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Festivalul „OLTENII
&… RESTU’ LUMII”,
amânat din
cauza creșterii
cazurilor COVID

Cum a izbucnit
focarul pe Sec�ia
Cardiologie a
Spitalului Slatina.
Sunt primite
doar urgen�ele

Slătinencele Irina
Ciobanu și Adina
Diaconu, din nou
pe podium

Liga a IV-a/ Oltul
Slătioara a
pierdut, pe teren
propriu, cu Viitorul
Coteana
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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 Slătioara –Olt,angajează
vopsitorconfec�ii metalice.Rela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează: Motostivuitorist; Gestionar depozit; Șofer categoria B;
muncitornecalificat.Rela�ii la telefon: 0728286707

Angajăm: lăcătuși; absolven�i liceu; absolven�i școli profesionale.
Rela�ii la telefon 0784949112,între orele 08°°-16°°.

Firmă de pază din Municipiul Slatina angajează agen�i de securitate
pentru Drumul Expres – zona Slatina - Găneasa. Salariu 1.600 lei net. Rela�ii la
telefon: 0788502497

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

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.
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Primăria Slatina a anun�at că amână
Festivalul „OLTENII &… RESTU’ LUMII” din
cauza creșterii cazurilor COVID la nivelul
municipiului, rata de inciden�ă fiind mar�i, 21
septembrie,2,32 cazuri la mia de locuitori.

„Din cauza noilor date cu privire la
inciden�a cumulată a cazurilor COVID-19,
conform cărora pe raza municipiului Slatina
a fost înregistrată o creștere considerabilă a
ratei de pozitivare, din considerente ce
vizează protec�ia sănătă�ii noastre, a
slătinenilor, vă aduc la cunoștin�ă faptul că
vom amâna organizarea Festivalulului
“OLTENII &… RESTU’ LUMII”. Imediat ce
contextul pandemic va înregistra o scădere
epidemiologică la nivel local astfel încât să
permită ini�ierea activită�ilor culturale fără

risc înalt de îmbolnăvire cu virusul SARS-
CoV-2, vom relua organizarea festivalului și
vom publica toate informa�iile necesare

referitoare la desfășurarea acestuia”, a
anun�at primarul Slatinei,Emil Mo�.

Florentina Ștefan CIobanu

Liviu Dragnea încearcă să
reintre în via�a politică. Este foarte
probabi l potr iv it unor surse
politice să anun�e lansarea unui
unui nou partid. Potrivit acelorași
surse noul partid arurma să fie unul
cu tentă na�ionalistă și va urma să
se bată pe același electorat cu
Alian�a petru Unitatea Românilor
(A U R ) ș i P a r t i d u l N e a m u l u i
Românesc (PNR) unde activează
Diana Șoșoacă. Nimeni nu știe clar
cum se va numi noua forma�iune
politică și din acest motiv au fost
avansate mai mute posibile nume:
Alian�a Na�ionaliștilor Români,
Partidul românilor, Alian�a Pentru
P a t r i e , R o m â n i a p u t e r n i c ă ,
Uniunea Pentru Patrie. Referitor la
faptul că Liviu Dragnea arputea să-
și facă partid, Ciolacu a spus că e
cel mai potrivit este să anun�e el
sau Codrin Ștefănescu. Ar fi al
treliea președinte PSD care și-ar
face partid că și Mircea Geoană și-
a făcut un partid și Victor Ponta.
Dacă doi n-au reușit, încearcă și al
treilea, poate reușește”, a spus
liderul PSD.

Sursă: stiripesurse.ro

Liviu Dragnea își face
partid –Alian�a pentru
Patrie

Clubul Rotary Caracal, Societatea
Română de Cardiologie, Funda�ia Română a
Inimii, în parteneriat cu Consiliul Local și
Primaria Municipiului Caracal, lansează
programul ”Promenada Inimilor 2021”cu
ocazia Săptămânii Mondiale a Inimii ce are
loc în perioada 22-29 septembrie.

Proiectul constă în amenajarea
Traseului „Promenada Inimilor” în Parcul
Constantin Poroineanu din Caracal, traseu
cu o lungime de 2,5 km, iar obiectivul
programului este acela de a încuraja
persoanele de toate vârstele să facă
mișcare, ca parte importanta a preven�iei
cardiovasculare. „La fiecare 30 de minute,
un român face infarct miocardic. Unul din
trei români suferă de hipertensiune

arterială. Șapte milioane de români suferă
de una dintre manifestările generalizate ale
bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli
pot fi prevenite, iar mișcarea zilnică este
elementul central al optimizării modului
nostru de viaţă. Noi ne-am pus inima la
treabă. Tu ce faci?” spune Dan Gaiţă –
profesorde cardiologie și membru Rotary.

În 2014, programul „Promenada
Inimilor” a vizat 35 de orașe din Romania,
stabilind trasee pe care oamenii sunt
încurajati să le parcurga cat mai des cu
putinta și, pentru ca pietonii să poata tine
evidenta kilometrilor parcurși, traseele fiind
marcate cu semne atractive, ușor de
observat.

Florina DInu

Programul ,,Promenada Inimilor 2021”
se lansează la Caracal
Programul ,,Promenada Inimilor 2021”
se lansează la Caracal

CSM Slatina vs. Dunărea Călăraşi,
în 16-imile Cupei României

CSM Slatina va susţine miercuri, 22
septembrie, cu începere de la ora 16.30,
meciul din cadrul 16-imilor de finală ale
Cupei României, în compania formaţiei
Dunărea Călărași, ocupanta pozi�iei 17, cu
trei puncte acumulate până în prezent în
cele 7 meciuri disputate, din Liga a II-a.
Intrarea pe stadion va fi permisă doar
pentru:

– persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete devaccinare

– persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infec�ia
cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui

test antigen rapid pentru infec�ia cu virusul
SARS-CoV-2 nu maivechi de 24 de ore

– persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în
condi�iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătă�ii.

– m i n o r i i s u nt exc e pt aţ i d e l a
prezentarea dovezilor medicale necesare
participării în calitate de spectatori la
evenimentul sportiv

La prezentarea unuia dintre aceste
documente,persoanele au obligativitatea de
a avea asupra lor și actul de identitate.
Participarea spectatorilor se face în limita a
50% din capacitatea stadionului, ca urmare

a ratei de incidenţă. Purtarea măștii de
protec�ie este obligatorie pe toată durata
participării la evenimentul sportiv. În tribune,
pe fiecare rând, un scaun ocupat trebuie să
fie urmat de altul liber. Spectatorii vor avea
obliga�ia de a nu părăsi locul alocat, în caz
contrar fiind invita�i să părăsească incinta
Accesul în incintă nu va fi permis persoanelor
care prezintă febră, tuse, dureri în gât,
dificultate în respira�ie. Persoanelor care
prezintă unul sau mai multe dintre aceste
simptome li se va recomandă să contacteze
medicul de familie. Participanţii sunt rugaţi
să se prezinte la stadion din timp, pentru
evitarea aglomeraţiei legate de verificarea
documentelormai sus menţionate.

Florina DInu

L a o s ă p t ă m â n ă d u p ă
începerea anului școlar, peste 500
de copii din Olt au trecut în online,
după ce activitatea din clase a
fost suspendată de autorită�i, în
u r m a a p a r i � i e i c a z u r i l o r
confirmate cu virusul SARS-COV2.
Sunt cazuri pozitive atât la nivelul
unită�ilor destinate preșcolarilor,
cât și școlile din jude�, fie că
vorbim de ciclul primar, gimnazial
sau liceu, cursurile cu prezen�ă
fizică fiind suspendate pentru
următoarele 14 zile. Purtătorul de
cuvânt al ISJ Olt, Mirela Paraschiv,
a precizat că activitatea în 20 de
clase a fost suspendată.Astfel,s-a
înregistrat cel pu�in un caz COVID-
19 la 12 grupe de la cămin, două de
la cic lu l pr imar, două de la
gimnaziu și patru de la liceu,
acestea din urmă fiind două la C.N.
„Radu Greceanu” Slatina și câte
una la C.N.„Ion Minulescu”Slatina,
Colegiul Na�ional „Ioni�a Asan”
Caracal și Liceul Teoretic „Mihai
V i t e a z u l ” C a r a c a l . P o t r i v i t
reprezentan�ilor ISJ Olt, 22 de
cadre didactice și personal auxiliar
și 16 preșcolari și elevi au fost
confirma�i cuvirusul SARS-COV2.

Florentina Ștefan Ciobanu

Peste 500 de copii olteni
au trecut în online,din
cauza cazurilorCOVID
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ANI: Primarul de la Drăghiceni, Ovidiu Filip, conflict de interese

Emil Albotă: Pia�a Producătorilor Olteni,
ini�iativă de succes pentru promovarea
produselor locale și a producătorilor agricoli

Deputatul de Olt, Emil Albotă, laudă ini�iativa Consiliului Jude�ean Olt de a-i sus�ine pe fermierii
din Pleșoiu, Rusănești, Caracal, Brebeni,Valea Mare, Găneasa, Strejești,Vădăstri�a și Obârșia și de a le
oferi în fiecare sâmbătă ocazia de a vinde legume și fructe proaspete în Pia�a Producătorilor Olteni.
Această pia�ă este organizată în parcarea ConsiliuluiJude�ean Olt,din centrul Slatinei și are scopul de a
promova produsele locale și producătorii agricoli din jude�:

„Este o ini�iativă de succes a Consiliului Jude�ean Olt de promovare a produselor locale și a
producătorilor agricoli din jude�ul nostru și un real sprijin pentru agricultorii tot mai încorseta�i de
reguli aberante, dar lipsi�i de programe guvernamentale, care să vină în preîntâmpinarea nevoilor.” a
declarat deputatulAlbotă.

Florina DInu

Ovidiu Florin Filip, primarul de la
Drăghiceni și fost viceprimar al comunei,
a fost găsit în conflict de interese
administrativ de către Agen�ia Na�ională
de Integritate (ANI). În calitatea de
viceprimar a prelungit un contract so�iei
sale. „În perioada exercitării mandatului
de viceprimar, a semnat la dat de 1
noiembrie 2018 o Dispozi�ie referitoare la
prelungirea contractului individual de
muncă încheiat între CL Drăghiceni și
so�ia persoanei evaluate și Actul
adi�ional la acest contract, încălcând
astfel prevederile art.70, art.71 și art 76,
alin 1 și alin. 2 din Legea nr. 161/2003”, se
arată în deciziaANI.

Filip a precizat că nu avea cine să
semneze acel contract pentru so�ia sa,
pentru că în perioada respectivă nu avea
viceprimar. Primarul se consideră
nedreptă�it și seva adresa instan�ei.

„La mine nu a ajuns nimic, probabil
o să vină. Voi ataca în instan�ă. De ce să-

mi pierd func�ia de primar!? Când
rămâne definitivă hotărârea, poate
câștig în instan�ă,poate nu câștig,atunci
vedem. Este un proces de durată, de trei-
patru ani, sunt termene și la șase-șapte
ani de zile. Am semnat o prelungire, era
angajată și când am preluat atribu�iile de
primar am semnat o prelungire de
contract. Era asistent personal la o
persoană cu handicap.Pe motivul acesta
este dosarul. Eu nu eram primar, aveam
atribu�ii de primar, nu eram primar
atunci. Nu aveam viceprimar, nu avea
cine să semneze în locul meu, eram
singur, nu aveam cui să deleg atribu�iile.
Dosarul este mai vechi”, a spus Filip,
actualul primaral comunei.

În ultimii ani, știri despre Primăria
Drăghiceni au făcut înconjurul �ării, și
asta nu pentru că primarii au derulat
proiecte de răsunet, care au transformat
c o m u n a î n b i n e , c i d i n c a u z a
scandalurilor. La capitolul proiecte,

Primăria Drăghiceni este codașă, adică
nu s-a făcut nimic,în ultimii ani.

Un scandal de răsunet a avut loc în
primăvara anului 2017, când primarul
comunei Drăghiceni, Ștefan Viorel
Șoancă, a fost reţinut pentru abuz în
serviciu și delapidare. Poli�iștii au
organizat atunci perchezi�ii la Primăria

Drăghiceni și la administratorii unor
firme care au avut relaţii contractuale cu
instituţia publică. Dosarul în care este
implicat Viorel Șoancă se află pe masa
judecătorilor de la Judecătoria Caracal,
un nou termen fiind stabilit pentru 14
octombrie.

Florentina Ștefan Ciobanu

Spitalele din Slatina și Caracal, pline cu pacien�i COVID
Spitalul Municipal Caracal și Spitalul Jude�ean de

Urgen�ă Slatina sunt la capacitate maximă privind
pacien�ii confirma�i cu virusul SARS-COV2. Managerul
unită�ii medicale din Caracal, medicul Liviu Radu, a
precizat că nu mai există niciun loc liber la Terapie
Intensivă, iar activitatea pentru pacien�ii non-COVID se
va închide.„Vreau să iau măsuri cu cei de la spital care nu
se vaccinează, pentru că este un risc.A fost relaxarea din
vară,toată lumea la mare, la munte, la nun�i, nu au crezut
în valul acesta.A fost exact ce s-a discutat, în câteva zile
s-a umplut spitalul. Locuri la ATI nu mai sunt, de două
săptămâni.Avem locuri în spital.Astăzi (n.red.– sâmbătă,
18 septembrie) sunt interna�i în jur de 70 de pacien�i,
avem 100 și ceva de locuri, dar nu toate locurile le avem
cu oxigen. La formele grave ne trebuie neapărat oxigen.
Începând de luni (n.red.20 septembrie),transformăm tot
spitalul în COVID,pentru că a func�ionat o perioadă mixt,
dar au apărut multe cazuri și îl transformăm în COVID.
Mai rămân deschise Infec�ioasele – non-COVID,
Oncologia și Fizioterapia. Data trecută am păstrat locuri
pe Oncologie, dar oamenii nu și-au făcut tratamentele.
Am trimis deja solicitarea la DSP Olt,de luni revenim la ce

a fost înainte. Oamenii trebuie să în�eleagă să se
vaccineze. Am avut și pacien�i vaccina�i, dar cu forme
ușoare, nici nu au ajuns în Terapie”, a spus medicul Liviu
Radu.

Este plin și sectorul destinat pacien�ilor confirma�i
sau suspec�i de COVID de la Spitalul Slatina. Purtătorul
de cuvânt al Spitalului Slatina, chirurgul Florin Popa, a
precizat că pacien�ii interna�i au formă medie sau severă
de boală. „La acest moment, nu mai avem niciun loc în
sectorul de Boli Infec�ioase pentru pacien�ii confirma�i
cu SARS-COV2 și suspec�i. Diferen�a între valul III și valul
IV, în valurile anterioare, puteam vorbi de multe cazuri,
d a r e r a u p a c i e n � i c u fo r m e u ș o a r e , c h i a r ș i
asimptomatici, că la început au fost interna�i și
asimptomaticii, acum pacien�ii interna�i sunt cu forme
medii de boală sau severe. Toate locurile de la Boli
Infec�ioase sunt ocupate. Sunt cadre medicale și
pacien�i vaccina�i cu schema completă de vaccinare,
care sunt interna�i, din cei 40 interna�i în Sec�ia de Boli
Infec�ioase, doar doi erau vaccina�i. Îmi men�in ideea că
vaccinul este cea mai bună solu�ie pentru a scăpa de
această boală.Cei care sunt vaccina�i si sunt interna�i au

formă medie de boală”,a spus medicul Popa.
Cel mai mare spital din jude� vrea să suplimenteze

cu 20 numărul paturilor destinate oltenilor cu infec�ia
COVID. Totodată, se încearcă men�inerea deschisă a
celorlalte sec�ii pentru pacien�ii non-COVID.

„La acest moment, Spitalul Caracal va trata numai
COVID.Tot ce înseamnă non-COVID au fost externa�i sau
transfera�i către Spitalul Slatina pentru continuarea
schemei de tratament. Urmează ca ei să ne comunice
numărul de locuri disponibile pentru pacien�ii COVID.
Analizăm o extindere a numărului de paturi la Spitalul
Slatina pentru pacien�ii COVID. Ne dorim să extindem cu
20 de paturi capacitatea actuală pentru cei confirma�i.
Vrem să nu mai închidem sec�iile, să oferim servicii
medicale tuturor pacien�ilor. Nu este corect fa�ă de
pacientul non-COVID să nu-i oferi îngrijire medicală
adecvată. Nu vrem să mai relocăm sec�ii, să mai
închidem sec�ii. Este vorba de sec�ii importante, de
Oncologie, Medicală, Gastroenterologie, Diabet. Fiecare
au urgen�ele lor specifice”, a adăugat medicul Florin
Popa.

Florentina Ștefan Ciobanu
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Medici i de la Compartimentul
C h i r u rg i e P l a s t i c ă , M i c ro c h i r u rg i e
Reconstructivă de la Spitalul Jude�ean de
Urgen�ă Slatina au foarte mul�i pacien�i
care vin cu arsuri, în această perioadă. Unii
pacien�i suferă arsuri în urma unor incendii
de vegeta�ie sau după ce fac �uica la cazan.
Coordonatorul Compartimentului de
Chirurgie Plastică de la Spitalul Slatina,
medicul Florin Popa, a precizat că mul�i
pacien�i se prezintă târziu la spital, iar
arsura se agravează. „Avem foarte mul�i
pacien�i cu arsuri suferite în urma unor
incendii de vegeta�ie. Avem cazuri zilnic, o
parte din ei au suprafa�ă arsă mică, dar am
și pacient cu peste 20 la sută suprafa�ă
arsă.S-a prezentat destul de târziu la spital,
în șoc combustional, putea să o ia spre
exitus destul de repede. Acum este bine, i-
am salvat și mâna și aproape toate
degetele de la mână, dar pacientul mai are
foarte mult de tras ca să fie recuperat, el
este bine din punct de vedere chirurgical.
Recuperarea înseamnă o muncă de câteva
luni de zile, poate chiar ani și totul �ine de el.
Pacientul a făcut la �uică timp de două zile,
s-a apucat de �uică ieri diminea�ă și a ajuns
la spital azi și a ajuns într-o situa�ie foarte
urâtă”,a spus medicul Florin Popa.

Doctorul de la Spitalul Slatina a
precizat că pacien�ii ajung la unitatea
medicală după ce se tratează singuri cu
leacuri băbești, iar unii aplică imediat după
ce se ard miere, ulei sau galbenușuri de ou.
Medicul Florin Popa a relatat că a avut
pacient care și-a pus un carton de

gălbenușuri de ou pe plaga arsă. În cazul
unei arsuri, medicul recomandă să fie pusă
apă rece și curată, în primul moment, după
care pacientul trebuie să se prezinte la
spital, pentru a fi evaluat de chirurgul
plastician care va stabil i conduita
terapeutică.

„Prima măsură în cazul oricărei arsuri
este apa rece și curată, nu gălbenușuri de
ouă,un carton de ouă și-a pus pe plagă,mai
mult am muncit eu. Se duc la medicul
veterinar și îi dă cu albastru de metilen cu
vată, eu am văzut cazul acesta cu arsuri pe
fese și dat cu albastru de metilen cu vată,
am muncit la el să-i scot vata…Pacien�ii

care ajung târziu la spital se dau cu ouă,
miere,ulei.Unii dintre ei se duc la farmacie și
cer ceva pentru arsuri. Acel ceva pentru
arsuri î�i poate face bine, dar poate să nu
facă bine. Arsura, la rândul ei, este de mai
multe feluri. Dacă vorbim de o arsură de
gardul I, este acea arsură solară, arsura de
gradul II A se poate trata la domiciliu, doar
cu indica�ii de la medicul specialist. Nu ne
dăm cu tot felul de creme de la farmacie.Te
miri ce plante, tătăneasă, gălbenele,
mușe�el, să nu mai spun că am văzut
pacien�i care s-au dat cu gel diclofenac pe
arsură. Am văzut multe cazuri din arsuri de
gradul II care s-au dus în gradul III,pentru că

au stat acasă. O zi de stat acasă cu arsură
de gradul II înseamnă că poate să vireze
spre o arsură de gradul III și atunci nu se mai
vindecă spontan. O arsură de gradul II ce
poate fi tratată prin serviciul ambulator se
vindecă foarte bine,cu semne cât mai pu�in
vizibile. Multe din produsele aplicate fără
recomandarea medicului pot agrava
arsurile”, a adăugat chirurgul de la Spitalul
Slatina.

Medicul Florin Popa a precizat că este
foarte important să fie stabilit diagnosticul
de profunzime al arsurii, în func�ie de acest
aspect fiind stabilit și tratamentul.Acesta a
dat și câteva detalii privind încadrarea
arsurile.„O arsură de gradul II A este cea mai
comună, ea are specific acele flictene,
bășicile, cu un lichid clar și se tratează prin
p a n s a m e n t e s p e c i fi c e , c u s o l u � i i
antiseptice, cu creme epitelizante, și
acestea trebuie să știm când le aplicăm și
să le aplice un medic specialist. Acestea se
vor vindeca întotdeauna cu o conduită
terapeutică corespunzătoare, cu aport
hidric crescut. Arsura de gradul II B, cu
flictene sero-hemoragice, bășici care nu
sunt clare, cel mai ușor virează spre gardul
III, dacă nu este tratată corespunzător. Este
foarte important să mergi la un medic să-�i
stabilească diagnosticul de profunzime”, a
conchis medicul Popa.

În afară de pacien�ii cu arsuri, la
Chirurgie Plastică mai ajung și cei care
suferă diferite accidente în gospodărie,
care se taie cu flexul sau drujba.

Florentina Ștefan Ciobanu

SĂNĂTATE

Pacien�i cu arsuri, la Spitalul Slatina,
după ce fac �uica sau dau foc vegeta�iei
Pacien�i cu arsuri, la Spitalul Slatina,
după ce fac �uica sau dau foc vegeta�iei

Patru copii confirma�i cu virusul SARS-COV2 erau luni, 20 septembrie,
interna�i la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina și primesc tratament de
specialitate. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Slatina, medicul Florin Popa, a
precizat că minorii au forme ușoare și medii de boală. „Avem și cazuri
confirmate la copii. Diminea�ă (n. red. luni, 20 septembrie) erau doi copii
confirma�i, la unul din copii și mămică era pozitivă. Sunt interna�i la Pediatrie,
cu forme ușoare sau medii de boală. După prânz s-au mai pozitivat al�i doi
copii,unul dintre ei are trei luni”,a declarat chirurgul Florin Popa.

Reprezentan�ii Spitalului Slatina au purtat discu�ii cu unită�i medicale
din Craiova, care au sec�ii de Terapie Intensivă pentru copii, pentru transferul
minorilorcare fac forme grave de boală.

Începând cu 3 septembrie, SJU Slatina are un Sector Pediatrie COVID, cu
21 de paturi, unde vor fi acordate îngrijiri pentru copiii confirma�i cu infec�ie
SARS CoV-2.Acest sectorfunc�ionează în Blocul Materno-Infantil.

Florentina Ștefan Ciobanu

Patru copii cu formă
ușoară COVID, interna�i
la Spitalul Slatina.
Cel mai mic are trei luni

Cum a izbucnit focarul pe Sec�ia
Cardiologie a Spitalului Slatina.
Sunt primite doar urgen�ele

Reprezentan�ii Spitalului Jude�ean de Urgen�ă Slatina au decis ca pe Sec�ia de Cardiologie să
fie primi�i doar pacien�ii care cu urgen�e. În focarul COVID de pe Sec�ia Cardiologie sunt 25 de
cazuri, 17 pacien�i și 9 cadre medicale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Slatina, medicul Florin
Popa, a precizat că pe toată sec�ia se va face dezinfec�ia.„Pe Sec�ia de Cardiologie vorbim de un
focar de 25 de pozitivi, actualmente focarul este pe cale de a fi stins. Mai avem un singur pacient
internat pe sec�ie care este pozitiv,are deja un test negativ,urmează să facă un test PCR.În func�ie
de rezultat urmează să externăm pacientul. Urmează perioada de igienizare în saloanele de pe
Sec�ia de Cardiologie și redeschiderea în totalitate a sec�iei. În prezent, în Sec�ia de Cardiologie se
internează doar urgen�ele. Func�ionăm cu toate paturile de Terapie Intensivă Cardiologie și 12
paturi normale.Activitatea dinAmbulatoriu nu este perturbată,pacien�ii cu probleme cardiologice
se pot duce în Cabinetul de Cardiologie, vor fi consulta�i și vor primi re�ete. Cei care necesită
internareavorfi interna�i,nu este activitatea suspendată”,a spus chirurgul Florin Popa.

Acesta a precizat că focarul de pe Sec�ia de Cardiologie a izbucnit de la un pacient.„Pe Sec�ia
de Cardiologie sunt opt cadre medicale și 17 pacien�i confirma�i, noi suspicionăm că un pacient a
fost pozitiv,iar la testul rapid a fost negativ,a dezvoltat simptome după internare și așa s-a ajuns la
acest focar. Sunt sistate internările pentru pacien�ii cronici și primim doar urgen�ele medicale”, a
adăugat medicul Popa.

Florentina Ștefan Ciobanu
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ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114,
jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO
1520249, prin Consiliul de Administraţie, întrunit în
şedinţa din data de 14.09.2021, în conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentelor ASF şi cu
prevederileActului constitutiv,convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la
data de 18.10.2021, orele 1300 la sediul societăţii din str.
Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 05.10.2021
considerată data de referinţă,cu următoarea

ORDINE DE ZI :
1. Supunerea spre aprobare a măsurii dispusă prin

dispozi�iile art.15324 alin.1 din Legea nr.31/1990R , privind
dizolvarea în cazul în care activul net al societă�ii s-a
diminuat la mai pu�in de jumatate din valoarea
capitalului subscris.

2. Supunerea spre aprobare a reducerii capitalului
social al societă�ii , ca urmare a pierderilor contabile
cumulate, înregistrate la finalul exerci�iului financiar
2020,prin reducerea numărului de ac�iuni.

Consiliul de Administratie propune reducerea
capitalului social de la valoarea de 82.438.833,8 lei
împărţit în 824.388.338 acţiuni cu valoarea nominală de
0,1 lei , cu suma de 51.833.966,8 lei la valoarea de
30.604.867 lei, prin reducerea numărului de ac�iuni cu
518.339.668 ac�iuni.

Aferent acestei diminuări de capital social se
propune aplicarea algoritmului conform căruia , în
situa�ia în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul
de ac�iuni care ar reveni unui ac�ionar nu este un număr
întreg, numărul de ac�iuni care revin ac�ionarului
respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul
inferior. Se tabilește un pre� de 0,1 lei /ac�iune pentrus
compensarea frac�iunilor de ac�iuni rezultate în urma
aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

3.Supunerea spre aprobare ca reducerea numărului
de ac�iuni să se facă prin anulare din patrimoniul fiecărui
ac�ionar a unui număr de ac�iuni propor�ional cu cota de
participare la capitalul social la data de referin�ă (pro rata
de 62,8756672198 %)

4. Supunerea spre aprobare a modificării Actului
constitutiv al societă�ii pentru a reflecta reducerea
capitalului social,respectiv :

„Capitalul social este de 82.433.833,3 lei împărţit
în 824.388.338 acţiuni cuvaloarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acţionarilor la capitalul social al ALTUR SA
este:

– SC MECANICA ROTES SA – 23.206.838,8 lei
–232.068.388 acţiuni –28,1504%

– Alţi acţionari –59.231.995 lei – 592.319.950 acţiuni
–71,8496%

Total 82.438.833,8 lei – 824.388.338 acţiuni –
100%” şiva avea următorea formulare:

„Capitalul social este de 30.604.867 lei împărţit în
306.048.670 acţiuni cuvaloarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acţionarilor la capitalul social al ALTUR SA
este:

– SC MECANICA ROTES SA – 8.615.392,5 lei –
86.153.925 acţiuni – 28,1504%

– Alţi acţionari, 21.899.474,5 lei – 219.894.745
acţiuni– 71,8496%

Total 30.604.867 lei 306.048.670 acţiuni – 100%”-
5. Supunerea spre aprobare a stingerii soldului

creditor din contul contabil 118 Rezultatul reportat”
provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” , în
valoare de 201.504.723 lei în coresponden�ă cu soldurile

debitoare ale conturilor 102.8 Ajustări ale capitalului”
social“învaloare de 197.447.859 lei,106.1“Rezerve legale“
în valoare de 2.986.093 lei și 106.8 “ Alte rezerve “ în
valoare de 1.070.771 lei.

Aceste sume au fost înregistrate în contabilitate la
sfârșitul exercitiului financiar 2012, ca urmare a adoptării
pentru prima dată a IAS 29,reprezentând actualizarea cu
indicii de infla�ie de la momentul înregistrării sumelor în
conturile de capital social și rezerve până la data de
31.12.2003,dată la care România a ieșit din clasificarea de
economie hiperinfla�ionistă.

6. Aprobarea datei de 21.02.2022 ca dată de
înregistrare conform art. 86, alin. 1 din L 24/2017, aegea
datei de 18.02.2022 ca „ex date” în conformitate cu art.2
alin.2 lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018, a datei de
22.02.2022 ca data plă�ii conform art.2 alin.2 lit.h și art.
178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de
08.03.2022 ca data plă�ii frac�iunilor de ac�iuni rezultate,
în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr.
5/2018

7. Împuternicirea dnei. avocat Gunaru Maria, pentru
îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării
menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Olt,BVB şiASFBucureşti.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform
prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112,
următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor va avea loc în data de
19.10.2021,la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum şi
documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi
sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data �inerii AGEA,
în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa
www.altursa.ro și la sediul societă�ii. Acţionarul/ ii
reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15
zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate
numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii,
l a fa x 0 2 4 9/4 3 6 0 3 7 s a u l a a d re s a d e e m a i l-
administrativ@altursa.ro, până la data limită de
02.10.2021. Fiecare acţionar poate adresa întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în
scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax
0 2 4 9 4 3 6 0 3 7 s a u l a a d r e s a d e e m a i l :/ -
administrativ@altursa.ro, începând cu data de
17.09.2021. Pentru identificarea persoanelor care
adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii
ale documentelor care să le ateste identitatea precum si
extrasul de cont din care rezultă calitatea de ac�ionar și
numărul de ac�iuni de�inute, emis de Depozitarul Central
sau după caz, de către participan�ii care furnizează
servicii de custodie. Răspunsurile la întrebările adresate
vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul
societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de
adunarea generală,prin utilizarea formularului devot prin
corespondenţă,în limba română sau în limba engleză,pus
la dispoziţie începând cu data de 17.09.2021, pe pagina
web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, în limba
romănă sau în limba engleză (completate de către

acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică, precum şi pentru
persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă
calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui
să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de
curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti,
nr.114, jud. Olt, până la data de 15.10.2021, orele 1200 la
secretariatul Consiliului deAdministra�ie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi
în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv
05.10.2021, acţionarii pot participa personal sau prin
reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei
procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului devot prin
corespondenţă. Având în vedere măsurile de prevenire a
epidemiei de COVID - 19 precum și urmare a
Regulamentului ASF nr.5/2020 privind măsurile
referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale
emiten�ilor,ALTUR SA recomandă ac�ionarilor să utilizeze
mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală
Extraordinară a Ac�ionarilor convocată la data de
18/19.10.2021. �inând cont de aceste aspecte ALTUR SA
recomandă ac�ionarilor votul prin coresponden�ă ca
modalitate a exercitării dreptului de vot. Ac�ionarii care
doresc participarea fizică la ședin�a AGEA din
18/19.10.2021 sunt ruga�i să anun�e din timp participarea
în vederea luării măsurilor organizatorice de securitate
pentru combaterea pandemiei de COVID.

Formularele de procură specială, în limba română
sau în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii
sau de pe website –ul societă�ii la adresa www.altursa.ro
începând cu data de 17.09.2021 şi pot fi depuse,
completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e
– mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba
română sau în limba engleză, până la data de 15.10.2021,
o re l e 1 2 0 0. A c ţ i o n a r i i p ot a c o rd a o p ro c u ră.
(imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care
nuva depăşi 3 ani,permiţând reprezentantului desemnat
să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura
(împuternicirea) generală să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit
conform prevederilor legale învigoare sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea
g e n e ra l ă a a c ţ i o n a r i l o r p e b a z a u n e i p ro c u r i
(împuterniciri) generale de către o persoană care se află
într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă. Procurile (împuternicirile) generale se depun la
societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie,
cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub
semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale,
acţionarii pot notifica societatea în legătură cu
desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-
mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenţă precum şi
procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de
Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului,
prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau
orice alt document în original sau în copie conformă cu
originalul, emis de către o autoritate competentă din
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care
atestă calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii sau la telefon 0249/436834.

Preşedinte al  Consiliului de Administratie,
Ing. Niţu Rizea Gheorghe

CONVOCATOR
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Primăria orașului Piatra Olt
organizează CONCURS pentru ocupare post

vacant personal contractual de Muncitor, treaptă
profesională IV în cadrul structurii cuprinsă în Ștatul de
funcţii - Personal de întreţinere și de deservire generală
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
orașului Piatra Olt.”

A. DENUMIREA POSTULUI
1.Muncitor,treaptă profesională IV– 1 post
B. C O N D I Ţ I I G E N E R A L E Ș I S P E C I F I C E D E

PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU MUNCITOR ,
TREAPTĂPROFESIONALĂIV

Poate participa la concurs persoana care
îndeplinește următoarele condiţii:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română,scris șivorbit;
c) vârsta minimă 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii : Medii/Generale
g) conditii devechime : fărăvechime

h) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea

C.CONDIŢII DE DESFĂȘURAREACONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la

concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a
dosarelor 04.10.2021 orele 15,00) la sediul Primăriei
orașului Piatra Olt,str.Florilornr.2,oraș Piatra Olt,jud.Olt.

2. Selecţia dosarelor de înscriere - 05.10. 2021 –
06.10.2021

3.Data probei scrise - 14.10.2021,ora – 10,00
4.Data probei de interviu - 18.10.2021,ora – 10,00
5. Locul desfășurării probelor – Sediul Primăriei

orașului Piatra Olt,str.Florilornr.2,oraș Piatra Olt,jud.Olt.
D.BIBLIOGRAFIE
1. Constitutia Romaniei,republicata;
2. Titlurile I și II ale păr�ii aVI-a din OUG nr.57/2019

privind Codul Administrativ cu modificări le și
completările ulterioare

3. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu
modificările și completările ulterioare

4. Legea nr.319/2006 a securităţii și sănătăţii în
muncă,cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.52/2003 privind transparen�a
decizională în administra�ia publică, republicată, cu
modificările si completările ulterioare

6. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse
și de tratament între femei și bărba�i, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

7. Ordonan�a Guvernului nr.137/2000 privind
prevenirea și sanc�ionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare

E.MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de

înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul personal salarizare și asistenţă socială
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orașului Piatra Olt, telefon 0724641420, persoană de
contact Mioc Marinela.

Prin prezenta vă solicităm expedierea cu plata la
ramburs a unui exemplar din cotidianul dumneavoastră
cuAnunţul mai sus menţionat.

PRIMAR, NICUȘOR RADA

Colegiul Na�ional „Radu Greceanu”, cu sediul în Slatina, str. Nicolae
Bălcescu, nr. 8, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractualevacante de îngrijitor,conform H.G.nr.286/23.03.2011.

Concursul seva desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 13.10.2021, ora 900,
- Proba practică în data de 13.10.2021, ora 1100,
- Proba interviu în data de 13.10.2021, ora 1300.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:
- studii (obligatoriu): liceu;
-vechime (obligatoriu): minim 5 ani;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10

zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Colegiului Na�ional”Radu Greceanu”Slatina.

Relaţii suplimentare la sediul: Colegiul Na�ional ”Radu Greceanu” Slatina,
persoană de contact: Gușoi Gabriela, telefon 0249422455, fax 0249434710

Reprezentant legal,
Director, Gianina Isabela PÎRVU

Colegiul Na�ional„Radu Greceanu”, cu sediul în Slatina, str.Nicolae Bălcescu,nr.8,judeţul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.

Concursul seva desfășura astfel:
- Proba scrisă în data de 13.10.2021, ora 900,
- Proba practică în data de 13.10.2021, ora 1100,
- Proba interviu în data de 13.10.2021, ora 1300.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii (obligatoriu): liceu;
-vechime (obligatoriu): minim 5 ani;
- atestat instalator(obligatoriu);
- permis de conducere categoria B (obligatoriu).
Candidaţiivor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la

publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Colegiului Na�ional
„Radu Greceanu”Slatina.

Relaţii suplimentare la sediul: Colegiul Na�ional „Radu Greceanu” Slatina, persoană de
contact: Gușoi Gabriela, telefon 0249422455, fax 0249434710

Reprezentant legal, Director, Gianina Isabela PÎRVU

Prim ria comuneiTraian,ă
str. Calea Traian nr. 42 ud. Olt,, 1 , j

anun publicul�ă ș �interest privind edin a
public organizat de Prim ria comună ă ă ei
Traian jude ul Olt , pentru dezbatere, �
public a proiectului de hot r re privindă ă â
aprobarea documenta iei de Aprobare P.�
U.G i a Regu amentului Local de Urbanismș l
al comuneiTraian Jude ul Olt., �

Informa ii privind proiectul propus� le
po fi consultat la sediul Prim rieit e ă
comun Traian jude ul Olt,in zilele deei , �
luni-vineri, ntre orele 9:00-14:00î .

Pierdut diplomă Bacalaureat cu foaie
matricolă, diplomă licen�ă Facultatea de
Știin�e ale Educa�iei cu foaie matricolă,
diplomă certificat de calificare operator-
calculator, carte de muncă, certificat
calificare 9-12 clase și diplomă de calificare
b u c ăt a r. , p e n u m e l e d e fat ă D o b r i n
Constantina Elena și pe numele după
căsătorie Burlacu Constantina Elena.

Le declarnule.

Liviu Voiculescu: „Florin Cî�u, anchetă
privind modul în care M. S. a ini�iat
și desfășurat la nivelul unită�ilor medicale
pregătirile pentru valul 4 al pandemiei”

Premierul Florin Cî�u a anun�at, mar�i, că va cere o anchetă pentru că
vrea să știe cum a fost pregătit valul 4.Pe marginea acestui subiect,senatorul
de Olt,LiviuVoiculescu a făcut următoarea declara�ie:

„Premierul României, Florin Cî�u, a solicitat o anchetă privind modul în
care Ministerul Sănătă�ii a ini�iat și desfășurat la nivelul unită�ilor medicale
pregătirile pentru valul 4 al pandemiei, în condi�iile în care iminen�a noului val
în România a fost certă. Este vorba despre pregătirile medicale necesare, cu
tot ceea ce înseamnă dotarea spitalelor cu paturi ATI și personal aferent
sec�iilorCovid.

Solicitarea autorită�ilor are la bază numărul de 1024 de locuri ATI
existente în prezent la nivelul spitalelor din România și aproape de epuizare,
fa�ă de cele 1600 solicitate Ministerului pentru a fi pregătite în urmă cu câteva
luni, în contextul în care unită�ile medicale sunt tot mai aglomerate cu
pacien�i infecta�i.”a declarat liberalul.

Florina DInu
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Liga 3, etapa 4, rezultate.
CSM Alexandria vs. CSM Slatina 0-2
Liga 3, etapa 4, rezultate.
CSM Alexandria vs. CSM Slatina 0-2

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

Slătinencele Irina Ciobanu șiAdina Diaconu,
din nou pe podium
Slătinencele Irina Ciobanu șiAdina Diaconu,
din nou pe podium

România din nou pe podium la cea
de-a 46-a ediţie a Campionatelor
Balcanice de tenis de masă de la Albena
(Bulgaria). Sportivii români au cucerit 12
medalii (5 de aur,2 de argint și 5 de bronz)

La simplu masculin, Cristian Chiriţă
a câștigat aurul, după victorii pe linie,
învingându-l în finală pe turcul Batuhan
Ulucak cu 4-1 (11-7,11-7,11-4,9-11,11-8).

Andreea Dragoman a câștigat
proba de simplu feminin, iar în finală a
întrecut-o pe Adina Diaconu, cu 4-1 (11-7,
7-11, 11-2, 12-10, 14-12). Irina Ciobanu și
Alina Zaharia au obţinut medaliile de
bronz. Dragoman a trecut în semifinale
de Ciobanu cu 4-2, iar Diaconu a învins-o
în penultimul act pe Zaharia cu 4-0.

La dublu feminin, pe primul loc al
podiumului au urcat Alina Zaharia și
Andreea Dragoman, victorioase în finala

cu turcoaicele Simay Kulakceken/Sibel
Altinkaya cu 3-2 (11-6, 11-13, 11-7, 11-13, 11-
9). Irina Ciobanu și Adina Diaconu au
obţinut bronzul, după ce au cedat în
semifinale cu 2-3 în faţa turcoaicelor
Kulakceken/Altinkaya.

Alin Spelbuș și Cristian Chiriţă au
cucerit o medalie de bronz la dublu
masculin, după ce au fost întrecuţi în
semifinale cu 3-2 (15-13 în decisiv) de
turcii Zihni Batuhan Șahin șiAliAfsin Gul.

România a câștigat anterior aurul
prin echipa feminină (Irina Ciobanu,
Adina Diaconu, Andreea Dragoman și
Alina Zaharia), argintul prin echipa
masculină (Alin Spelbuș, Alexandru
Manole, Cristian Chiriţă), aur la dublu
m i x t , p r i n p e r e c h e a C r i s t i a n
Chiriţă/Andreea Dragoman, precum și
bronz în aceeași probă,prin Alina Zaharia,

care a făcut pereche cu sârbul Stefan
Kostadinovic. Pentru tenisul de masă va
urma acum Campionatul European pe

echipe, care va fi găzduit de Cluj-Napoca,
între 28 septembrie și 3 octombrie.

Florina Dinu

Liga a IV-a/ Oltul Slătioara a pierdut,
pe teren propriu, cu Viitorul Coteana
Liga a IV-a/ Oltul Slătioara a pierdut,
pe teren propriu, cu Viitorul Coteana

Etapa a 4-a a Ligii 3 s-a disputat în
zilele de vineri si sâmbătă. În această nouă
etapă, CSM Slatina s-a impus cu 2-0 în
meciul din deplasare împotriva forma�iei
CSM Alexandria, în timp ce Petrolul
Potcoava a câștigat meciul de pe teren
propriu cu Universitatea Craiova II, iar
cealaltă reprezentantă a judeţului Olt,
Vediţa Colonești a pierdut întrecerea
susţinută pe terenul grupării Viitorul
Dăești.

Florina Dinu

O nouă etapă din cadrul Ligii a IV-a a avut loc la
finalul săptămânii trecute, Oltul Curtișoara rămâne
neînvinsă, după ce a câștigat, cu scorul 5-0, cu
Unirea Radomirești.

Surprize au fost la Slătioara, unde echipa din
localitate a pierdut, pe teren propriu, cu 1-3, partida
cu Viitorul Coteana. Golurile oaspe�ilor au fost
marcate de Andrei Vasilescu, de două ori, din care
unul din penalty, și Florin Nistor. „Am câștigat
ultimele două partide. Ne-am propus să câștigăm
fiecare meci, ne-am reînfiin�at acum, după câ�iva

ani de pauză. Cu bunăvoin�a primarului, tânăr și
iubitor de sport, func�ionează această echipă.
Sperăm să creăm o echipă competitivă”, a spus
antrenorul echipei din Coteana,AdrianTurlea.

Viitorul Coteana: Alexandru Bugiu, Mihai
Radu, Radu Vasilică, Alexandru Constantinescu,
Cristi Ozam, Florin Naidin, Petrișor Marin, Viorel
Radu, Dan Șerb, Florin Nistor, Andrei Vasilescu. Au
mai intrat: Mirel Naidin, Nicolae Claudiu, Militaru
Iulică,Gheogrhe Cătălin. AdrianTurlea.Antrenor:

Florentina Ștefan Ciobanu

Celelalte rezultate înregistrate
în seria 6,etapa 4 sunt:
CSMAlexandria – CSM Slatina 0-2
Cătălin Doman (22 – penalty),DorinToma (56)
Sporting Roșiori – Minerul Costești 2-0
Florin Cazan (24),Alin Bugeanu (90)
ACSO Filiași – Flacăra Horezu 0-1
Răzvan Dinu (80)
Petrolul Potcoava – Univ.Craiova II 1-0
Dragoș Mihai Bârlădeanu (81 – penalty)
Viitorul Dăești –Vediţa Colonești 1-0
Gabriel Precup (19)


