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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!
Angajez doamnă pentru îngrijire bătrână (în Slatina). Relaii la
telefon: 0763957015
Angajez doamnă pentru îngrijire a două persoane imobilizate
la pat,în Slatina.Relaii latelefon: 0761.806.686.
Societate de construcii angajează șofer autobasculantă și
șoferautobasculantă (balenă).Relaii latelefon: 0744321933

SC angajează muncitori în domeniul construciilor, caliﬁcai și
necaliﬁcai.Program de lucru 8 ore/zi,salarii motivante.
Relaii latelefon: 0721773120 / 0733087526
Societate de construcii angajează personal departament
tehnic. Cerine: studii superioare proﬁl real / economic, cunoștine
MS Ofﬁce (excel, word), disponibilitate pentru învăare întocmire
situaii de lucrări. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail:
smartbillcontab@yahoo.com. Relaii latelefon: 0745663679.
SC angajează: motostivuitorist; lucrător comercial; gestionar
depozit; șofercateg.B; manipulant. Relaii latelefon: 0728286707
SC angajează manipulani.Program: 8 ore/zi,de luni pânăvineri.
Salariu net 2.100 lei.Relaii latelefon: 0725991899

SC angajează inginer agronom / tehnician agronom pentru
farmacie ﬁtosanitară.Relaii latelefon: 0745379064

Societate de construcii angajează personal pentru execuie
lucrări alimentare cu apă și canal: instalatori; muncitori; maistru;
inginer.Condiii salariale avantajoase!
Relaii latelefon: 0744.321.933.

Sală de jocuri angajează operatoare. Ești la început de drum,
vrei să te dezvoli din punct de vedere profesional, dar în același
timp ai nevoie de un program ﬂexibil?! Noi îi oferim posibilitatea
aceasta plus independena ﬁnanciară și un mediu plăcut alături de
o echipa tânăra și dinamica. Oferim: salariu atractiv, perioadă de
training și acomodare.Relaii latelefon: 0762.402.256.

SC angajează tehnician maseur sau kinetoterapeut (fată).
Program de lucru 8h,mediu de lucru plăcut,salariu ﬁx.
Relaii la telefon: 0755319055. CV-urile se trimit pe adresa de
email: aqua_exclusive_team@yahoo.com.

SC AMA BIP MOTORS, ﬁrmă de bobianj
motoare/transformatoare electrice, angajează bobinatori și
muncitori necaliﬁcai.Relaii latelefon: 0754050319
SC angajează: operator linie tehnologică în domeniul
paniﬁcaiei; vânzător magazin carne; șofer livrator – salariu 3.000 lei;
vânzător centru pâine, salariu net 2.000 lei; muncitori caliﬁcai și
necaliﬁcai în domeniul paniﬁcaiei, salariu de la 2.000 lei. Relaii la
telefon: 0723359789
Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: operatorCNC;
frezori; sudori Mig Mag; lăcătuși mecanici și confecii metalice;
muncitori necaliﬁcai. Program de lucru L-V, orele 08°°-16 °.Salariu
net (în mână) între 2.400 lei – 3.400 lei.
Relaii latelefon: 0730555583 / 0753450450.
Firmă de distribuie angajează șoferi livratori și gestionar.
Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Recea, nr. 8 sau la numărul de
telefon: 0744699530.
SC angajează gestionar cu experienă în domeniu. Cerine:
studii medii economice.CV-urile se depun la sediul fabricii din Slatina,
str. Crișan, nr. 31G, sau pe adresa de e-mail: ofﬁce@delta-al.ro Relaii
latelefon: 0249.410.331.
SC angajează muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai, inclusiv șomeri,
în domeniul confeciilor textile (produse ușoare). Oferim: salarii
motivante, bonuri de masă, transport gratuit, program 8 ore / zi,
sâmbete libere.Relaii latelefon: 0769601340 / 0249433887.
SC OLT METAL SA angajează: muncitor necaliﬁcat; sudor
oxigaz; șofer macara cu graifer; deservent utilaj de încărcare ﬁer
vechi.Relaii la numărul detelefon: 0762.227.68.
Angajăm asistent farmacie veterinară. Societate de distribuie
medicamente veterinare / hrană și furaje animale angajează asistent
farmacie veterinară. Cerine: experiena în domeniu constituie
avantaj.Relaii latelefon: 0727.023.553.

Firmă de pază angajează: ageni cu și fără atestat (salariu
atractiv,avantaj permis auto); ageni intervenie; dispecercentru de
alarmă; contabil – economist; director comercial; electrician –
tehnician.Relaii latelefon: 0249.432.616; 0788.502.497.
Firmă de colectare deșeuri industriale angajează: mecanic și
operator utilaje (vola, fuchs, stivuitor, utilaje industriale); muncitori
necaliﬁcai; Se oferă salariu atractivși bonuri.
Detalii la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Constructorului, nr. 3 sau
latelefon: 0756.196.981 sau CVla adresa: macolect@yahoo.com.
Angajăm barman - ospătar(fete) cu experientă,program 8h/zi,2
zile libere/săptămână,salariu net (în mână) 2.000 ron plus bonusuri.
Relaii și interviuri la adresa noastră, strada Arcului, nr. 49 A,
Slatina,de mari până sâmbătă,între orele 12°°-20°°.
Angajam personal curăenie. Program 8 ore/zi , 2 zile libere.
Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina,str.Arcului 49A(după ora 12°°).
Angajăm bucătar cu experienă. Program 4 zile lucrătoare, 3 zile
libere. Salariu 3.000 lei net (în mănă). Relaii la sediul ﬁrmei din
Slatina,str.Arcului 49A(după ora 12°°).
Societate comercială angajează muncitori caliﬁcai și
necaliﬁcai pentru spaii verzi. Activitatea se desfășoară pe raza
municipiului Slatina.
Relaii la telefon: 0784010927 sau la sediul nostru din str.
TudorVladimirescu,nr.169A.
Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: operator
CNC; frezori; sudori Mig Mag; lăcătuși mecanici și confecii
metalice; muncitori necaliﬁcai. Program de lucru L-V, orele 08-16.
Salariu net (în mână) între 2.400 lei – 3.400 lei. Relaii la
telefon:0730555583 / 0753450450
SC angajează și caliﬁcă la locul de muncă: turnător piese
aluminiu sub presiune; ajustori / șlefuitori piese aluminiu; mecanici
întreinere reparaii.Oferim salarii atractive.
Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr.
17 C sau la numărul detelefon: 0744.512.655.

PUBLICITATE
Caut bonă cu experienă
pentru băieel de 2 ani, pe
termen lung. Salariu atractiv.
Relaii latelefon: 0766.444.138.
SC angajează: gestionar
depozit; lucrător comercial;
șofer categ. B sau B, C,
E;manipulant.Tel.: 0728286707.
Firmă de distribuie
angajează: gestionar; șoferi
profesioniști; șoferi categoria B;
manipulani; agent vânzări.
Relaii latelefon: 0727224516
Angajăm: ajutor bucătar;
bucătar; cameriste. Relaii la
telefon: 0748.150.999.
SC angajează conducător
auto profesionist, cu atestat,
pentru autocamion cu graifer.
Oferim pachet salarial
motivant.
Relaii la telefon:
0788.527.702.
SC TRANSBUZ SA
angajează șoferi profesioniști
categ. D, cu atestat, pentru
microbuz - transport persoane.
Relaii latelefon: 0762.607.585.
SC angajează bărbai
(prelucrare marmură).
Oferim: salariu 3.000 lei +
alte facilităi, contract de
muncă pe perioadă
nedeterminată.
Relaii la telefon:
0744.617.360.
SC din Slatina angajează:
1) Inginer chimist/
chimist/biochimist, absolvent
Politehnică/Universitate;
2) Operatori secie, cu
studii medii și cunoștine de
bază gestiune, având
următoarele atribuii:
- participă la procesul de
producie; ambalează lacuri și
vopsele; pregătește pentru
livrare și încarcă/descarcă
produse; manipulează manual
gălei, bidoane și alte
recipiente; participă la
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.

POLITICĂ

DEPUTATULDEOLT,
ADRIANCHESNOIU
VAOCUPAPOSTUL
DEMINISTRU
ALAGRICULTURII!
După recentele negocieri
P S D - P N L- U D M R , M i n i s t e r u l
Agriculturii a fost repartizat socialdemocratilor. În urmă cu două
săptămâni, Gazeta Oltului
prezenta în exclusivitate
posibilitatea ca judeul Olt să dea
un ministru important, pe cel al
agriculturii. Am informat cititorii
noștri că numeleviitorului ministru
va ﬁ al unui parlamentar de la PSD
Olt. Nu va ﬁ senatorul Paul
Stănescu, Secretar general al PSD,
ci al altui parlamentar de Olt pe
care acesta îl apreciază foarte
mult. Este vorba de deputatul
ADRIAN IONU CHESNOIU, un mai
tânăr om politic care va ﬁ, și după
părerea noastră, unul dintre cei
mai importani oameni politici din
România. Acesta are experienă și
capacitatea necesare pentru a
conduce bine un asemenea
minister.
P.C.

OLTULVAAVEA
PREFECT…PSD!
În urma recentelor negocieri
între cele trei partide care vor veni
la guvernare, la Olt, posturile de
prefect și unul de subprefect vor
reveni social-democrailor.Nu este
o surpriză pentru noi dacă se are în
vedere faptul că organizaia PSD
Olt este printre cele mai puternice
din ară.La care se adaugă și faptul
că senatorul de Olt, Paul Stănescu,
este un foarte important om
politic la nivel naional în acest
partid. Sunt vehiculate mai multe
nume, printre care fostul prefect
de Olt, ANGELA NICOLAE, actual
ocupând funcia de manager la
Spitalul Judeean de Urgenă
Slatina. Este posibilă numirea
profesorului de matematica,
SILVIU NEACȘU,care a ocupat cinci
ani aceasta înaltă funcie.
Destituirea acestuia a fost făcută
abuziv din motive politice, fără un
motiv serios. Mai este luat în calcul
și EMIL MARINESCU care a ocupat
funcia de subprefect și a girat
mult timp și pe cea de prefect,ﬁind
schimbat tot din motive care nu
aveau legătură cu activitatea
profesională. Mai este și o altă
propunere care îl privește pe un
tânăr politician care bate tare la
porile aﬁrmării la nivel naional,
căruia nu-i divulgăm încă numele.
P.C.
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Nicolae Ciucă, desemnat premier
Președintele Iohannis l-a desemnat
luni, 22 noiembrie, pe Nicolae Ciucă
premier, decizia venind după consultările
cu partidele politice ce vor forma noua
majoritatedin Parlamentul României.
„Reprezentanii acestei majorităi au
dorit săvină împreună la consultări.Această
majoritatea mi-a propus un nume de
premier, pe care l-am acceptat. În
consecină, îl desemnez pe Nicolae Ciucă
pentru a forma o echipă guvernamentală și
pentru a se prezenta în faa Parlamentului
României pentru votul de încredere”, a spus
Iohannis.
Ciucă a precizat că noua echipă
trebuie să aducă stabilitate ării și să rezolve
criza COVID și problemele energetice.
„În ultimele zile,am lucrat împreună cu
partidele să agregăm un program de
guvernare și pentru o coaliie în Parlament,
astfel încât să realizăm un moment care să
asigure stabilitatea ării, stabilitatea și
soluii în măsură să rezolvăm efectele
produse de pandemia COVID și criza

energetică. Sperăm ca de joi să ne apucăm
de treabă la nivelul echipei

guvernamentale”,a spus Ciucă.
Florentina Stefan Ciobanu

Paul Stănescu, vicepreședinte la Senat
Liderii PNL, PSD și UDMR au ﬁnalizat
discuţiile referitoare la schimbări din
Parlament.Marcel Ciolacuva ﬁ președinte al
Camerei Deputailor, iar Florin Cîu va ﬁ
președinte al Senatului.
„Ca președinte al Camerei Deputailor,
mă voi asigura că atât măsurile sociale și
economice pentru care PSD și-a asumat
guvernarea vor deveni cât mai repede
realitate, cât și că programul de guvernare

va ﬁ susinut în Parlament și respectat
întocmai!”,scrie Marcel Ciolacu.
La Senat, vicepreședinii din partea
PSD vor ﬁ Robert Cazanciuc și Paul
Stănescu, în timp ce Marius Dunca va ﬁ
chestoral Senatului.
La Camera Deputailor,vicepreședinii
din partea PSD vor ﬁ Daniel Suciu și Ana
Cătăuă.
Florina Dinu

Senatorul Liviu Voiculescu: „România iese
din criza politică!”
Președintele Klaus Iohannis a anunat că l-a
desmnat pe Nicolae Ciucă să formeze viitorul guvern în
urma constituirii unei „majorităii solide” formată din
PNL, PSD, UDMR și Grupul Minorităilor. Pe marginea
acestui subiect, senatorul de Olt, Liviu Voiculescu, face
următoarea declaraie:
„Președintele României, Klaus Iohannis, l-a
desemnat astăzi pe Nicolae Ciucă pentru a forma o
nouă echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în
faa Parlamentului României pentru votul de încredere.
Majoritatea solidă conturată în jurul premierului liberal
desemnat va avea astfel posibilitatea să pună în
aplicare un program guvernamental care să ﬁe în
măsură să implementeze prevederile Programului
Naional pentru Redresare și Rezilienă și să demareze
procedurile pentru derularea unor programe de
investiii și programe de măsuri sociale care să acopere
toate problemele pentru situaia de criză în care ne
regăsim.” a aﬁrmatVoiculescu.
Florina Dinu
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INTERVIU

Eugenia Nicolae:„Aștept cu drag săin un concert în Slatina”
Fostă elevă a Colegiului
N a  i o n a l „ I o n M i n u l e s c u”,
concurentă a emisiunilor
„Românii au talent” și „Vocea
României”, Eugenia Nicolae a
acceptat să ne vorbească
despre începuturile ei
muzicale, dar și despre
colaboararea cu Fraii Cazanoi,
într-un interviu acordat
ziarului Gazeta Oltului.
Bună, Eugenia, când ai început să
câni?
Pasiunea pentru muzică s-a născut
în familie,pentru că parinii mei sunt mari
iubitori de muzică, iar tatăl meu cântă
încă de când era adolescent. Am mers
bra la bra cu muzica încă de când eram
foarte mică – eu cântam, dansam,
distram familia șivecinii.Era totul atât de
normal pentru mine. Abia când am mai
crescut am realizat cât sunt de
norocoasă. Eu aﬂasem ce vreau să fac în
viaă fără să caut. Totul a venit natural.
Mama m-a învăat primele cântece, a
fost prima voce cântată pe care am
auzit-o în copilaria mea. Și acum, după
atâia ani de muzicăvocea ei îmi este cea
mai dragă.
Participarea la „Romanii au
talent”i-aschimbarîntr-un felviaa?
Experiena acestui show-concurs
mi-a dat o mare încredere în mine, a
validat faptul că sunt pe drumul cel bun.

Într-o perioadă tulbure pentru industria
muzicală am trecut și eu la rândul meu
prin stări confuze,momente de cumpănă
și perioade mai diﬁcile, și totuși s-au
întâmplat și multe descoperiri la nivel
personal și profesional.Direcia muzicală
pe care am ales să merg acum a venit
după căutari de ani de zile.Am scris piesa
”Inima n-o mai rabda” fără să am vreo
așteptare si s-a dovedit a ﬁ cea mai de
succes piesa creată de mine. Am lucrat la
această piesa împreună cu Fraii
Cazanoi, iar pe refrenul piesei se aud
vocile copiilor cu care eu lucrez. Când am
urcat pe scenă eram foarte emoionată.
Purtam în suﬂet și emoiile copiilor, dar
pentru că am avut alături de mine pe
scenă muzicieni adevărai, am reușit să
dau tot ce am avut mai bun. Am trecut
printr-o avalanșă de stări, pentru că
prezentam pentru prima dată unui public
format din milioane de oameni propria
mea creaie.Nu știu când au trecut cele 3
minute de performance, dar rein foarte
bine momentul în care toi cei 4 jurai
erau în picioare, aplaudând momentul
nostru.
Cum a luat naștere colaborarea
cuFraiiCazanoi?
Colaborarea cu Fraii Cazanoi s-a
născut în urmă cu 4 ani de zile. Eram
invitată, ca și ei, la un eveniment privat.
După ce am cântat m-a abordat Cezar
Cazanoi, m-a felicitat și eu eram în al
noulea cer. Îi urmăream de mult pe Cezar
și Anatol,știam cât de apreciai sunt și ce
muzică de calitate fac. Propunerea de a
cânta alături de ei a venit în aceeași
seară, pe drumul de întoarcere către

casă. Am vorbit cu Cezar, mi-a povestit
despre proiectul lor și am acceptat cu
mare bucurie această propunere. De 4
ani suntem împreună la evenimente.
Cântăm și mai presus de orice ne distrăm
la nebunie. Sunt moldoveni cu chef de
viaă. Orice eveniment este un motiv în
plus de râs,voie bună,povestiri și mai ales
de cântat muzică bună cu muzicieni
adevărai. Alături de ei am început să
cânt la evenimentele artiștilor pe care eu
îi urmăream.Am reușit să ajung pe scenă,
să le cânt oamenilor care pe mine mă
inspiră și mai presus de toate am învăat
să respect folclorul, să-l apreciez și să-l
cânt cu mare exigenă.
Care este artistul tău preferat cu
careaivreasărealizezi unduet?
Connect-R.
Ceplanuri aipentruviitor?
Anul 2021 a fost anul descoperirilor
în domeniul muzical. Am aﬂat care este
direcia mea muzicală si m-am bucurat
pe deplin de toate realizarile și toată
munca. Urmeaza o piesă lucrată
împreuna cu Puya, dar și piese solo. Sper
ca anul 2022 să ﬁe la fel de puternic.
Ce îi mai place să faci în afară de
muzică?
Să călătoresc, să fac drumeii prin
ara și să încerc mâncăruri noi. Pe lângă

asta îmi place tot ce ine de tradiie și
sunt mereu curioasă să îmbin culturi,
arte.
Dacă ar ﬁ să dai timpul înapoi ce
aischimba înviaata?
Aș trata mult mai serios studiul
viorii, de altfel aș face liceu de muzica în
locul unui liceu teoretic. În toi anii
petrecui în Conservator am muncit
enorm să pot recupera lacunele
muzicale. Sunt foarte ambiioasă și
mereu vreau să dau tot ce pot, să ﬁu
foarte bine pregătită.
În încheiere,te rog să transmii un
mesaj cititorilor cotidianului „Gazeta
Oltului”!
Cu dor de casa le transmit gânduri
bune, să aiba grijă de ei în timpurile
acestea grele pentru toata lumea și să nu
uite că muzica nu trebuie să lipseasca din
viata lor. Să susină talentele locale, să
mearga la concerte și festivităi atunci
când vor ﬁ din nou posibile. Un tânăr
talentat are mai întâi nevoie de
susinerea comunităii lui. Acolo prinde
aripi și gândul lui se va întoarce fără
îndoaială către locul de debut. Aștept cu
drag să in un concert în Slatina; imi este
dor de toi prietenii mei de acasă,
profesorii mei, colegii de cântec și mai
ales de mâncarea mamei.
Florina Dinu
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18 autobuze electrice,pentru ca Slatina să devină
un oraș mai puin poluat
Primarul Slatinei Emil Mo a prezentat
mari, 23 noiembrie, slătinenilor un
autobuz electric, de tipul celor pe care
municipalitatea le va achiziiona. Slatina
va avea zece autobuze electrice, acestea
urmând să sosească începând de la ﬁnalul
acestui an.
„Este un autobuz electric de prezentare, după cum
știi, Primăria municipiului Slatina a accesat prin POR o
sumă de 25 de milioane de lei,din care am cumpărat zece
autobuze full electric, adică zece autobuze ecologice, cu
o lungime de 10 metri, cu 32 de locuri, care vor începe să
sosească în Slatina începând cu sfârșitul lunii decembrie.
În ﬁecare lună vor veni câte două, astfel în cinci luni vom
avea o ﬂotă completă de zece autobuze și zece staii de
încărcare lentă, pe care le vom face în baza Loctrans”, a
spus Mo.
Până la ﬁnalul anuluiviitor,în ﬂota Loctransvor ﬁ 18
autobuze electrice. „Este un prim proiect, pentru că
Slatina a mai accesat și prin Ministerul Dezvoltării o
ﬁnanare de 27 de milioane de lei, prin care am mai
cumpărat opt autobuze full electrice cu o lungime de 12
metri, acelea au 35 de locuri. Vom avea la ﬁnalul anului
2022 o ﬂotă completă de 18 autobuze full electric,
ecologice,iar transportul nostru în comun va ﬁ cu totul și
cu totul schimbat. Aceste autobuze fac parte dintr-un
proiect mai mare, un proiect de management integrat al
traﬁcului, tot pe fonduri europene, tot accesate de
Primăria Slatina. Suntem siguri că vom ﬂuidiza traﬁcul

din Slatina. Sunt foarte multe mașini, dar această
problemă nu este doar la Slatina, este în toată ara. Noi
sperăm că prin acest sistem de management integrat cu

inteligena artiﬁcială, cu semafoare inteligente care, în
funcie de traﬁc, să preia valorile de traﬁc, pentru că vor
avea camere inteligente, preiau valorile de traﬁc și, în
funcie de asta, vor schimba culorile verde sau roșu”, a
adăugat Mo.
Edilul Slatinei își dorește ca slătinenii să renune
ușor la mașinile personale și să aleagă transportul în
comun. „Autobuzele arată foarte bine, oferă tot
confortul. Noi nu putem să le impunem oamenilor să
meargă cu autobuzul, dar atâta timp cât este ecologic,
nu poluează deloc, mașinile noastre poluează, ar putea
opta pentru această variantă. Avem 18 noi autobuze,
sunt suﬁciente pentru Slatina, nu doar să deservească
platforma industrială, ci întreg orașul. O să treacă din 10
în 10 minute, din 15 în 15 minute, depinde cum vom face
programul. Eu sper ca slătineanul să folosească acest
transport în comun cât mai mult. Noi la Primăria Slatina
am făcut aceste proiecte pentru oamenii din Slatina”, a
conchis Mo.
Reprezentanii ﬁrmei care furnizează autobuzele
electrice au precizat că autonomia acestora este în jurde
200 de kilometri.„Ca și dotări,autobuzele au baterii sută
la sută electrice, cu o capacitate de 190 de kw care le
conferă o autonomie în jur de 210 km, la capacitate
maximă. Ca și dotări opionale o să vedei wi-ﬁ integrat
pentru pasageri pe toată durata călătoriei, rampă de
acces pentru persoanele cu dizabilităi. Vor ﬁ și
validatoare, pasagerii vor putea achiziiona bilete online
și ﬁzic, printr-un proiect complementar. Legat de timpii
de încărcare, încărcarea lentă este de șase ore, iar
încărcare rapidă 10-15 minute, cât să-și termine traseul.
El are o autonomie de 200 de km în condiii de încărcare
maximă”, a spus Zaharia Ion, reprezentantul ﬁrmei ce
livrează autobuzele.
Florentina Ștefan Ciobanu
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Fănel Bădici, reclamat la DGASPC Olt
Este scandal în USR Olt, după ce
președintele ﬁlialei judeene, Fănel
Bădici, a postat pe un grup de socializare
imagini cu mai muli elevi ce primesc
meditaii la engleză,online.
Mai muli colegi de partid i-au cerut lui Bădici să
spună dacă există acordul scris al părinilor pentru o
astfel de aciune, dar și pentru publicarea pozelor cu
minorii. Aceștia îl acuză pe Bădici că implică copiii în
aciuni politice întreprinse de USR Olt.
„L-am reclamat pe Bădici la DGASPC Olt pentru că a
refuzat să-mi spună dacă exista sau nu acordul părinilor
într-o aciune politică întreprinsă de USR Olt și
președintele ﬁlialei,imagini făcute publice și în care apar
mai muli minori, de asemenea dacă este respectată
protecia datelor acestora. Am întrebat care este sursa
ﬁnanării sau proveniena resurselor angrenate. Fără
răspuns. Dacă este contract de voluntariat? Nu a
răspuns.Faptul că el a refuzat să prezinte acel proiect,ma obligat să iau toate măsurile și să mă asigur că acelor
copii le sunt respectate drepturile și că demersurile
privind angajarea lorîn relaia cu USR Olt este una legală”,
a spus Nicu Rada,membru USR Olt.
Mai mult de atât,Nicu Rada i-a făcut o reclamaie la
DGASPC Olt. „Formulez prezenta sesizare privind
posibila încălcare a drepturilor copilului în urma unor
imagini apărute în cursul zilei de 20 noiembrie 2021,
demers asumat și însușit de președintele partidului USROlt,Fănel Bădici,care a făcut publice imagini în care apar
mai muli minori alături de o persoană care le predă lecii
de limba engleză, toate acestea în cadrul unui proiect
asumate public de către USR-Olt. La cererea mai multor
persoane, Fănel Bădici, în calitatea sa de președinte USR
Olt, a refuzat să spună dacă are sau nu acordul părinilor
copiilor care apar în imagini sau dacă a întreprins sau nu
demersuri privind protecia datelor minorilor în cauză”,

arată Nicu Rada în sesizarea depusă la DGASPC Olt.
Contactat telefonic,Fănel Bădici,președintele USR
Olt, a spus că nu a folosit niciodată copiii într-o aciune
politică, intenia ﬁind de a ajuta minorii care nu au
posibilitatea să ﬁe ajutai cu meditaii. „Nu este
adevărat, nu am folosit copiii într-un campanie a
partidului. Am încercat pentru membri USR Olt, a fost
ceva intern. S-a inut o meditaie la engleză. O parte
dintre ei sunt copiii membrilor de partid. Nu este o
aciune politică. Mi se pare că este chiar o aciune

frumoasă,pentru a ajuta copiii unor membri USR care nu
au posibilităi ﬁnanciare pentru meditaii”,a spus Bădici.
Reprezentanii DGASPC Olt au conﬁrmat că au
primit o reclamaie ce îlvizează pe Fănel Bădici și spun că
vor face veriﬁcări în acest caz. Pe grupul de socializare,
președintele USR Slatina, Dan Gheorghe, l-a întrebat pe
Fănel Bădici dacă minorii fac parte din familii
defavorizate. Bădici a refuzat să răspundă și l-a blocat
pentru 30 de zile în grupul de socializare al USR Olt.
Florentina Ștefan Ciobanu

Primăria Corabia, omagiu
adus lui Ion Oblemenco
Autorităile locale din orașul Corabia i-au adus un omagiu
„Tunarului din Bănie”, mare personalitate născută în orașul de la
Dunăre.
Astfel,Primăria Corabia a amplasat bustul lui Ion Oblemenco,în parcul Carol I,în
vecinătatea sălii de sport Lulu Stănescu și a complexului sportivSan Siro.Opera a fost
realizată de sculptorul corăbian Emilian Nuu.
Ion Oblemenco s-a născut la Corabia la data de 13 mai 1945. În orașul natal a
descoperit bucuria de a juca fotbal. A urmat junioratul la Craiova, în „B”, între anii
1960-1964. În următorii doi ani a evoluat pentru Rapid, unde debutează pe prima
scenă fotbalistică și joacă doar8 meciuri,înscriind 3 goluri.
În ’66, revine acasă, Știina ﬁindu-i destinul pentru anii unui glorios regal
fotbalistic.
A antrenat următoarele echipe: Chimia Râmnicu Vâlcea, FC Olt Slatina,
Sportul Muncitoresc Slatina,PanduriiTârguJiu și Progresul Corabia.
Ion Oblemenco a marcat 167 de goluri pentru Universitatea Craiova în 264 de
partide jucate și a fost de 4 ori golgheterul României (1966/67, 1969/70, 1971/72,
1972/73).
Florina Dinu
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Poliiștii amenină cu proteste și cu refuzul de a veriﬁca
certiﬁcatul verde
Reprezentanii Federaiei Sindicatelor Naionale
ale Poliţiștilor și Personalului Contractual din România
au transmis o scrisoare deschisă prin care solicită
creștereaveniturilorîncepând cu 1 ianuarie 2022.
Poliiștii cer ca în noul Program de guvernare
pentru 2022 să ﬁe introdusă aplicarea Legii 153/2017
prin care veniturile lor cresc, actualizarea normei de
hrană, decontarea voucherelor de vacană, actualizarea
sporului de suprasolicitare neuropsihică, prevăzut în
Legea 153/2017, la nivelul de 20 la sută, dar și indexarea
pensiilor militare de stat, cu rata inﬂaiei, pe anii 2019 si
2020,așa cum aceasta este stabilită de INS,anual.
Liderul Sindicatului Naional al Poliiștilor și
Personalului Contractual, Filiala Olt, Cristel Iou, a
precizat că nu sunt bani de salarii până la ﬁnalul anului.
„Ne pregătim de proteste, pentru că, în ultima perioadă,
se întâmplă lucruri la nivel guvernamental sau nu se
întâmplă lucruri, deja partea de învăământ și partea
sanitară sunt îngrijorate pentru că nu există fondurile
necesare asigurării salariilor.Noi aveam aceste informaii
încă de luna trecută. Este o practică în ultimii 10 ani,
recunoscută chiar la nivelul ASE București, de a nu face
bugetul pe cele 12 luni. Guvernul interpretează anul ca
ﬁind compus din 10 luni, la ﬁnal de an rămân fonduri
necheltuite, fonduri pe care le introduc în Fondul de
rezervă al primului ministru,care dispune discreionar cu

privire la acești bani. Suntem nemulumii că Legea
153/2017 care nu se aplică,ceea ce înseamnă salarizare la
nivelul minim de 2.500 de lei.Există o Hotărâre de Guvern
care spune că de la 1 ianuarie salariulva crește la 2.600 de
lei”,a spus Iou.
Poliiștii spun că dacă solicitările lor nu vor ﬁ luate
în seamă, protestele vor ﬁ declanșate pe perioadă
nedeterminată.Mai mult de atât,oamenii legii vor refuza
să veriﬁce certiﬁcatul verde și să desfășoare misiuni

speciﬁce COVID, invocând că nu sunt caliﬁcai pentru
acesttip de aciuni.
„Vă aducem la cunoștină că, în cazul unui răspuns
nefavorabil din partea dumneavoastră sau al
neimplicării, în timp util, în soluionarea acestor
revendicări – pe care le-am adus la cunoștina
Administraiei Prezideniale, a ministrului Afacerilor
Interne, a Guvernului și a Parlamentului, de nenumărate
ori, pe parcursul acestui an, dar și a celor anteriori -, în
condiiile în care misiunile pe care ni le-ai pus în sarcină
au crescut exponenial, din martie 2020, deﬁcitul de
personal operativ s-a adâncit,iar preurile utilităilor și al
coșului minim au crescut disproporionat cu veniturile,
vom ﬁ nevoii să declanșăm proteste la nivel naional,pe
o perioadă nedeterminata, în paralel cu atacarea în
Justiie și refuzul de a efectua misiuni speciﬁce
pandemiei (refuzul veriﬁcării certiﬁcatului verde, refuzul
desfășurării misiunilorspeciﬁce COVID 19,pentru care nu
suntem caliﬁcai și avem o dotare logistică precară ori
insuﬁcientă, refuzul efectuării de ore suplimentare),
situaie careva conduce la blocarea Sistemului de ordine
publică, în condiiile în care Politia, Poliia de Frontieră și
alte structuri din MAI sunt un pilon de bază al siguranei
statului, comunităilor și populatiei!”, se mai arată în
scrisoare deschisă semnată de Biroul ExecutivFSNPPC.
Florentina Ștefan Ciobanu

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL,
cu sediul în Slatioara,jud.Olt angajează: sudori - 4 persoane,mașinist la mașini pentru terasamente - 2 persoane,confecioner montator structuri
metalice-4persoane.Cunoștinelimbaengleză,salariu atractiv.Relaiilatel:0349.417.336

TMK-ARTROMSASLATINASCOATELACONCURS1POST
DESTRUNGAR: (codCOR:722413 )

Pierdut carte de intervenii pentru casa de marcat

Cerinteobligatorii:

NOVOCOVSCHI SRL. O declar nulă.

- studii medii (liceu sau scoala profesionala), caliﬁcare de strungar / prelucrator
prin aschiere ;
- abilitati de comunicare,lucru in echipa;
- seriozitate,perseverenta si dorinta de a invata lucruri noi ;
- lucru in 3 schimburi inclusivsambata si duminica cu libere aferente ;
- minime cunostinte de operare calculatorpentru introducere date.
Activitati principale pentru postul de strungar:
-receptia probelorprelevate pentru incercari de laborator;
-asigurareatrasabilitatii probelorprin marcarea cu markersau prin poansonare;
-activitati de debitare pe utilaje precum ﬁerastrau,strung,freza ;
-introducerea datelorde identiﬁcare in computer;
Concursul va ﬁ sustinut sub forma unei probe de lucru la sediul TMKARTROM,
str.Draganesti nr.30.Data concursuluiva ﬁ comunicata ulteriorcandidatilorcare si
-au manifestatinteresul prin depunereacv-ului.

Dosaruldeinscrieretrebuiesacontinaurmatoareledocumente:
1.CVmodelTMKla sediul societatii sau la adresa :
http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc
2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in
recrutarea personalului la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV :
http://www.tmk
-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate
la adresa: http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelorpersonale în cadrul procedurii de recrutare /
selecie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe site-ul societatiiAnexa la CV :http://www.tmk
-artrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdf
Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 0372.498.193.
DIRECTOR GENERAL, ING. ADRIAN POPESCU

model ADPOS M, cu seria DP 10002293, a ﬁrmei SC

Subsemnatul Iancu Gheorghe Cristian, din comuna
Bobicești, declar pierdut documentul de înregistrare sanitarveterinară pentru vânzarea directă pentru produse primare,
de origine animală, cu nr. 319 din 13.07.2009. Îl declar nul.
Vizitiu Nicolae, declar pierdut document de înregistrare
sanitar-veterinară, nr. 1027/23.03.2012. Îl declar nul.
ZAMOSTEANU DAVID, pierdut legitimaie student, eliberată de
Universitatea Politehnica București, Facultatea Inginerie Electrică,
O declar nulă.
Pierdut certiﬁcat clasiﬁcare apartamente de închiriat, pe
numeleAMBIENT2020,cu nr.23055/27.04.2021.Îl declarn ul.
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere
a acordului de mediu
COMUNA CEZIENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDEREA SURSEI DE ALIMENTARE CU APA,
COMUNA CEZIENI, JUDETUL OLT”, propus a ﬁ amplasat încomuna Cezieni, sat Cezieni,
judeul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediul A.P.M.Olt din Slatina,
str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul primăriei Cezieni, str. Dumitru Cezianu, nr. 71,
judetul Olt,în zilele de luni -vineri,între orele 900- 1400.Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediulAgenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.
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Casa memorială „Iancu Jianu”va ﬁ redată
vizitatorilor anul viitor
Casa Memorială
“ I a n c u J i a n u ”, î n c h i s ă
publicului larg de 12 ani de
zile, va ﬁ redată vizitatorilor
anul viitor conform
declaraiilor domnului Ion
Doldurea, primarul
municipiului Caracal.
Administraia locală a decis
să ﬁnalizeze ultimele 10
procente rămase din
lucrările de reabilitare
începute în anul 2009
conform proiectului ﬁnanat
prin Oﬁciul Naional al
MonumentelorIstorice.
Lucrările prevedeau atât
reabilitarea clădirii,a spaiului
expoziional, dar și amenajarea
incintei în care se aﬂă

complexul muzeal și aveau ca
termen de execuie 12 luni.
Numai că după mai multe
întreruperi repetate, ba din
cauza fondurilor, ba datorită
neânelegerilor apărute între
constructor și ﬁnanator, întrun ﬁnal lucrările au fost sistate.
Administraia Doldurea a
hotărât să ﬁnalizeze aceste
lucrări anul viitor din donaii,
fără să mai apeleze la O.N.M.I,
sau la bugetul local.
„Am propus colegilor din
Primărie, să realizeze un
program și să deschidă un cont
de donaii publice pentru ca
acest obiectiv deosebit de
important pentru istoria
acestei localităi să ﬁe ﬁnalizat
din donaii publice. Am avut în
vedere modelul Teatrului

Naional care în urmă cu 120 de
ani când a fost construit, nu a
participat cu fonduri nici Statul
Român, nici Prefectura, nici
Primăria,el a fost făcut doardin
donaii publice. Costurile nu
sunt foarte mari pentru a
ﬁnaliza proiectul de la Casa
Memorială „Iancu Jianu”, dar
vreau să văd care este cu
adevărat dragostea oamenilor
pentru istoria acestui oraș”, a
declarat Ion Doldurea,primarul
municipiului Caracal.

Masivă și având o formă
deosebită stil culă boierească,
casa a fost construită de
paharnicul Costache Jianu,
tatăl lui Iancu, pe la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, ﬁind o
construcţie cu parter, etaj și o
pivniţă. Restaurată dupa
planurile arhitectului R.Mariani,
a devenit „Casa memoriala
I a n c u J i a n u ”, u n u l d i nt re
punctele muzeistice de atractie
din Caracal. Inaugurarea ei s-a
facut la 29 septembrie 1959, iar

primul vizitator a fost un
stranepot al haiducului din
ramura Jienilor de la Falcoi, pe
nume Petrescu Stelian.
Pe 14 decembrie 2019 în
fa a C a s e i M e m o r i a l e , î n
prezena unui public numeros,
autorităile locale au dezvelit
bustul haiducului Iancu Jianu.
Bustul din bronz masiv realizat
de scluptorul Marcel Voinea, a
fost donat Caracalului de
actualul primarIon Doldurea.
Doru Tudor

Primăria Municipiului Caracal,
îndemn către cetăeni
Autorităile locale din Municipiul Caracal îi
îndeamnă pe cetăeni să arboreze drapelul
Naional al României în loc vizibil, pentru a marca
Ziua Naională, ziua Unirii de la 1918: „Pentru a
marca Ziua Naională, ziua Unirii de la 1918, îi
invităm pe toi cei ce simt și iubesc românește să
arboreze Drapelul Naional al României în locvizibil,
la poartă, la intrările în blocuri, la balcoane, la
intrările în spaii comerciale, ca simbol al
importanei acestei zile pentru poporul român.” au
declarat autorităile locale.
Ziua Naională a României este sărbătorită la
1 decembrie,iaraceastă dată,stabilită printr-o lege
promulgată în 1990, marchează un moment
important din istoria românilor, cel în care Marea
Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei
cu România,în 1918.
Florina Dinu

