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În ce localitate se află cea mai veche biserică
din Olt?

Primarul Ion Cheroiu, pentru
grija pe care o are fa�ă de
cetă�enii localită�ii Brâncoveni.

Spitalele din jude�
au primit bani,
la rectificarea
bugetară

Colegiul Tehnic
Metalurgic Slatina,
o jumătate de secol
de la înfiin�are

ss

Manager: „Spitalul
Slatina face fa�ă
unor provocări
deosebite, atât în
ceea ce privește
afluxul de pacien�i,
cât și al distribuirii
și alocării
resurselor”
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urmări�i penal de DNA, pentru
fapte de corup�ie
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Patru cadre
didactice din Olt au
murit, luna aceasta.
Oltul, după
București, la
numărul de școli
cu activitatea
suspendată
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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;vopsitorconfec�ii metalice.

Rela�ii la telefon: 0349417336

SC angajează: tehnician între�inere spa�ii comerciale;
muncitori în construc�ii; inginer constructor; mecanic auto. Salarii
motivante.

Rela�ii la telefon: 0724008254 / 0724069822

SC TRANSBUZ SA angajează șoferi profesioniști categ. D, cu
atestat, pentru microbuz - transport persoane. Rela�ii la telefon:
0762607585

Angajăm șofer pentru spălătorie de covoare. Oferim salariu
2.500 lei (în mănă) +2.500 lei bonusuri.

Rela�ii la telefon: 0745 622 374. . .

SC VECAR OM EST SRL angajează MECANIC AUTO /
STIVUITORIST. Se cere: atestat stivuitorist; experien ă tehnică;�
cunoștin�e mecanică auto; spirit de echipă, cu atitudine pozitivă și
motivantă; spirit de initiativă și organizare; permis de conducere
auto reprezintă avantaj. Se oferă: salariu ATRACTIV în func�ie de
pregatirea profesională și experien�ă; tichete de masă la valoare
maximă; transport decontat; ore suplimentare plătite; oportunită�i
de promovare și dezvoltare profesională.

Informa�ii la numărul de telefon 0755 078 826. . .

SC angajează montatori cu experien�ă tâmplărie pvc și
aluminiu. Oferim salariu atractiv.Program de lucru de luni până vineri,
între orele 08:00-17:30. Orele suplimentare sunt plătite separat.
Rela�ii la telefon: 0723 169 704. . .

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: 0743 041 779. . .

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: 0249 410 331. . . .

Societate cu activitate în domeniul cadastrului și topografiei
angajează inginer geodez / tehnician cadastru /student pentru
proiecte de cadastru sistematic /sporadic cu sau fără experien�ă. CV-
ul se transmite la email: control.onetopgeodesy@yahoo.com.

Relatii la telefon: 0784 049 226. . .

Vând casă plus teren intravilan, 1.780 mp și teren extravilan, în
comuna Schitu Greci.Pre� 26.000 euro.Telefon: 0768.494.583.

Angajăm șofer camion (cap tractor și semiremorcă) pentru
transport sorturi.Rela�ii la telefon: 0743 288 887 / 0773 322 839. . . . .

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

Societate comercială angajeaza femeie de serviciu.
Rela�ii la telefon: 0249 411 100. . .

Firmă de cură�enie angajează ersonal - bărba�i și femei.p
Program: 8 ore zi, pachet salarial atractiv. Angajăm manipulan�i./
Program: 8 ore/zi,de luni pânăvineri. Salariu net: 2.100 lei.h

Rela�ii la telefon: 0725 991 899. . .

Firmă de distribu�ie angajează manipulan�i.
Rela�ii la telefon: 0727 224 516. . .

Spălătorie auto angajează personal (băie�i și fete). Oferim
salariu atractiv,bonusuri + alte avantaje.Rel la telefon: 0722234560.

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri; zidari;
fierari betoniști; asfaltatori; inginer specialitate drumuri; inginer
construc�ii civile; gestionar pentru orașul Balș,contabil cu experien�ă
(Ecosoft,gestiune).Rela�ii la telefon: 0249.439.671

Firmă de colectare deșeuri industriale angajează: muncitori
necalifica�i; operator moară măcinare deșeuri. Se oferă salariu
atractivși bonuri de masă.

Detalii la sediul firmei din Slatina, str. Constructorului, nr. 3. CV-
urile se trimit la adresa macolect@yahoo.com.Telefon: 0756.196.981.

Market zona Steaua – Slatina angajează vânzătoare. Oferim
salariu motivant.Rela�ii la telefon: 0723359272.

SC angajează inginer agronom / tehnician agricol pentru
farmacie fitosanitară.Rela�ii la telefon: 0745379064

SC VIMETCO EXTRUSION SRL angajează: stivuitorist – minim 2
ani experien�ă pe un post similar, atestat de stivuitorist; finisor;
ambalator manual. CV-urile se depun la sediul fabricii din Slatina, str.
Milcov, nr. 1, sau pe adresa de e-mail: ibuicescu@vimetco.ro. Rela�ii la
telefon: 0751125078

Angajez șofer pe IVECO de
3 . 5 T. D e t a l i i l a t e l e f o n :
0754601.442.

SC angajează: gestionar
depozit; lucrător comercial;
ș o f e r c a t e g . B s a u B , C ,
E;manipulant.

Rela�ii la tel.: 0728286707.

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

Angajăm: ajutor bucătar;
bucătar; cameriste. Rela�ii la
telefon: 0748.150.999.

SC angajează conducător
auto profesionist, cu atestat,
pentru autocamion cu graifer.

Oferim pachet salarial
motivant.

R e l a � i i l a t e l e f o n :
0788.527.702.

SC angajează bărba�i
(prelucrare marmură).

Oferim: salariu 3.000 lei +
alte facilită�i, contract de
m u n c ă p e p e r i o a d ă
nedeterminată.

R e l a � i i l a t e l e f o n :
0744.617.360.

S C T R A N S B U Z S A
angajează șoferi profesioniști
categ. D, cu atestat, pentru
microbuz - transport persoane.
Rela�ii la telefon: 0762.607.585.

SC din Slatina angajează:
1 ) I n g i n e r c h i m i s t /

chimist/biochimist, absolvent
Politehnică/Universitate;

2) Operatori sec�ie, cu
studii medii și cunoștin�e de
b a z ă g e s t i u n e , a v â n d
următoarele atribu�ii:

- participă la procesul de
produc�ie; ambalează lacuri și
vopsele; pregătește pentru
livrare și încarcă/descarcă
produse; manipulează manual
g ă l e � i , b i d o a n e ș i a l t e
r e c i p i e n t e ; p a r t i c i p ă l a
inventare periodice;

- efort fizic spre mare.
Se oferă pachet salarial

motivant.
CV-urile se trimit
pe adresa de e-mail:
marketing@sovecord.ro
sau la numărul de fax
0249.411.734.

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 casier/facturist și manipulan�i.CV-urile se trimit pe
adresa de e-mail: olt.director@tgie.ro.Rela�ii la telefon: 0722.550.557.

Angajăm șofer livratorproduse de panifica�ie.
Rela�ii la telefon: 0756049965

SC angajează șoferi distribu�ie pâine.Telefon: 0747537917

SC angajează: lucrător comercial; șofer categ. B sau B, C, E;
montatormobilă; muncitornecalificat.Rel la telefon: 0728286707.

SC angajează montatori cu experien�ă tâmplărie pvc și
aluminiu. Oferim salariu atractiv. Program de lucru de luni până
vineri, între orele 08:00-17:30. Orele suplimentare sunt plătite
separat.Rela�ii la telefon: 0723169704

SC angajează: șofer livrator – salariu 3.000 lei; vânzător centru
pâine, salariu net 2.000 lei; muncitori califica�i și necalifica�i în
domeniul panifica�iei,salariu de la 2000 lei. elefon: 0727 772 880T . . .
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Spitalele din jude� au primit bani,
la rectificarea bugetară
Spitalele din jude� au primit bani,
la rectificarea bugetară

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a
primit peste 40 de milioane de lei, la
rectificarea bugetară, bani ce vor fi
d i s t r i b u i � i f u r n i z o r i l o r d e s e r v i c i i
medicale. Din această sumă, peste 17
milioane de lei vor fi aloca�i unită�ilor
medicale din jude�.

„La nivelul jude�ului Olt, rectificarea
bugetară, aprobată prin Ordonan�a de
Urgen�ă a Guvernului nr. 97/2021, înseamnă
suplimentarea cu 40.034.270 lei a creditelor
de angajament de care dispune CAS Olt
pentru acest an. Urmare acestei rectificări
bugetare cea mai mare sumă le-a revenit
spitalelor, respectiv 17.304.000 lei. Pentru
medicamente cu și fără contribu�ie
personală au mai fost aloca�i 15.979.270 lei,
pentru asistenţa medicală pr imară
3.407.000 lei iar pentru asisten�a medicală
pentru specialită�ile clinice 1.858.000 lei.
Conform estimărilor bazate pe consumul
lunar mediu, fondurile alocate asigură, în
majoritatea domeniilor de asisten�ă
medicală necesarul până la sfârșitul anului
în curs. Pentru domeniile pentru care
fondurile alocate nu acoperă necesarul de
servicii pentru acest an,acestava fi acoperit

la următoarea rectificare”, au transmis
reprezentan�ii CAS Olt.

Pentru dispozitive medicale s-au mai
alocat, în urma acestei rectificări, 832.000
lei, astfel suma aprobata pentru anul 2021
ajungând la 5.691.000 lei, fapt ce permite
onorarea tuturor cererilor de dispozitive
medicale. Și fondul alocat pentru asisten�ă
medicală de specialitate paraclinică a fost

suplimentat cu 580.000 lei. În ceea ce
privește bugetul pentru îngrijiri medicale la
domiciliu, acesta a ajuns, în urma acestei
rectificări, la 773.000 lei, pentru asisten�ă
medicală stomatologică suma alocată,
pentru anul 2021, a ajuns la 681.000 lei, iar
pentru servicii de urgen�ă prespitalicești și
transport sanitar la 203.000 lei.

Florentina Ștefan Ciobanu

Oltul,sub cod
portocaliu de ploi
abundente

Meteorologii au emis joi, 14
octombrie, o avertizare cod
portocaliu de ploi abundente,
aceasta fiind valabilă începând de
astăzi, de la ora 13.00- până pe 16
octombrie, ora 14.00. „În jude�ele
Teleorman, Olt, Giurgiu, Călărași,
Dolj, Ilfov și municipiul București și,
în special, în jumătatea sudică a
jude�elorArgeș,Dâmbovi�a,Vâlcea
și Gorj va ploua abundent și se vor
acumula cantită�i de apă în
general de 40…60 de litri pe metrul
pătrat”, se arată în avertizarea
meteorologilor. Totodată, este în
vigoare, pentru același interval de
timp, și un cod galben de ploi
însemnate cantitativ, pentru
jude�ele: Mehedin�i, par�ial Caraș-
Severin, par�ial Hunedoara, par�ial
Sibiu, par�ial Brașov, Prahova,
par�ial Brașov și Covasna, Buzău,
Brăila, Ialomi�a, par�ial Tulcea și
Constan�a.

Florentina Ștefan  Ciobanu

Prefectul de Olt: „Cel mai grav este că spitalele

din jude� sunt în pragul colapsului”

Prefectul de Olt: „Cel mai grav este că spitalele

din jude� sunt în pragul colapsului”
Prefectul de Olt, Florin Homorean, a

precizat că situa�ia pandemică cu care se
confruntă jude�ul nostru a atins cote
alarmante. Mai mult de atât, unită�ile
medicale din jude� sunt în pragul colapsului,
iarmedicii fac fa�ă cu greu situa�iei.

„Cifrele statistice care situează Oltul
într-un clasament nedorit mă îndreptă�esc,
în calitate de prefect al jude�ului și șef al
Comitetului Jude�ean pentru Situa�ii de
Urgen�ă, să lansez către dumneavoastră un
apel insistent. Impactul pandemic asupra
jude�ului Olt este îngrijorător: inciden�a

cazurilor de infectare la nivel de jude� este
de peste 6 la mia de locuitori, cea mai mare
cu care ne-am confruntat de la începutul
crizei sanitare! 25 de localită�i din jude� au,
la rândul lor, peste 6 cazuri la 1.000 de
locuitori! 10 localită�i au peste 7,5 cazuri la
1.000 de locuitori, printre care municipiile
Slatina și Caracal! Cel mai grav însă este că
spitalele din jude� sunt în pragul colapsului.
Pe patul de spital sunt nu mai pu�in de 299
de pacien�i Covid cu forme grave și medii, 19
pe sec�iile de Terapie Intensivă, printre care
5 persoane sunt intubate”, a descris

Homorean situa�ia epidemiologică din
jude�.

Florentina Ștefan Ciobanu

Sute de infec�ii respiratorii acute
și pneumonii, în Olt, într-o săptămână

DSP Olt a transmis că din 4 octombrie
a început perioada de supraveghere a gripei
pentru sezonul 2021/ 2022. Până acum
niciun oltean nu a fost diagnosticat cu gripă,
însă sunt sute de persoane cu infec�ii
respiratorii și pneumonii.

Astfel, doar în prima săptămână, au
fost înregistrate 399 de infec�ii respiratorii
acute, cu 15 internări, și 185 de infec�ii
respiratorii severe, cu 13 internări –
pneumonii. „Culegerea datelor se face cu

ritmicitate săptămânală, în fiecare zi de luni,
până la orele 13.00, de la to�i furnizorii de
servicii medicale de la nivelul jude�ul Olt. În
prima săptămână de supraveghere a
acestui sezon rece s-au înregistrat 399
cazuri infec�ii respiratorii acute, cu 15
internări, și 185 infec�ii respiratorii severe-
pneumonii, cu 13 internări”, se arată într-un
comunicat al DSP Olt. Reprezentan�ii DSP
Olt au precizat că vaccinarea antigripală
rămâne cea mai sigură și eficientă măsură

profilactică, pentru acest sezon rece fiind
catagrafia�i peste 49.000 de olteni.
„Vaccinarea antigripală rămâne cea mai
sigură și eficientă măsură profilactică.
Pentru sezonul rece 2021- 2022, DSP Olt a
catagrafiat 49.393 persoane,considerate la
risc și care doresc să se vaccineze antigripal.
Vaccinul utilizat este diferit de la un sezon la
altul, iar compozi�ia este stabilită de
Organiza�ia Mondială a Sănătă�ii”, se arată
într-un comunicat remis de DSPOlt. F.Ș.C.

Cum pot afla oltenii
date despre pacien�ii
COVID,interna�i
la Spitalul Slatina

Spitalul Slatina a pus la
dispozi�ie mai multe numere de
telefon, unde apar�inătorii pot
suna și primi informa�ii despre
starea de sănătate a celor interna�i,
mai ales că accesul în spital este
restric�ionat. „Având în vedere că
internarea pacien�ilor Covid în
sectoare izolate, cu restric�ionarea
accesului, creează disconfort atât
pacien�ilor cât și apar�inătorilor,
d e p u n e m e f o r t u r i p e n t r u a
î m b u n ăt ă� i c o m u n i c a re a c u
apar�inătorii pacien�ilor interna�i.
În acest sens, pe site-ul institu�iei
au fost puse la dispozi�ie numerele
de telefon la care pot fi contacta�i,
în intervalul orar stabilit, medicii
curan�i ai pacien�ilor Covid”, a
declarat managerul interimar
Angela Nicolae.

Numerele de telefon puse la
dispozi�ie sunt:

– Departament ATI – COVID,
zilnic între orele 17.00 – 18.00,
0751.047.422 – medic de gardă;

– Boli Infec�ioase (non ATI),
zilnic între orele 12.00 – 13.00, la
numerele de telefon ale medicilor,
Dr. Obretin Oana – 0747139109, Dr.
Ionescu Marius – 0740075347, Dr.
Petre Alina – 0751029932,Dr.Udrea
Nicoleta – 0748170205, Dr. Cernea
Dorin – 0751040423, Dr. Murgan
Radu – 0751043672.

Florentina Ștefan  Ciobanu
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Jude�ul Olt are 50 de unită�i de învă�ământ cu
activitatea suspendată, după ce mai mul�i profesori,
personal auxiliar și elevi au fost confirma�i cu virusul
SARS-COV2.

Șeful Inspectoratului Școlar Jude�ean (ISJ) Olt,
profesorulVictor Iacobescu,a precizat că Oltul este după
București, în privin�a numărului de unită�i de învă�ământ
cu activitatea suspendată. „Jude�ul Olt este al doilea la
nivel na�ional ca număr de școli trecute în online, după
București. Avem 50 de școli trecute în online, sunt mai
multe motive pentru care au fost închise. Dau exemplul
Vădăstri�a. Acolo, profesoara de Limba și Literatura
Română, Sabina Nunescu, în condi�iile în care pleacă
sâmbătă cu satura�ia 38, plămânii afecta�i, din ce am
în�eles eu 90 la sută, vă da�i seama că oamenii s-au
îngrijorat, părin�ii, profesorii, copiii. Din punctul meu de
vedere, a acuza școala că a luat această decizie mi se
pare o mare nedreptate. Mai bine ne protejăm…acum
suntem în punctul maxim al valului, săptămâna aceasta
și cealaltă. Eu cred că lucrurile vor merge mult mai bine
pentru sănătatea profesorilor și a elevilor noștri, dacă
școlile au luat această decizie”,a spus Iacobescu.

Mai mult de atât, în jude�ul Olt, doar în octombrie,
patru cadre didactice de la unită�i de învă�ământ din
Caracal, Balș, Vădăstri�a și Rusănești au murit. Decesele
cadrelor didactice au provocat îngrijorare în comunită�i,
directorii unită�ilor de învă�ământ luând decizia
suspendării cursurilorcu prezen�ă fizică.

„Avem patru cadre didactice care au murit în
jude�ul Olt și trei în Mehedin�i. O avem pe domnișoara
Marinescu, de la Caracal, profesoară de Limba Română
(n.red.– deces survenit la începutul acestei luni),dacă nu

mă înșel născută în 1961, doamna Nunescu (deces
survenit pe 9 octombrie), născută în 1956, profesoară de
Limba și Literatura Română la Vădăstri�a, domna
Călinoiu Raluca (deces survenit în jurul datei de 11
octombrie), educatoare la structura nr. 3 Balș, care �ine
de Școala Gimnazială nr.1 Balș,avea în jurde 48-49 de ani,
și doamna Cojoc Lucica (deces survenit în jurul datei de 9
octombrie),60 de ani,profesoră de Educa�ie Tehnologică
la Rusănești și Scărișoara, doamna era singura vaccinată
cu ambele doze Pfizer. Din ce am în�eles eu, la doamna
Cojoc Lucica acolo scrie AVC (nr. red. –accident vascular
cerebral),pe care l-ar fi făcut din cauza spaimei pentru că

ar fi aflat că avea un test pozitiv.Este o atitudine normală
a directorilor care au decis să treacă în online, în aceste
condi�ii, �inând cont că este punctul maxim al
infectărilor, mai ales că Slatina este la peste 10 cazuri la
mia de locuitori”,a adăugat Iacobescu.

Totodată, din cauza numeroaselor cazuri
confirmate, activitatea cu prezen�ă fizică în cele două
licee de top din Slatina, Colegiul Na�ional „Radu
Greceanu”, și Colegiul Na�ional „Ion Minulescu” Slatina a
fost suspendată, cu men�iunea că la „Minulescu” sunt
prezen�i în bănci elevii din ciclul primar.

Florentina Ștefan Ciobanu

Persoane necunoscute
au distrus mai mul�i arbori
din Corabia

Persoane necunoscute
au distrus mai mul�i arbori
din Corabia

Arborii din mai multe zone
ale orașului Corabia au fost
v a n d a l i z a � i d e p e r s o n a e
necunoscute. Imaginile cu actele
de vandalism au fost postate pe o
re�ea de socializare de către
r e p r e z e n t a n � i i p r i m ă r i e i ,
generând reac�ii de furie printre
cetă�enii care își iubesc localitate
și vor o schimbare în bine pentru
aceasta: „Persoane certate cu
bunul sim� și cu respectul pentru
bunul comunită�ii, au vandalizat
arborii planta�i în zonele unde
dorim să schimbăm în bine
mediul în care trăim și să sporim
gradul de confort urban.

Vă rugăm să respecta�i
mediul înconjurător,orașul în care
locui�i și bunul public „este
m e s a j u l r e p r e z e n t a n � i l o r
Primăriei Corabia.

Florina Dinu

Patru cadre didactice din Olt au murit, luna aceasta. Oltul,
după București, la numărul de școli cu activitatea suspendată
Patru cadre didactice din Olt au murit, luna aceasta. Oltul,
după București, la numărul de școli cu activitatea suspendată

Gigel Știrbu: „Instituţiile publice
nu vor mai putea solicita copii
după acte”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a
anun�at pe pagina sa de socializare că: ”a
f o s t a d o p t a t ă , î n p l e n u l C a m e r e i
Deputa�ilor, Legea pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administraţiei publice
c e n t r a l e ș i p e n t r u m o d i fi c a r e a ș i
completarea unor acte normative, și este
trimisă la promulgare. Concret, instituţiile
publice nu vor mai putea solicita copii după
acte.Sunt în vigoare 800 de legi prin care se
solicită copii după acte pe care tot statul le-
a emis. Prin prezenta lege, administra�iile
p u b l i c e v o r t r e b u i s ă c o o p e r e z e
interinstitu�ional și să transmită acte între
ele prin email.”. Cu o majoritate de voturi în
Camera Deputa�ilor, Ordonan�a de urgen�ă
a primit noi modificări cu privire la copiile
de pe avize sau alte documente care au fost
emise de către institu�iile publice și
organele de specialitate ale administra�iei
publice centrale, acestea nu vor mai putea
fi sol ic itate persoanelor fizice sau

persoanelor juridice.
Ordonan�a se referă la simplificarea

modalită�ii de lucru a func�ionarului public,
darmai ales a persoanelorfizice și juridice în
vederea solu�ionării cererilor pentru
furnizarea unui serviciu public. Într-o altă
ordine de idei,institu�iile publice și organele
de specialiatate ale administra�iei publice
centrale vor comunica între ele pentru
ob�inerea de informa�ii și documente cu
ajutorul email-ului sau a altor modalită�i de
tip electronic.

Florina Dinu
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Angaja�i ai Primăriei Slatina, urmări�i penal
de DNA, pentru fapte de corup�ie
Angaja�i ai Primăriei Slatina, urmări�i penal
de DNA, pentru fapte de corup�ie

Demisia fulgerătoare a viceprimarului de la Slatina,
Claudiu Stăncioiu, și faptul că nu s-au făcut prea multe
referiri la această plecare, ar putea avea legătură cu
dosarul aflat spre cercetare și instrumentare de către
procurorii Direc�iei Na�ionale Anticorup�ie, în care sunt
viza�i mai mul�i func�ionari din cadrul Direc�iei
Administrarea Patrimoniului Slatina.

Fostul viceprimar Claudiu Stăncioiu avea în
subordine Direc�ia de Administrare a Patrimoniului din
cadrul Primăriei Slatina, unde DNA a efectuat un control
și a ridicat mai multe documente, în urmă cu câteva luni.
Asupra lui Stăncioiu și asupra conducerii Direc�iei
Administrarea Patrimoniului Slatina planează
suspiciunea că suntviza�i de ancheta DNA.

Astfel, într-o adresă, am solicitat DNA să precizeze
dacă există în lucru un dosar în care sunt viza�i mai mul�i
func�ionari ai Direc�iei Administrarea Patrimoniului

Slatina,ce acuza�ii i se aduc directorului Narcisa Ionescu,
în ce stadiu se află dosarul și dacă este vizat și fostul
viceprimar, Claudiu Stăncioiu. Într-un răspuns pentru

Gazeta Oltului, DNA a precizat că s-a început urmărirea
penală„in personam”,pentru suspiciuni de corup�ie, fără
a enumera exact persoanele vizate și ce acuza�ii li se
aduc și nici dacă este implicat și fostul vice de la Slatina,
Claudiu Stăncioiu. „Dosarul se află în lucru și până la
acest moment a fost dispusă urmărirea penală „in
persoanam” pentru suspiciunea săvârșirii unor
infrac�iuni asimilate infrac�iunilor de corup�ie fa�ă de
mai multe persoane,printre care și func�ionari din cadrul
Direc�iei Administrare Patrimoniu Slatina. Alte detalii nu
pot fi oferite, deoarece le sunt incidente dispozi�iile art.
12, alin 1 lit. e din Legea 544/2001”, se arată într-un
comunicat al DNA.

Vom reveni cu amănunte privind persoanele asupra
cărora se fac investiga�ii și infrac�iunile de care sunt
acuzate.

Gazeta Oltului

Manager: „Spitalul Slatina face fa�ă unor
provocări deosebite, atât în ceea ce privește
afluxul de pacien�i, cât și al distribuirii
și alocării resurselor”

Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina dispune de
115 paturi cu sursă de oxigen pentru pacien�ii
confirma�i cuvirusul SARS-COV2,fiind practic cea mai
mare unitate medicală din Olt ce tratează formele
medii și severe ale bolii. Pentru a face fa�ă numărului
mare de pacien�i, la UPU Slatina a fost creată o
structură temporară, unde bolnavii sunt izola�i și
monitoriza�i, pentru a fi evalua�i de medicii
infec�ioniști. „Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina
face fa�ă unor provocări deosebite, atât în ceea ce
privește afluxul de pacien�i, cât și din punct de vedere
al distribuirii și alocării resurselor disponibile, în
contextul valului 4 al pandemiei de coronavirus.
Unitatea noastră își men�ine angajamentul de a primi
și trata cazurile medii și severe de infec�ie Covid,cât și
de a acorda servicii medicale de urgen�ă pentru
patologia non-Covid, de la nivelul întregului jude�. În
acest sens,SpitalulJude�ean de Urgen�ă Slatina are,în
acest moment, cea mai mare capacitate de îngrijire a
pacien�ilor suspec�i și confirma�i Covid, de la
începutul pandemiei. Astfel, dispunem de 122 paturi
confirma�i Covid adul�i – din care 115 cu surse de
oxigen,14 paturi confirma�i copii și 10 paturi de terapie
intensivă. La acestea se mai adaugă 13 paturi de
suspec�i adul�i și copii.Întreg sectorul Covid este
separat de restul circuitelor din spital. De asemenea,
pentru a gestiona numărul mare de prezentări de
pacien�i suspec�i și confirma�i,la nivelul Unită�ii de
Primire Urgen�e s-a creat o structură temporară –
sta�ionar (ca o extensie a UPU), unde pacien�ii sunt
izola�i și monitoriza�i, în așteptarea evaluării de către
medicii infec�ioniști”, a spus managerul interimar al
Spitalului Slatina,Angela Nicolae.

Totodată, reprezentan�ii unită�ii medicale din
Slatina au înfiin�at o nouă linie de gardă pe Sec�ia de
Boli Infec�ioase. „În ceea ce privește îngrijirea și
tratamentul pacien�ilor confirma�i Covid, spitalul
nostru a alocat resurse de personal suplimentare, a

înfiin�at o linie de gardă suplimentară Boli infec�ioase-
Covid în care sunt incluși medici din mai multe sec�ii
ale spitalului, a cooptat în echipa de îngrijire și doi
psihologi și asigură consulturile interdisciplinare,
pentru patologiile asociate”,a mai precizat managerul.
Pentru a evita izbucnirea unor focare pe sec�ii, to�i
pacien�ii care ajung la UPU Slatina sunt testa�i pentru
depistarea infec�iei COVID.

„Ca măsură suplimentară de diminuare a riscului
de infectare a pacien�ilor non-Covid și a personalului,
s-a decis testarea tuturor pacien�ilor care se
adresează UPU, indiferent dacă vor fi sau nu interna�i.
La nivelul sec�iilor, prin protocol intern, sunt testa�i
suplimentar pacien�ii a căror capacitate de apărare
imunitară este diminuată: pacien�ii de terapie
intensivă și cei care urmează să fie supuși
interven�i i lor chirurgicale”, au mai transmis
reprezentan�ii unită�ii medicale. Spitalul are stocuri
de materiale sanitare și se fac eforturi pentru a fi
permanent asigurate medicamentele pentru tratarea
pacien�ilor interna�i. „În ceea ce privește pacien�ii
non-Covid, deși unitatea noastră a pus în aplicare
Ordinul comandantului ac�iunii prin care s-a dispus
suspendarea internări lor pentru interven�i i
chirurgicale și pentru alte tratamente și investiga�ii
medicale, care nu reprezintă urgen�e și care pot fi
reprogramate, s-a avut în vedere men�inerea
activită�ii pentru toate sec�iile care fac internări de
urgen�ă. Deși afluxul de pacien�i în sectoarele Covid
este la cel mai mare nivel de la începutul pandemiei,
Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina are, în acest
moment, stocuri suficiente de materiale sanitare,
dezinfectan�i și depune eforturi permanente pentru a
asigura volumul de medicamente necesar pentru
tratarea pacien�ilor Covid, �inând cont și de alocările
de la nivel central pentru medica�ia specifică”, a
conchisAngela Nicolae.

Florentina Ștefan Ciobanu

Siminica Mirea, revoltată după
ce primarii social-democra�i
au primit cei pu�ini bani
din Fondul de Rezervă

Siminica Mirea, senator de Olt, este revoltată după ce
primarii social-democra�i au primit mai pu�ini bani,în compara�ie
cu ceilal�i primari din România, în urma alocărilor din Fondul de
Rezervă. Parlamentarul consideră că: ”primarii social-democra�i
nu au greșit cu nimic și nu merită să fie lăsa�i de izbeliște!”: „Din
nefericire, această alocare guvernamentală sfidează, fără dar și
poate, alegerile democratice ale cetă�enilor, organizate anul
trecut. În acest sens,peste o mie de comunită�i locale sunt lăsate
fără sprijin financiar, aflându-se în imposibilitatea finan�ării
proiectelor locale,pe motivcă auvotat PSD.

Nu există niciun motiv corect și drept care poate justifica
diferen�ele acestea enorme de alocare, de până la zece ori mai
mari în favoarea primăriilorconduse de liberali!

Fondurile distribuite de Guvern din Fondul de Rezervă sunt
mult mai reduse decât cele solicitate pe hârtie de către
administra�iile locale. Acest lucru nu este o noutate, întrucât
alocările din partea Guvernului finan�ează, în fiecare an, numai o
mică parte din cheltuielile necesare și urgente ale administra�iilor
locale. Un lucru e cert: Guvernul a ales să folosească fondul de
urgen�ă, aflat la dispozi�ia sa, într-un mod complet discre�ionar,
incorect și netransparent. Oamenii nu au greșit cu nimic!” a
declarat social-democratul.

Florina Dinu
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Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, o jumătate
de secol de la înfiin�are

Micu�ul de doi ani, lovit de o
mașină pe Bulevardul Alexandru
Ioan Cuza din Slatina, a murit

Anul acesta, pe 26 octombrie,
Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina
aniversează o jumătate de secol de la
înfiin�are.În contextul în care în anul 1963
funcţionau în orașul Slatina două licee
teoretice și patru școlai generale, se
înfiinţează prin Ordinul 1949/1963 al
Ministrului Industriei Petrolului și Chimiei
„Școala Profesională petrol – chimie” pe
lângă Uzina de Aluminiu care atunci era în
c o n s t r u c ţ i e . Î n a n u l 1 9 7 1 ș c o a l a
profesională va trece în subordinea
Ministerului Industriei Metalurgice, fiind
inclusă în Grupul Școlar pentru Industria
Metalelor Neferoase înfiinţat la Slatina
prin Ordinul ministrului învăţământului
numărul 4429 din 9 iunie 1971, la clasele
de școală profesională adăugându-se
școala postliceală și școala de maiștri.

Tot în 1971, la 3 septembrie, se

înfiinţează prin Ordinul ministrului
învăţământului nr. 4118 „Liceul Industrial
Metalurgic” care în anul școlar 1971/1972
neavând decât două clase, va funcţiona
în cadrul Grupului Școlar pentru Industria
Metalelor Neferoase. Anul 1971 se poate

spune că a fost unul de graţie pentru
școală, în acel an fiind construit și noul
sediu din strada Ecaterina Teodoroiu,
unde se putea admira o clădire modernă
și impunătoare cu parter și două etaje
încadrată de o parte de atelierele școlii,

de cealaltă de două cămine aspectuoase,
iar în faţă cu un mic părculeţ cu mulţi
p o m i ș i r o n d u r i d e fl o r i f r u m o s
amenajate. În 1974 este construit corpul
B de clădire, sala de sport și sunt extinse
atelierele școlare și cantina. Anul 1974
este și anul trecerii la învăţământul în
trepte: Treapta I, clasele a IX-a și a X-a;
(obligatorie) în care elevii se pregătesc în
profil; Treapta a II-a, clasele a XI-a și a XII-
a, în care fiecărui profil îi corespundea o
meserie sau mai multe. În anul 2001, cu
ocazia sărbătoririi a 30 de ani de
activitate, în curtea interioară a unită�ii
de învă�ământ a fost inaugurată
capodopera sculpturală a regretatului
artist plastic slătinean Nicolae Tru�ă,
numită „ZBOR”. Sculptura a devenit
simbolul ColegiuluiTehnic Metalurgic.

Florina DInu

Anunţ public
Comuna Tia Mare,Comuna Rusăneşti, Comuna Cilieni, judeţul Olt,

în parteneriat, având ca lider Comuna Tia Mare, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,,ÎNFIINŢARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNELE TIA MARE, RUSĂNEŞTI ŞI CILIENI,
JUDEŢUL OLT”, propus a fi amplasat în comunele: Tia Mare, satele: Tia
Mare, Doanca şi Potlogeni; Rusăneşti, satele: Rusăneşti şi Jieni; Cilieni ,
sat Cilieni,jud.Olt,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între
orele 9 – 14 și la adresa lider partener Comuna Tia Mare cu sediul în
comuna Tia Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 90, jud. Olt de luni – vineri între
orele 9 – 14,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediulAPM Olt.

Societatea DUCATO SCENIC SRL,

înmatriculată la ONRC sub nr. J28/538/2015,
CUI 34878333, cu sediul în Corabia, str. Mercur, nr.
22B, jude�ul Olt, anun�ă pierderea următoarelor
documente:

- certificat de înregistrare
- certificat constatator pentru sediu
- rezolu�ia eliberată la înfiin�area societă�ii

Micu�ul de doi ani, lovit de o mașină miercuri,
13 octombrie,pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza,a
murit la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina, în
ciuda eforturilormedicilorde a-i salvavia�a.Bunica

minorului se află în continuare internată la Spitalul
Slatina.

„În cursul nop�ii trecute, la Spitalul Jude�ean
de Urgen�ă Slatina, minorul, în vârstă de 2 ani, din
păcate,a decedat.Femeia,învârstă de 60 de ani,se
află în continuare în unitatea spitalicească pentru
acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, poli�iștii
au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infrac�iunilor de ucidere din culpă și vătămare
corporală din culpă, fiind continuate cercetările”,
se arată într-un comunicat al IPJ Olt.

Mașina condusă de un bărbat, de 54 de ani,
din Scornicești, i-a lovit miercuri, 13 octombrie, pe
cei doi, copilul de doi ani și bunica de 60 de ani, din
comuna Valea Mare, pe Bulevardul Alexandru Ioan
Cuza.

Conducătorul auto nu se afla sub influen�a
alcoolului în momentul producerii accidentului.

Florentina Ștefan Ciobanu

Edilul comunei Brâncoveni, Ion Cheroiu,
apel către cetă�eni

În urma creșterii alarmante a numărului de persoane
infectate cu COVID-19, la nivelul comunei Brâncoveni,
edilul localită�ii, Ion Cheroiu, face apel către cetă�eni,
rugându-i să respecte normele de protec�ie și să se
vaccineze:

„În ultimul ceas, facem apel la întelegere, prevenire,
respectarea normelor de protectie sanitară și cel mai
important: vaccinarea, pentru cei care doresc imunizarea
împotriva acestuivirus.”a precizat edilul.

Cetă�enii din Brâncoveni care doresc să se imunizeze

împotriva temutului virus, pot face aces lucru, în urma
programărilor pentru vaccinare la următoarele numere de
telefon: Tănasie Ileana: 0748458443; Caluschi Cristina:
0765969427.

„Nu risca�i sănătatea dumneavoastră și a familiilor
dumneavoastră! Dumnezeu să ne apere de mai rău!”a mai
adăugat Cheroiu.

Inciden�a COVID-19 în comuna Brâncoveni a ajuns la
6,11.

Florina Dinu
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ANUNŢ

Primaria ComuneiVitomiresti,judetul Olt
organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post

vacant aferent personalului contractual de execu�ie pe
perioada nedeterminata, la Compartiment SVSU din
cadrul PrimarieiVitomiresti.

A.DENUMIREA POSTULUI
Șef Serviciu Voluntar pentru Situa�i de Urgen�ă

grad/treaptă profesională Referent,nivel studii
medii,gradulA.

B.CONDIŢII DE PARTICIPARE LACONCURS
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: atestat
profesional de conducere a masini lor pentru
terasamente,studii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat, și, condi�iile de vechime – minim 5 ani
vechime in specialitatea studiilor;

g) 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.

h) Poseda permis de conducere categoria B.
C.BIBLIOGRAFIE
- Constitu�ia României; - Codul Administrativ al

României;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)

privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordin nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea

Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă;-

- Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru
aprobarea Criterii lor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice și
operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile,în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

- Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)
privind protecţia civilă*) - Ordin nr. 163 din 28 februarie
2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor

- Hotărâre nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru
aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgenţăvoluntare.

D.TEMATICA
- Constitu�ia României; - Codul Administrativ al

României;
- L e g e a n r . 3 0 7 d i n 1 2 i u l i e 2 0 0 6

(*republicată*)privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordin nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea

Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor

private pentru situaţii de urgenţă;-
- Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru

aprobarea Criterii lor de clasificare a unităţilor
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice și
operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile,în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

- Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)
privind protecţia civilă*) - Ordin nr. 163 din 28 februarie
2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor

- Hotărâre nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru
aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
de urgenţăvoluntare

D.F. 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 27.10.2021) la sediu

PrimarieiVitomiresti,str.Libertatii,nr.146,jud.Olt.
2.Selecţia dosarelorde înscriere

- 29.10.2021
3.Rezultatul selectiei dosarelor

- 01.11.2021
4.Data probei scrise

- 08.11.2021, Ora - 10,00
5. Locul desfășurării probelor – Sediul Primariei

Vitomiresti
MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de

înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine de se pot
obţine de la Secretariatul din cadrul Primariei
Vitomiresti, telefon 0249469314, persoană de contact
Stefan Cojocaru.

Primaria comunei Pleșoiu

organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant de
a s i s t e n t m e d i c a l c o m u n i t a r l a
compartimentul asistenta sociala.

A. DENUMIREA POSTULUI
1.Asistent medical comunitar

–debutant – 1 post
B. PROBE DE CONCURS
1.Proba scrisă: 08.11 2021,ora 10,00
2. Interviul: in termen de maxim 4

zile lucratoare
C . 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 PA R T I C I PA R E L A
CONCURS

a) a r e c e t ă ţ e n i a r o m â n ă ș i
domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și
vorbit;

c) are vârsta de minim 18 ani
împlini�i;

d) are capacitate deplină de
exerciţiu;

e) a r e o s t a r e d e s ă n ă t a t e
corespunzătoare postului pentru care
c a n d i d e a z ă , a t e s t a t ă p e b a z a
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;

f) îndeplinește condi�iile de studii:
studii post liceeale

g) îndepl inește condiţ i i le de
vechime – minimum ---- luni vechime în
muncă;

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.

D. CONDIŢII DE DESFĂȘURARE A
CONCURSULUI

Perioada de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs – dosarele se
depun în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anun�ului, respectiv
pana la data de 26.10.2021.

Selec�ia dosarelor de înscriere: în
termen de maximum o zi lucrătoare de la

data expirării termenului de depunere a
dosarelor-,respectiv 27.10.2021

Data și ora probei scrise: 08.11.2021,
ora 10,00.

Data probei de interviu: maximum
4 zile lucrătoare de la data sus�inerii
probei scrise.

Locul desfășurării probelor: Sediul
Primariei comunei Plesoiu, str. Mihai
Eminescu nr.79,judetul Olt..

E. MENŢIUNI
Bibliografia, actele obligatorii la

d o s a r u l d e î n s c r i e r e ş i r e l a ţ i i
suplimentare se pot obţine de la doamna
Moraru Elena din cadrul Primariei
comunei Plesoiu Judetul Olt, telefon
0249/474024.

PRIMAR , MANDESCU VALERIU

Școala Gimnaziala VIRGIL MAZILESCU din„ ”
Localitatea Corabia, Jud. Olt, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui
post vacant de muncitor calificat intretinere cu
atributii de fochist - post de personal nedidactic.

Norma întreagă cu contract de munca pe perioada
nedeterminată,conform H.G.286 / 2011.

Concursul va avea loc in data de 10.11.2021, ora
12.00 la sediul Unită�ii.

Termenul limita de depunere a dosarelor de
inscriere la concurs,este de 03.11.2021,ora 14:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la
secretariatul unită�ii, str. Tudor Vladimirescu, nr.77, loc.
Corabia, jud. Olt, in perioada: 01.11.2021 – 03.11.2021 intre
orele 09:00-14:00.

Rela�ii suplimentare se ob�in la secretariatul
unită�ii,tel.0249560735. Condi�ii generale de înscriere și

participare la concurs pentru ocuparea func�iei
prevăzute de H.G.286/2011 sunt următoarele:

- Cetă�enia română, cetă�enie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar�inând
Spa�iului Economic European și domiciliul în România.

- Cunoașterea limbii române,scris șivorbit.
-Vârsta minima reglementată de prevederile legale

(minim 18 ani împlini�i).
- Capacitatea deplina de exerci�iu.
- Starea de sănătate corespunzătoare postului pe

care candidează, atestată pe baza adeverin�ei medicale
eliberată de medicul de familie sau de unită�i sanitare
abilitate.

- Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infrac�iuni contra umanită�ii, contra
statului sau contra autorită�ii, de serviciu sau în legătura
cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justi�iei,de fals ori

a unor fapte de corup�ie sau a unei infrac�iuni săvârșite
cu inten�ie care ar face–o incompatibilă cu exercitarea
func�iei, cu excep�ia situa�iei în care a intervenit
reabilitarea.

Condi�ii specifice pentru participare la concurs:
- Nivelul studiilor:absolvirea scolii generale

respectiv a unui liceu si calificare profesionala / Scoala
Profesionala;

- Certificat de calificare,,fochist''
- Autorizatie de fochist.
TIPULPROBELOR DE CONCURS:
- Depunere dosare de concurs: 01 – 03.11.2021;

09.00-14.00;
- Selec�ia dosarelor de înscriere (admis / respins):

05.11.2021;
- Proba scrisa – 10.11.2021 – ora: 12,00;
- Interviu – 16.11.2021 – ora: 12,00.
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Program Etapa a 8-a a Ligii a 3-a.Vedi�a Colonești
vs.CSM Slatina
Program Etapa a 8-a a Ligii a 3-a.Vedi�a Colonești
vs.CSM Slatina

Derby în Liga a IV-a

Etapa a 8-a a Ligii a 3-a se va desfășura în zilele de vineri și sâmbătă. În această nouă săptămână, două dintre cele trei reprezentante ale jude�ului Olt se vor întâlni fa�ă în
fa�ă.Estevorba despre forma�iaVedi�a Colonești,ocupanta locului 4,careva primivizita echipei CSM Slatina,liderul grupării.Meciul seva disputavineri,de la ora 15:00.

ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pct
1.CSM SLATINA 7 5 2 0 15 2 13 1 7
2.VIITORULDĂEȘTI 7 5 1 1 11 5 6 1 6
3.SPORTING ROȘIORI 7 3 3 1 13 8 5 1 2
4.VEDI	ACOLONEȘTI 7 4 0 3 10 10 0 1 2
5.CSMALEXANDRIA 7 3 1 3 5 7 -2 1 0
6.ACSO FILIAȘI 7 3 0 4 10 8 2 9
7.FLACĂRAHOREZU 7 2 2 3 5 12 -7 8
8.PETR.POTCOAVA 7 2 1 4 9 14 -5 7
9.U CRAIOVA2 7 1 1 5 9 8 1 4
10.MINERULCOSTEȘTI 7 1 1 5 5 18 -13 4

Programul etapei a IX-a,
sâmbătă, 16 octombrie:

Celelate meciuri care au loc în această etapă sunt:
Universitatea Craiova 2 vs.ACS Flacăra Horezu,15 octombrie, ora 15:00
Sporting Roșiori 2008 vs.ACSO Filiași,16 octombrie, ora 15:00
CSO Petrolul Potcoava vs.CSMAlexandria,16 octombrie, ora 15:00
CSViitorul Dăești vs.ACS Minerul Costești,16 octombrie, ora 15:00

CLASAMENT

Florina Dinu

Este derby în Liga a IV-a, liderul Oltul
Curtișoara urmând să primească sâmbătă, 16
octombrie, vizita echipei ACS Caracal, diferen�a
dintre cele două forma�ii fiind de doarun punct.

Oficialii echipei Oltul Curtișoara au precizat că
au un ușor avantaj în meciul direct cu forma�ia din
Caracal,pentru că joacă pe teren propriu.

„Avem ușoare probleme de lot,darsperăm să-i
recuperăm pe to�i până la ora jocului. ACS Caracal
este o echipă nouă, nu știm valoarea ei. Jucăm
acasă, avem un ușor avantaj, dar nu pot spune că
plecăm cu prima șansă. O echipă care are și jucători
tineri, dar și cu experien�ă”, a spus antrenorul
echipei Oltul Curtișoara,DanVărzaru.

De cealaltă parte, reprezentan�ii echipei din
Caracal speră să facă un joc bun la Curtișoara.

„Noi mergem ca la fiecare joc, să câștigăm,
dacă se poate bine, dacă nu, nu este nicio tragedie.
Clar ei pleacă cu prima șansă, nu ne vom duce ca
mielul la tăiat, ne ducem cu încredere și dorin�a de a
câștiga. Ei au totuși condi�ii mai bune de pregătire,
fac și antrenamente,au prima șansă.Totodată,și noi
avem jucători cu o mare experien�ă,cred că vor face
fa�ă acestui joc. Paul Glișcă este indisponibil pentru
acest meci.Sper să avem o brigadă de arbitri care să
nu influen�e rezultatul jocului, să nu își pună
amprenta asupra acestui joc”, a spus președintele

grupării din Caracal,Gigi Neagu.
Partida dintre Oltul Curtișoara-ACS Caracal se

dispută sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 11.00, pe
stadionul din Curtișoara.

Florentina Ștefan CIobanu

Clasament
1.ACS Oltul Curtișoara 8 7 1 0 31-7 22p
2.ACS Caracal 8 7 0 1 20-9 21p
3.AS Știin�a Mărun�ei 8 5 1 2 12-7 16p
4.Viitorul Osica deJos 7 4 1 2 19-6 13p
5.ACSViitorul Coteana 6 3 3 0 15-8 12p
6.ACS Oltul Slătioara 7 3 1 3 18-13 10p
7.AS Unirea Radomirești 6 3 0 3 20-14 9p
8.FC Olt Scornicești 7 3 0 4 11-12 9p
9.ASVoin�a Schitu 7 3 0 4 15-23 9p
10.ACSViitorul Rusănești 7 2 0 5 14-18 6p
11.FCViitorul Grădinile 7 1 1 5 9-22 4p
12.ACS Olte�ul Osica 7 1 0 6 6-22 3p
13.ASVictoria Dăneasa 7 0 0 7 8-37 0 p

Oltul Slătioara –Viitorul Osica deJos
Oltul Curtișoara –ACS Caracal
Olte�ul Osica –Victoria Dăneasa
Voin�a Schitu –Viitorul Coteana
Viitorul Grădinile – Unirea Radomirești
Viitorul Rusănești – FC Olt Scornicești
Știin�a Mărun�ei – stă


