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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!
Hotel PIERRE (Costinești) angajează cameriste și patiser
(gogoșerie),telefon: 0744.309.966.
Societate angajează electricieni, lăcătuși și muncitor
necaliﬁcat cu permis de conducere. Relaii la telefon:
0730.995.783,0747.345.159.
Angajăm personal (bărbai) pentru spălătorie de covoare.
Condiii bune de muncă, salariu motivant. Relaii la telefon:
0745.622.374.
SC angajează dispecere taxi și șoferi taxi. Experiena
constituie avantaj. Oferim salariu atractiv. Relaii la telefon:
0730.401.040,între orele 08°°-16°°.

Atelier de tricotaje angajează personal pentru: kett, triploc,
cheiă, ﬁnisat manual. Oferim: salariu motivant, tichete de masă și
transport gratuit la locul de muncă.Relaii latelefon: 0744.519.972.
Societate comercială încadrează cu CM pentru fabrică de
pâine următorul personal:inginertehnolog,muncitori necaliﬁcai în
vederea caliﬁcării, mecanic utilaje, electrician, șoferi livratori,
economist / contabil, director vânzări, gestionar / facturist. Relaii
latelefon: 0740.020.060.
Angajez menajeră pentru menaj casă în cartier Clocociov Slatina. Program de luni până vineri, 8 ore pe zi. Doresc menaj
complet: curăenie, călcat, mâncare. Disponibilitate pentru
colaborare pe termen lung. Cerine: persoană tânără, dinamică,
harnică, nefumătoare și cel mai important, serioasă. Salariul este
negociabil.Relaii latelefon: 0732.707.017.
Societate de construcii angajează persoană departament
tehnic. Cerine: abilităi operare în Intersoft / Doclib; studii
superioare; disponibilitate pentru învăare întocmire situaii de
lucrări. CV-urile se trimit pe adresa: smartbillcontab@yahoo.com.
Relaii latelefon: 0745.663.679.
Angajăm urgent, în condiii avantajoase, ageni de securitate.
Relaii la numărul detelefon: 0749.051.150.

Angajăm în condiii avantajoase următorul personal:
economist – 2 posturi; strungar – 1 post; specialist marketing- 2
posturi; specialist resurse umane – 1 post; muncitori necaliﬁcai
pentru turnatorie - 8 posturi; stivuitorist – 2 posturi; muncitor
necaliﬁcat matrierie – 1 post; muncitori necaliﬁcai; electrician;
mecanic. 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. Relaii la
telefon: 0249.410.331.

Societate comercială angajează: ingineri constructori, birou
ofertare - decontare; șef de șantier și proiectare. Se oferă salariu
motivant, bonuri de masă, asigurare medicală privată, bonusuri de
performană, mașină de serviciu și cazare. Relaii la telefon
0764.001.188 sau la sediul societăii din Slatina,Str.Cazărmii,nr.11.

Societate comercială încadrează cu CM pentru fabrică de
pâine următorul personal: inginer tehnolog, muncitori necaliﬁcai în
vederea caliﬁcării, mecanic utilaje, electrician, șoferi livratori,
economist / contabil,directorvânzări,gestionar / facturist.Relaii la
telefon: 0740.020.060.

Firmă de distribuie produse alimentare și nealimentare
angajează: manipulani / livratori; șoferi profesioniști cu atestat;
s t i v u i t o r i ș t i . C V- u r i l e s e t r i m i t l a a d re s a d e e - m a i l :
sivecorcom@yahoo.com Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina, str.
Depozitelor,nr.19 sau latelefon: 0372.713.707.

SC EUROSPAIAL SRL, cu sediul în comuna Tufeni,
punct de lucru Tufeni, judeul Olt, anună publicul
interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a
autorizaiei integrate de mediu pentru activitatea
creșterea porcinelor- cod CAEN (rev.2),0146 prevăzută în
anexa 1 din Legea nr.278/2013:
- cod 6.6 instalaii pentru creșterea intensivă a
porciloravând o capacitate mai mare de:

b. 2.000 locuri pentru porci de producie (cu o
greutate mai mare de 30 kg)
c.750 locuri pentru scroafe.
Motivul revizuirii: realizarea proiectelor „Grajd
tineret” și „Extindere Fermă porcine (gestaie,
maternitate,tineret).
Informaii privind impactul potenial asupra
mediului al acvitivtăii pentru care se solicită revizuirea

SC angajează: lăcătuș;
sudor; operator CNC;
electrician; mecanic utilaje;
contabil/economist; șofer
categoria B.
Relaii la telefon:
0731.111.888.
Restaurant angajează
personal.Angajăm bucătari,
ajutor bucătar, cameriste,
ospătari, șofer livrare
catering.Relaii la telefon:
0748.150.999.

SC angajează muncitori
caliﬁcai în construcii:
dulgheri; zidari; ﬁerari
betoniști; asfaltatori; inginer
specialitate drumuri; inginer
construcii civile; gestionar
pentru orașul Balș, instalator
gaze în vederea autorizării,
electricieni autorizai ANRE,
ingineri instalaii, contabil.
Relaii latelefon: 0249.439.671.
SC angajează functionar
administrativ pentru
mediu/calitate/SSM.CV-urile se
trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau
relaii latelefon: 0249.411.734.
SC angajează muncitori
necaliﬁcai. Relaii la telefon:
0730.555.583 / 0753.450.450.

autorizaiei integrate de mediu pot ﬁ consultate în timpul
programului de lucru, la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion
Moroșanu,nr.3,judeul Olt.
Observaiile, sugestiile, propunerile publicului se
primesc,în scris,la sediul APM Olt,fax: 0249/423.670 sau
electronic la următoarea adresă de internet
http://apmot.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data
publicării anunului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
MITROI ELENA -ADRIANA PFA titular al proiectului: " INFIINTARE SERA MULTITUNELE”, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Olt,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,si evaluarii
adecvate pentru proiectul „INFIINTARE SERAMULTITUNELE propus a ﬁ amplasat in comunaVadastrita,jud.Olt.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot ﬁ consultate la sediul Agentei pentru Protectia
Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00-14.00, precum și la
urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Sectoare cadastrale : 14,18
A n u n  p re a l a b i l p r i v i n d a ﬁ ș a re a p u b l i c ă a
documentelortehnice ale cadastrului
OCPI OLT anună publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoare cadastrale nr. 14,18, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1)
și (2) din Legea cadastrului și a publicităii Imobiliare nr.
7/1996,republicată,cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Data de început a aﬁșării: 27.06.2022
Data de sfârșit a aﬁșării: 25.08.2022
Adresa locului aﬁșării publice: Str. Mihail Sadoveanu
nr.63,satVădăstria,comuna Vădăstria,judeul Olt
Repere pentru identiﬁcarea locaiei : în apropierea

PUBLICITATE

Școlii GimnazialeVădăstriţa și a Postului de PoliţieVădăstriţa
Cererile de rectiﬁcare ale documentelor tehnice vor
putea ﬁ depuse la sediul Primăriei Comunei Vădăstria, Str.
Mihail Sadoveanu nr.76A, sat Vădăstria, comuna Vădăstria,
judeul Olt, în termen de 60 de zile de la data aﬁșării și sunt
însoite de documente doveditoare.
Alte indicaii utile pentru cei interesai: toi proprietarii
și posesorii de imobile din U.A.T. Vădăstria, să participe la
veriﬁcarea documentelor tehnice publicate la sediul
primăriei. Informaii privind Programul naional de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se pot obine pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
Primar, CIUPITU Marin

SC TERRAVIS STUDIO SRL, titular al
proiectului CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA 19MWP, DOBROSLOVENI, JUD. OLT,
ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LASEN anună
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către AGENIA PENTRU PROTECIA
MEDIULUI OLT în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA 19MWP, DOBROSLOVENI, JUD. OLT,
ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA SEN propus
a ﬁ a m p l a s at î n c o m . D o b ro s l ove n i , s at
Dobrosloveni,jud.Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul
APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în
zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunului pe pagia de internet aAPM Olt.

EVENIMENT
GheorgheDincă,30deani
deînchisoare
Au trecut trei ani de când
Alexandra Măceșanu a sunat la 112,
implorând zadarnic să ﬁe ajutată.
Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal
acuzat de DIICOT că le-a ucis-o pe
Alexandra, dar și pe Luiza Melencu,
așteaptă acum sentinţa, care nu va ﬁ
deﬁnitivă. Dincă a cerut joi să ﬁe
achitat pentru dublul omor, în timp ce
avocatul său din oﬁciu a cerut
pedeapsa maximă pentru acesta.
Singurii care se opun condamnării
sunt părinii Alexandrei Măceșanu,
care vor reluarea căutărilor ﬁicei lor.
Joi, 16 iunie, la ﬁnalul procesului
Caracal de laTribunalul Olt,procurorul,
avocaţii și inculpaţii au vorbit pentru
ultima oară în sala de judecată.
Procurorul de ședinţă Alexandru
Dragomir, șeful DIICOT Olt, a cerut
instanţei ca Gheorghe Dincă să ﬁe
condamnat la 30 de ani de închisoare,
maximumul pe care l-ar putea primi
având în vedere că a împlinit 69 de ani.
Pentru celălalt inculpat, Ștefan
Risipiţeanu, acuzat că a violat-o pe
Luiza Melencu, DIICOT a solicitat o
condamnare la 12 ani de închisoare.
În ultimul cuvânt al inculpatului,
Gheorghe Dincă a cerut instanţei să ﬁe
condamnat „pentru orice infracţiune,
mai puţin pentru omor”.El a susţinut în
continuare în sala de judecată că nu
le-a ucis pe cele două fete și că nu
există probe în acest sens la dosar.
Ștefan Risipiţeanu, la rându-i, a cerut
achitarea pentru infracţiunea de viol.
Și avocatul din oﬁciu al acestuia a
pledat pentru achitarea lui.
Florina Dinu

Concursul Naţional al Copiilor„CĂLUȘUL
ROMÂNESC” se apropie de START
Sub egida Ministerului Educaţiei, a Consiliului
Judeţean Olt și a Primăriei Municipiului Slatina, în
organizarea Inspectoratului Școlar Judeţean Olt, a
Centrului Judeean de Cultură și Artă Olt, a Palatului
Copiilor „Adrian Băran” Slatina și a Asociaţiei „Călușarii
Slatinei”, în perioada 22-26 Iunie 2022 la Slatina se va
desfășura cea de-aXXII-a ediţie a Concursului Naţional al
Copiilor„CĂLUȘULROMÂNESC”.
La manifestările din acest an vor participa peste
2000 de copii din judeele: Argeș, Bacău, Botoșani,
Călărași, Brăila, Bistria-Năsăud, Gorj, Dâmbovia, Sibiu,
Maramureș, Suceava,Vaslui,Tulcea, Vâlcea și peste 50 de
localităi din judeul nostru.
Ansamblul Folcloric pentru copii „ONDALIK” din
Dapalovce, Slovakia, Ansamblul Model de dansuri
populare„LĂPUȘNIA”din Hîncești,Republica Moldova și
Ansamblul ”MOȘTENITORII” din Nisporeni, Republica
Moldova sunt invitai de onoare ai Concursului Naţional
al Copiilor„CĂLUȘULROMÂNESC”.
Parada portului popular va avea loc joi, 23 iunie,
începând cu ora 18:10. Concursul se va desfășura în
PARCULTINERETULUI din Slatina.
Florina Dinu

Elevii Școlii Gimnaziale din Cungrea, vizita
în Parlament. Voiculescu i-a însoit
În prima zi a săptămânii în curs,LiviuVoiculescu a primit,la senat,vizita unui grup de elevi de la
Școala Gimnazială din Cungrea însoii de primarul localităii, Cosmin Vlad. Ca o gazdă perfectă,
liberalul și-a însoit oaspeii într-un tur al Parlamentului.„Încă mai am nostalgia perioadei în care am
fost lângă oamenii dragi mie din Cungrea din poziia de primarales de ei.Și încă îmi place să cred că și
datorită lor am devenit ceea ce sunt astăzi.Prin urmare,orice prilej de a le ﬁ alături acolo,la Cungrea,
sau aici, în Parlamentul României, este pentru mine o nouă șansă de a le mulumi pentru încrederea
lor și pentru generozitatea cu care mi-au oferit-o. Vizita mijlocită a unui grup de elevi de la Școala
Gimnazială din Cungrea însoii de primarul localităii,CosminVlad,a fost astăzi ocazia perfectă de a
mă bucura, o dată în plus, de simplitatea rară, spiritul bun și voioșia speciﬁcă cungrenilor mei. Și ca o
gazdă perfectă, le-am facilitat micuilor un tur al Parlamentului și chiar o sesiune scurtă în plenul
Senatului. Sunt mândru de oaspeii mei!”a precizat senatorul de Olt.

Accidentcudouămașini,
peDrumulExpres
Traﬁcul rutier este blocat pe
Drumul Expres, pe sensul de mers
Craiova către Pitești, în urma unui
accident rutier produs luni, 20 iunie, în
care au fost implicate două mașini.
Potrivit IPJ Olt, traﬁcul rutier pe
Drumul Expres, pe sensul de mers
Craiova către Pitești este deviat pe
Drumul naional 65. „În aceste
momente, traﬁcul rutier pe Drumul
Expres 12 (DEx12) este blocat, pe
sensul de mers Craiova către Pitești,la
k i l o m et r u l 3 2 , d i n c a u z a u n u i
eveniment rutier în care au fost
implicate 2 autoturisme, în care se
aﬂau două persoane. Poliiștii
Serviciului Rutier Olt sunt prezeni la
faa locului pentru a stabili
împrejurările producerii
evenimentului.
Traﬁcul rutier pe Drumul Expres
(DEx12) pe sensul de mers Craiova
către Pitești va ﬁ deviat, de la
kilometrul 27, pe Drumul Naional 65 –
European 574, până la ﬁnalizarea
c e r c e t ă r i l o r ”, a u t r a n s m i s
reprezentanii IPJ Olt. Din primele
date,se pare că vinovat de accident ar
ﬁ conducătorul unei mașini care a
intrat cu aceasta pe contrasens și a
lovit frontal un alt autoturism condus
regulamentar dinspre Balș către
Piatra Olt.
Florentina Ștefan Ciobanu
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Florina Dinu

Calușarii Ansamblului „Romanai”, câștigatorii Trofeului celei de-a
51-a ediii a Festivalului Internaional de Folclor „Călușul Românesc”
După o absenă de 2 ani din cauza
pandemiei, Festivalul celui mai dinamic
și spectaculos dans din folclorul
românesc – Călușul, revine pe scena
Teatrului de Vară din Municipiul Caracal
cu cea de 51-a ediie.

Timp de 3 zile, în săptămâna Rusaliilor,
Caracalul a fost luat cu asalt de cetele de
călușari care și-au dat întâlnire în municipiul
din Câmpia Romanaiului, pentru a participa
la spectaculoasa întrecere călușerească
organizată de Centrul Cultural municipal
“Radu Șerban”, sub patronajul Primăriei
Caracal și al Consiliului Local. După o paradă
a portului popular desfășurată cu alai pe
stăzile municipiului ,la care au participat
toate cetele de călușari și Ansamblurile
invitate în Festival, după primirea acestora

pe platoul din faţa Primăriei de către
primarul Ion Doldurea, viceprimarul Marina
Samiee și alte oﬁcialităi locale,au urmat trei
seri la Teatrul de Vară, în care cetele de
călușari “au rupt scena”, întrecându-se în
intensitatea focului dansului călușeresc cu
măiestriea și spectaculozitatea speciﬁce
ﬁecărei formaii. Ultima seară a Festivalului,
Seara de Gală, poate cea mai importantă
pentru cetele de călușari, dar și pentru
spectatorii care au umplut incinta Teatrului
deVară,a fost una cu adevărat specială.După
evoluia cetelor de călușari în cele trei seri ale
Festivalului, juriul a deliberat și a desemnat
câștigătorul întrecerii călușerești în cea de-a
51 ediie.Trofeul Festivalului Internaional de
Folclor “Călușul Românesc”, a fost câștigat
de călușarii Ansamblului “Romanai”, al
Centrului Cultural Municipal “Radu Șerban”
din Caracal. Trofeul a fost oferit de către Ion

Doldurea, primarul localităii, vătafului și
instructorului artistic Cristian
Velea.Felicitări!. După evoluia formaiilor de
călușari premiate, seara de gală a continuat
cu Ansamblurile invitate din ară și a fost
încheiată pe ritmuri bulgărești de Ansamblul
„Mladost” din Montana- Bulgaria. La ﬁnal,
despre cea de-a 51 ediie a Festivalului, se
poate spune că a fost o ediie mult așteptată
nu numai de cetele de călușari ci și de
publicul caracalean dornic de zgomotul
tarapanelor și a strigătelor de „hălăi-șa”, o
ediie bine organizată la care și-au adus
contribuia toi truditorii Centrului Cultural
municipal Caracal; artiști, mașiniști,
sunetiști, regizori, coregraﬁ și personal
auxiliar, care au făcut să nu existe sincope în
desfășurarea celebrei manifestări . Jos
Pălăria!
Doru Tudor
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AGRICULTURĂ

Chesnoiu: „Oferim cultivatorilor de cartoﬁ sprijinul
de care au nevoie pentru a continua să obină producii
care să acopere necesarul de consum al României”
A fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea
schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susinere a produciei de cartof de
consum”,în anul 2022.

Astfel, se stabilește o schemă de ajutor de minimis
pentru susinerea produciei de cartof, în baza
prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de
fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta
hotărâre sunt: producătorii agricoli persoane ﬁzice care
dein atestat de producător; producători agricoli
persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale și
întreprinderi familiale; producători agricoli persoane
juridice
„Oferim cultivatorilor de cartoﬁ sprijinul de care au
nevoie pentru a continua să obină producii care să
acopere necesarul de consum al României. Am alocat în
bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susinerea
produciei de cartoﬁ românești, iar prin viitorul Plan
Naional Strategic oferim sprijin pentru construirea de
depozite dedicate recoltelor de cartoﬁ. Ne asigurăm
astfel că vom avea pe piaă cartoﬁ românești o perioadă
mai lungă de timp în decursul unui an”, a declarat
ministrulAdrian CHESNOIU.
Toi cei interesai trebuie să îndeplinească
următoarele criterii cumulative de eligibilitate:
a) să deină o suprafaă cultivată cu cartof de
consum de minimum 0,3 ha;
b) să obină o producie de minimum 15 tone/ha,din
care să comercializeze cel puin 6tone/ha până la data de
29 noiembrie a anului de cerere;
c) să ﬁe înregistrai în evidenele Registrului agricol
deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se aﬂă suprafeele cultivate cu cartof de
consum în anul 2022;
d) să facă dovada produciei realizate prin

documente justiﬁcative (bonul ﬁscal/factura/ﬁla/ﬁlele
din carnetul de comercializare).
Cererea de înscriere în program și documentele
însoitoare se depun începând cu data intrării învigoare a
prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie
inclusiv,a anului de cerere.
Resursele ﬁnanciare necesare aplicării schemei de
ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezentând
echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe
anul 2022.

Valoarea maximă în euro a sprijinului ﬁnanciar de
ajutor de minimis care se acordă beneﬁciarilor este de
200 euro/ha, iar plata se efectuează proporional cu
suprafaa efectiv cultivată. Valoriﬁcarea produciei se
face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de
cerere.
Veriﬁcările în teren pentru identiﬁcarea culturii și
evaluarea produciei de cartoﬁ se realizează de echipe
mixte, constituite din reprezentani ai Direciilor pentru
AgriculturăJudeene și aiAPIA.
Florina Dinu

Sprijin de 15 milioane lei pentru producia strugurilor de masă
În Ședina Guvernului din 16 iunie 2022 a fost
adoptată Hotărârea pentru aprobarea programului de
susinere a produciei de struguri de masă pentru anul
2022. Actul normativ stabilește o schemă de ajutor de
minimis pentru susinerea produciei de struguri de
masă,pentru următoarele categorii de beneﬁciari:
– producătorii agricoli persoane ﬁzice care deţin
atestat de producător; producătorii agricoli persoane
ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi
familiale; producătorii agricoli persoane juridice
„Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat
pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată
cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare
potenial.Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i
impulsiona să realizeze producii care să asigure cât mai
mult accesul românilor la strugurii obinui pe plan local.
Această măsură va ﬁ corelată cu programele de investiii
din Planul Naional Strategic, unde am direcionat sume
pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea
produciei”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian
CHESNOIU.

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesai
trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de
eligibilitate,astfel:
a) să deină o suprafaă cultivată cu struguri de
masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv;
b) să obină o producie de minim 6.000 kg/ha
struguri de masă;
c) să ﬁe înregistrati în evidenţele Registrului agricol
deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se aﬂă suprafeţele cultivate cu strugurii de
masă în anul 2022,la speciﬁcaia vii nobile pe rod,pentru
struguri de masă;

d) să facă dovada produciei realizate prin
documente justiﬁcative (bon ﬁscal/factură/ﬁlă/ﬁle din
carnetul de comercializare).
Cererea de înscriere în program și documentele
însoitoare se depun începând cu data intrării învigoare a
prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie
inclusiv,a anului de cerere.
Resursele ﬁnanciare necesare aplicării schemei de
ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezintă
echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe
anul 2022.Valoarea maximă în euro a sprijinului ﬁnanciar
care se acordă beneﬁciarilor este de 1200 euro/ha, iar
plata se efectuează proporional cu suprafaa deinută.
Valoriﬁcarea produciei se face până la data de 29
noiembrie inclusiv,a anului de cerere.
Veriﬁcările în teren pentru identiﬁcarea soiurilor de
struguri de masă și evaluarea produciei,cu încadrarea în
lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte,
constituite din reprezentani ai DAJ și aiAPIA.
Florentina Ștefan CIobanu
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Doi elevi din Olt au fost eliminai din Bacalaureat.Profesorii
spun că subiectele la Limba Română au fost surprinzătoare
Din cei aproximativ 3.300 de absolveni de clasa
a XII-a din judeul Olt, 2.235 s-au înscris la
Bacalaureat, sesiunea iunie 2022, dar 57 au absentat
la prima probă scrisă, cea de Limba și Literatura
Română,ce a avut loc luni,20 iunie.

Totodată, doi elevi, unul de la centrul organizat la
Colegiul Naional „A.I Cuza” Corabia și altul la Liceul
Tehnologic nr. 1 Balș, au fost eliminai din examen, pentru
că au încercat să copieze. În timp ce primului elev i s-a
descoperit un telefon mobil, cel de al doilea avea asupra
sa ﬁuici. Profesorul de Limba și Literatura Română de la
CN „Radu Greceanu” Slatina, Felicia Alexandru, a declarat
că subiectele au fost surprinzătoare, pentru că puini se
așteptau la opera lui Caragiale.
Cadrul didactic spune că nu este normal ca elevii să
susină probele una după alta, fără a avea o zi de pauză
între ele.
„Subiectele au fost surprinzătoare, datorită
subiectului trei, care în ﬁecare an pune probleme.Aceste
comentarii care trebuie pregătite la subiectul al treilea,
aceste eseuri pe caretrebuie să le știe și care fac parte din
genul liric, epic, dramatic, au pus întotdeauna probleme.
Poezia este grea, pentru că are un limbaj specializat, la
roman, trebuie să știi dacă este caracterizare sau relaii
între personaje, ce să scrii la statul social, moral și
caracterizarea directă și indirectă. Acum s-a dat
comedia! Surprinzător, pentru că nu se așteptau la acest
lucru,se așteptau la poezie,roman sau basm,se așteptau
la ceva mai ușor. Comedia nu este grea, numai că nu au
fost pregătii să răspundă la un asemenea subiect. Nota
cinci se va obine ușor, chiar șapte, pentru că textul cu
cele cinci întrebări este ușor, este de nivel mediu, la
subiectul B este ușor.(…) Ministrul ne promitea,înainte de
Evaluarea Naională, că subiectele vor ﬁ de tip standard,
la Evaluare au fost de tip standard,dar aici nu.Mai este o
problemă cu aceste probe de foc,cele trei probe scrise,ce
au loc una după alta, cu nicio zi de pauză, nu se poate așa

ceva! Dacă vrem să-i terminăm pe acești copii, dăm
probele una după alta. Ar trebui făcută o petiie de către
elevi ca aceste examen scrise să aibă loc cu zi de pauză
între probe.Este prima probă,una de foc,a doua zi pentru
Matematică sau Istorie nu știu cât de mult se pot aduna,
pentru cătrebuie să se odihnească,în primul rând”,a spus
profesoara de Limba și Literatura Română de la CN„Radu
Greceanu”,FeliciaAlexandru.
O elevă de la Colegiul Naional „Radu Greceanu”
Slatina spune și ea că nu se aștepta să-i dea Caragiale.„A
fost șocant, nu mă așteptam la I.L. Caragiale, mă
pregătisem cu Barbu, Lucian Blaga, poezii în general, și a
fost șocant.Am avut un șoc! Nu ne așteptam la comedie,

pentru că simulările au pus accent pe poezii,nimeni nu se
aștepta la comedie. Ne așteptam la roman interbelic sau
la poezie. M-am descurcat, norocul meu a fost că
duminică, în ultima zi, am citit comentariul la comedie,
am reușit să scriu două pagini jumătate la subiectul al
treilea.Mă aștept să iau peste 8.Îmi trebuie media pentru
Facultate,pentru că vreau să dau la Comunicare și Relaii
Publice la SNSPA”, a spus o elevă de la CN „Radu
Greceanu”Slatina.
Elevii vor susine mari, 21 iunie, proba obligatorie a
proﬁlului,adică Matematică sau Istorie.
Florentina Ștefan Ciobanu

Poliist cu domiciliul în Olt, accident mortal în comuna Vâlcele
Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, 18
iunie, în comuna Vâlcele, judeul Olt. Un șofer de 31
de ani, în timp ce efectua manevra de mers înapoi,
a lovit un pieton, un bărbat de 59 de ani, din
comunaVâlcele.

Șoferul este poliist în cadrul Direciei Generale
de Poliie a Municipiului București, dar are domiciliul în
Drăgănești-Olt. Acesta se aﬂa în timpul său liber și nu
era în misiune. Potrivit datelor transmise de IPJ Olt,
pietonul de 59 de ani a ajuns, iniial, la Spitalul
Judeean de Urgenă Slatina,ﬁind transferat la Spitalul
Judeean de Urgenă nr. 1 Craiova, unde în noaptea de
18/19 iunie a decedat.
„La data de 18 iunie a.c., în jurul orei 13:30,
Inspectoratul de Poliie Judeean Olt a fost sesizat cu
privire la producerea unui accident rutier, pe Drumul
Judeean 653, în comuna Vâlcele, judeul Olt. La faa
locului,s-au deplasat poliiștii rutieri din cadrul Biroului
RutierSlatina.
Din primele veriﬁcări, poliiștii au constatat

faptul că, în eveniment, a fost implicat un autoturism
condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul
Drăgănești Olt, care, în timp ce efectua manevra de
mers înapoi, a acroșat un pieton aﬂat pe partea
carosabilă, respectiv un bărbat, în vârstă de 59 de ani,
din comuna Vâlcele. În urma evenimentului, pietonul a
fost transportat la Spitalul Judeean de Urgenă
Slatina, în vederea acordării îngrijirilor medicale de
specialitate, ulterior ﬁind transportat la Spitalul
Judeean de Urgenă Nr. 1 Craiova, unde în noaptea de
18/19 iunie a.c.a decedat.
Conducătorul autoturismului a fost testat cu
aparatul etilotest, rezultatul ﬁind negativ, iar testarea
pietonului nu a fost posibilă, ﬁindu-i recoltate mostre
biologice de sânge la unitatea spitalicească.
Poliiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul
săvârșirii infraciunii de ucidere din culpă, ﬁind
continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a
tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”,
a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Ionu
Vasiloaica.
Florentina Ștefan Ciobanu

6

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr. 6316 l 21 Iunie 2022

Primăria comunei Seaca,judeul Olt
organizează concurs pentru ocuparea a două (2)
posturi vacante aferente personalului contractual
de execuie la SVSU Seaca din cadrul U.A.T.Seaca și
la Servicul Public de Pază Proprie Seaca.
A.DENUMIREAPOSTULUI
1.Șefserviciu SVSU
2.Agent de pază
B.CONDIŢII DE PARTICIPARE LACONCURS
a) să îndeplinească condiiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sautrepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modiﬁcările și
completările ulterioare;
b) studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat pentru șef SVSU și studii generale

pentru agent de pază;
c) condiţii de vechime: minim 2 ani pentru
șefSVSU și 1 an pentru agent de pază.
C. C O N D I Ţ I I D E D E S F Ă Ș U R A R E A
CONCURSULUI
1.Data și locul depunerii dosarelorde înscriere
la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la
data aﬁșării/publicării anunţului (ultima zi de
depunere a dosarelor 06.07.2022 ) la sediul
Primăriei Seaca,str.Bisericii,nr.49,jud.Olt.
2.Selecţia dosarelorde înscriere - 07.07.2022
3.Data probei scrise - 19.07.2022,Ora 10,00
4. Data probei de interviu - 22.07.2022, Ora
10,00
5. Locul desfășurării probelor – Sediul
Primăriei Seaca,str.Bisericii,nr.49,jud.Olt.
D. MENŢIUNI
Bibliograﬁa, actele obligatorii la dosarul de
înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretarul general din cadrul Primăriei Seaca,
telefon 0769251042,persoană de contactAlbu Ilie.

S.C. DUNE FARM BULLS S.R.L., cu sediul in
oras Voluntari, str. Jiului, nr. 104. B, judetul Ilfov,
prin cererea depusa la APM Olt, a solicitat
Autorizatie de mediu pentru:,,Inﬁintare ferma de
bovine si spatiu de procesare la S.C. Dune Farm
Bulls S.R.L.”
Cresterea altor bovine - cod CAEN 0142,
Prelucrarea si conservarea carnii - cod CAEN 1011,
Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
(incinerator deseuri animaliere din activitatea
proprie) - cod CAEN 3821 activitati desfasurate in
comuna Radomiresti,judetul Olt
Informatiile referitoare la prezenta
activitate, precum si eventualele sugestii si
contestatii se pot obtine, respectiv depune, in
scris, sub semnatura si cu date de identiﬁcare la
sediul APM Olt, in termen de 15 zile lucratoare de
la publicarea (aﬁsarea) anuntului.

Sectoare cadastrale : 9,10,11
Anun prealabil privind aﬁșarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului
OCPI OLT anună publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorarele cadastrale nr. 9,10,11, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicităii Imobiliare nr. 7/1996,
republicată,cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Data de început a aﬁșării: 27.06.2022
Data de sfârșit a aﬁșării: 25.08.2022
Adresa locului aﬁșării publice: str. Soarelui nr.2, comuna
Văleni,judeul Olt
Repere pentru identiﬁcarea locaiei: în apropierea

PUBLICITATE

Școala GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARINEANU’’ CEZIENI organizează
concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui
post contractual de execuie,vacant de Ingrijitor,nivel studii medii.
Condiii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.Faravechime in specialitatea studiilor.
Condiiile speciﬁce de participare la concurs:
a) Nivelul studiilormedii;
b) Disponibilitate pentru activitate în afara programului.
Condiii de desfășurare a concursului:
- pentru înscrierea la concurs, candidaii vor depune dosarele de
concurs la secretariatul Scolii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni,
până la data de 04.07.2022,ora 1600.
- data, ora și locul desfășurării probei scrise: 12.07.2022, ora 1000 la
sediul Școlii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni,judeul Olt.
Bibliograﬁa și actele necesare pentru dosarul de înscriere se
aﬁșează la avizierul Scolii Gimnaziale Nicolae Marineanu Cezieni.
Informaii suplimentare se pot obine la sediul Scolii Gimnaziale Nicolae
Marineanu Cezieni,judetul Olt,sau la numarul detelefon 0764621923.
DIRECTOR, NĂSTASE LIANA LOREDANA

Căminului Cultural alComunei Văleni și Liceului Tehnologic al
ComuneiVăleni.
Cererile de retictiﬁcare ale documentelor tehnice vor
putea ﬁ depuse la sediul Primăriei comuneiVăleni,str.Soarelui
nr.2, Comuna Văleni, judeul Olt,în termen de 60 de zile de la
data aﬁșării și sunt însoite de documente doveditoare.
Alte indicaii utile pentru cei interesai:toi proprietarii și
posesorii de imobile din U.A.T.Văleni,să participe la veriﬁcarea
documentelortehnice publicate la sediul primăriei
Informaii privind Programul naional de cadastru și
carte funciară 2015-2023 se pot obine pe site-ul ANCPIla
adresahttp://www.ancpi.ro/pnccf/
Primar, ȘOFARU Ion

SC EUROPE VIDE LOGISTICS SRL, J28/391/27.04.2012, CUI 46017463, cu sediul în satul Mărgineni,
oraș Scornicești, pierdut certiﬁcat de înregistrare având activitatea principală 5229 COD CAEN.
Îl declar nul.

PRIMARIA OBOGA organizează CONCURS DE
RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant personal
contractual –sofermicrobuz.
ANUNT
Primăria Comunei Oboga, cu sediul în comuna
Oboga, Principala nr. 238, judeul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funciei contractuale vacante,
de:
• muncitorcaliﬁcat – mecanic utilaje
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant candidaii trebuie să îndeplinească
următoarele condiii generale, conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modiﬁcările și
completările ulterioare:
a) are cetăenia română, cetăenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinând
Spaiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română,scris șivorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale;
d) are capacitate deplină de exerciiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităile
sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiii speciﬁce potrivit cerinelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată deﬁnitiv pentru săvârșirea
unei infraciuni contra umanităii, contra statului ori

contra autorităii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiiei,de fals ori a unorfapte
de corupie sau a unei infraciuni săvârșite cu intenie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funciei, cu
excepia situaiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile speciﬁce necesare în vederea participării
la concurs și a ocupării funciei contractuale sunt:
studii – medii ;
posesorpermis de conducere categoria B,C,D.
aviz psihologic eliberat de unitati autorizate;
Concursul se va organiza conform calendarului
următor:
13 iulie 2022,ora 10.00: selecia de dosare;
14 iulie 2022,ora 10.00: proba scrisă;
16 iulie 2022,ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituiei în termen de 10 zile de la publicarea anunului.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporarvacant corespunzătorfunciilorcontractuale și
a criteriilorde promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru
înscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de
concurs careva conine următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorităii sau instituiei publice
organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea,potrivit legii,după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiiilor speciﬁce ale postului solicitate de autoritatea
sau instituia publică;
carnetul de muncă sau,după caz,adeverinele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor,în copie;
cazierul judiciar sau o declaraie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcia pentru care candidează;
adeverină 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 unităile sanitare abilitate;
curriculumvitae.
Adeverina care atestă starea de sănătate conine,
în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăii. În cazul în care candidatul depune o declaraie
pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis la selecia dosarelor,
acesta are obligaia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de
identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinele care atestă vechimea
vor ﬁ prezentate și în original în vederea veriﬁcării
conformităii copiilorcu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria
Comunei Oboga, cu sediul în comuna Oboga, Principala
nr.238,jud.Olt,telefon 0249.450.129,fax 0349/520.013.
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Primăria Gura Padinii organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcii publice de execuie vacante din
cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Gura
Padinii,după cum urmează:
A. DENUMIREAFUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUIE
Denumirea funciei: ConsilierAchiziii Publice - Clasa: I
Gradul profesional: Principal
Structura: aparatul de specialitate al primarului comunei
Gura Padinii
Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de
muncă
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecia dosarelorde înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
C. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA
CONCURS
1) are cetăţenia română și domiciliul în România;
2) cunoaște limba română,scris șivorbit;
3) arevârsta de minimum 18 ani împliniţi;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) este apt din punct de vedere medical și psihologic să
exercite o funcţie publică.Atestarea stării de sănătate se face pe
bază de examen medical de specialitate, de către medicul de
familie,respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin
intermediul unităţilorspecializate acreditate în condiţiile legii;
6) îndeplinește condiţiile de studii, respectiv studii:
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
7) îndeplinește condiţiile speciﬁce de vechime în studii
superioare: 5 ani.
8) îndeplinește condiţiile speciﬁce, conform ﬁșei postului,
pentru ocuparea funcţiei publice;
9) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea
faptei;
10) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică
sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a
săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă, în
condiţiile legii;
11) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani;
12) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia,în condiţiile prevăzute de legislaţia speciﬁcă.
D.CONDIŢII DE DESFĂȘURAREACONCURSULUI
1.Perioada de depunere a dosarelorde înscriere la concurs –
dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării
anunului ( în perioada: 17.06.2022-06.07.2022).
2.Selecia dosarelorde înscriere : 07.07.2022- 11.07.2022
3.Data și ora probei scrise: 18.07.2022,ora: 10,00
Locul desfășurării probei: Sediul Primăriei Gura Padinii,
judeul Olt, Localitatea Gura Padinii, strada Spiru Haret , nr. 30 ,
Judetul Olt.
4. Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susinerii probei scrise.
E. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA
CONCURS
1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G.
nr.611/2008,cu modiﬁcările și completările ulterioare;
2. curriculumvitae,modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certiﬁcatelor și altor
documente care atestă efectuarea unor specializări și
perfecionări;
5. copia carnetului de muncă și a adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în
muncă solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru
exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în
anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modiﬁcările și completările
ulterioare;
6. copia adeverinei care atestă starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate
corespunzătoare pentru efort ﬁzic, în cazul funcţiilor publice

pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii
speciﬁce care implică efort ﬁzic și se testează prin probă
suplimentară;
8. cazierul judiciar;
9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea
rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau
adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii
sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
speciﬁcă.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii
legalizate sau însoite de documentele originale, care se certiﬁcă
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare
rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie
însoţită de copia certiﬁcatului de încadrare într-un grad de
handicap,emis în condiţiile legii.
F.BIBLIOGRAFIA,TEMATICA
Bibliograﬁa,tematica, atribuiile prevăzute în ﬁșa postului,
precum și alte date necesare desfășurării concursului se aﬁșează
pe pagina de internet a autorităii sau instituiei publice
organizatoare a concursului, la seciunea special creată în acest
scop.
Bibliograﬁe /tematică,
Constituţia României,republicată,
Titlul I și II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019,cu modiﬁcările și completările ulterioare,
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare,
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbaţi, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice,cu modiﬁcările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modiﬁcările
ulterioare; Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Instrucţiunea nr.1/2017 emisă în aplicarea prevederilor
art.179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice, respectiv a art.192 lit. g) și a art.209 alin. (8) din
Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Instrucţiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor
art.178 și art.179 lit. a) și b) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice,cu completările ulterioare,respectiva prevederilorart.191
și art.192 lit. a) și b) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile
sectoriale; Instrucţiunea nr.3/2017 privind modiﬁcările
contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie
sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modiﬁcări ca
ﬁind substanţiale sau nesubstanţiale;
Ordonanţa de urgenţă nr.107/2017 pentru modiﬁcarea și
completarea unor acte normative cu impact în domeniul
achiziţiilorpublice.
G.ATRIBUIILE FUNCIEI PUBLICE DE EXECUIE
de consilierachiziii publice,grad profesional principal
Atribuiile funciei publice de execușie de consilier achiziii,
grad professional principal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gura Padinii,sunt următoarele:
1. Preia referatele de necesitate de la compartimentele de
specialitate și răspunde de centralizarea acestora, în vederea
întocmirii programului anual al achiziţiilor publice ;Efectuează și
răspunde de încadrarea pe coduri CPV a solicitărilor primite prin
referatele de necesitate, Întocmește și răspunde de Nota
justiﬁcativă pentru alegerea procedurii de achiziţie publică;
2. Veriﬁcă împreună cu Serviciul Buget Finanţe
Contabilitate încadrarea în creditele bugetare a achiziţiilor
propuse de compartimentele de specialitate ;
3. Întocmește și răspunde de Întocmirea Programului
anual al achiziţiilor publice și a Strategiei anuale de achiziţii
publice pe baza centralizării solicitărilor transmise de
compartimentele de specialitate
4.Efectueaza si supune spre avizare Sef Serviciu,achizitiile
publice prin CUMPARARE DIRECTA, prin intermediul Sistemului
Electronic alAchizitiilorPublice(SEAP)
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5. Intocmeste si supune spre avizare dosarul achizitiei
publice aferenta cumpararilordirecte(nota justiﬁcativa,raport de
atribuire,contract/comanda)
6. Elaborarează și răspunde de calendarul procedurii de
atribuire a contractelorde achiziţii publice;
7. Stabilește și supune spre abrobare criteriile de
eligibilitate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,
aferente procedurilorde achizitii
8. Stabilește și supune spre abrobare criteriul ales pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică ; aferente procedurilor
de achizitii
9. Stabilește și răspunde de formularele și modelele
cuprinse în documentaţia de atribuire;
10. Răspunde de modul de stabilire a garanţiei de
participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică;
11. Stabilește și răspunde de respectarea termenelor de
depunere a candidaturilor/ ofertelor;
12.Elaborează și răspunde de Fișa de date a achiziţiei;
13. Răspunde de efectuarea procedurilor de achizitii
publice online prin intermediul SEAP și răspunde de păstrarea
conﬁdenţialităţii datelorcuprinse în acestea.
14. Participă în comisia de evaluare a ofertelor în vederea
aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii
publice;
15. Efectuează și răspunde de achiziţiile publice efectuate
prin utilizarea Sistemului Electronic deAchiziţii Publice;
16. Răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire
la utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor
de atribuire si pentru realizarea achizitiilordirecte,.
17. Răspunde de repectarea principiillor prevăzute de
reglementările legale în vigoare privind nediscriminarea,
tratamentul egal , recunoașterea reciprocă, a utilizării eﬁciente a
fondurilor publice, al transparenţei, și al asumării răspunderii în
atribuirea contractelorde achiziţii publice.
18. Întocmește și răspunde de Raportul de atribuire a
contractelorde achiziţie publică ;
19. Răspunde de comunicarea în termenul stabilit de lege a
hotărîrii comisiei de evaluare a ofertelor,tuturor ofertanţilor
participanţi la procedură.
20. Stabilește și răspunde de cuantumul și modul de
constituire a garanţiei de bună execuţie în funcţie complexitatea
contractului;
2 1 . N ot i ﬁ c ă c o nt ra c t a nt u l , î n u r m a s o l i c i t ă r i i
responsabilului cu urmărirea contractului,cu privire la pretenţiile
emise asupra garanţiei de bună execuţie, pe perioada derulării
contractului ;
22. Întocmește și răspunde de comandă pentru achiziţiile
prin cumpărare directă
23. Întocmește și răspunde de registrul de evidenţă a
contractelorși comenzilor;
24. Întocmește și răspunde de arhivarea dosarul achiziţiei
publice ;
25.Aplică legislaţia privind regimul juridic al contravenţiilor
26. Participă și răspunde pentru implementarea și
dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în
activitatea de achiziţii publice din cadrul Serviciului Achizitii
Publice.
27. Aduce la îndeplinire cu profesionalism și la termenele
stabilite,măsurile cuprinse în Pro gramul de dezvoltare a
Sistemului de Control Intern Managerial și deciziile Comisiei
pentru monitorizarea,coordonarea și îndrumarea metodologică a
implementări și dezvoltări Sistemului de Control Intern
Managerial în cadrul Direcţiei deAsistenţă Socială.
28. Identiﬁcă și evaluează riscurile în activitatea
desfășurată și le transmite șefului de serviciu pentru aprobare și
pentru a ﬁ cuprinse în registrul riscurilor la nivelul Serviciului
Achizitii Publice
29.Actualizează anual riscurile din activitatea sa.
30. Elaborează și actualizează ori de cite ori este cazul
,procedurile de desfășurare a activităţilorsale.
31. Îndeplinește și alte sarcini transmise de conducatorul
Institutiei.
32. Răspunde de executarea corectă și la timp a tuturor
atribuţiilormenţionate mai sus.
H.COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA
DOSARELOR DE CONCURS
Adresă de corespondenă: Localitatea Gura Padinii, strada
Spiru Haret , nr. 30,Judeul Olt. Telefon/fax: 0249536461, E-mail:
gprimarie@yahoo.com, Persoană de contact: SLAVOIU LUCIAN
DANIEL- Referent de specialitate UATGura Padinii.
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Profesorul Pârvulescu, cu ochii în lacrimi: Sunt convins
că va ﬁ un succes fantastic pentru comuna Curtișoara
Antrenorul secund de la Oltul Curtișoara, Ion
Pârvulescu, este convins că echipa din jude va promova
în Liga a III-a. Imediat după victoria de sâmbătă, 18 iunie,
din faa grupării Cozia Călimănești, scor 3-1, din cadrul
turului barajului de promovare în eșalonul al treilea,
profesorul Ion Pârvulescu a spus, cu ochii în lacrimi, că
întreaga comunitate din Curtișoara ar merita accederea
în eșalonul superior.
„Un moment de mare minunăie pentru această
comună în care cu toii la un loc am făcut o familie,
pornind de la cei de sus până la cei de jos. În acest
moment, Curtișoara a înregistrat un succes, îl merită, s-a
lucrat cu pasiune și toi suntem foarte fericii pentru
acest moment. Dacă m-ar întreba cineva de ce o fac!? O
fac pentru că viaa mea a fost fotbalul și pentru că unii
dintre băieii de aici au plecat din mâna mea. Am
certitudinea că nu vom putea pierde la o diferenă mai
mare de un gol,ceea ce este un mare avantaj.Am dominat
acest joc. Sunt convins că va ﬁ un succes fantastic,
pentru că toi locuitorii comunei Curtișoara îl merită”, a
spus Pârvulescu.
Celălalt antrenor de la Oltul Curtișoara, profesorul
Iulian Mitrache, a precizat că Marius Popa a avut un rol
extrem de important în acest proiect.„Consider că este o

victorie meritată, am împins jocul spre poarta lor, ne-am
creat mai multe situaii de a marca, până la urmă este un
rezultat corect ce ne dă sperane și ne mobilizează
pentru meciul retur. Ne așteptăm în partida retur ca

adversarii să încerce să întoarcă rezultatul, sperăm să
avem momente în care să ne impunem jocul și să
gestionăm bine momentele de presiune din jocul de
peste o săptămână.Pentru mine,promovarea în Liga a IIIa ar însemna o încununare a muncii. Consider că este, în
primul rând, meritul prietenului și colegului meu Marius
Popa, practic, mi-a lăsat pe mână o mașinărie ce
funcionează, eu doar am alimentat-o prin procesul de
instruire, însă el este creatorul acestui proiect și îi
mulumesc, sper că de acolo de sus se uită cu mândrie la
noi”,a spus Iulian Mitrache,la ﬁnalul partidei de sâmbătă.
De cealaltă parte, reprezentanii echipei Cozia
Călimănești au precizat că au avut indisponibili pentru
meciul de la Curtișoara trei jucători de bază. „A fost un
meci greu, am întâlnit o echipă bună susinută de
conducere, plecăm cu șansa a doua, în fotbal se poate
întâmpla orice. Important este să câștigăm meciul de
săptămâna viitoare. Din păcate, am avut trei jucători de
bază indisponibili pentru acest joc, eu sunt unul dintre ei,
sperăm să ﬁm api până la meciul retur”, a spus jucătorul
Cătălin Moldoveanu.
Partida returva avea loc sâmbătă,25 iunie.
Florentina Ștefan Ciobanu

