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Fiul cărui fost SRI-ist din Olt face afaceri
de miliarde cu statul?

Slătineanca Eugenia Nicolae,
pentru colaborarea cu faimosul
Puya.

IPJ Olt: Cât este
amenda pentru șoferii
care nu au anvelope
de iarnă
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la Dăneasa. Un elev
a ajuns la spital
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4.315 de slătineni
vor primi în acest an
tichetele sociale din
partea Primăriei
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Chesnoiu ia atitudine după
ce Azomureș a anun�at că oprește produc�ia
de îngrășăminte!
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Elevul de la Școala
nr. 3 din Slatina,
rezultat negativ
la testul PCR

Fermierii
olteni,
termen
până pe 31
decembrie,
pentru a depune
cererile de acord
pentru subven�ia
la motorină
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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!

Angajez doamnă pentru îngrijire a două persoane imobilizate
la pat,în Slatina.Rela�ii la telefon: 0761.806.686.

Societate de construc�ii angajează șofer autobasculantă și
șoferautobasculantă (balenă).Rela�ii la telefon: 0744321933

SC angajează muncitori în domeniul construc�iilor, califica�i și
necalifica�i.Program de lucru 8 ore/zi,salarii motivante.

Rela�ii la telefon: 0721773120 / 0733087526

Societate de construc�ii angajează personal departament
tehnic. Cerin�e: studii superioare profil real / economic, cunoștin�e
MS Office (excel, word), disponibilitate pentru învă�are întocmire
situa�ii de lucrări. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail:
smartbillcontab@yahoo.com. Rela�ii la telefon: 0745663679.

SC angajează: motostivuitorist; lucrător comercial; gestionar
depozit; șofercateg.B; manipulant. Rela�ii la telefon: 0728286707

Societate de construc�ii angajează personal pentru execu�ie
lucrări alimentare cu apă și canal: instalatori; muncitori; maistru;
inginer.Condi�ii salariale avantajoase!

Rela�ii la telefon: 0744.321.933.

SC angajează tehnician maseur sau kinetoterapeut (fată).
Program de lucru 8h,mediu de lucru plăcut,salariu fix.

Rela�ii la telefon: 0755319055. CV-urile se trimit pe adresa de
email: aqua_exclusive_team@yahoo.com.

Firmă de pază angajează: agen�i cu și fără atestat (salariu
atractiv,avantaj permis auto); agen�i interven�ie; dispecercentru de
alarmă; contabil – economist; director comercial; electrician –
tehnician.Rela�ii la telefon: 0249.432.616; 0788.502.497.

Firmă de colectare deșeuri industriale angajează: mecanic și
operator utilaje (vola, fuchs, stivuitor, utilaje industriale); muncitori
necalifica�i; Se oferă salariu atractivși bonuri.

Detalii la sediul firmei din Slatina, str. Constructorului, nr. 3 sau
la telefon: 0756.196.981 sau CVla adresa: macolect@yahoo.com.

Angajam personal cură�enie. Program 8 ore/zi , 2 zile libere.
Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str.Arcului 49A(după ora 12°°).

Angajăm barman - ospătar(fete) cu experientă,program 8h/zi,2
zile libere/săptămână,salariu net (în mână) 2.000 ron plus bonusuri.

Rela�ii și interviuri la adresa noastră, strada Arcului, nr. 49 A,
Slatina,de mar�i până sâmbătă,între orele 12°°-20°°.

SC angajează manipulan�i.Program: 8 ore/zi,de luni până vineri.
Salariu net 2.100 lei.Rela�ii la telefon: 0725991899

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

S C A M A B I P M O T O R S , fi r m ă d e b o b i a n j
motoare/transformatoare electrice, angajează bobinatori și
muncitori necalifica�i.Rela�ii la telefon: 0754050319

SC angajează: operator linie tehnologică în domeniul
panifica�iei; vânzător magazin carne; 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 2.000 lei. Rela�ii la
telefon: 0723359789

Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: operatorCNC;
frezori; sudori Mig Mag; lăcătuși mecanici și confec�ii metalice;
muncitori necalifica�i. Program de lucru L-V, orele 08°°-16 °.Salariu
net (în mână) între 2.400 lei – 3.400 lei.

Rela�ii la telefon: 0730555583 / 0753450450.

Firmă de distribu�ie angajează șoferi livratori și gestionar.
Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str. Recea, nr. 8 sau la numărul de
telefon: 0744699530.

SC angajează gestionar cu experien�ă în domeniu. Cerin�e:
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 Rela�ii
la telefon: 0249.410.331.

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.

Angajăm asistent farmacie veterinară. Societate de distribu�ie
medicamente veterinare / hrană și furaje animale angajează asistent
farmacie veterinară. Cerin�e: experien�a în domeniu constituie
avantaj.Rela�ii la telefon: 0727.023.553.

Caut bonă cu experien�ă
pentru băie�el de 2 ani, pe
termen lung. Salariu atractiv.
Rela�ii la telefon: 0766.444.138.

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

Angajez doamnă pentru îngrijire bătrână (în Slatina). Rela�ii la
telefon: 0763957015

SC OLT METAL SA angajează: muncitor necalificat; sudor
oxigaz; șofer macara cu graifer; deservent utilaj de încărcare fier
vechi.Rela�ii la numărul de telefon: 0762.227.68.

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°°).

Societate comercială angajează muncitori califica�i și
necalifica�i pentru spa�ii verzi. Activitatea se desfășoară pe raza
municipiului Slatina.

Rela�ii la telefon: 0784010927 sau la sediul nostru din str.
TudorVladimirescu,nr.169A.

SC angajează și califică la locul de muncă: turnător piese
aluminiu sub presiune; ajustori / șlefuitori piese aluminiu; mecanici
între�inere repara�ii.Oferim salarii atractive.

Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr.
17 C sau la numărul de telefon: 0744.512.655.

Sală de jocuri angajează operatoare. Ești la început de drum,
vrei să te dezvol�i din punct de vedere profesional, dar în același
timp ai nevoie de un program flexibil?! Noi î�i oferim posibilitatea
aceasta plus independen�a financiară și un mediu plăcut alături de
o echipa tânăra și dinamica. Oferim: salariu atractiv, perioadă de
training și acomodare.Rela�ii la telefon: 0762.402.256.

Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: operator
CNC; frezori; sudori Mig Mag; lăcătuși mecanici și confec�ii
metalice; muncitori necalifica�i. Program de lucru L-V, orele 08-16.
Salariu net (în mână) între 2.400 lei – 3.400 lei. Rela�ii la
telefon:0730555583 / 0753450450
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Poli�iștii olteni au efectuat o serie
de recomandări conducătorii auto, în
acest sezonul rece. Oamenii legi spun că
șoferii trebuie să fie pruden�i atunci când
circulă pe o șosea acoperită cu lapovi�ă,
ghea�ă sau ninsoare.

„ Î n c o n d i ţ i i l e p r o d u c e r i i u n o r
fe n o m e n e c e p ot afe c t a s i g u ra nţ a
circulaţiei rutiere (lapoviţă, ninsoare sau
vânt puternic), Inspectoratul de Poli�ie
J u d e � e a n O l t r e c o m a n d ă , a t â t
conducătorilor de vehicule, cât și pietonilor
să manifeste maximă prudenţă în trafic și să
respecte regulile de circulaţie. Poliţiștii
olteni recomandă tuturor conducătorilor de
autovehicule să circule cu viteză adaptată
permanent condi�iilor meteo-rutiere, să
adopte o manieră preventivă de condus și
să respecte indica�iile poli�iștilor rutieri
afla�i în trafic”, au transmis reprezentan�ii
IPJ Olt.

Totodată, este important ca mașinile
să fie echipate cu anvelope de iarnă.

„Echipa�i autovehiculul cu anvelope
c o re s p u n z ăt o a re a n ot i m p u l u i re c e
deoarece în condi�iile unui carosabil umed
(acoperit cu zăpadă, ghea�ă, polei sau
mâzgă), distan�a totală de frânare se
mărește considerabil, până aproape de
dublare. Iar dacă la această situa�ie se mai
adaugă și pneurile uzate, un eventual
accident de circula�ie devine iminent. Codul
Rutier prevede faptul că anvelopele de iarnă
sunt obligatorii oricând se circulă pe
drumurile publice acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei, indiferent de data din
calendar”,se mai arată în comunicatul remis
de IPJ Olt.

Legisla�ia prevede sanc�ionarea
conducerii autovehiculului pe drumurile
publice acoperite cu zãpadă, gheaţă sau
polei,fără ca acesta să fie dotat cu anvelope
de iarnă, iar în cazul autovehiculului de
transport marfă cu o masã totală maximã
autorizată mai mare de 3,5 tone și al
autovehiculului de transport persoane cu

mai mult de 9 locuri pe scaune,inclusiv cel al
conducătorului auto, fãrã ca acestea sã fie
echipate cu anvelope de iarnã pe roţile
axei/axelor de tracţiune sau fãrã a avea
montate pe aceste roţi lanţuri sau alte
echipamente antiderapante omologate,
nefăcându-se referire la o anumită perioadă
a anului.

Amenda pentru fapta men�ionată mai
sus este prevăzută în clasa a IV-a de
sanc�iuni, de la 9 la 20 puncte-amendă,
respectiv între 1.305 și 2.900 lei, iar
sanc�iunea contraven�ională este înso�ită și
de măsura re�inerii certificatului de
înmatriculare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a
fost modificată Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe
d r u m u r i l e p u b l i c e , re p u b l i c at ă , c u
modificările și completările ulterioare,
introducându-se obligativitatea dotării cu
anvelope de iarnă,care au fost definite la art.
6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate

conform Directivei 92/23/CE a Consiliului
din 31 martie 1992, privind pneurile
autovehiculelorși ale remorciloracestora.

Astfel, pentru a fi acceptate ca
anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie
inscrip�ionate cu unul dintre simbolurile
„M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include
în această categorie anvelopele marcate
numai,,all seasons”.

D e a s e m e n e a , p o l i � i ș t i i r u t i e r i
recomandă:

– să evita�i ac�ionarea bruscă a
mecanismelor de direc�ie și frânare și să
folosi�i cu precădere frâna de motor;

– să adaptaţi viteza permanent la
condiţiile de drum (carosabil umed,acoperit
cu polei,zăpadă sau gheaţă);

– să circulaţi cu o viteză care să nu
depășească 30 km/h în localităţi, sau 50
km/h în afara lor, când partea carosabilă
este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă
bătătorită,mâzgă sau piatră cubică umedă;

Florentina Ștefan Ciobanu

Bărbat din Piatra-Olt,
amendat pentru
nerespectarea
carantinei

Un bărbat din orașul Piatra-
Olt a fost găsit de poliţiști în afara
locuin�ei deși se afla în carantină.
Acesta a fost sancţionat cu
amendă învaloare de 1.200 de lei:

„Un bărbat,învârstă de 38 de
ani, din orașul Piatra-Olt, aflat în
carantină, a fost găsit de poli�iștii
din cadrul Poli�iei orașului Piatra-
Olt în timp ce se afla pe strada
Florilordin localitate.

Acesta a fost sanc�ionat
contraven�ional cu amendă în
valoare de 1200 de lei, fiindu-i pus
în vedere să respecte măsurile
dispuse de autorită�ile sanitare.”
transmite IPJ Olt.

Florina Dinu

IPJ Olt: Cât este amenda pentru șoferii
care nu au anvelope de iarnă
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Compania de Apă Olt, recomandări pentru clien�i
Compania de Apă Olt recomandă

utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru
preîntâmpinarea problemelor legate de
r i s c u l d e î n g h e � a l i n s t a l a � i i l o r ș i
amenajărilor aferente alimentării cu apă.
Pentru a diminua la minimum neplăcerile
cauzate de aceste probleme, reprezentan�ii
CAO fac următoarele recomandări:

- în scările de bloc, ferestrele și ușile
trebuie să fie închise și verificate, periodic
sau înlocuite, acolo unde este cazul, pentru
a evita fenomenul de îngheţ. Conductele de
apă au nevoie de un strat protector termic
împotriva îngheţului, astfel de materiale

speciale pentru izolat conducte găsindu-se
în magazinele specializate. Apometrele

trebuie izolate cu materiale termoizolante,
iar pentru cele care sunt montate într-un
cămin trebuie să existe capac care se
închide etanș.Și branșamentul de apă expus
temperaturilor negative trebuie izolat
corespunzător pentru a nu îngheţa în
perioada de iarnă.

- cetă�enii care locuiesc la case să
verifice și să izoleze robineţii din curte,
respectiv căminele de apometru. În cazul în
care,clien�ii lipsesc mai mult de la domiciliu,
este necesară golirea instala�iei interioare
de utilizare apă.

Florina Dinu

Un gorjean,prins cu 114
de km/h,pe un sector
de drum cu limita
de 50 de km/h,în Olt

Un gorjean a fost depistat de
p o l i � i ș t i i o l t e n i î n t i m p c e
conducea un autotur ism pe
Drumul Na�ional 65 – European
574, în localitatea Negreni, cu o
viteză de 114 de km/h, pe un sector
de drum cu limita de 50 de km/h:

„Un bărbat, de 32 de ani, din
jude�ul Gorj, a fost depistat de
poli�iști, în data de 04 decembrie
a.c., ora 08:21, în timp ce conducea
un autoturism pe Drumul Na�ional
65 – European 574, în localitatea
Negreni , fiind înregistrat de
aparatul radar cu o viteză de 114 de
km/h, pe un sector de drum cu
limita de 50 de km/h.”se arată într-
un comunicat de presă. Șoferul a
fost sanc�ionat contraven�ional
cu amendă în valoare de 1.305 lei,
fi i n d u - i re� i n u t p e r m i s u l d e
conducere, în vederea suspendării
exercitării dreptului de a conduce,
pentru o perioadă de 90 de zile.

Florina Dinu
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Fermierii olteni, termen până pe 31 decembrie, pentru
a depune cererile de acord pentru subven�ia la motorină
Fermierii olteni, termen până pe 31 decembrie, pentru
a depune cererile de acord pentru subven�ia la motorină

Fermierii olteni au termen până
pe 31 decembrie să depună Cererile de
acord pentru finan�area schemei de
ajutor de stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură,
pentru anul 2022.

Documentele sunt depuse la APIA
Olt, iar acordul prealabil pentru finanţare
prin rambursare se emite în termen de
cel mult 20 zile lucrătoare de la data
limită de depunere a cererii. Pentru 2021,
APIA Olt a emis aproximativ 1.300 de
acorduri pentru subven�ia la motorină.

Persoanele fizice pot fi acceptate
ca poten�iali beneficiari ai prezentei
scheme dacă în termen de 60 de zile
lucrătoare de la data primirii notificării
privind acordul prealabil, dar nu mai
târziu de data depunerii primei cereri
trimestriale, se autorizează ca persoană
fizică autorizată sau întreprindere
individuală. Condi�iile de acordare în
funcţie de sectorul/sectoarele vegetal,
zootehnic și/sau îmbunătăţiri funciare în
care își desfășoară activitatea sunt:

a) să fie înscriși în Registrul unic de
identificare (RUI) al APIA (să deţină ID
fermier);

b) să fie înscriși în evidenţele APIA
cu suprafeţele de teren pe care le
exploatează sau în Registrul plantaţiilor
viticole,după caz;

c) să fie înscriși în Registrul agricol
c u s u p rafe�e l e a g r i c o l e afl ate î n
exploatare, inclusiv pentru spa�iile
protejate (sere și solarii), precum și cu
e f e c t i v e l e d e
b o v i n e / o v i n e / c a p r i n e / p o r c i n e /
păsări/famili i de albine/viermi de
mătase,după caz;

d) să fie înregistraţi în Registrul
naţional al exploataţii lor (RNE) al
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

și pentru Siguranţa Alimentelor sau să
deţină document de înregistrare/
autorizare sanitară veterinară pentru
porci/păsări/familii de albine/viermi de
mătase,după caz;

e) suprafeţele de teren pe care le
exploatează să fie de minimum un hectar
inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să
fie de cel puţin 0,3 ha,iar în cazul serelor,
solarelor, viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi,
suprafa�a parcelei agricole trebuie să fie
de cel pu�in 0,1 ha și/sau după caz, să
de�ină un număr minim de animale.
Pentru legume cultivate în sere și solare,
pentru care se acordă schema de sprijin
cuplat, suprafa�a minimă a exploata�iei
este de 0,3 ha, iar suprafa�a minimă a
parcelei este de 0,03 ha. Prin excep�ie,
pentru ciuperci sa iau în considerare
suprafe�ele din adeverin�ele emise de
primării.

f ) să exploateze/să deţină/să
crească animale/păsări/famili i de
albine/viermi de mătase în vederea
obţinerii producţiei agricole pentru care
solicită ajutorul de stat;

g) să utilizeze instalaţii de irigat
acţionate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil se
d e p u n e î n s o ţ i t ă d e u r m ăt o a re l e
documente:

a) c o p i e a d o c u m e nt e l o r d e
i d e nt i t at e ș i a d o c u m e nt e l o r d e
înregistrare;

b) adeverinţă eliberată de Primarie
c u s u p rafe�e l e a g r i c o l e afl ate î n
exploatare, inclusiv pentru spaţi i
p r o t e j a t e / c u e f e c t i v e l e d e
animale/păsări/familii de albine/viermi
de mătase,după caz;

c) adeverinţă eliberată de către
Oficiul Na�ional al Viei și al Produselor
Vitivinicole pentru suprafe�ele cu vie,

după caz;
d ) s i t u a� i a s u p rafe�e l o r ș i a

structurii estimative a culturilor pentru
care solicită ajutorul de stat și/sau
produc�ia de ciuperci estimată;

e) copia documentului care atestă
înregistrarea/autorizarea sanitară
veterinară pentru porci/ păsări/familii de
albine/viermi de mătase,după caz;

f ) s i t u a � i a p r i v i n d c a l c u l u l
efectivului rulat /mediu estimat anual, în
f u n c � i e d e s p e c i e , î n t o c m i t ă d e
beneficiar;

g) dovada că sol ic itantul nu
figurează ca debitor la organizaţiile de
îmbunătăţiri funciare și federaţiile de
organizaţii de îmbunătăţiri funciare
î n s c r i s e î n R e g i s t r u l n aţ i o n a l a l

organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare,
precum și la Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă
și de electricitate,după caz;

h) copie de pe contractul de
irigaţii/furnizare a apei,după caz;

i) cantită�ile de motorină pentru
care se solicită ajutorul de stat sub formă
d e r a m b u r s a r e p e n t r u s e c t o r u l
îmbunătă�iri funciare;

j) angajamentul solicitantului
persoana fizică cu privire la autorizarea
ca persoană fizică autorizată sau
întreprindere individuală, conform OUG
n r . 4 4 / 2 0 0 8 , c u m o d i fi c ă r i l e ș i
completăr i le ulter ioare, conform
modelului anexa 5 din ordin.

Florentina Ștefan Ciobanu

Chesnoiu ia atitudine după ce Azomureș a anun�at că oprește
produc�ia de îngrășăminte!
Chesnoiu ia atitudine după ce Azomureș a anun�at că oprește
produc�ia de îngrășăminte!

Luni,6 decembrie,Azomureș a anun�at căva opri
temporar produc�ia de îngrășăminte.Această decizie
este luată din cauza pre�ului foarte mare la energie,
gaz natural și energie electrică.

În urma acestui anun�, ministrului Agriculturii,
Adrian Chesnoiu, a anun�at că acest subiect îl
interesează în mod direct și va căuta solu�ii pentru a
proteja munca fermierilor și pentru a preveni scăderea
produc�iei agricole:

„Sistarea temporară a produc�iei de îngrășăminte a
principalului producător de ferti l izan�i pentru
agricultură,Azomureș,mă preocupă în mod direct.

Împreună cu colegii din Minister căutăm solu�ii
pentru a proteja munca fermierilor, a preveni scăderea

produc�iei agricole și a limita scumpirea produselor
agricole primare din recolta anului viitor. Din datele
specialiștilor, abandonarea fertilizării de bază cu azot ne
va aduce pierderi în recolta viitoare de circa 30%. Voi
propune Guvernului o serie de măsuri urgente care să
vină în sprijinul fermierilor pentru protejarea muncii lor și
pentru men�inerea produc�iei agricole la un nivel care să
acopere necesarul de consum al popula�iei.Solu�ii sunt și
vor fi puse rapid în aplicare pentru a le oferi fermierilor
stabilitate, iar românilor acces la produse românești, la
pre�uri rezonabile!”a precizat Chesnoiu

Florina Dinu.
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Scandal cu iz politic, la Dăneasa. Un elev a ajuns la spital
Este scandal cu iz politic în comuna Dăneasa,

jude�ul Olt. Totul a pornit de la o ceartă între doi elevi
din clasa a VI-a, ce a avut loc în curtea Școlii
Gimnaziale Dăneasa vineri, 3 decembrie. Un copil l-a
lovit pe un coleg al său cu o piatră în cap, minorul fiind
dus de profesorul de serviciu, ini�ial, la cabinetul
medical din comună, dar, pentru că medicul nu era, a
fost transportat la Camera de Primiri Urgen�e
Caracal, unde a primit îngri j ir i medicale de
specialitate.

Mama copilului a declarat că minorul este în afara
oricărui pericol, însă scandalul a izbucnit la un alt nivel.
Primarul din comuna Dăneasa, Nicolae Soare, îl acuză pe
profesorul de religie, cel care ar fi trebuit să-i
supravegheze pe elevi, de neglijen�ă. Scandalul dintre
primar (PSD) și profesorul de religie este unul mai vechi,
cel din urmă candidând pentru fotoliul de primar din
partea USR Olt.

Directorul Școlii Gimnaziale Dăneasa, Ion Stan, a
precizat că au fost luate toate măsurile în urma
incidentului de la finalul săptămânii trecute. „A fost un
incident între doi copii de clasa a VI-a, vineri, după ce au
terminat orele.Un copil l-a lovit pe un altul cu o piatră.Noi
am luat toate măsurile, i-am împăcat și pe copii și pe
părin�i. În primul rând,profesorul de serviciu a luat copilul
și l-a dus la dispensar, nu era doctorul acolo, l-a dus la
Urgen�ă la Caracal,unde i s-au pus două copci.Diriginta a
făcut ședin�ă cu părin�ii, am luat legătura cu ISJ Olt.
Copilul lovit vine la școală cu bicicleta, al�i doi colegi i-au
luat căpăcele de la bicicletă.Așa s-au luat la har�ă”,a spus
directorul unită�ii de învă�ământ.

Primarul din comuna Dăneasa, Nicolae Soare,
spune că elevii nu ar trebui să fie lăsa�i singuri în curtea
școlii, fără să fie supraveghea�i. Mai mult de atât, le cere
cadrelor didactice să-i supravegheze pe elevi în
microbuz, pe perioada în care aceștia sunt transporta�i
spre casă. „Profesorul de serviciu trebuia să-i
supravegheze. Nu este prima dată când se întâmplă
anumite incidente în școală. La o discu�ie cu cadrele

didactice, eu am propus ca profesorul de serviciu să
meargă cu microbuzul,să-i ducă pe copii.Nu este normal
să meargă doar șoferul cu 15 copii,pentru că el nu-i poate
supraveghea. Incidentul de vineri s-a întâmplat la finalul
orelor de curs, în curtea școlii, când elevii se duceau spre
microbuz. Dacă era un cadru didactic acolo, nu se
întâmplau astfel de incidente”, a spus primarul din
Dăneasa.

Dacă scandalul dintre elevi a fost aplanat,cel dintre
primarul social-democrat în func�ie, și liderul filialei USR
Dăneasa, Ionu� Bobea, profesorul de serviciu când s-a
întâmplat incidentul, arde mocnit de ceva timp. Liderul
USR Dăneasa are mai multe postări pe pagina sa de
socializare prin care îl denigrează pe actualul primar.

„Cadrul didactic ce era de serviciu, Bobea,
profesorul de religie și candidatul la func�ia de primar, în
repetate rânduri, din partea USR, este în dispută cu
actualul primar. Pe pagina de Facebook, profesorul îl
ponegrește pe primar. Problema este între domnul

Bobea și domnul primar. La o ședin�ă de luna trecută,
primarul și cu vicele au ieșit fără mască și domnul Bobea
i-a fotografiat, i-a pus pe Facebook, i-a dat pe la Parchet.
Este o nebunie între ei… Eu spun ca politică să se facă
doar în campania electorală, dar ei stau numai într-o
campanie”, au precizat surse care au dorit să-și păstreze
anonimatul. Șeful ISJ Olt, Victor Iacobescu, a vorbit și el
despre un conflict de natură politică între primar și
profesorul de serviciu, care este și liderul filialei Dăneasa
a USR Olt.„A fost o alterca�ie între doi elevi.Din ce în�eleg
eu s-a dat vina pe profesorul de religie. Este un scandal
mai vechi acolo, un conflict de natură politică. Am vorbit
cu directorul unită�ii de învă�ământ, lucrurile au fost
aplanate între elevi”,a spus Iacobescu.

Primarul din Dăneasa nu a dorit să comenteze
scandalul cu rivalul de la USR Olt, spunând doar că a fost
reclamat în repetate rânduri pentru lucruri care nu
corespund realită�ii.

Florentina Ștefan Ciobanu

Elevul de la Școala nr. 3 din Slatina,
rezultat negativ la testul PCR
Elevul de la Școala nr. 3 din Slatina,
rezultat negativ la testul PCR

Cadrele didactice și elevii Școlii
Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”
Slatina, spiridușii lui Moș Crăciun

Cadrele didactice și elevii Școlii
Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”
Slatina, spiridușii lui Moș Crăciun

În preajma sărbătorilor,
bunătate și generozitatea
celor din jur ies la lumină,
ofe r i n d u - l e u n s t ro p d e
fer ic ire celor mai pu�ini
norocoși . Astfel , cadrele
didactice și elevi i Școl i i
G i m n a z i a l ă „C o n s t a n t i n
Brâncoveanu” din municipiul
Slatina, înarma�i cu cele mai
frumoase cadouri au mers la
sediul Asocia�iei ”Fi�i Buni”
coordonată de părintele Ion
Iagăru din Caracal,pentru a se
alătura campaniilor umanitare derulate de acesta: „Ne-au vizitat la sediul
asocia�iei, înso�i�i de părin�i și cadrele didactice, elevii Școlii Gimnazială
„Constantin Brâncoveanu” din Slatina și ne-au adus: hăinu�e noi, ghetu�e noi,
jucării și rechizite noi, dulciuri și alimente… UN MUNTE DE FERICIRE! Vă
mul�umim! Fi�i binecuvânta�i!”a precizat părintele Iagaru.

Florina Dinu

Elevul din clasa a VI-a de la Școala nr. 3
Slatina este negativ la testul PCR privind
depistarea infec�iei cu virusul SARS-COV2.
Informa�ia a fost confirmată de șeful ISJ Olt,
profesorul Victor Iacobescu, care a precizat că
elevul se poate întoarce la cursuri.

Ini�ial, la testul de salivă de luni, 6
decembrie,acesta ieșise pozitiv.Se așteaptă în
continuare rezultatele celor trei elevi de la
Școala Deveselu, pentru care testele de salivă

au fost pozitive.
Reprezentan�ii ISJ Olt au precizat că și un

elev de la o unitate de învă�ământ din
Drăgănești-Olt a ieșit pozitiv la testele de
salivă efectuate luni după prânz.

Vom reveni cu amănunte priv ind
rezultatele analizelor de laborator pentru
ceilal�i elevi din jude� care au avut teste de
salivă pozitive.

Florentina Ștefan Ciobanu



6 www.gazetaoltului.ro e-mail: gazetaoltului@yahoo.com Nr. 257� � �6 08 Decembrie 2120 SĂNĂTATE

DSP Olt primește o nouă tranșă de vaccin
antigripal
DSP Olt primește o nouă tranșă de vaccin
antigripal

795 de persoane au donat sânge în cadrul campaniei demarate
de TMK-ARTROM Slatina

La nivelul jude�ului Olt, campania de
vaccinare împotriva temutului virus
chinezesc continuă atât în mediul urban,
cât și în mediul rural.Centrele devaccinare
din municipiile Slatina și Caracal, precum
și din orașele Balș, Corabia, Drăgănești-
Olt și Scornicești sunt deschise zilnic, în
intervalul orar 08:00 – 20:00. Totodată,
Centrul de vaccinare de la Unitatea
Militară 01252 Caracal este deschis de
luni pânăvineri,în intervalul 8:00 – 16:00.

Î n c a d r u l c a m p a n i e i „O r a ș u l
vaccinează satul”, echipe mobile de
vaccinare vor fi prezente, în perioada

următoare,în următoarele localităţi:
– marţi, 7 decembrie: Orlea, Gura

Padinii,Movileni,Potcoava;
– miercuri, 8 decembrie: Tia Mare,

VisinaVeche,Băbiciu;
– joi, 9 decembrie: Cilieni, Rusănești,

Cungrea;
– vineri, 10 decembrie: Grojdibodu,

Ianca,Teslui,Bălteni;
– sâmbătă, 11 decembrie: Giuvărăști,

Gârcov;
– duminică, 12 decembrie: Obârșia,

Brastavăţu.

În depozitul DSPOltva intra o nouă tranșă devaccin
antigripal, peste 14.600 doze ser împotriva gripei
urmând să ajungă în cabinetele medicilor de familie. „În
cursul zilei de astăzi, 7 decembrie,va intra o nouă tranșa
de vaccin gripal în Depozitul Antiepidemic al DSP Olt,
respectiv 14. 620 doze ce vor fi distribuite tuturor
cabinetelor de Medicină de familie”, se arată într-un
comunicat remis de DSPOlt.

Pentru sezonul rece 2021- 2022, DSP Olt a
catagrafiat 49.393 de persoane, considerate la risc și
care doresc să sevaccineze antigripal.

DSP Olt a mai primit 26.655 doze de vaccin gripal
tetravalent, produs biologic monodoză cu patru valen�e
VAXIGRIP TETRA, care a fost distribuit unită�ilor
medicalevaccinatoare.

Principalii beneficiari sunt:
- copii cu vârsta peste șase luni,personalul medical

și nemedical din spitale, din cabinetele de medicină de
familie personalul medico-sanitar din unită�ile medico-
sociale, personalul medical și nemedical din direc�iile de
sănătate publică, personalul medical și nemedical din
cadrul serviciilorde ambulan�ă jude�ene;

- persoanele adulte aflate pe listele medicilor de
familie;

- personalul implicat în asigurarea și men�inerea
capacită�ii opera�ionale a structurilor din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării
Na�ionale și al Serviciului Roman de Informa�ii.

Potrivit DSP Olt, începând cu sezonul rece
2021/2022, realizările la vaccinarea antigripală vor fi
introduse în Registrul Electronic Na�ional de Vaccinări

(RENV) de către ut i l izator i , accesând adresa
adul�i.renv.ro.

„Beneficiile utilizării RENV sunt: monitorizarea în
timp real a stocurilor de vaccin gripal, monitorizarea în
timp real a vaccinărilor efectuate, cât și posibilitatea
generării de raportare. Decontarea serviciilor de
vaccinare pentru medicii de familie se va face în baza
raportului generat din RENV”, se mai arată în
comunicatul citat.

Specialiștii din cadrul DSP Olt au anun�at că serul

împotriva gripei poate fi făcut în același timp cu vaccinul
anti-COVID. „Vaccinare antigripală poate fi efectuată
concomitent cu vaccinarea anti-Covid 19. Dacă cele
două produse nu au fost administrate simultan, nu se
impune un interval minim între cele două administrări”,
mai arată DSPOlt.

Vaccinul împotriva gripei este diferit de la un sezon
la altul, iar compozi�ia este stabilită de Organiza�ia
Mondială a Sănătă�ii.

Florentina Ștefan Ciobanu

Olt: campanii de vaccinare în orașe și în comune

795 de persoane s-au alăturat proiectului
demarat de către TMK-ARTROM în parteneriat cu
Centrul de Transfuzii Slatina. Dintre aceștia, 40
vor câștiga, prin tragere la sor�i, câte un premiu
constând în tichete cadou învaloare de 500 lei.

„Multumim tuturor celor care s-au alăturat
ini�iativei noastre, donatorilor, dar și membrilor

comunită�ii locale care au sprijinit proiectul
nostru, inclusiv prin promovare, pentru că
împreuna am reușit să facem acest cadou
semenilor noștri care au atât de mare nevoie de
sânge!”au declarat reprezentan�iiTMKARTROM.

Florina Dinu

Florina Dinu



7ACTUALITATE www.gazetaoltului.ro e-mail: gazetaoltului@yahoo.com Nr. 257� � �6 08 Decembrie 2120

SCANABELASUD CONSTRUCTSRL
inten�ionează să solicite la Administra�ia Na�ională a Apelor Române -

Administra�ia Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospădărire a Apelor Olt, aviz de
gospodărire a apelor pentru DECOLMATAREA RÂULUI OLT - AC. ARCEȘTI PRIN
EXTRAGEREADEAGREGATE MINERALE,comunaTeslui,jud.Olt.

Persoanele care doresc să transmită observa�ii, sugestii și recomandări se pot
adresa la: adresa solicitantului SC ANABELA SUD CONSTRUCT SRL cu sediul în com.
Șopârli�a,sat Șopârli�a,str.Principală,nr.24,jud,Olt,tel: 0729.023.894

- sediul Sistemului de Gospodărire aApelorOlt,din Slatina,str.Strehare�i,nr.156,
tel: 0249.430.103,fax 0249.434.201

SCANABELASUD CONSTRUCTSRL

Pistă de biciclete, în Pădurea Strehare�i
din Slatina
Pistă de biciclete, în Pădurea Strehare�i
din Slatina

SC FANIMEX COM SRL
inten�ionează să solicite la Administra�ia Na�ională a Apelor Române - Administra�ia

Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospădărire a Apelor Olt, aviz de gospodărire a apelor
pentru DECOLMATAREA RÂULUI OLT - AC. ARCEȘTI PRIN EXTRAGEREA DE AGREGATE
MINERALE,comunaTeslui,jud.Olt.

Persoanele care doresc să transmită observa�ii, sugestii și recomandări se pot adresa
la: adresa solicitantului SC FANIMEX COM SRL, cu sediul în comuna Găneasa, sat Găneasa,
jud.Olt,tel.: 0744.208.877.

- sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, din Slatina, str. Strehare�i, nr. 156, tel.:
0249.430.103,fax 0249.434.201.

SC FANIMEX COM SRL

Gramnea Olivia, nepoata răposatei Buză Rădi�a  fac apel către rudele supravie�uitoare ale răposatei să

mă contacteze la nr. de telefon 004915171566340, în vederea deschiderii succesorale.

Gramnea Olivia, nepoata răposatei Buză Rădi�a  fac apel către rudele supravie�uitoare ale răposatei să

mă contacteze la nr. de telefon 004915171566340, în vederea deschiderii succesorale.

4.315 de slătineni vor primi în acest an tichetele
sociale din partea Primăriei
4.315 de slătineni vor primi în acest an tichetele
sociale din partea Primăriei

Primăria municipiului Slatina anun�ă demararea ac�iunii de
distribuire a Tichetelor Sociale de Crăciun începând de mar�i, 7
decembrie, opera�iune ce se va derula prin intermediul Poștei
Române.

4.315 de slătineni vor primi în acest an tichetele în valoare de
100 lei cu ocazia Sărbătorilorde Iarnă.

Tichetele sociale, în valoare cumulată de 100 lei/beneficiar,
vor putea fi utilizate pentru achizi�ionarea de produse alimentare,
produse de cură�enie și igienă corporală sau a locuin�ei, produse
farmaceutice,articole de îmbrăcăminte și încăl�ăminte.

Beneficiarii vor putea valorifica tichetele sociale în cadrul
unui număr de 117 unită�i comerciale de pe raza municipiului. Lista
completă a acestor unită�i comerciale va fi comunicată împreună
cu tichetele sociale ce vor fi distribuite beneficiarilor. Totodată,
lista respectivă este atașată și prezentului comunicat,dar poate fi
consultată online și pe site-ul Primăriei municipiului Slatina –
www.primariaslatina.ro,rubrica”Informa�ii de interes public”.

Florina Dinu

Primăria Slatina a demarat lucrările de

reabilitare a drumului de 2.300 de metri

lungime ce străbate Pădurea Strehare�i din

Slatina.

Proiectul prevede amenajarea unor piste pentru
biciclete și pentru alergat. Reprezentan�ii DASIP Slatina,
institu�ie aflată în subordinea Primăriei Slatina, au
precizat că slătinenii se vor putea plimba în Pădurea
Strehare�i din primăvara anuluiviitor.

„Vorbim de o lucrare de 2.300 de metri lungime,
traseele existente și parcările de acces ce vor fi renovate.
Practic, se renovează drumul care străbate toată
pădurea, care intră dinspre strada Carol și iese spre
Cimitirul Strehare�i. Se sparge și se înlocuiește de la zero
cu material pietros și mixtură asflatică, pe care o vom
pune la primăvară. Por�iunea dintre cele două bariere,
cele care erau înainte,va fi una doar de plimbare,pistă de
bicicletă și pistă de alergare, întreaga por�iune fiind
iluminată. La primăvară, cel mai târziu la finalul lunii
aprilie vrem să terminăm. Acum săpăm și punem

material pietros, nu sistăm lucrările pentru că nu turnăm
asfalt. Vom turna asfalt la primăvară”, au declarat
reprezentan�ii DASIPSlatina.

Investi�ia se ridică la peste trei milioane de lei,
fondurile fiind din bugetul local.

Florentina Ștefan Ciobanu

Primăria Slatina a demarat lucrările de

reabilitare a drumului de 2.300 de metri

lungime ce străbate Pădurea Strehare�i din

Slatina.
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Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anun�at că în noul
Plan Na�ional Strategic (PNS) va fi implementată plata pentru
bunăstarea animalelorși în sectoarele bovin și ovin.

Anun�ul a fost făcut în cadrul emisiunii ”Agricultura la Raport” cu
Ovidiu Ghinea. În prezent, plă�ile pentru bunăstarea animalelor sunt
acordate doarpentru crescătorii de porci și păsări.

„Ca să vedem în realitate unde suntem, putem să ne uităm la
Olanda, care este al doilea cel mai mare exportator de produse
agroalimentare la nivel global, care produce pe 18.000 de euro plus
valoare pe hectar. România produce doar 375 de euro. Asta pentru că
politicile publice nu au fost coerente și sprijinul nu a mers către zonele
unde România are un poten�ial fantastic.Schimbăm abordarea în PNS-ul
viitor: va fi bunăstare și la bovine, și la ovine, pentru că avem poten�ial și
nu-l folosim.

De partea cealaltă, împreună cu fermierii vom construi programe
pentru creștereavacii de carne și de lapte în România,pentru că avem cu
ce să facem treabă, avem fermieri, avem pășuni, avem suprafe�e
vegetale unde putem să producem furaje,doarne trebuie direc�ionare”,a
precizatAdrian Chesnoiu în direct laAGROTV.

Florina Dinu

Slatineanca Eugenia Nicolae a lansat „Lie”
în colaborare cu faimosul Puya
Slatineanca Eugenia Nicolae a lansat „Lie”
în colaborare cu faimosul Puya

Pentru Municipiul Slatina se anun�ă un viitor
prosper în ceea ce privește handbalul. Spunem asta
după ce junioarele III de la CSM Slatina au ob�inut

locul 2 în cadrul ” Festivalul Sportului Brașovean”.
Evenimentul sportiv a avut loc la sfârșitul lunii
noiembrie, fiind un turneu amical de handbal la care
au luat startul 13 echipe din toată tara.

Micile slătinence au avut un parcurs perfect,
caștigand toate meciurile până în finală.

Echipele au fost împăr�ite în 4 grupe initiale,
CSM Slatina ob�inând urmatoarele rezultate:

CSM Slatina-LPS Pitești 47-14
CSM Slatina-CSM București 37-24
CSM Slatina – CSM Slobozia cu 41-21
CSM Slatina -ACALucian Bute Gala�i cu 32-28
CSM Slatina- Corona Brașovcu 24-28

Adrian Chesnoiu anun�ă noi plă�i APIA pentru
bunăstare la BOVINE și OVINE
Adrian Chesnoiu anun�ă noi plă�i APIA pentru
bunăstare la BOVINE și OVINE

Slătineanca Eugenia Nicolae își surprinde fanii
cu o piesă inspirată din cântecul “Lie Ciocârlie” al
Mariei Lătăre�u. Pentru acestă nouă bijuterie
muzicală,Eugenia a colaborat cu faimosul Puya.

„Piesa “Lie” ne aduce înapoi la origini și în
același timp trage și un semnal de alarmă asupra
situa�iei în care se află �ara noastră.Dorul de casă nu
este deloc străin românilor, dorul de muzica
noastră,de folclorul autentic și tradi�iile noastre.

Pentru refrenul cântecului m-am inspirat
dintr-o piesă de referin�ă din folclorul românilor“Lie
Ciocârlie”. Am scris acest refren gândindu-mă și la
povestea din spatele cântecului „Lie Ciocârlie” al
Mariei Lătăre�u.Este piesa mea preferată din folclor

și cu această ocazie am vrut să aduc și un omagiu
artistei Maria Lătăre�u.”, a mărturisit și Eugenia
Nicolae.

Florina  Dinu

Florina  Dinu

Locul 2 la „Festivalul Sportului Brașovean”,
pentru tinerele handbaliste de la CSM Slatina


