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Ce primărie din Olt este la un pas
de a fi executată silit?

Managerul Spitalului Slatina,
Angela Nicolae, pentru deschiderea
Centrului de Evaluare COVID.

Oltul, printre jude�ele
în care programul
de screening pentru
depistarea
hepatitelor virale
a fost lansat
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Sec�ia de Cardiologie a Spitalului Slatina,
închisă după apari�ia unui focar COVID.
Cazuri și la UPU Slatina
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Copil de 7
luni,
confirmat
cu SARS-
COV2,
internat la Spitalul
Slatina. În ce stare
este micu�ul
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Slatina, 654 de ani
de la prima atestare
documentară
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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!

Angajăm femeie pentru îngrijire bătrână, pe timp de noapte.
Salariu atractiv.Rela�ii la telefon: 0769221522

SC angajează muncitori în construc�ii. Oferim salarii
motivante.Rela�ii la telefon: 0721773120 / 0722405033

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 conducător auto categoria B+E pentru
autocamionetă 3,5 t + pompă beton.Rela�ii la telefon: 0745168082

SC angajează: gestionar în domeniul panifica�iei; femeie de
serviciu pentru fabrică de pâine; operator linie tehnologică în
domeniul panifica�iei;vânzătormagazin carne; șofer livrator– salariu
3.000 lei; muncitori califica�i și necalifica�i în domeniul panifica�iei,
salariu de la 2.000 lei.Rela�ii la tel : 0723 359 789 / 0727 772 880. . . . . .

SC angajează: gestionar depozit; operator PC; motostivuitorist;
șofercat.B și B,C,E; muncitornecalificat. elefon: 0728 286 707T . . .

Societate comercia lă angajează: șef departament
aprovizionare; ingineri constructori; maiștri pentru construc�ii și
instala�ii; operatori inspec�ie sistemvideo pentru apă și canalizare cu
instructaj în cadrul firmei (cunoștin�e operare PC); devizieri; lucrători
fermă piscicolă; femeie de serviciu.Rela�ii la te 0249 411 100 saulefon . .
la sediul firmei.

Angajăm femei și bărba�i pe postul de ambalator în fabrică de
mase plastice (sediul în Slatina – fostul UTALIM). Oferim: salariu de la
2.000 lei – 2.200 lei (în mână), program de lucru 8 ore/ zi, al 13 lea
salariu.Rela�ii la telefon: 0745 191 089. . .

Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: lăcătuși
mecanici și confec�ii metalice; sudor Mig Mag. Program de lucru L-V,
orele 08°°-16 °. Sâmbăta și duminica: LIBER. Salariu net (în mână)
între 2.400 lei – 3.400 lei.Rela�ii la telefon: 0730.55.55.83

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: 0249439671

SC angajează: economist – două posturi; strungar – un post;
team leader logistică - un post. CV-urile se pot depune la adresa
fabricii din Slatina, str. Crișan, nr. 31 G sau pe adresa de e-mail
office@delta-al.ro Rela�ii la telefon: 0249410331

Societate comercia lă
a n g a j e a z ă ș o f e r i
autobasculante.

Rela�ii la tel.: 0249.411.100.

Angajăm cu contract de
m u n c ă , p e p e r i o a d ă
nedeterminată: sudor Mig Mag.
Program de lucru L-V, orele 08°°-
16. Sâmbăta și duminica LIBER.

Salariu net (în mână) între
3.300 lei – 3.500 lei. Rela�ii la
telefon: 0730 555 583. . .

F i r m ă d e c o l e c t a r e
deșeuri industriale angajează:
mecanic utilaje (vola, fuchs,
stivuitor, utilaje industriale);
operator sta�ie de epurare. Se
oferă salariu atractiv și bonuri
de masă. Detalii la sediul firmei
din Slatina,str.Constructorului,
nr.3.

C V- u r i l e s e t r i m i t l a
adresa: .macolect@yahoo.com.

T . . .elefon: 0756 196 981

SC angajează: inginer
p r e l u c r ă r i m e c a n i c e ,
economist, operator presă,
stivuitorist, controlor calitate,
electrician, mecanic, sudor,
operator matri�erie. Se oferă
s a l a r i i a t r a c t i v e p e n t r u
personalul calificat. CV-urile se
depun la sediul fabricii din
Slatina, str. Crișan, nr. 31G, sau
p e a d r e s a d e e - m a i l :
o f fi c e @ d e l t a - a l . r o
Rela�ii la telefon: 0249 410 331. . .

S C a n g a j e a z ă :
motostivuitorist; lucrător
comercial; gestionar depozit;
șofer categ. B; manipulant.
Rela�ii la telefon: 0728286707.
Angajăm personal cu CM pe
următoarele posturi: lăcătuși
mecanici și confec�ii metalice;
muncitori necalifica�i. Program
de lucru L-V, orele 08°°-16 °.
Sâmbăta și duminica: LIBER.
Salariu net (în mână) între
2.400 lei – 3.400 lei. Rela�ii la
telefon: 0753 450 450. . .

Angajăm conducător auto
pentru autobasculantă trakker
(Scania). Rela�ii la telefon:
0768 785 252. . .

SC angajează recep�ioner cu atribu�ii de ospătar pentru
pensiune (Slatina).Rela�ii la telefon: 0762303558

SC angajează și califică la locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; prelucrători piese aluminiu; mecanic
între�inere; controlor tehnic de calitate. CV-urile se depun la sediul
firmei din Slatina,str.G Alexandrescu,nr.17 C. elefon: 0744 512 655. T . . .

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.

Angajăm: lucrător comercial; casier; șef magazin; economist
(șef birou control financiar); două posturi inginer agronom pentru
farmacie fitosanitară; două posturi asistent farmacieveterinară; un
post frizer canin; medic veterinar pentru farmacie veterinară. CV-
urile se trimit pe adresa de e-mail . Rela�ii: office_niego@yahoo.com
la telefon: 0724419960

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

Angajez doamnă pentru
îngrijirea a două femei, în Slatina
(la bloc). Program zilnic 07.30-
18.30. Duminica liber. Oferim
salariu motivant.

R e l a � i i l a t e l e f o n :
0769 221 522. . .
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Olt este al patrulea jude� în care
programul de screening pentru depistarea
hepatitelor virale a fost lansat. Lansarea
programului a avut loc miercuri, 19 ianuarie,
în Sala Europa a Consiliului Jude�ean Olt.
Printre cei prezen�i la eveniment s-au
numărat Cosmin Floreanu, subprefectul de
Olt; Virgil Delureanu, vicepreședintele
Consiliului Jude�ean Olt; profesor Dr. Liliana
G h e o r g h e – m a n a g e r u l P ro i e c t u l u i
L I V E ( R O ) 2 - S U D , m e d i c p r i m a r
gastroenterologie Institutul Clinic Fundeni;
profesor Dr. Ion Rogoveanu, coordonatorul
Centrului de Preven�ie Oltenia; dr. Mihai
Ungureanu,președinte SNMFOlt și al�ii.

Programul este implementat de
Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu
Asocia�ia

Română Anti-SIDA și este asigurat prin
efortul medic i lor de fami l ie afil ia� i
proiectului, din cele 12 jude�e: Argeș,
Călărași, Dâmbovi�a, Giurgiu, Ialomi�a,
Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedin�i,
Olt și Vâlcea. Lista medicilor de familie
afilia�i se poate vizualiza pe site-ul ARAS,
www.arasnet.ro. Afilierea medicilor de
familie la proiect, dar și a persoanelor
vulnerabile care trebuie îndrumate spre
testare se efectuează cu ajutorul Asocia�iei
Române Anti-SIDA (ARAS). Proiectul
reprezintă cea mai amplă campanie de
testare a hepatitelor virale care s-a
desfășurat vreodată în România, fiind
cofinan�at din Fondul Social European, prin
Programul Opera�ional Capital Uman 2014-
2020.

Prin proiectul LIVE(RO)-2-SUD se va
realiza testarea pentru hepatite virale a cel
pu�in

120.000 de persoane adulte (peste 18
ani) care au domiciliul în regiunile Sud
Muntenia

și SudVest Oltenia.
„Pandemia ne-a arătat mai mult ca

niciodată că preven�ia este cel mai bun
tratament în fa�a bolii. Din păcate, tot
pandemia parcă a re�inut bolnavul să se
adreseze spitalului de la primul simptom, de
aceea existen�a unor astfel de programe,
care se derulează prin intermediul medicilor
de familie, reprezintă un real beneficiu
pentru prevenirea, depistarea precoce și
tratarea la timp a hepatitelor virale de tip B,
C și D, mai ales ca acestea nu se manifestă
imediat. De aceea vă asigur de tot suportul
necesar derulării acestui program, de care
vor beneficii mii de olteni.” a declarat Virgil

Delureanu, vicepreședintele Consiliul
Jude�ean Olt.

În Olt,32 medici de familie vor efectua,
in următoarele luni, teste pentru depistarea
hepatitelorvirale B/D si C.Aceștia sunt:

1 Olt SLATINA CABINET MEDICAL DR
UNGUREANU MIHAI SRL

2 OltVisina CMI DR CIOBANUVIOREL
3 Olt SLATINA CM DR CIOLCA ANGELA

SRL
4 Olt COM SCHITU, SAT MOSTENI CMI

DR CRISTACHEVASILICA
5 Olt Brastavatu CM DR SPRICENATU

CRENGUTACATALINASRL
6 Olt Ipotesti DASIMED CLINIC

CONSULTSRL
7 Olt PotcoavaCABINET MEDICAL DE

MEDICINADE FAMILIE DR SECUVALERIASRL
8 Olt Dobroteasa CMI DR NEGRU

CONSTANTINA
9 Olt Verguleasa CMI DR ARGESANU

MARIA
10 Olt Valea Mare CMI DR POPA

CATALINA
11 Olt Valea Mare CMI DR POPESCU

ELENA
12 Olt Slătioara C.M.I. BUZĂRNESCU

CĂTĂLINA
13 Olt Grojdibodu C.M.I DR. CRISTEA

COSTEL
14 Olt Balș C.M.I. DR. NICOLAESCU

MARIANA

15 Olt Balș C.M.I.POPAMAGDA
16 Olt BUCINISU CMI.DR.MIHAILESCU

VALENTINA
17 Olt Schitu CMI TRASNEA ELENA

MARIANA
18 Olt Falcoiu CABMEDSTELSERB SRL
19 Olt CORABIACMI DR BALAN ILEANA
20 Olt Babiciu CMI DR GOANTADOINA
2 1 O l t G O S T A V A T U C M I D R

PIRVULESCU ELENA
22 Olt Sarbii-Magura CMI DR PETRE

DANIEL
23 Olt Garcov CMI DR MALAGEANU

CATALINAALEXANDRINA
24 Olt SLATINAS.C.SANAVITSRL
25 Olt Vulturesti CMI DR DIACONESCU

GABRIELASIBINA
26 Olt Bobicesti CMI DR DIACONESCU

NICOLITA
27 Olt Falcoiu CMI DR POPESCU IRINA

MANUELA
28 Olt Caracal CMI DR POPA JENI

MARINELA
29 Olt Rusanesti CMI DR PATRU

MARIUS
30 Olt Cilieni CMI DR PATRU ADINA

ELENA
31 Olt SLATINA CABINET MEDICAL DR

BOBOCEASRL
32 Olt SLATINA SC CABINET MEDICAL

DR BARBULESCU DANALIVIASRL2
Florina Dinu

Clubul Nautic
și deAgrement
„Plaja Olt”se închide

Oltul, printre jude�ele în care programul de screening
pentru depistarea hepatitelor virale a fost lansat
Oltul, printre jude�ele în care programul de screening
pentru depistarea hepatitelor virale a fost lansat

Luni, 24 ianuarie, Clubul Nautic
și de Agrement „Plaja Olt” va fi închis.
Programul va func�iona normal din
data de 25 ianuarie.

Reprezentanţii Clubului Nautic
au anun�at programul de Ziua Unirii
P r i n c i p a t e l o r R o m â n e . A s t fe l ,
facilităţile Clubului nu vor fi diponibile
în data de 24 ianuarie.

Florina Dinu

20 de medicamente noi, introduse pe lista celor compensate în România
20 de molecule noi au fost introduse pe lista medicamentelor

compensate de care beneficiază pacien�ii cu boli cronice din România,
printr-o Hotărâre de Guvern ce modifică și completează HG nr.
720/2008. Noile medicamente vor fi disponibile în două etape,
începând cu 1 februarie,respectiv 1 martie,pentru pacien�ii cu afec�iuni
oncologice, neurologice, cardiologice, dermatologice, endocrine,

pulmonare, digestive sau boli rare. „Începând cu data de 1 februarie
2022, pacien�ii vor avea acces la 20 de molecule noi care au indica�ii în
următoarele arii terapeutice: cardiologie, reumatologie, dermatologie,
boli pulmonare cronice (astm), hemofilie, oncologie, neurologie,
endocrinologie,unele boli rare,boli digestive.

Florina Dinu

Adrian CHESNOIU,
discu�ii cu ministrul
Mediului,Apelorși
Pădurilor,reprezentan�ii
ROMSILVAși ai
Asocia�iei Forestierilor
din România (ASFOR)

Adrian CHESNOIU, ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a
discutat mar�i cu Tánczos BARNA,
ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor,
ș i m i e r c u r i c u r e p r e z e n t a n � i i
ROMSILVA și ai Asocia�iei Forestierilor
din România (ASFOR) despre măsuri
de sprij in pentru agricultură și
silvicultură. Astfel, s-a discutat
d e s p re n o t i fi c a re a l a C o m i s i a
Europeană a schemelor de ajutor de
stat pentru împădurirea terenurilor
agricole finan�ate din Planul Na�ional
d e R e d r e s a r e ș i R e z i l i e n � ă ș i
posibilitatea alocării de fonduri din
Planul Na�ional Strategic pentru
achizi�ia de utilaje forestiere.

Alte subiecte abordate au vizat
lucrări le gestionate de ANIF, în
vederea sprijinirii fermierilor prin
s i m p l i fi c a r e a p r o c e d u r i l o r d e
autorizare a sistemelor de iriga�ii la
nivel de fermă dar și controlul integrat
al poluării cu nutrien�i.

Î n c o n t e x t u l i n t e r e s u l u i
exprimat de Banca Mondială de a
continua finan�area interven�iilor
pentru reducerea și controlul poluării
din sursă agricolă, Agen�ia Na�ională
Fitosanitară (ANF) va implementa
împreună cu specialiștii MMAP și
exper�ii Băncii Mondiale un amplu
proiect de monitorizare a utilizării
pesticidelor, ca răspuns la prevederile
europene tot mai ambi�ioase în
materie de reducere a utilizării
pesticidelor.

Gazeta Oltului
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Slatina, 654 de ani de la prima atestare documentarăSlatina, 654 de ani de la prima atestare documentară

Deputatul Florin Barbu: „Slatina este casa și familia mea,
este parte din inima mea”
Deputatul Florin Barbu: „Slatina este casa și familia mea,
este parte din inima mea”

Se împlinesc 654 de ani de la prima atestare
documentară a Slatinei, orașul fiind men�ionat pentru
prima dată într-un document oficial la 20 ianuarie 1368.

Istoricul Aurelia Grosu a explicat că privilegiul
comercial acordat negustorilor brașoveni prin care îi
scutea de vama de la Slatina reprezintă prima men�iune
documentară a orașului nostru.

„La 20 ianuarie 1368, voievodul Vladislav I (Vlaicu)
așeza Slatina în rândul localită�ilor importante din �ara
Românească. Privilegiul comercial acordat negustorilor
brașoveni prin care îi scutea de toată „vama noastră ” de
la Slatina reprezintă prima men�iune documentară a
orașului nostru.Slatina este al treilea oraș cavechime din
�ara Românească, după Câmpulung și Curtea de Argeș
capitale al �ării. Însă, mărturiile arheologice atestă o
locuire cu mult anterioară men�iunii documentare, incă
din neolitic (6 500 a. Hr). La mul�i ani, slătineni! Voi care
a�i înso�it Slatina pe drumul istoriei și ne-a�i lăsat nouă,
celor de azi, bogate învă�ăminte. La mul�i ani, Slatina de
mâine!”,a explicatAurelia Grosu.

Edilul Slatinei, Emil Mo�,va marca acest eveniment
prin premierea elevilor, profesorilor și sportivilor care au
înregistrat rezultate de excep�ie pe parcursul anului
trecut. „Astăzi se împlinesc 654 de ani de la prima
atestare documentară a orașului nostru.

Cu aceasta ocazie, Primăria Municipiului Slatina

continuă tradi�ia și ca în fiecare an,va premia excelen�a.
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor, sportivilor și
antrenorilor, care ne-au făcut mândri prin rezultate
excep�ionale pe care le-au ob�inut în cursul anului

anterior! Felicitări cuplurilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie și continuă să fie un model pentru genera�iile
viitoare!”,a scris primarul Slatinei,Emil Mo�.

Florentina Ștefan Ciobanu

La ceas de aniversar, când se împlinesc 654 de ani de la prima atestare documentară a Slatinei, deputatul
Florin Barbu urează cele mai sincere gânduri tuturor cetă�enilor șivestitul”La mul�i ani”.Pentru parlamentar,Slatina
înseamnă casa și familia sa:

”Slatina este orașul copilăriei și adolescen�ei mele! Slatina este primul meu loc de muncă și o via�ă în slujba
slătinenilor! Slatina este încrederea pe care mi-au acordat-o cei pe care îi reprezint în Parlamentul României! Slatina
este casa și familia mea, este parte din inima mea! La mul�i ani, Slatina! La mul�i ani, dragii mei slătineni!”a declarat
social-democratul.

Florina Dinu

Slatina – răsărind din Olt către �ară
La 20 ianuarie 2022, Slatina împlinește o frumoasă

vârstă. De obicei, unei femei frumoase și respectate nu i
se spune vârsta. Mai ales când aceasta se măsoară într-
un număr mai mare de ani, asocierea cu bătrâne�ea
devine flagrantă. Or, care femeie acceptă cu ușurin�ă să i
se spună că este bătrână?

Cu totul altfel stau lucrurile în legătură cu cele
nemuritoare. Făcând parte din această categorie, fiind
nemuritoare, Slatina nu s-ar supăra niciodată să i se
spună vârsta. Oricât de mul�i ani ar împlini la un moment
dat, nu înseamnă nimic în raport cu veșnicia. Sau, mai
bine zis, cu cât mai mul�i ani în dreptul ei, cu atât mai
întemeiată îi poate fi mândria în fa�a veșniciei.Așadar, în
fa�aTimpului etern,Slatina a adunat 654 de ani.

În urmă cu 654 de ani, Slatina a fost men�ionată
într-un act emis de voievodul �ării Românești, Vlaicu
Vodă. Atunci, la 20 ianuarie 1368, Slatina intra în cartea
istoriei neamului românesc, pentru a nu mai dispărea
niciodată. Și a trecut prin destule momente de răscruce.
A rezistat în fa�a tuturor vânturilor nebune, fiică a Oltului
care, înso�it cu �ara, a dat �ării fii și fiice. Slatina este o
fiică a Oltului și a �ării. Crescând, s-a înso�it cu Cerul și a

devenit, la rândul ei, mamă. Iar noi suntem fiii ei, cei mai
tineri, într-o succesiune interminabilă de genera�ii,
fiecare cu amprentele ei.

Suntem mândri de mama noastră, ne fălim cu
frumuse�ea ei și avem grijă să nu îmbătrânească
niciodată, adăugând noi și noi trăsături chipului ei
nepieritor. Așa cum arată Slatina azi, nici nu este de
mirare că, deasupra ei, Cerul este atât de albastru.Ai zice
că este gata să cadă în genunchi și să-și reînnoiască
jurămintele de iubire fa�ă de mireasa lui. De aceea spun
că fiecare aniversare a Slatinei seamănă cu o nuntă la
care cei mai tineri exponen�i ai genera�iei actuale
reprezintă domnișoarele și cavalerii ei de onoare.

Desigur că Slatina a existat și înainte de 20 ianuarie
1368.Atunci doar a fost men�ionată. De atunci aflăm noi
că aici, pe malul stâng al Oltului, a existat o vamă internă,
ceea ce însemna că localitatea func�iona deja ca un târg
frecventat de negustori ce tranzitau �ara Românească.
Bineîn�eles că va exista și după 20 ianuarie 2022. Cele
două date istorice reprezintă numai două puncte
distincte, delimitând un segment pe o dreaptă infinită,
fără început și fără sfârșit.După cum,voievodul de atunci

al Tării Românești,Vlaicu Vodă,de numele căruia se leagă
atestarea documentară a Slatinei, și Emil Mo�, primarul
care semnează prezentul slătinean, sunt numai două
stele dintr-o pleiadă care, căzând în oglinda Timpului, în
punctul din care se naște destinul nostru contemporan,îl
fac translucid și născător de noi și noi orizonturi.La mul�i
ani,Slatina!

Constantin Smedescu
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Sec�ia de Cardiologie a Spitalului Slatina, închisă
după apari�ia unui focar COVID. Cazuri și la UPU Slatina
Sec�ia de Cardiologie a Spitalului Slatina, închisă
după apari�ia unui focar COVID. Cazuri și la UPU Slatina

Sec�ia Cardiologie din cadrul Spitalului Jude�ean de
Urgen�ă Slatina a fost închisă pentru 10 zile,după ce a izbucnit
un focar COVID. Opt pacien�i și 12 cadre medicale sunt
confirmate pe Sec�ia de Cardiologie. Reprezentan�ii unită�ii
medicale din Slatina au confirmat că mai este un focar COVID
și la UPU Slatina. Totodată, o asistentă de la Radiologie a fost
testată pozitiv.

„Spitalul Slatina are raportate două focare COVID: la
nivelul Sec�iei Cardiologie și unul la UPU.Sunt focare apărute în
cursul săptămânii în care ne aflăm,cel din Cardiologie cu debut
la finalul săptămânii trecute, începând cu data 13-15 ianuarie
au fost confirmate primele cazuri, cel din UPU la începutul
acestei săptămâni. Sunt focare în care sunt implica�i atât
pacien�i, cât și personal cu status nevaccinat, cât și vaccinat
cu trei doze. Avem opt pacien�i și 12 membri ai personalului la
Cardiologie, iar la UPU sunt cinci membri dintre angaja�i
confirma�i cu SARS-COV2. La Radiologie există un caz al unei
asistente,care a comunicat,conform procedurilor,că se simte

rău, a făcut testul rapid și a fost confirmată. Sunt forme
simptomatice, ușoare în contextul unei viroze. Boala este în
evolu�ie, simptomatologia pe care o acuză este ușoară, niciun
nu necesită spitalizare”, a spus epidemiologul Spitalului
Slatina,medicul Cătălin Pătru.

Sunt interna�i doar pacien�ii care au nevoie de îngrijiri
medicale în Terapie Intensivă Cardiologie. „Pentru închiderea
focarului de pe Sec�ia Cardiologie am recomandat limitarea
activită�ii Sec�iei de Cardiologie, men�inând doar Sectorul de
Terapie Intensivă. Recomandarea noastră a fost de a asigura
doar internarea pacien�ilor care necesită îngrijiri de Terapie
Intensivă Cardiologie și care nu pot fi transfera�i către alte
unită�i medicale sanitare. Pentru restul cazurilor care ar
necesita internare, am recomandat sistarea internărilor până
la închiderea focarului, având în vedere și indisponibilizarea
unui numărde asisten�i medicali în sec�ie.Cardiologie este una
din sec�iile care se confruntă frecvent cu un aflux mare de
pacien�i, în special iarna, sunt pacien�i cu comorbidită�i, care
au boli cronice, care au mare receptivitate la bolile infecto-
contagioase. Ultimul focar a fost în valul precedent, se pare că
nici acum nu ne-a ferit”,a adăugat doctorul Pătru.

Medicul spune că focarul de la Cardiologie ar fi putut
izbucnit de la doi pacien�i,deși to�i sunt testa�i la internare.

„Cred că focarul a izbucnit de la doi pacien�i care auvenit
spre finalul săptămânii. În momentul de fa�ă, infec�ia cu SARS-
COV2 se află într-o perioadă de intensă transmitere
comunitară.Adică există riscul infectării în orice circumstan�ă
învia�a publică,nu doarîn unită�ile sanitare”,a conchis Pătru.

Florentina Ștefan Ciobanu

Centrul de Evaluare și Tratament Antiviral din
cadrul Spitalului Jude�ean de Urgen�ă Slatina a fost
deschis miercuri, 19 ianuarie. Acesta func�ionează la
etajul I din Corpul Medicală, sectorul roșu destinat
pacien�ilor confirma�i cu virusul SARS-COV2, de luni
pânăvineri,între 08.00-16.00.

Managerul Spitalului Slatina, Angela Nicolae, a
precizat că aici pot veni pacien�ii care au un test antigen
pozitiv sau test PCR, fiind evalua�i de un medic
infec�ionist și un doctorde Medicină Internă.

„Centrul de Evaluare și Tratament Antiviral înfiin�at
în cadrul Spitalului Slatina este opera�ional începând de
astăzi (n. red. miercuri 19 ianuarie). El este înfiin�at cu
scopul de a reduce presiunea pe unitatea sanitară, dar și
pentru a determina pacientul să se prezinte la spital de la
primele simptome, pentru a evita spitalizarea sau
evolu�ia severă a bolii.Pacien�ii confirma�i cu SARS-Cov2
în urma unui test antigen rapid sau PCR se pot prezenta
în acest centru, fără bilet de trimitere, pentru evaluare și
pentru a primi tratament antiviral gratuit, indiferent de
statutul de asigurat sau nu. Pacien�ii simptomatici vor fi
îndruma�i de medicii de familie sau redirec�iona�i de la
UPU către acest centru. Aici se pot prezenta doar
pacien�ii cu un rezultat pozitiv, iar la nivelul centrului va
avea loc: evaluarea clinică a pacientului, evaluare puls,
satura�ie, tensiune, greutate, identificarea factorilor de
risc, evaluarea afec�iunilor anterioare, interpretarea
rezultatelorde laboratorși cele imagistice”,a spusAngela
Nicolae. Medicul va putea prescrie tratament antiviral,

acesta urmând a fi eliberat din farmacia Spitalului
Slatina.„Mediculva prescrie apoi tratamentul antiviral, în
func�ie de pacient.Tratamentul antiviral cu administrare
orală va fi prescris de medicul infec�ionist și este eliberat
din farmacia cu circuit închis a spitalului nostru. Avem
stocuri de Favipiravir, antiviral care poate fi administrat.
Pacientulva pleca cu tratamentul gratuit pentru a-l urma
acasă. În func�ie de stocurile existente, în centrul nostru
se pot administra și anticorpi monoclonali, care se
administrează perfuzabil”, a adăugat managerul celei

mai mari unită�i medicale din Olt.
Deschiderea Centrului de la Spitalul Slatina a fost

anun�ată astăzi de managerul unită�ii sanitare, Angela
Nicolae, directorul medical, doctorul Radu Ene, și
epidemiologul Cătălin Pătru, în cadrul unei conferin�e de
presă. Informaţii suplimentare pot fi ob�inute la
numerele de telefon: 0249/418962 interior 159, mobil
0788236241. Alte trei astfel de centre vor func�iona în
cadrul unită�ilormedicale din Caracal,Corabia și Balș.

Florentina Ștefan Ciobanu

Copil de 7 luni, confirmat
cu SARS-COV2,
internat la Spitalul Slatina.
În ce stare este micu�ul

Copil de 7 luni, confirmat
cu SARS-COV2,
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În ce stare este micu�ul

Un bebeluș de doar șapte luni este internat la
Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina,fiind confirmat
cu virusul SARS-COV2. Medicii de la Spitalul Slatina
spun că micu�ul are o evolu�ie bună.

„Formele pe care le fac copiii, în general, nu
sunt forme severe, nu am avut atât de multe cazuri.
În valul 4 cred că am avut șapte sau opt cazuri la
copii. Majoritatea au fost forme ușoare, sunt forme
care pot fi ușor confundate cu infec�ii atât în zona

respiratorie, rinite, rinofaringite, cât și fenomene
digestive. Pot avea forme de enterocolite, pot să
ajungă cu un singur episod febril și cu o stare genera
bună, la testare sau confirmare. În prezent, avem un
copil internat, în vârstă de șapte luni, cu o evolu�ie
bună”, a spus epidemiologul Spitalului Slatina,
medicul Cătălin Pătru.

Florentina Ștefan Ciobanu
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Fermierii olteni sunt aștepta�i la APIA Olt
pentru a depunea cererilor de plată pentru
motorina utilizată în trimestrul al IV-lea.Pentru
2021 au fost eliberate 1.231 de acorduri.

Potrivit datelor furnizate de APIA Olt,
agricultorii olteni și-au primit banii pentru
motorina consumată în trimestrul al III-lea,
după cum urmează: sectorul vegetal – 636
fermieri care au încasat 3.332.703 lei; în
sectorul îmbunătă�iri funciare s-au făcut șase
plă�i, în valoare de 57.857 lei, iar în sectorul
zootehnic suma plătită a fost în valoare de
89.449 lei. Până pe 31 decembrie, au fost
depuse 1.285 de cereri pentru acorduri privind
subven�ia la motorina folosită în agricultură,
cu 50 mai multe decât anul trecut. Fermierii olteni pot depune în continuare cereri privind acciza
la motorină,însă platava fi efectuată de la momentul depunerii solicitării.

Florentina Ștefan Ciobanu

Consiliul Jude�ean Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui (1)
post vacant aferent personalului contractual de execu�ie la Personal de Între�inere și
Deservire Generală al Direc�iei Economice, Buget-Finan�e din cadrul aparatului de
specialitate al ConsiliuluiJude�ean Olt.

A. DENUMIREAPOSTULUI
Șofer, I

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LACONCURS
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
a) are cetăţenie română,cetăţenie a altorstate membre ale Uniunii Europene sau a

stateloraparţinând 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: studii medii liceale finalizate cu diploma de

bacalaureat;
g) condiţiile devechime în muncă: 6 ani și 6 luni;
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;

i) permis de conducere categoria B.
C.ACTE OBLIGATORII LADOSARULDE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs adresată președintelui ConsiliuluiJude�ean Olt;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,

potrivit legii,după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;

4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010,
raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de
01.01.2011;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al

candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculumvitae.
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Ø Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,

numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii;

Ø În cazul documentului prevăzut la punctul (5), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

Ø Copiile de pe actele prevăzute mai susvor fi însoţite de documentele originale în
vedereaverificării conformităţii copiilorcu originalul.

D. PROBE DE CONCURS
1.Proba scrisă;
2.Interviul.

E. CONDIŢII DE DESFĂȘURAREACONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile

lucrătoare de la data afișării/publicării anun�ului (ultima zi de depunere a dosarelor
04.02.2022) la sediul ConsiliuluiJude�ean Olt.

2. Selecţia dosarelorde înscriere - 07.02.2022 – 08.02.2022
3. Data probei scrise 15.02.2022
4. Locul și ora desfășurării probei scrise – Sediul Consiliului Jude�ean Olt,

Bdul.A.I.Cuza nr.14,ora 10,00.
5. Interviul se sus�ine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data

sus�inerii probei scrise.
F.BIBLIOGRAFIE
1. Constitu�ia României,republicată;

2. Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului , cu modificările și completărilenr.57/2019
ulterioare;

3. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, – Titlul II – Contractul individual de
muncă,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.319/2006 a securită�ii și sănătă�ii în muncă,cu modificările ulterioare;
5. Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 195/2002 privind circula�ia pe drumurile

publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare.
G.RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot ob�ine de la domnul Lăzărescu Cătălin George,

inspector, grad profesional principal, Serviciul Resurse Umane și Managementul
Unită�ilorSanitare,telefon 0249 431 080,int.148.

PREȘEDINTE CONSILIUL JUDE�EAN OLT,
Marius Oprescu

SC DARED FAN CLUB SRL cu sediul in Bals,Str.Nicolae Balcescu,nr.173,bl.N1,Sc.1,et.4,Ap.19,Jud.Olt",angajeaza MUNCITOR NECALIFICAT LA
SPARGEREA ȘI TĂIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUC�II – cod COR 931302; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic,faianţă,gresie,parchet – cod COR 931301Tel: 0747.783.598.

SC DARED FAN CLUB SRL cu sediul in Bals,Str.Nicolae Balcescu,nr.173,bl.N1,Sc.1,et.4,Ap.19,Jud.Olt",angajeaza MUNCITOR NECALIFICAT LA
SPARGEREA ȘI TĂIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUC�II – cod COR 931302; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic,faianţă,gresie,parchet – cod COR 931301Tel: 0747.783.598.

APIA Olt primește cereri de plată pentru
motorina utilizată în trimestrul IV

Părintele Ion Iagăru din Caracal,
solidar cu copiii surzi

Duhovnicul Bisericii „Sfinţii fără de Arginţi Cosma și Damian“ din curtea
Spitalului Municipal Caracal, părintele Ion Iagăru a anun�at lansarea unui nou
proiect cevizează copiii cu deficien�e de auz (surzi).Proiectul se intitulează SCCS
(Solidari cu copiii surzi) și are ca scop suportarea costurilor confec�ionării
olivelorpentru orice purtătorde aparat auditiv cuvârsta până la 16 ani:

”Asocia�ia Fi�i Buni își propune prin acest proiect să suporte costurile
confec�ionării olivelor pentru orice purtător de aparat auditiv cu vârsta până la
16 ani-caz social, indiferent de modelul aparatului auditiv, marca și data
achizi�ionării,pentru început,celordin jude�ul nostru.

Ne propunem de asemenea să oferim gratuit și bateriile aferente
func�ionării aparatelor auditive, precum și costurile de transport ale copilului
protezat și părintelui său, până la centrul de protezare.” a declarat părintele
Iagăru.

Cei ce doresc să se alăture acestui proiect o pot face prin dona�ii în
conturile de mai jos aleAsocia�iei Fi�i Buni:

BancaTransilvania: cont în Lei: RO57BTRLRONCRT0561532601
BancaTransilvania: cont în Euro: RO07BTRLEURCRT0561532601
BancaTransilvania: cont în GBP: RO62BTRLGBPCRT0561532601.

Florina Dinu
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TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS:

1 POSTDE STRUNGAR: (cod COR: 722413 );
1 POSTCONTROLOR CALITATE( COD COR: 754301)

Cerinte obligatorii:
- studii medii profil tehnic (liceu sau scoala profesionala), calificare de

strungar/ prelucratorprin aschiere ;
- abilitati de comunicare,lucru in echipa;
- seriozitate,perseverenta si dorinta de a invata lucruri noi ;
- lucru in 3 schimburi inclusiv sambata si duminica cu libere aferente ;
- minime cunostinte de operare calculatorpentru introducere date.
Concursul va avea loc in data de 04.02.2022 ora 10:00 la sediul TMK-

ARTROM, str. Draganesti nr. 30. Acesta va fi sustinut sub forma unui interviu si a
unui test tehnic deverificare a cunostintelorgenerale.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
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 protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de

recrutare / selec�ie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe
site-ul societatii-Anexa 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

TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS: TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS:

- 1 post InginerRetele Electroenergetice( cod COR 215112)
- 1 post InginerMetalurg ( cod COR 214622)

Cerinte obligatorii:
-educatie: studii superioare,profil tehnic;
-competente digitale- MS Office
-abilitati de comunicare si lucru in echipa ;
-limbi straine: -engleza nivel mediu

Concursul va avea loc in data de 02.02.2022, ora 10:00, la sediul TMK-ARTROM si se va
desfasoara sub forma unui interviu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
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 protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /

selec�ie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe site-ul societatii- Anexa
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 Departament Resurse Umane si Politici Sociale

Dumitru Raluca Maria Cornelia

TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS:

TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS:
- 1 post Inginer profil tehnic( specializarea inginerie electrica sau energetica (

cod COR – 215112 );
Cerinte obligatorii:
-educatie: studii superioare,profil tehnic;
-curs autorizat Inspectorin Domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca;
-certificat de absolvire program invatamant postuniversitar in domeniul securitatii

si sanatatii in munca“Evaluatorde Risc in Securitate si Sanatate in Munca”;
-experienta minim 5 ani intr- o pozitie similara
Constituie avantaj:
-curs autorizat CadruTehnic cu atributii in Domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor
-disponibilitate la program prelungit;
-competente digitale- MS Office
-abilitati de comunicare si lucru in echipa ;
-limbi straine: -engleza nivel mediu ;
Concursul va avea loc in data de 28.01.2022 la sediul TMK-ARTROM si se va

desfasoara atat sub forma unui test tip grila cat si a unui interviu.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
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 protec�ia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /

selec�ie pentru ocuparea posturilor vacante la sediu societatii sau pe site-ul societatii-
Anexa 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 Departament Resurse Umane si Politici Sociale

Dumitru Raluca Maria Cornelia

TMK-ARTROM SASLATINASCOATE LACONCURS: Anun�
1.Informa�ii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, jude�ul Olt, telefon
0249/419.008, fax 0249/419.038, e-mail: primaria_brebeni@yahoo.com, cod fiscal
4716763. 2.Informa�ii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafa�ă de
123.908mp, categoria de folosin�ă cur�i-construc�ii, în vederea construirii unei
centrale fotovoltaice, situat în punctul Izlaz Sârbi, tarla 68, parcela 253/1, CF 4626,
număr cadastral 4626, amplasat în Comuna Brebeni, jude�ul Olt, apar�inând
domeniului privat al Comunei Brebeni, conform H.C.L. nr.60/22.12.2021 și temeiului
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019.3.

Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalită�ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta�iei de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei
B re b e n i , S t r.P r i n c i p a l ă n r. 2 2 8 , j u d e� u l O l t . 3 . 2 .D e n u m i re a ş i a d re s a
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achizi�ii Publice din cadrul
Primăriei Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, jude�ul Olt. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: persoanele interesate pot
achita contravaloarea documenta�iei de atribuire 500Lei, numerar la Casieria
P r i m ă r i e i C o m u n e i B r e b e n i s a u î n c o n t u l c o n c e d e n t u l u i
RO93TREZ5065006XXX003096, deschis la Trezoreria Slatina, cod fiscal 4716763.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Brebeni,
parter, Str.Principală nr.228, jude�ul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplaroriginal.5.

Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.02.2022, ora 12.00, Primăria Comunei Brebeni, Str.Principală nr.228, jude�ul Olt.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Sec�ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2,
jude�ul Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: corespondenta-
olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 20.01.2022.

Anun�
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Vedi�a Colonești, transferuri
peste transferuri
Vedi�a Colonești, transferuri
peste transferuri

În această iarnă, gruparea de
fotbal Vedi�a Colonești a realizat mai
multe transferuri, în speran�a unor
rezultate cât mai bune în meciurile
viitoare. Astfel, în tricolul celor de la
Coloneștivorevolua următorii jucători:
Daniel Mitrache – fundaș dreapta,
Toukam Nop Frank Stephane – fundaș
central, Njindja Wilfred Achil le-
mijlocaș, Andrei Mateiciuc – atacant și
MarianAnghelina -mijlocaș.

Cea mai bună achizi�ie este, fără
drept de apel, Marian Anghelina.
Jucătorul, originar din Potcoava, s-a
născut la data de 2 mai 1991 și a
evoluat pentru ALRO Slatina, FC
Botoșani, FC Olt Slatina, CS Afuma�i,
SCM Pitești, ACS Șirineasa, Dacia Unirea Brăila, Ripensia Timișoara, CS Mioveni și FCU
Craiova.La nivelul Ligii a 2-a are peste 100 de apari�ii.

Vedi�a Colonești va încerca o promovare în Liga 2 și în acest an, la fel ca sezonul
trecut, dar acum, după 15 runde scurse din Liga 3, se află pe locul 4 în Seria 6, cu 23 de
puncte, la 14 puncte de liderul Viitorul Dăești. Locul 2 este ocupat de CSM Slatina, 36 de
puncte,iarpe locul 3 se află CSMAlexandria,26 de puncte.

Florina Dinu

Angaja�ii ALRO, protest în fa�a
Ministerului Energiei
Angaja�ii ALRO, protest în fa�a
Ministerului Energiei

Angaja�ii de la ALRO Slatina
au continuat protestele, joi, 20
ianuarie, fiind în fa�a sediului
Ministerului Energiei. Aluminiștii
sunt nemul�umi�i de explozia
pre�ului la energie și gaze și au
strigat demisia la fereastra
m i n i s t r u l u i E n e r g i e i , V i r g i l
Popescu. Protestul din Capitală
este organizat de Federa�ia
S i n d i c a l ă a S i d e r u r g i ș t i l o r
Metarom împreună cu Sindicatul
LiberAluministul.

A n g a j a� i i d e l a A l ro a u
o rg a n i z at p â n ă a c u m d o u ă
p r o t e s t e , u n u l î n f a � a
întreprinderii și cel de al doilea în
fa�a Prefecturii Olt. Sindicaliștii
spun că explozia pre�urilor din pia�a energieiva afecta gravALRO Slatina,care a decis,la
finalul anului trecut, să închidă trei din cele cinci hale de electroliză. Aceștia se tem că
mii de oamenivorrămână fără locuri de muncă.

Alro a început să închidă hala 9,care func�iona de mai bine de o jumătate de secol.
Florentina Ștefan Ciobanu


