de Modă Slatina angajează: bucătar;
ajutorbucătar; barmani.

Oferim salarii atractive.Rela�ii la telefon:
0744392105 / 0787855788

Angajăm șofer camion. Angajăm șofer camion (basculă- cutie
automată). Curse fixe Piatra Olt - Craiova. Oferim salariu atractiv. Rela�ii la
telefon: 0743288887

SC angajează muncitor necalificat / manipulant marfă pentru depozit
produse metalurgice.Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str.Cireașov,nr.47,sau la
numărul de telefon 0724216191

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii - finisori (rigips, glet,
lavabilă, gresie, faian�ă, termosistem, tencuială, zidărie, etc).Oferim salariu net
motivant,CIM nedeterminat.Rela�ii la telefon: 0743041779

Angajăm în condi�ii avantajoase următorul personal: inginer prelucrări
mecanice, operator presă, stivuitorist, controlor calitate, operator turnătorie,
electrician, mecanic, sudor, operator matri�erie. Se oferă salarii atractive pentru
personalul calificat. CV-urile se depun la sediul fabricii din Slatina, str. Crișan, nr.
31G,sau pe adresa de e-mail: office@delta-al.ro Rela�ii la telefon: 0249410331

Agen�ie de pariuri sportive angajează personal,cu sau fără experien�ă în
domeniu.Rela�ii la telefon 0750473737,între orele 09°°-16°

SC angajează maistru mecanic / inginer mecanic pentru între�inere și
repara�ii mașini unelte și mașini de turnat sub presiune. CV-urile se primesc la
sediul firmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 17C. Rela�ii la telefon:
0744512655

Firmă distribu�ie produse alimentare angajează manipulant depozit.
Program de lucru L-V,8 ore / zi.Rela�ii la telefon: 0744789320

Societate comercială angajează muncitori califica�i și necalifica�i pentru
spa�iiverzi.

Angajăm bucătar cu experien�ă. Program 4 zile lucrătoare ,3 zile libere.
Salariu 3.000 lei net (în mănă). Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str.Arcului 49A
(după ora 12°°).

SC angajează:-FM manager; Tehnician mentenan�ă spa�ii comerciale;
Muncitori construc�ii.Rela�ii la telefon: 0724008254 / 0724069822

Angajăm: recep�ioneri, cameriste și ospătari. Rela�ii la telefon:
0748150999

Reprezentan�ă auto angajează pregătitor pentru atelierul de tinichigerie
/vopsitorie.Rela�ii la telefon: 0728283592

Direc�ia de Sănătate Publică (DSP) Olt angajează un consilier grad II și
doi asisten�i medicali. Rela�ii suplimentare se ob�in la sediul Direc�iei de
Sănătate Publică Olt din Slatina, Str. Crișan, nr. 9 – 11, jud. Olt, telefon
0249/422.603 sau 0372/394.717.

Angajăm șofer camion (cap tractor și semiremorcă) pentru
transport sorturi. Rela�ii la telefon: 0743288887 / 0773322839.

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna
Slătioara – jud. Olt, angajează persoană department SSM.

R .ela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează inginer agronom / tehnician agricol pentru
farmacie fitosanitară.

Rela�ii la telefon: 0745379064

Angajăm personal pe următoarele posturi: șofer livrator –
salariu net 3000 lei; vânzător centru pâine, salariu net 1.800 lei;
vânzător magazin carne; muncitori califica�i și necalifica�i în
domeniul panifica�iei.

Salarii atractive.Rela�ii la telefon: 0723359789

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL,cu sediul în Slătioara –Olt,angajează:
inginer (șef șantier construc�ii); deservent utilaj Telehandler. Oferim salariu
motivant.Rela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri; zidari; fierari
betoniști; asfaltatori; inginer specialitate drumuri; inginer construc�ii civile;
gestionarpentru orașul Balș,contabil cu experien�ă (Ecosoft,gestiune).Rela�ii la
telefon: 024943967

Societate de construc�ii angajează: inginer și subinginer re�ea instala�ii
apă / canal; maistru construc�ii. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail:
smartbillcontab@yahoo.com Rela�ii telefon: 0744321933

Market angajează lucrător comercial (vânzătoare). CV-urile se trimit
pe adresa de e-mail: aprocomimpex@yahoo.com Rela�ii la sediul
firmei din Slatina. Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 12, bl. 12, sau la
numărul de telefon: 0749086948

Firmă distribu�ie produse
alimentare angajează manipulant
depozit.Program de lucru L-V,8 ore /
zi.Rela�ii la telefon: 0744789320

Angajez lucrător pe peron în
sta�ie peco. Rela�ii la telefon
0765210335,între orele 09°°-17°°.

F i r m ă d e d i s t r i b u � i e
angajează: gestionar; șoferi
profesioniști; șoferi categoria B;
manipulan�i; agent vânzări. Rela�ii la
telefon: 0727224516

Societate de construc�ii
a n g a j e a z ă d e s e r v e n t
buldoexcavator.Salariu net (în mână)
3.800 lei.Rela�ii la telefon:
0744321933

Societate comercială
angajează femeie de serviciu. Rela�ii
la numărul de telefon: 0249411100

Activitatea se desfășoară pe
raza municipiului Slatina. Rela�ii la
telefon: 0784010927 sau la sediul
nostru din str. Tudor Vladimirescu,
nr.169A.

A n g a j ă m c ro i t o re a s ă
(modelieră). Rela�ii la telefon:
0728930830

MARITHEO CONF TEXTILE
angajează confec�ioneri cu
experien�ă în mașina de cusut și
personal pentru calcat final. Oferim
contract de muncă pe minim 12 luni,
salariu net 1.400 lei și bonuri de
masă. Rela�ii la sediul firmei din
Slatina, strada Tunari nr.43 A sau la
telefon: 0728930830

Ne mărim echipa ! 18 Gym
Fitness Club Slatina

N e m ă r i m e c h i p a !
18 Gym Fitness Club Slatina
Dacă iubești mișcarea și ești
pasionat de fitness noi î�i oferim
ocazia să faci un JOB din pasiunea
ta!

Suntem în căutare de:
-Antrenori - colaboratori care

au deja un portofoliu de clien�i;
-Instructor Fitness - dacă eşti

absolvent al unui curs acreditat de
Instructor Fitness și dorești să faci
parte dintr-un colectiv unit și dornic
mereu de perfec�ionare acum ai
ocazia perfectă.

Pentru o ofertă avantajoasă a
colaborării trimite un e-mail cu poza
pe adresa: officeludus@18gym.ro

SC angajează muncitori califica�i și necalifica�i, inclusiv șomeri, în
domeniul confec�iilor textile (produse ușoare). Oferim: salarii
motivante, bonuri de masă, transport gratuit, program 8 ore / zi,
sâmbete libere.

Rela�ii la telefon: 0769601340 / 0249433887.

SC angajează: inginer prelucrări mecanice, operator presă,
stivuitorist, controlor calitate, operator turnătorie, electrician,
mecanic, sudor, operator matri�erie. Se oferă salarii atractive pentru
personalul calificat.CV-urile se depun la sediul fabricii din Slatina,str.
Crișan,nr.31G,sau pe adresa de e-mail:office@delta-al.ro.

Rela�ii la telefon: 0249410331.
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Irina Ciobanu și Adina Diaconu,
la Campionatul European de Tenis de Masă
Irina Ciobanu și Adina Diaconu,
la Campionatul European de Tenis de Masă

Federa�ia Română de Tenis de Masă
organizează, în colaborare cu European
Table Tennis Union (ETTU), întrecerile
2021 GAZPROM European Table Tennis
Team Championships, în perioada 28
septembrie – 3 octombrie 2021, la Cluj
Napoca,în BTArena.

Campioanele europene en-titre,
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara,
Daniela Dodean Monteiro, Irina Ciobanu si

Adina Diaconu, antrenor Viorel Filimon,
vor juca pentru a cuceri al treilea titlu
consecutiv.

Na�ionala masculină, formată din
Ovidiu Ionescu, Hunor Szocs, Rareș Șipoș,
Darius Movileanu si antrenorul Andrei
F i l i m o n , i a s t a r t u l c u g â n d u l l a o
performan�ă atât de dorită acasă.

2021 GAZPROM European Table
Tennis Team Championships va reuni la

start 24 de echipe feminine si 26 de
forma�ii masculine, iar în aceste zile
organizatorii – Federa�ia Română de Tenis
de Masă și European Table Tennis Union –
a u s t a b i l i t p r o g r a m u l d e t a l i a t a l
competi�iei.

Prim-ministrul Florin Cîţu
intenţionează să le propună
patronatelor o creștere a salariului
minim de 8%,care să se aplice mai
repede de 1 ianuarie 2022: de la 1
decembrie sau chiar 1 noiembrie
anul acesta.

„Discutăm acum. Vreau să
fie aprobat cât mai repede, ca
toate companiile să știe exact ce
costuri vor avea anul viitor cu
salariul minim. În același timp mă
gândesc – fiind un an special – dar
trebuie să vorbesc cu patronatele,
dacă putem, anul acesta doar, să
creștem salariul minim mai repede
de 1 ianuarie.Să o facem,poate,la 1
decembrie sau la 1 noiembrie. Dar
e o discuţie pe care trebuie să o am
cu patronatele. Este o propunere
pe care o am. Mă gândesc să
facem o creștere de 8%, de
exe m p l u , d a r s ă fi e d e l a 1
noiembrie sau 1 decembrie și
atunci să fim mai aproape de acea
creștere de 10% pe care o propun
cei de la sindicate. Este o discuţie
pe care trebuie să o am, dar este
propunerea cu care vreau să vin în
Consiliul Tripartit”, a declarat
Florin Că�u joi seară la TVR 1,
potrivitAgerpres.

El a subliniat că își dorește să
fie găsită o soluţie până la data de
1 octombrie.

„Sper să găsim o soluţie
până la 1 octombrie. Este o
propunere de creștere a salariului
minim din partea patronatelor de
8%, parcă. Și o propunere din
partea sindicatelor de creștere de
10%. Deci, propunerile sunt foarte
aproape una de alta. Este pentru
prima dată când sunt așa de
aproape una de alta. În același
timp, aș vrea să ne gândim totuși
la o formulă care să poată să fie
aplicată în fiecare an, nu să venim
să discutăm în fiecare an o
creștere, un procent de creștere.
Vreau să fie ceva transparent, ca
toată lumea să știe. Ceea ce e bine
anul acesta este că discutăm
acum, nu pe 25-26 decembrie”, a
mai spus prim-ministrul.

Sursă: digi24.ro

Mar�i, 21 septembrie, vor debuta
meciurile din 16-imile Cupei României
Mar�i, 21 septembrie, vor debuta
meciurile din 16-imile Cupei României

Florin Cî�uvrea să
mărească salariul minim
înainte de 1 ianuarie 2022

În perioada 21-23 septembrie se vor
desfășura meciurile din cadrul 16-imilor Cupei
României.

În această nouă etapă fotbalistică, echipa
de fotbal CSM Slatina va primi vizita celor de la
Dunărea Călărași.Meciul seva disputa în ziua de
22 septembrie cu începere de la ora 16:30.

P r o g r a m u l m e c i u r i 1 6 - i m i C u p a
României:

mar�i,21 septembrie 2021,ora 15:00
Șomuz Fălticeni – FCVoluntari
mar�i,21 septembrie 2021,ora 16:00
MinaurBaia Mare – Politehnica Iași
mar�i,21 septembrie 2021,ora 18:45
Petrolul Ploiești – U Craiova 1948 SA
mar�i,21 septembrie 2021,ora 21:30
CS Mioveni – Rapid
miercuri,22 septembrie 2021,ora 16:00
Campionii FCArgeș – FC Botoșani
miercuri,22 septembrie 2021,ora 16:30
CSM Slatina – Dunărea Călărași
FKCsikszereda – ChindiaTârgoviște
Unirea Slobozia – PolitehnicaTimișoara
Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaș
FC Buzău –Academica Clinceni
CAOradea – FC Hermannstadt
miercuri,22 septembrie 2021,ora 18:45
Farul Constan�a – Sepsi OSKSfântu Gheorghe
miercuri,22 septembrie 2021,ora 21:30

CS Hunedoara – FCSB
joi,23 septembrie 2021,ora 16:00
ACSO Filiași – UTAArad
joi,23 septembrie 2021,ora 18:45
RipensiaTimișoara – Dinamo
joi,23 septembrie 2021,ora 21:30
Universitatea Craiova – CFR Cluj

Florina Dinu

Echipele Românieivoravea,în faza
grupelor,următorul program:
– MAR�I,28 SEPTEMBRIE,ORA19:00
– România – Luxemburg (masculin);
– MIERCURI,29 SEPTEMBRIE,ORA16:00
– România – Belgia (feminin);
– MIERCURI,29 SEPTEMBRIE,ORA19:00
– România – Finlanda (masculin);
–JOI,30 SEPTEMBRIE,ORA16:00
– România – Italia (feminin);
–JOI,30 SEPTEMBRIE,ORA19:00
– Slovenia – România (masculin).
În fazele finale,programul
este următorul:
–vineri,1 octombrie: sferturile de finală:
– sâmbătă,2 octombrie: semifinalele;
– duminică,3 octombrie: finalele.

Florina Dinu
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Pentru ocuparea postului de șef
al Jandarmeriei Olt, examenul va fi pe bune!?
Pentru ocuparea postului de șef
al Jandarmeriei Olt, examenul va fi pe bune!?

CJ Olt, certificare ISO

Miercuri, pe 22 septembrie, are loc la
București concursul pentru ocuparea postului de
șef al Inspectoratului Jude�ean de Jandarmi (IJJ)
Olt. Postul din fruntea Inspectoratului Jude�ean
de Jandarmi Olt este vacant din aprilie 2021, când
inspectorul șef, colonelul Tudorel-Dorel Drejoi, a
predat comanda unită�ii și a trecut în rezervă.

În aceste condi�ii, Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române a organizat concurs, la care s-au
înscris doi candida�i, Emanuel Botan (foto deschidere) și
Radu Gheorghe.

Cine sunt cei doi candida�i

Din 2018, Botan a fost învestit adjunct al șefului
Grupării de Jandarmi Mobile Fra�ii Buzești Craiova,
anterior lucrând și în cadrul Jandarmeriei din Olt, pe
func�ii care nu au prea multă legătură cu partea de
execu�ie, de conducere propriu-zisă a unei asemenea
unită�i de jandarmi. În culise se vorbește că detașarea sa
la Craiova a avut loc cu sprijinul esen�ial al unor oameni
politici din jude�ul Olt,din tabăra PSD.

Botan este de loc din orașul de pe Olte�, iar gurile
rele spun că aceiași oameni care l-au ajutat să ajungă la
Craiova îl vor sprijini în continuare și pentru func�ia
pentru care dă în aceste zile concurs. Nu luăm în calcul
aceste bârfe, dar există mai multe voci care se ridică
împotriva candidaturii lui Botan, în sensul că sprijinul
politic pe care l-a primit nu este bine-venit într-o
asemenea institu�ie. Gurile rele mai spun că Emanuel
Botan are și un alt sprijin tot la fel de important din
partea Ministerului de Interne, chiar din partea unor
colegi de școală militară care ocupă înalte func�ii în

Jandarmeria Română. Nu punem la îndoială capacitatea
profesională a lui Botan, ci am enumerat câteva aspecte
și semne de întrebare care se ridică împotriva acestuia.

Celălalt candidat, Radu Gheorghe, este un ofi�er
tânăr, cu experien�ă, foarte bine pregătit despre care,
recent, un fost șef al Jandarmeriei din Olt, acum
pensionar, avea numai cuvinte de laudă, considerându-l
un ofi�er corect și bine pregătit profesional și care nu are

cum să piardă un examen,dacă acesta s-ar�ine corect.
După pensionarea lui Drejoi , conducerea

interimară a IJJ Olt a fost preluată de colonelul Marian
Boată, ofi�er cu experien�ă de peste 30 de ani în
structurileJandarmeriei Române.

Vom urmări cu aten�ie acest concurs, mult succes
celordoi candida�i.Să fie corectitudine.

P.C.

Consiliul Jude�ean Olt a ob�inut
certificarea sistemului calită�ii ISO
90001:2015, în cadrul proiectului
”Administra�ie eficientă, servicii de
calitate la nivel jude�ean”, finan�at din
fonduri europene, în cadrul Programului
Opera�ional Capacitate Administrativă
2014-2020.

Potrivit unui comunicat de presă,
această certificare reprezintă garan�ia
calită�ii serviciilor oferite de Consiliul
Jude�ean Olt în domeniul administra�iei
publice.

„Proiectul a fost ini�iat din nevoia
de creștere a calită�ii managementului în
institu�iile publice și pentru creșterea
încrederii și satisfac�iei cetă�enilor în
aceste servicii.

Î n u r m a i m p l e m e n t ă r i i
standardului ISO 9001:2015, se dorește
simplificarea proceselor derulate în
cadrul Consiliului Jude�ean Olt,creșterea

eficien�ei institu�ionale, iar serviciile
prestate să fie în conformitate cu

standardul de cal itate ISO 9001,
standard care deja este acreditat și care

și-a dovedit eficien�a.” prezintă sursa
citată.

Serviciile administra�iei publice
locale la nivelul jude�ului Olt vor avea ca
bază de referin�ă următoarele valori
comune:

Eficien�ă în administraţia publică –
profesionalism și etică la cele mai
ridicate standarde și performanţe
ridicate ale funcţionarilorpublici;

Transparenţă în actul administrativ
și a activităţilor tuturor structurilor
administrative;

Accesibilitate pentru servicii,
flexibilitate și adaptabilitate a acestora
conform cerinţelor individualizate ale
cetăţenilor;

Calitate superioară și eficien�ă a
serviciilorpersonalizate oferite;

Responsabilitate fa�ă de cetăţean
și comunitatea locală.

Florina Dinu
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Primăria Slatina continuă
t r a d i � i a , î n p e r i o a d a 2 4 - 2 6
septembrie urmând să fie organizat
Festivalul „Oltenii &… restul’ lumii”,
care a ajuns la cea de a XXVI-a edi�ie.
Festivalul de umor va fi organizat în
ParculTineretului din Slatina.

Edilul Slatinei, Emil Mo�, i-a invitat pe
s l ăt i n e n i l a a c t i v i t ă� i l e c u l t u ra l e ,
concursurile și momentele de umor, dar și
să guste din bucatele tradi�ionale oltenești.

„Deoarece păstrăm tradi�ia, vă
a n u n � ă m c u b u c u r i e c ă P r i m ă r i a
Municipiului Slatina reia organizeazarea
Festivalulului “OLTENII &… RESTU’ LUMII”. În
cadrul celei de-a XXVI-a edi�ii, care se va
desfășura în perioada 24-26 septembrie
2021, vor fi cuprinse activită�i culturale,
c o n c u r s u r i d e b a n c u r i , d u e l u r i
epigramistice și momente de umor. Pe
lângă aceste activită�i, vă așteptăm să ne
b u c u r ă m î m p r e u n ă d e b u c a t e l e

tradi�ionale oltenești, multe alte momente
artistice și să întâmpinăm cu voie bună
ansambluri le folclor ice ce apar�in
diferitelor etnii”,a anun�at primarul Slatinei,
Emil Mo�.

Vineri, 24 septembrie, de la ora 11.00,
este așteptat în Parcul Tineretului din
Slatina actorul Eugen Cristea, numit
personalitatea evenimentului, dar și Taraful
de la Morunglav, Fanfara Lyra Band.
Autorită�ile vor deschide Festivalul de la
Slatina după ora 13.00, cu „Bucătăria
tradi�ională românească”, „Mustăria la
Câ�eaua Leșinată”, urmând să sară cepul
butoiului cu vin și glume. La ora 14.55, la
Biblioteca Jude�eană „Ion Minulescu” va fi
organizată o expozi�ie de caricatură.

Sâmbătă, 25 septembrie, oltenii sunt
aștepta�i la o șezătoare, fiind organizat un
târg al meșterilor populari,dar și o expozi�ie
de costume populare. Festivalul se va
încheia duminică seara, cu recitaluri
sus�inute de ansambluri și tarafuri.

Florentina Ștefan CIobanu

EVENIMENT

Festivalul „Oltenii &… restul’ lumii”, în perioada 24-26
septembrie, în Parcul Tineretului din Slatina
Festivalul „Oltenii &… restul’ lumii”, în perioada 24-26
septembrie, în Parcul Tineretului din Slatina

Balș: Campanie gratuită de sterilizare
a animalelor de companie
Balș: Campanie gratuită de sterilizare
a animalelor de companie

Asocia�ia prieteni pentru animale
(APPA) în colaborare cu Primăria Balș
organizează o nouă campanie de
sterilizare gratuită a animalelor de
companie din orașul de pe malul
Olte�ului, în perioada 11-30 octombrie
2021. Sterilizările se efectuează în
cooperare cu o echipă din Germania,
formată din medicul veterinar Nina
Scholhorn și asistentulveterinar Michelle
Hoffmann în urma programări lor
telefonice la numărul de telefon
0726.179.270.

10 motive pentru care trebuie să
sterilizăm patrupedele:

1. Un motiv important este acela ca
în urma opera�iei de sterilizare/castrare
nu se mai nasc pui care să se alature
popula�iei de câini nedoriti.

Prin aceasta interven�ie ajutăm la
r e d u c e r e a n u m ă r u l u i d e c â i n i
e u t a n a s i a� i , d e o a re c e n u ex i s t ă
suficiente adaposturi pentru to�i.

2. O femelă sterilizată va trăi
sănătoasă mai mult timp.

Sterilizarea ajuta la prevenirea
infec�iilor uterine și a cancerulului de sân,
care este fatal în aproximativ 50% din
cazuri la câini și 90% din cazuri la pisici.
Sterilizarea animalulului înainte de
primul ciclu menstrual îi oferă cea mai
bună protectie împotriva acestorboli.

3. Castrarea ofera numeroase
beneficii și pentru sănătatea masculilor.

Pe lângă prevenirea nașterii puilor
nedoriti, castrarea partenerului de sex
masculin previne cancerul testicular, mai
ales dacă este făcută înainte devârsta de
șase luni.

4.Agresivitate scazută
Unul dintre cele mai importante

avantaje de comportament în urma
castrării este acela ca, odată ajunse la
maturitate animalele vor tinde să fie mai
pu�in agresive, atât fa�ă de al�i câini
masculi, cât și fa�ă de oameni. Efectul
castrarii asupra scaderii agresivitatii
depinde de vârsta la care se face. Cel mai
indicat este ca interventia să aiba loc
înainte ca puiul să împlineasca 1 an.

5. Femela sterilizată nu va mai intra
în călduri.

Femelele intra, de obicei, în calduri
intre patru si cinci zile, la fiecare trei
săptămâni în timpul sezonului de
reproducere.În încercarea lor de a se face
simtite și auzite de parteneri vor urla și
urina mai frecvent, uneori, prin toată
c a s a . O d a t ă s t e r i l i z a t e , a c e s t
comportament este uitat.

6.Câinele tău mascul nu va mai dori
să hoinarească departe de casă.

Un mascul sănătos va face aproape
orice pentru a-și găsi o partenera! Acest

lucru include sapatul in gradina pe sub
gard, furisarea pe langa picioare pentru a
pleca de-acasa si alte asemenea
nazdravanii. Si odata ce el este liber sa
umble pe strazi, riscul de a fi ranit in
trafic, in timpul luptelor cu alti masculi
sau batut si alungat de oameni este
destul de ridicat. Castrarea il va cuminti
in acest sens.

7. Un mascul castrat va avea un
comportament mai afectuos.

M ot a n i i s i c a i n i i c a s t rat i s e
concentreaza mai mult asupra familiei si
se ataseaza mai mult de membri
acesteia. De asemenea vor fi mai docili in
exercitiile de dresaj. Pe de alta parte, cei
necastrati isi pot marca teritoriul prin
urina puternic mirositoare prin toata
casa.

8. Sterilizarea sau castrarea nu vor
determina animalul sa se ingrase.

Nu folositi scuze invechite! Numai
lipsa de exercitiu si supraalimentarea vor
determina animalul sa ia in greutate, nu
sterilizarea. Animalul dumneavoastra de
companie va ramane in forma si antrenat
atata timp cat veti continua sa ii oferiti
exercitii fizice si sa ii monitorizati
alimentatia.

9.Este rentabil.
Costul sterilizarii este mult mai mic

decat costul suportat pentru a avea grija

de pui pana la oferirea spre adoptie. La
c a r e p u t e m a d a u g a c o s t u r i l e
tratamentelor pentru un mascul care s-a
ales cu rani mai grave in urma perindarilor
sale de curajos cuceritor.

1 0. S t e r i l i z a re a t i m p u r i e n u
afecteaza cresterea.

Nu exista diferente importante in
dezvoltarea scheletului, a constitutiei
sau a comportamentului intre animalele
sterilizate mai devreme si cele sterilizate
la o varsta mai avnsata. Trebuie totusi
precizat ca animalele tinere ar putea
avea nevoie de diferite anestezice si sunt
m a i p re d i s p u s e l a h i p ot e r m i e (o
t e m p e r a t u r a m a i m i c a d e c a t
temperatura normala a corpului) in
timpul interventiei chirurgicale. Atata
t i m p, i n s a , c at p ro c e d u r i l e s u n t
modificate pentru a tine cont de aceste
diferente, sterilizarea timpurie este
foarte sigura. De fapt, animalele
sterilizate la o varsta mai frageda de
multe ori au recuperari mult mai rapide
decat cele sterilizate mai tarziu.

Florina DInu
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Legume și fructe proaspete, în Pia�a
Producătorilor Olteni de la CJ Olt
Legume și fructe proaspete, în Pia�a
Producătorilor Olteni de la CJ Olt

Caracaleancă de 47 de ani, fără boli, moartă de COVID

DSP Olt a raportat sâmbătă, 18 septembrie,trei noi
decese din cauzavirusului SARS-COV2.O femeie de 47 de
ani, din Caracal, fără alte boli asociate a murit din cauza
virusului SARS-COV2. Caracaleanca s-a internat pe 10
septembrie, la Spitalul Municipal Caracal, fiind
confirmată cu SARS-COV2. DSP Olt a precizat că femeia
nu avea nici boli declarate și nici nu i-au fost descoperite
pe perioada cât a stat internată.

Managerul unită�ii medicale din Caracal, medicul
Liviu Radu, a precizat că femeia a venit cu afectare

pulmonară de peste 80 la sută. Acesta a spus că soacra
femeii, deși este trecută de 60 de ani, are șanse mari să
scape cuvia�ă,plămânii fiind mai pu�in afecta�i.

„A venit de la început într-o stare foarte gravă, cu
afectare pulmonară de 80-90 la sută. Soacra a avut
afectare mai mică, de 50-60 la sută, și ea se pare că va
scăpa.Soacra are peste 60 de ani.Femeia a murit ieri,am
vorbit cu familia, to�i sunt nevaccina�i. Familia este din
Caracal. Problema este că a stat acasă foarte mult.
Protocolul terapeutic este la fel, dar fiecare pacient

răspunde într-un fel la tratament. Când afectarea
pulmonară este mare,șansele sunt foarte mici.Stau mult
acasă. Mai avem familii din Caracal care s-au îmbolnăvit,
unele familii cu preten�ii, stau mult acasă, refuză să se
vaccineze”, a spus managerul de la Spitalul Caracal,
medicul Liviu Radu.

Potrivit DSP Olt, cauzele decesului au fost :stopul
cardiorespirator, insuficien�a respiratorie acută
protezată mecanic, bronhopneumonie, AVC ischemic
cerebelos stâng și parieto-occipital stâng. Un alt deces
raportat astăzi este cel al unui bărbat de 51 de ani, din
mediul rural. Omul s-a stins acasă, după ce a refuzat
internarea. „În data de 15 septembrie 2021, a apelat
Serviciul 112 pentru efectuarea unui test Covid 19, cu
rezultat pozitiv.A refuzat internarea.Avea comorbidită�i:
hipertensiune arterială, grad II/III, hiponatremie,
trombocitopenie, malforma�ie vasculara cerebrală. A
murit pe 16 septembrie, decesul survenind la domiciliu”,
se arată într-un comunicat al DSPOlt.

Cel de al treilea deces este al unui bărbat de 82 de
ani, din mediul rural, care a ajuns pe 6 septembrie la
Spitalul Caracal, fiind confirmat cu SARS-COV2. Avea și
insuficien�ă cardiacă congestivă, clasa III, Hipertensiune
arterială,grad II,sechele AVC,boală renală cronic.A murit
pe 18 septembrie. De la izbucnirea pandemiei, 406 olteni
au murit din cauza COVID.

Florentina Ștefan Ciobanu

Fermierii din Pleșoiu, Rusănești, Caracal, Brebeni,
Valea Mare, Găneasa, Strejești, Vădăstri�a și Obârșia au
venit, sâmbătă diminea�ă,cu legume și fructe proaspete
în Pia�a Producătorilor Olteni, ce este organizată în
parcarea ConsiliulJude�ean Olt,din centrul Slatinei.

În fiecare sâmbătă,oltenii pot achizi�iona direct de
la producătorii autohtoni kapia, ardei gras, gogosar, roșii,
verde�uri, vinete, castrave�i, brânzeturi, dar și fructe de
sezon, mere, pere și prune.Vicepreședintele CJ Olt, Ionu�
Ivan, a precizat că această pia�ă vine în sprijinul
fermierilor olteni, dar și a slătinenilor care pot cumpăra
direct de la producători. „Sperăm ca producătorii să
simtă acest sprijin pe care noi am dorit să-l oferim și am
răspuns invita�iei Asocia�iei Tinerilor Fermieri. Sunt
produse autohtone, sunt proaspete”, a spus Ionu� Ivan.
Președintele Asocia�iei Tinerilor Fermieri, Florin Ciobanu,
a precizat că prin astfel de ac�iuni fermierii își pot vinde
produsele,mai ales că producătorii autohtoni nu reușesc
să intre în supermarket-uri.

„În primul rând, vreau să mul�umesc consilierilor
jude�eni care au aprobat acest proiect, la ini�iativa
președintelui Marius Oprescu. Fermierii așteptau o
asemenea pia�ă. Este o bună ocazie să ne promovăm
legumele pe care le producem în fermele noastre,
fermierii sunt to�i beneficiari de fonduri europene. Noi
ne-am făcut treaba ca și organiza�ie, fermele s-au
dezvoltat, problema a fost la pia�ă. Trebuie să gândim
solu�ii ca să promovăm produsele. Dacă nu reușim să
intrăm în supermarketuri, foarte pu�ini au reușit să intre,
măcar să venim cu asemenea modele de succes.Am doi
colegi de la Gorj și Mehedin�i, și ei vor să preia ideea, să o
discute în consiliile jude�ene din zonele lor și să

multiplice această idee și în alte jude�e. Producători
avem,dartrebuie să-i ajutăm să-și promoveze produsele,
calitatea produselor lor către consumator prin lan�ul
scurt. Avem câ�iva fermieri înscriși, spa�iul nu ne-a
permis să venim cu mai mul�i, suntem într-o perioadă de
testare,săvedem cum func�ionează,vom aduce din ce în
ce mai mul�i. Momentan, avem aprobare doar pentru

sâmbăta,dar poate extindem și pentru duminica.Până în
noiembrievom organiza această pia�ă”,a spus Ciobanu.

La inaugurarea pie�ei volante au participat
deputa�ii PSD: Marius Iancu, Florin Barbu, Adrian
Chesnoiu și Emil Albotă, dar și vicepreședin�ii CJ Olt,
Ionu� Ivan șiVirgil Delureanu.

Florentina Ștefan Ciobanu
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LICEULTEHNOLOGIC
METALURGIC,SLATINA,jud.OLT,

organizează în data de , la05.10.2021, ora 9,00
sediul institu�iei , concurs pentru ocuparea
următoarelorposturi temporarvacante:

A. DENUMIREAPOSTULUI CONTRACTUAL
- 1 post îngrijitor
- 1 post supraveghetornoapte

B. NIVELUL STUDIILOR ȘI VECHIMEA ÎN
SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII
POSTULUI

- 1 post îngrijitor: studii M/G, vechime minim
5 ani în muncă;

- 1 post supraveghetor noapte: studii G,
vechime minim 5 ani în muncă.

C.CONDIŢII DE DESFĂȘURAREACONCURSULUI
1. Perioada depunerii dosarelor de înscriere la

concurs: până la data de 29.09.2021
2.Data selecţie dosare: 01.10.2021 – ora 9,00
3.Data proba scrisă: 05.10.2021 – ora 9,00
4.Data proba practică: 06.10.2021 – ora 9,00
5.Data proba interviu: 07.10.2021 – ora 9,00
6. Locul de desfășurare al concursului: Liceul

Tehnologic Metalurgic Slatina.

Persoană care asigură secretariatul comisiei:
Popescu Petruţa,telefon: 0249/431446

DIRECTOR,
DIMA ANIȘOARA-LĂCRĂMEOARA

Paul Stănescu: „Vom continua cu presiuni pentru
creșterea pensiilor și a salariului minim”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu,
sus�ine că social-democra�ii au ac�ionat
„corect și în�elept și nu au căzut în capcana de a
arbitra haosul guvernării de dreapta: „Criza
guvernamentală dintre PNL și USR PLUS, sub
zodia ciolanului”.

„Și-au dat arama pe fa�ă! Cî�u a recunoscut aseară
că sunt mai mari șansele ca USR PLUS să revină în
Guvernul pe care îl conduce, decât ca PNL și UDMR să
formeze un guvern cu sus�inere minoritară în Parlament.
Adăugăm la această afirma�ie, cât se poate de clară, și
ceea ce a zis președintele Iohannis: .Este dovada cea mai
bună a faptului că PSD a ac�ionat corect și în�elept și nu a
căzut în capcana de a arbitra haosul guvernării de
dreapta.Să fie foarte clar,PSD nuva fi niciodată folosit ca
să rezolve reglările de conturi ale găștilor de dreapta”,
transmite Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD afirmă că electoratul a
în�eles „cum stă înșelătoria”. „Cu excep�ia celor care ne
tot dau lec�ii că trebuie să scoatem coali�ia dreptei

ratate din noroiul în care s-a afundat, sunt foarte mul�i
oameni care au în�eles bine cum stă înșelătoria. Aceștia
sunt membrii și simpatizan�ii PSD. Au în�eles că
scandalul dintre USR și PNL este un conflict între găști,
între interesele lor.Au în�eles foarte bine de ce PSD a luat

această decizie de a sta departe de acest conflict. Dar
ceea ce ne îngrijorează pe noi cu adevărat este creșterea
pre�urilor la energie. Cum guvernarea de dreapta,
preocupată doar de ciolan, e paralizată, PSD se
concentrează pe agenda cetă�enilor și nu pe cea a
conflictelor. Ne luptăm pentru to�i românii, chiar și din
opozi�ie”,adaugă social-democratul.

El reamintește că PSD a depus un proiect care
plafonează pre�urile la energie și gaze, reduce costul
facturilorcu 50% din scumpirea existentă și impozitează
profiturile producătorilor de energie și gaze. „Și vom
continua cu presiuni pentru creșterea pensiilor și a
salariului minim. Dar și alte măsuri sociale și pentru
mediul de afaceri. Toată lumea trebuie să în�eleagă că
misiunea noastră politică nu se rezumă nici în a favoriza
gașca lui Cî�u sau a lui Orban, nici cea a lui Barna. Ei se
ceartă pe ciolan, ei se împacă. Pe noi ne interesează ce
măsuri putem lua rapid pentru a îmbunătă�i via�a
românilor, care s-a înrăută�it cumplit în această
scandaloasă guvernare a dreptei. Cu asta ne batem
capul.Nu cu cearta lor”,conchide Stănescu.

Gazeta Oltului

PRIMAR, ING. OANE IULICĂ
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Vânzare ând garsonieră în Balș, confort I, cu îmbunătă�iri.: V
Pre� 20900 euro, negociabil. Telefon: 0761.797.243: 0761577004

DSPOlt a suspendat activitatea în două clase
de la unită�i de învă�ământ din Slatina și Caracal
DSPOlt a suspendat activitatea în două clase
de la unită�i de învă�ământ din Slatina și Caracal

DSP Olt a trimis o statistică privind situa�ia cazurilor COVID de la
nivelul unită�ilor de învă�ământ, în prima săptămână de la începerea
anului școlar.

Astfel, opt cadre didactice, 16 elevi și trei preșcolari au fost
confirma�i cu virusul SARS-COV2. Activitatea a fost suspendată la două
grupe de la grădini�e din Slatina și Caracal.

„Începând cu data de 13 septembrie 2021, data începerii anului
școlar 2021-2022, la nivelul unită�ilor de învă�ământ din jude�ul Olt, au
fost depistate 29 cazuri confirmate cu infec�ia SARS-COV 2, din care: opt
cadre didactice, 16 elevi, doi personal TESA și trei preșcolari; deoarece în
două săli de clase de la nivelul localită�ii Slatina și Caracal au fost
depistate câte un caz confirmat cu infec�ia SARS- Cov 2, conform
Ordinului comun Ministerul Sănătă�ii și Ministerul Educa�iei nr. 438/
august 2021,activitatea de învă�ământ de la nivelul celordoua clase a fost
suspendată pe o perioada de 14 zile, respectiv până la data de 28
septembrie 2021”,se arată într-un comunicat remis de DSPOlt.

Reprezentan�ii DSP Olt au revenit cu informa�ii și au precizat că ar fi
închis,de fapt,două clase de la licee din Slatina și Caracal și nu două grupe
de grădini�ă.

Florentina Ștefan Ciobanu

Focar COVID, la spitalele din Slatina,
Schitu și Scornicești
Focar COVID, la spitalele din Slatina,
Schitu și Scornicești

Potrivit datelor transmise de DSP Olt, la nivelul
jude�ului sunt active patru focare COVID. Dintre
acestea,un focar este la Spitalul de Psihiatrie Schitu
Greci, cu șase cazuri, iar altul la Spitalul Scornicești.
Totodată, au apărut din nou cazuri la Spitalul
Jude�ean de Urgen�ă Slatina.

„Având în vedere contextul actual generat de
infec�ia SARS-COV 2, vă informăm că de la începutul
pandemiei până în prezent,la nivelul jude�ului Olt au
fost instituite 93 focare (89 focare închise, patru
focare active), care au însumat 1.460 cazuri de
îmbolnăviri. Cele patru focare active au însumat,
până în prezent, 23 cazuri de îmbolnăviri, după cum
urmează: zona Slatina – două focare (13 cazuri); zona
Scornicești – 1 focar (4 cazuri); zona Schitu Greci -1

focar (6 cazuri)”,se arată într-un comunicat remis de
DSP Olt. DSP Olt arată că a dispus următoarele
măsuri pentru limitarea extinderii îmbolnăvirilor:

-izolarea atât a cazurilor pozitive, cât și a
contac�ilorpentru o perioadă de 14 zile;

-dezinfec�ia obiectivelor cu societate
autorizată;

-asigurarea produselor de igienă personală
(săpun, prosoape de unică folosin�ă, antiseptice
cutanate) asigurate de conducerea obiectivelor;

-asigurarea cu materiale de cură�enie,
substan�e dezinfectante și materiale de protec�ie
personală (măști, mănuși, halate unică folosin�ă)
asigurate de conducerea obiectivelor.

Florentina Ștefan Ciobanu


