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Ce deputat de Olt scria poezii în copilărie?

Neurologul Renică Diaconescu
pentru că a ini�iat tratamentul
cu apomorfină la Spitalul Slatina.
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Profesorul Marius Perianu de la CNIM,
felicitat de Sorin Cîmpeanu
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Trei candida�i, în cursa pentru postul
de șef al IPJ Olt
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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!

S.C. angajează: inginer constructii civile; muncitori califica�i
specializa�i în : gresie, faian�ă, rigips, glet, lavabilă, parchet, covor
pvc, termosistem, zidărie, tencuială; electricieni, instalatori,
dulgheri, fierari, muncitori necalificati. Salariu motivant. CIM
nedeterminat.Rela�ii la telefon : 0751.067.683.

SC angajează: sudor; lăcătuș confec�ii metalice; muncitori
necalifica�i.Rela�ii la telefon: 0745.633.755.

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri;
zidari; fierari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construc�ii civile; inginer agronom; operator sta�ie de
betoane și asfalt; gestionar pentru orașul Balș. Rela�ii la telefon:
0249.439.671.

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri;
zidari; fierari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construc�ii civile; inginer agronom; operator sta�ie de
betoane și asfalt; gestionarpentru orașul Balș.Tel.: 0249.439.671.

SC angajează: lăcătuș;
s u d o r ; o p e r a t o r C N C ;
electrician; mecanic utilaje;
contabil/economist; șofer
categoria B.

R e l a � i i l a t e l e f o n :
0731.111.888.

Restaurant angajează
personal.Angajăm bucătari,
ajutor bucătar, cameriste,
o s p ă t a r i , ș o f e r l i v r a r e
catering.Rela�i i la telefon:
0748.150.999.

Angajăm economist. Ne dorim o persoană empatică,
proactivă,sociabilă,rapidă,dar atentă la detalii,cu spirit de echipă și
cu experien�ă în domeniu de minim 2 ani. Program 8 ore/zi. Oferta
financiară se discută la interviu.Rela�ii la telefon: 0748.163.784.

SC OLT LIBRIS S.A. Slatina angajează pe postul de
vânzător/gestionar o persoană pentru Librăria Eugen Ionescu din
Slatina, str. Ec. Teodoroiu, nr.2, bl.V22, parter. Selec�ia are loc în data
de 21.07.2022,ora 13:00 la sediul librăriei.

Rela�ii la telefon: 0249.434.511.

SC angajează muncitori
c a l i fi c a � i î n c o n s t r u c � i i :
d u l g h e r i ; z i d a r i ; fi e r a r i
betoniști; asfaltatori; inginer
specialitate drumuri; inginer
construc�ii civile; gestionar
pentru orașul Balș, instalator
gaze în vederea autorizării,
electricieni autoriza�i ANRE,
ingineri instala�ii,contabil.

Rela�i i la numărul de
telefon: 0249.439.671.

Firmă de distribu�ie produse alimentare angajează
manipulant depozit. Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Rela�ii la telefon: 0744.789.320.

Angajăm șofer (salariu net 2.500 lei + 2.500 lei bonusuri) și
personal pentru spălătorie de covoare.

Rela�ii la telefon: 0745.622.374.

Caut bonă cu experien�ă, pe termen lung, pentru băie�el de 2
ani și 8 luni.Oferim salariu atractiv.Rela�ii la telefon: 0766.444.138.

Societate comercială multina�ională angajează electricieni și
sudori.Oferim: salariu atractiv,bonuri de masă,alte facilită�i.

Rela�ii la numărul de telefon: 0726.345.945, între orele 09.00-
18.00.

SC angajează inginer mecanic pentru repara�ii și între�inere.
Oferim salariu atractiv.CV-urile se depun la sediul firmei din Slatina,
str.GrigoreAlexandrescu,nr.17 C.Rela�ii la telefon: 0744.512.655.

SC angajează: agen�i vânzări; gestionar depozit; șofer
categoria B și B,C,E; manipulant mărfuri.Telefon: 0728.286.707.

Firmă de distribu�ie produse alimentare și nealimentare
angajează: manipulan�i / 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 r e s a d e e - m a i l :
sivecorcom@yahoo.com Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str.
Depozitelor,nr.19 sau la telefon: 0372.713.707.

SC angajează functionar
a d m i n i s t r a t i v p e n t r u
mediu/calitate/SSM.CV-urile se
t r i m i t p e a d re s a d e m a i l :
marketing@sovecord.ro sau
rela�ii la numărul de telefon:
0249.411.734.

SC angajează: sudor autogen; instalator instala�ii tehnico-
sanitare și gaze; deservent utilaje (buldoexcavator); muncitori
necalifica�i.Oferim salariu atractiv.

Rela�ii la telefon: 0744 516 279. . .

Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: sudor MIG -
MAG; operatorCNC (cu sau fără experien�ă); frezor.Program de lucru
L-V, orele 08°°-16 °. Sâmbăta și duminica: LIBER. Rela�ii la telefon:
0730.555.583 / 0753.450.450.

Firmă de distribu�ie produse alimentare angajează
manipulant depozit. Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Rela�ii la telefon: 0744789320

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri;
zidari; fierari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construc�ii civile; inginer agronom; operator sta�ie de
betoane și asfalt; gestionar pentru orașul Balș, contabil cu
experien�ă (Ecosoft,gestiune).

Rela�ii la telefon: 0249.439.671.

SC angajează muncitori necalifica�i. Rela�ii la telefon:
0730.555.583 / 0753.450.450.

Firmă de colectare deșeuri industriale angajează șofer
profesionist cu experien�ă și atestat ADR (cat. B,C,E) și operator
sta�ie de epurare.Se oferă salariu atractivși bonuri de masă.

Detalii la sediul firmei din Slatina,str.Constructorului,nr.3.CV-
urile se trimit la adresa de e-mail: macolect@yahoo.com. rela�ii la
telefon: 0756.196.981.

A n g a j ă m î n c o n d i � i i
a v a n t a j o a s e u r m ă t o r u l
personal: gestionar; șofer;
bărba�i pentru pază și îngrijire
spa�ii verzi; bărba�i și femei,
vârsta maxim 40 ani, pentru
formare profesională operator
flux activitate industrială.
Rela�ii la tel.: 0249.432.532,
între orele 08°°-16°°.

S C a n g a j e a z ă f u n c t i o n a r a d m i n i s t r a t i v p e n t r u
mediu/calitate/SSM. CV-urile se trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau Rela�ii la telefon: 0249411734

Firmă de distribu�ie angajează șofer categ. B. Rela�ii la sediul
firmei din Slatina,str.Recea,nr.4 sau la telefon: 0744.699.530.

SC angajează și califică la locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; ajustori piese aluminiu; mecanici între�inere
și repara�ii. CV-urile se depun la sediul firmei din Slatina, str. Grigore
Alexandrescu,nr.17 C. Rela�ii la telefon: 0744.512.655.

Firmă de distribu�ie produse alimentare angajează
manipulant depozit.Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Rela�ii la telefon: 0744.789.320.

Caut doamnă pentru îngrijire permanentă bătrână, în Slatina.
Rela�ii la telefon: 0760118032

Societate de construc�ii
a n g a j e a z ă I N G I N E R
CONSTRUCTOR. Cerin�e: studii
superioare; experien�ă de minim
10-15 ani în domeniu; bun
organizator și coordonator;
a b i l i t ă � i d e p l a n i fi c a r e ,
organizare, spirit de observa�ie;
experien�a în ofertare constituie
un avantaj. Beneficii: salariu
6000 lei NET și bonusuri în
f u n c � i e d e e x p e r i e n � ă ș i
r e z u l t a t e ; p o s i b i l i t a t e d e
promovare în cadrul firmei.
Rela�ii la telefon: 0763.603.229,
0249.410.300.

SC angajează: inginer agronom / tehnician pentru farmacie
fitosanitară; asistent farmacie veterinară; casier market;
manipulant market.Rela�ii la telefon: 0745379064

Magazin îmbrăcăminte (zona Zahana) angajează vânzătoare.
Oferim salariu atractiv. Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str.
Primăverii,bl.FA11,parter,sau la numărul de telefon: 0740202019

SC angajează conducător auto categoria B+E pentru
autocamionetă 3,5 t ce tractează pompă beton. Rog seriozitate.
Rela�ii la telefon: 0745168082

SC angajează instalatori
ș i fi n i s o r i î n d o m e n i u l
construc�iilor. Oferim salariu
motivant. Rela�ii la telefon:
0751.067.683.

SC angajează inspector resurse umane și normale. Cv-urile se
depun în strada GrigoreAlexandrescu 17C.Telefon: 0744.512.655.

SC angajează muncitori califica�i și necalifica�i în domeniul
construc�iilor. Oferim salarii motivante. Rela�ii la telefon:
0722.405.033,0721.773.120.
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nu mai pot primi vizite
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Medicii de familie
pot renova
și dota cabinetele
cu fonduri din PNRR

Peste 180 milioane de euro
din Planul Na�ional de Redresare
ș i R e z i l i e n � ă s u n t p u s e l a
dispozi�ia medicilor de familie
pentru investi�ii în cabinetele
medicale. Autorită�ile au precizat
că 3.000 de medici de familie pot
beneficia de aceste fonduri ca să-
și renoveze și doteze cabinetele.
„3.000 de medici de familie sau
asocieri de cabinete medicale de
m e d i c i n ă p r i m a r ă vo r ave a
posibilitatea de a realiza investi�ii
î n re n ova re a ș i d ot a re a c u
echipamente medicale și mobilier
(ex: electrocardiograf digital,
ecograf portabil, echipamente IT,
monitor func�ii vitale: frecven�ă
cardiacă, tensiune arterială non-
i n v a z i v ă , p u l s o x i m e t r i e ,
temperatură, spirometru digital
e t c ) . P e n t r u d o t a r e c u
echipamente și mobilier fiecare
cabinet medical sau asociere de
cabinete poate accesa fonduri în
valoare de 45.000 euro fără TVA,
în timp ce pentru renovare pot fi
solicitate fonduri de până la
15.000 euro fără TVA”, au transmis
re p re ze nt a n� i i M i n i s t e r u l u i
Sănătă�ii. Ghidul beneficiarului și
anexele aferente pentru investi�ia
în „Cabinete ale medicilor de
familie sau asocieri de cabinete
de asisten�ă medicală primară”
din cadrul Componentei 12 –
S ă n ă t a t e – I n v e s t i � i a 1 .
D e z vo l t a re a i nf ra s t r u c t u r i i
medicale prespitalicești sunt
publicate pe pagina de internet a
Ministerului Sănătă�ii la sec�iunea
Apeluri PNRR Ministerul Sănătă�ii
– C12.Sănătate.

Dosarele de finan�are se vor
d e p u n e p e p l a t f o r m a
w w w. p r o i e c t e . p n r r. g o v. r o ,
începând cu data de 04 august
2022,ora 10:00.

Florentina Ștefan Ciobanu

Reprezentan�ii Spitalului Jude�ean

de Urgen�ă Slatina au decis să sisteze

vizitele pentru pacien�ii interna�i,

începând de luni,18 iulie,pentru că există

riscul apari�iei unorfocare COVID.

Totodată, începe din nou testarea
obligatorie cu teste rapide a personalului și
pacien�ilor ce au avut contact cu cazuri
confirmate cu SArS-COV2. „Creșterea
accelerată a numărului de cazuri COVID
înregistrată în ultima săptămână, precum și
posibilitatea de apari�ie de cazuri/focare de
infec�ie cu COVID-19în rândul personalului și
a pacien�ilor, determină conducerea
Spitalului de Urgen�ă Slatină să adopte noi
măsuri de protec�ie pentru preîntâmpinarea
îmbolnăvirilor și creșterea siguran�ei
personalului, pacien�ilor, apar�inătorilor și
vizitatorilor.

În acest sens, au fost aprobate
următoarele măsuri:

-Începând cu data de 18.07.2022
sistareavizitelor la pacien�ii interna�i;

-Testarea obligatorie cu test rapid
antigen a personalului și a pacien�ilor
contac�i cu cazurile confirmate de COVID-19,
în focarele izbucnite la nivelul sec�iilor/
compartimentelor Spitalului Jude�ean de
Urgen�ă Slatina;

-Testarea tuturor pacien�ilor care se
prezinta în UPU (container triaj) precum și a

celor care se prezintă pentru internari
programate și spitalizare de zi – la fiecare 72
ore (Biroul Internari – sediul din Slatina, str.
Crisan Nr.5, respectiv camera de gardă –
Scornicești);

-Organizarea triajului epidemiologic în
containerul din zona UPU”, au transmis
reprezentan�ii Spitalului Slatina.

Potrivit reprezentan�ilor Spitalului
Slatina, în ultima săptămână, la Unitatea de
Primire Urgen�e s-au prezentat mai mult de
50 de persoane infectate cu virusul Sars-
Cov-2, iar în cadrul Sec�iei Boli Infec�ioase

avem interna�i un numărde 16 pacien�i.
Persoanele confirmate cu infec�ia cu

virusul SARS-Cov-2 se pot adresa Centrului
de Evaluare și Tratament Antiviral, care
f u n c � i o n e a z ă î n c a d r u l S e c � i e i B o l i
Infec�ioase din cadrul Spitalului Slatina,
pentru a beneficia de investiga�i i și
tratament în regim ambulatoriu.

Programul de func�ionare al Centrului
de Evaluare și Tratament Antiviral este de
luni până duminică,între orele 08,00-14,00.

Reprezentan�ii Spitalului Jude�ean

de Urgen�ă Slatina au decis să sisteze

vizitele pentru pacien�ii interna�i,

începând de luni,18 iulie,pentru că există

riscul apari�iei unorfocare COVID.

Comuna Șerbănești, în sărbătoare

Florentina Ștefan Ciobanu

Comuna Șerbănești va îmbrăca haina de sărbătoare, miercuri, 20
iulie, cu ocazia serbării câmpenești: „Sărbătoarea Secerișului”, care, anul
acesta,a ajuns la ediţia a XI-a.În cadrul evenimentului,primăriava premia
cei mai buni elevi din comună, cetă�enii care au împlinit 50 de ani de
căsătorie,dar și pe cel maivârsnic localnic care a ajuns la frumoasavârstă
de 100 de ani.

Atmosfera sărbătorii va fi între�inută de Constantin Măgureanu,
Niculina Stoican, Letiţia Moisescu,Virginica Neagu, Marian Medregoniu și
Emil Badea,darși de copiii ansamblului local„Plai de dor”.

Seara seva încheia cu un foc de artificii.

Florina Dinu

Edi�ia a XII-a a Zilelor Medicale Caracalene, în Sala
Teatrului Na�ional Caracal
Edi�ia a XII-a a Zilelor Medicale Caracalene, în Sala
Teatrului Na�ional Caracal

Colegiul Medicilor Olt a anun�at că, în perioada 13-16 octombrie 2022,
va fi organizată cea de a XII-a edi�ie a Zilelor Medicale Caracalene.
Evenimentul unde sunt invita�i medici din jude�, dar și din centrele
universitare,va fi găzduit de salaTeatrului Na�ional Caracal.

Medicii care vor participa la acest eveniment medical vor primi 18 ore
EMC (Educa�ie Medicală Continuă). Ultima edi�ie a tradi�ionalului
evenimente medical de la Caracal a avut loc în 2019,unde au fost prezentate
lucrări din mai multe discipline. Organizatorii nu au anun�at încă programul
din acest an și nici invita�ii ce vor face prezentări medicale, la Caracal, la
mijlocul lunii octombrie.

Florentina Ștefan Ciobanu
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Profesorul Marius Perianu de la CNIM, felicitat de Sorin Cîmpeanu

Perioada recensământului a fost prelungită până la 24 iulie
Rata de recenzare a populaţiei din România a ajuns la 83%, iar Comisia Centrală

pentru Recensământul Populaţiei și Locuinţelor a decis prelungirea cu o săptămână, de

la 17 iulie până la 24 iulie, a perioadei de recenzare, a anunţat președintele Institutului

Naţional de Statistică,TudorelAndrei.

Astfel, cetă�enii care nu au reușit să se autorecenzeze și nici nu au fost găsiţi la domiciliu
pentru procesul de recenzare fa�ă în fa�ă, pot face acest lucru în perioada până pe data de 24
iulie la sediul Primăriei Slatina din strada Mihail Kogălniceanu, la Compartimentul Fond Funciar,
Cadastru.

Astfel,slătinenii cât și persoanele din alte localită�i sunt aștepta�i,de luni pânăvineri,de la
8.00 la 19.00,iarsâmbătă și duminică,de la 9.00 la 16.00,la Primărie pentru recensământ.

Rata de recenzare a populaţiei din România a ajuns la 83%, iar Comisia Centrală

pentru Recensământul Populaţiei și Locuinţelor a decis prelungirea cu o săptămână, de

la 17 iulie până la 24 iulie, a perioadei de recenzare, a anunţat președintele Institutului

Naţional de Statistică,TudorelAndrei.

Florina Dinu

Lotul României, care a participat la cea de-a 63-

a O l i m p i a d ă I n te r n a � i o n a l ă d e M a te m a t i c ă ,

organizată în format cu prezen�ă fizică, la Oslo,

Norvegia, s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial (din

104 �ări participante) și pe primul loc la nivel

european.

La întoarcerea în ţară a lotului României de
Matematică,echipa a fost întâmpinată de către ministrul
Educa�iei, Sorin Câmpeanu, care i-a felicitări pe olimpici,
dar și pe profesorii îndrumători printre care s-a numărat
și Marius Perianu, cadru didactic la Colegiul Na�ional ”Ion
Minulescu”.

„Această performanţă deosebită reprezintă pentru
noi și o provocare: având in România copii cu un
asemenea potenţial, este o datorie pentru noi să
promovăm și să susţinem un sistem de educaţie în care
fiecare elev să fie adus la maximul de potenţial și avem
speranţa că vom reuși, cu multă muncă și perseverenţă,
fiind susţinuţi și de către cei care sunt capabili de astfel
de rezultate”, a precizat Cîmpeanu. „Astăzi am avut
bucuria să întâmpinăm lotul României, participant la a
63-a Olimpiadă Internaţională de Matematică,
organizată în format cu prezenţă fizică, la Oslo, Norvegia.
Acești copii minunaţi au reușit cea mai bună performanţă
românească în matematică, în secolul XXI,obţinând două
medalii de aur și patru medalii de argint. Graţie unui total
de 194 de puncte, echipa României s-a clasat pe locul 5 la
nivel mondial (din 104 ţări participante) și pe primul loc în
Europa! Fel ic ităr i medal iaţ i lor cu aur : Robert
Dragomirescu și David-Andrei Anghel de la Liceul

Internaţional de Informatică București! Felicitări
medaliaţilor cu argint: Andrei Moldovan, Vlad-Titus
Spătaru, Radu Lecoiu de la Liceul Internaţional de
Informatică București și Andrei Chiriţă de la Colegiul
Naţional de Informatică„TudorVianu”București! Felicitări
părinţilor care au încurajat și susţinut aceste adevărate
talente și profesorilor care au format acești copii și i-au
î n d r u m at p e d r u m u l p e r fo r m a n ţ e i ! Fe l i c i t ă r i

coordonatorilor conf. univ. dr. Cătălin-Liviu Gherghe de la
Facultatea de Matematică și Informatică a Universităţii
din București (Leader), Marius Perianu, Colegiul Naţional
„Ion Minulescu” Slatina, jud. Olt (Deputy Leader) și Lucian
Ţurea, Facultatea de Matematică și Informatică a
Universităţii din București (Observator)”, a scris Sorin
Cîmpeanu,pe Facebook.

Lotul României, care a participat la cea de-a 63-

a O l i m p i a d ă I n te r n a � i o n a l ă d e M a te m a t i c ă ,

organizată în format cu prezen�ă fizică, la Oslo,

Norvegia, s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial (din

104 �ări participante) și pe primul loc la nivel

european.

Absolvenţii de liceu se pot înscrie la

Facultatea de Management și Dezvoltare

Rurală – Filiala Slatina care are la disponibile

40 de locuri la buget și 60 de locuri cu taxă.

Î n s c r i e r e a s e f a c e o n l i n e , l a
https://admitere.usamv.ro, în perioada 4-22 iulie.
„Te po�i înscrie în cadrul studiilor universitare de
LICEN�Ă, învă�ământ cu frecven�ă, specializarea
„Ingineria și managementul afacerilor agricole”.
Po�i avea beneficii multiple,în calitate de student al
facultă�ii noastre: burse, locuri bugetate,

oportunită�i de angajare și multe altele, pe care le
vei descoperi împreună cu noi.Ai șansa de a deveni
student al celei mai prestigioase universită�i din
România: USAMV București, Facultatea de
Management și Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina!”,
se arată într-un comunicat de presă.

Pentru mai multe informa�ii și ajutor în
legătură cu procesul de înscriere, doritorii sunt
așteptaţi și la sediul Filialei Slatina a Facultă�ii de
Management – USAMV Bucuresti, în Slatina, str.
Strehare�i,nr.150.

Absolvenţii de liceu se pot înscrie la

Facultatea de Management și Dezvoltare

Rurală – Filiala Slatina care are la disponibile

40 de locuri la buget și 60 de locuri cu taxă.

Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală –
Filiala Slatina, 100 de locuri disponibile
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală –
Filiala Slatina, 100 de locuri disponibile

Florina Dinu

Florina Dinu
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Terapie de ultimă genera�ie pentru pacien�ii
cu Parkinson, la Spitalul Slatina
Terapie de ultimă genera�ie pentru pacien�ii
cu Parkinson, la Spitalul Slatina

Tratamentul cu apomorfină pentru pacien�ii cu

boala Parkinson începe să fie administrat și la

Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina, gra�ie

neurologilor slătineni, în frunte cu șeful sec�iei de

Neurologie, medicul Renică Diaconescu, și doctorul

Mugurel Coteanu.

O pacientă de 70 de ani, din jude�ul Olt, cu o formă
gravă de Parkinson, ce era complet imobilizată la pat, a
primit injec�ia cu apomorfină săptămâna trecută,
rezultatele fiind îmbucurătoare.

Șeful Sec�iei de Neurologie de la Spitalul Slatina,
medicul Renică Diaconescu, a precizat că, după
administrare, pacienta a putut să meargă, în condi�iile în
care era imobilizată la pat. „Acest medicament se
adresează pacien�ilor cu boală Parkinson evoluantă,
complicată, când medica�ia clasică nu mai are efect, în
sensul că tratamentul efectuate până acum nu îi mai dă
pacientului confortul de a se mișca timp de 24 de ore.
Atunci, când el se blochează, când efectul celorlalte
medicamente nu dau randament, se administrează
această apomorfină. O injec�ie care se face subcutanat,
pacientul își poate face singur,doza este testată de noi și i
se dă la plecare. Când pacientul se blochează și nu mai
poate să meargă, perioadă de off îi spunem noi, se
administrează această injec�ie și se poate mișca din nou.
O pacientă de 70 de ani, complet imobilizată, cu un
Parkinson agravat, a fost testată cu această substan�ă,
progresiv, până când s-a atins o anumită doză. Pacienta
s-a dat jos din pat și a început să meargă. Vorbim de o
pacientă complet imobilizată. Peste acest tratament
este și celălalt cu pompă. Această pacientă va ajunge la
administrarea cu pompă,pentru că în timp se va epuiza și
acest efect”,a spus cunoscutul neurolog slătinean.

Tratamentul este gratuit, la nivel na�ional fiind în
derulare un program pentru pacien�ii cu forme severe de
Parkinson ce sunt �intui�i la pat.„Terapia există de peste
10 ani în lume, în România a intrat de pu�in timp.
Tratamentul este facil pentru pacien�i mai ales că este
gratuit, medicamentele sunt achizi�ionate de spital, este
un Program Na�ional, noi am cerut medicamentul, cinci
cutii să începem tratamentul, încă nu a sosit,dar doctorul
Coteanu, având acest pacient ce a fost de acord, a cerut

firmei să ne aducă medica�ia de ini�iere. Nu se poate
administra medicamentul la pacien�ii care au Parkinson
cu demen�ă sau boli psihice,pentru că agravează această
simptomatologie. Sunt foarte mul�i pacien�i în jude�
diagnostica�i cu Parkinson. Monitorizarea unui pacient
cu Parkinson nu înseamnă că din trei în trei luni
apar�inătorii vin să ia re�etă, trebuie să l vadă și doctorul,
să vadă dacă îi ajustează medica�ia, cum evoluează
medica�ia. Din păcate, foarte mul�i apar�inători spun că
nu îi pot deplasa și vin după re�etă.Vrem să avem o nouă
abordare a bolii Parkinson. Boala debutează cu mult
înainte de apari� ia simptomelor, este o boală
degenerativă, avem și pacien�i tineri cu Parkinson, mai
ales acolo unde este ereditară”, a adăugat doctorul
Renică Diaconescu.

Neurologul Mugurel Coteanu a precizat că, prin
administrarea acestui tratament, pacien�ii constată o

îmbunătă�ire, fiindu-le redată speran�a că se poate face
ceva și pentru ei.

„Avantajul este al pacien�ilor, în primul rând.Trebuie
și un pic de speran�ă pentru acești pacien�i, pentru că nu
cred că se mai poate face ceva pentru ei. Ei nu cred că le
poate fi mai bine. Pacienta are 70 de ani, ar trebui să-și
d u c ă n e p o� i i l a g ră d i n i � ă , s ă fi e f u n c � i o n a l ă .
Oportunitatea o stabilește doctorul împreună cu
pacientul, putem trata mul�i pacien�i cu această injec�ie,
nu avem un număr limitat.Este un medicament decontat
de CAS Olt, nu este o sumă limitată. Trebuie doar văzu�i,
testa�i, apoi să li se administreze. Din păcate, sunt și
pacien�i care nu pot să tolereze acest tratament, pentru
că are reac�ii adverse,deși din punct devedere motor le ar
face bine”,a spus neurologul Mugurel Coteanu.

Tratamentul cu apomorfină pentru pacien�ii cu

boala Parkinson începe să fie administrat și la

Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina, gra�ie

neurologilor slătineni, în frunte cu șeful sec�iei de

Neurologie, medicul Renică Diaconescu, și doctorul

Mugurel Coteanu.

Florentina Ștefan Ciobanu

Florentina Ștefan Ciobanu

Trei candida�i s-au înscris la concursul pentru
postul de șef al IPJ Olt. Este vorba despre Ionu� Ilinca, ce
este împuternicit adjunct, dar îndeplinește atribu�iile
inspectorului șef al IPJ Olt, și de Adrian Mladin, șeful
Serviciului Investiga�ii Criminale, acesta fiind în perioada
septembrie 2020-martie 2021 adjunct al IPJ Olt.

Totodată,un fost șef de la Poli�iaVâlcea ar fi cel de al
treilea candidat ce și-a depus dosarul pentru postul din
fruntea IPJ Olt. Inspectoratul General al Poli�iei Române a
scos la concurs postul de șef al IPJ Olt, iar candida�ii și-au
putut depune dosarele de recrutare până pe 8 iulie.

Concursul din 28 iulie va consta în sus�inerea unui
interviu structurat pe subiecte profesionale, care se
înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la
sediul Inspectoratului General al Poli�iei Române din
București. Rezultatele finale vor fi publicate în perioada

29 iulie -2 august 2022, în func�ie de eventualele
contesta�ii. Pentru a fi declarat admis, un candidat
trebuie să ob�ină minimum 7,00.

La concursul din vara anului trecut pentru func�ia
de inspector șef al IPJ Olt, Mihai Mihalache a fost singurul
candidat înscris, dar nu a ob�inut notă de trecere la
interviul structurat pe subiecte profesionale. Acesta a
ob�inut nota finală 5,62 la singura probă, iar pentru
promovarea concursului arfi avut nevoie de minimum 7.

Mihalache a fost mutat acum la șefia Poli�iei
Slatina, unde are concurs pe post după ce a intrat în
vizorul ANI. Inspectorii ANI l-au găsit pe Mihalache în
stare de incompatibilitate administrativă, după ce ar fi
semnat două dispozi�ii cu privire la so�ia sa, ce a
beneficiat de un coeficient de salarizare mai mare pentru
func�ia ocupată. În prezent, la șefia IPJ Olt este
împuternicit comisarul șef Ionu� Ilinca, adjunct fiind
Daniel Constantin.

Trei candida�i, în cursa pentru postul de șef al IPJ Olt
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MADR a lansat în dezbatere publică proiectul

privind modificarea Programului na�ional de

reabilitare a infrastructurii principale de iriga�ii din

România și a infrastructurii de desecare și drenaj.

A c e s t a u r m ă re ș t e a d a p t a re a a g r i c u l t u r i i l a

schimbările climatice și reducerea efectelor acestora

asupra producţiei agricole, în principal, dar și asupra

altorfactori de mediu și a populaţiei.

Suma destinată Programului are o valoare de 1,5
miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul
na�ional, care vor fi alocate până în anul 2027. „Prin
prezentul proiect de act normativ se are în vedere
sporirea numărului de amenajări de iriga�ii noi, de la 89 la
150. De asemenea,va crește suprafa�a pentru care se vor
asigura iriga�ii de la 1.800.679 ha la 2.600.439 ha,
contribuind astfel la viabilitatea economică a sistemelor
de iriga�ii.

Totodată, se vor majora de la 531 la 666 numărul de
organiza�ii ale utilizatorilor de apă pentru iriga�ii, precum
și suprafa�a deservită de infrastructura de iriga�ii, de la
1.212.917,8 ha la 1.464.349,70 ha. Prin acest program,
MADR își propune ca sistemul de iriga�ii din România să

poată beneficia de mai mult sprijin financiar, fiind astfel
îmbunătă�ite condi�iile de dezvoltare și creștere,precum
și ob�inerea de cantită�i mărite de produc�ie la hectar”,

au transmis reprezentan�ii MADR.

MADR a lansat în dezbatere publică proiectul

privind modificarea Programului na�ional de

reabilitare a infrastructurii principale de iriga�ii din

România și a infrastructurii de desecare și drenaj.

A c e s t a u r m ă re ș t e a d a p t a re a a g r i c u l t u r i i l a

schimbările climatice și reducerea efectelor acestora

asupra producţiei agricole, în principal, dar și asupra

altorfactori de mediu și a populaţiei.

1,5 miliarde de euro, pentru sistemul de iriga�ii, până în 2027

Florentina Ștefan Ciobanu

Handbalistele de la CSM Slatina, pregătiri pentru noul sezon al Ligii FlorilorHandbalistele de la CSM Slatina, pregătiri pentru noul sezon al Ligii Florilor
Handbalistele de la CSM Slatina s-au reunit în acest weekend la stadionul din complexul „1

Mai”pentru a dat startul pregătirilor învederea abordării noului sezon al Ligii Florilor.
La reunire au fost prezente si jucătoarele nou venite: Andreea Pătuleanu, Andreea Chetraru,

Diana Fînaru, Florentina Dragomir, Sabrina Lazea si Teodora Popescu. Lipsa jucătoarelor Diana
Lixăndroiu si Valentina Lecu a fost motivată de participarea la Campionatul Mondial cu lotul
na�ional de junioare.

„Handbalistele noastre au sustinut astăzi o serie de teste fizice,urmează o perioadă de două
săptămâni de pregătire fizică,apoi o serie de turnee deverificare!”au transmis reprezentanţii CSM
Slatina.Liga Florilorva începe la sfârșitul luniiAugust!

Florina Dinu

Primăria Slatina
Inten�ie de elaborare plan urbanistic zonal

„Săli evenimente”
Argumentare: În baza CU nr. 255/14.03.2022 - se

ini�iază PUZ în vederea stabil ir i i cerin�elor de
elaborare/eliberării avizului de oportunitate

Ini�iator : SC STYHA&ASRL
Publicul este invitat să transmită observa�ii și

propuneri privind inten�ia de elaborare a planului
urbanistic zonal „Săli evenimente” în perioada

20.07.2022.-29.07.2022.
Persoana responsabilă cu infomarea și consultarea

publicului: SC PIRAMID PROIECTSRL
Documenta�ia de urbanism se poate consulta pe

pagina de internet a institu�iei sau la sediul Primăriei
municipiului Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1,telefon
0249.439.377.

Observa�iile sunt necesare în vederea stabilirii
cerin�elor de elaborare a PUZ și eliberării avizului de
oportunitate.

Răspunsul la observa�iile transmise va fi afișat în
termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de infomare.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului
până la aprobarea planului:

- Etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent:
20.07.2022-29.07.2022

-Elaborarea propunerilor PUZ și RLU aferent:
15.08.2022-20.08.2022

- Etapa aprobării propunerii PUZ și RLU, procedură
transparen�ă decizională: perioada estimată.

Cezar, bebelușul cu cancer la cap, are banii pentru tratament!
La sfârșitul lunii iunie, Gazeta Oltului vă prezenta

povestea lui Cezar,un pui de om diagnosticat cu cancer la
cap și care avea nevoie de 175.000 de euro pentru a urma
tratamentul care îi asigură sănătatea.

Mobilizarea întregii �ări a făcut imposibilul posibil,
iar astăzi Nicoleta Stan, mama bebelușului, a dat vestea
cea mare: banii, de care depinde via�a lui Cezar, au fost
strânși. Felicitări tuturor celor implica�i în această luptă
pentruvia�a lui Cezar!

„Am reușit! Cezar are banii pentru tratament! Am
pornit această campanie cu frică, cu disperare că nu vom
reuși să adunăm suma asta uriașă, 175.000 euro și totuși
am reușit cu foarte mare ajutor din partea întregii �ări.

Cum aș putea să vă mul�umesc? Nu cred că am cuvinte
pentru a va mul�umi vreodată pentru ajutorul dat puiului
meu.Vă rămân veșnic recunoscător tuturor oamenilor cu
suflet mare care au făcut imposibilul sa devină posibil!
Sunt foarte multi oameni străini care sau implicat
sufletește,oameni cu care nici nu ne-am cunoscut,dar au
ajutatat din tot sufletul fiecare cât a putut! Prieteni si
rude care sau mobilizat așa cum nici noi nu credeam ca
este posibil, sa vezi o armata de oameni to�i cu gândul la
ghemotocul nostru de om! Pot sa spun doar ca sunte�i
niște oameni minuna�i cu suflet mare și cava dorim multă
sănătate! Cezarva iubește!”,a declarat mama lui Cezar.

Florina Dinu
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TMK-ARTROM SASCOATE LACONCURS URMATOARELE POSTURI IN PRODUCTIE:
- MECANICI,COD COR 721410;
- LAMINATORI DETEVI/TEHNICIENI IN METALURGIE,COD COR 812130
- RESPONSABILSSO,SU SI MEDIU.
Cerinte obligatorii:
- pentru postul de „Responsabil SSO, SU si mediu” - studii superioare si

calificare/diploma de „inspector in domeniu securitatii si sanatatii in munca”. Constituie
un avantaj detinerea calificarii de auditor intern ISO9001 / 45001;

- pentru restul posturilor: studii medii si calificare/ diploma in meseria ceruta;
- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi (numai pentru posturile de mecanici si

laminatori de tevi/tehnicieni in metalurgie);
- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi;
- abilitati de comunicare si lucru in echipa.
Interviul se va tine in data de 01.08.2022, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina,

Str.Draganesti,Nr.30.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. CV,modelTMK,disponibil la 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,disponibila 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 posturilorvacante,disponibila la sediul 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,
imputernicita de catre Dl Popescu Adrian, în calitate de Director General,

in baza procurii notariale, nr. 1/10.01.2022

Anun� public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC Compania de Apă Olt SA anun�ă publicul interesat asupra depunerii

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Organizare de șantier
pentru obiectiv extgindere și reabilitarea re�elelor de alimentare cu apă și apă
uzată în aglomerarea Corabia”, propus a fi amplasat în Corabia, str. Floarea Geara,
nr.21bis,jude�ul Olt.

Informa�iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din
Slatina,str.I.Moroșanu,nr.3,jude�ul Olt și la sediul titularului SC Compania de Apă Olt
SA din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, jude�ul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 09-
14.00. Observa�iile publicului se primesc, zilnic, la sediul Agen�iei pentru Protec�ia
Mediului Olt.

NICOLAE CRISTINEL APICULTOR Î.I., sat Dobrosloveni, Com.Dobrosloveni, jud. Olt,
F28/853/2010,CUI 27597904,pierdut certificat de înregistrare seria B nr.2363303.Îl declarnul.

ANUN�PUBLICITAR
1.Informaţii generale privind concedentul, în special

denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Primăria Comunei Pârșcoveni, cu sediu în comuna
Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșcoveanu, nr. 223, judeţul
O l t , t e l e f o n / f a x 0 2 4 9 / 4 5 5 . 3 0 8 , e - m a i l :
clpirscoveni@yahoo.com,cod fiscal 4395043.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de
licitaţie publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:

-spa�iu în suprafa�ă de 11,72 mp, încăperea nr. 7 -
vestiar, din imobilul „Bloc specialiști” (P+1),et.1,ap.4 situat
în comuna Pârșcoveni, str. Dealu Morii, nr. 97, jude�ul Olt,
a p a r � i n â n d d o m e n i u u i l p u b l i c a l c o m u n e i
Pârșcoveni,înscris în CF 50537 Pârșcoveni, nr. cadastral
50537-C1, pentru desfăsurarea de activită�i de frizerie,
conform caietului de sarcini ,H.C.L. Pârșcoveni
nr.21/20.04.2022 și temeiul legal : OUG.nr.57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: la cerere de la secretarul
general al comunei din cadrul Primăria comunei
Pârșcoveni sau gratuit de pe site-ul institu�iei.

3 . 2 . D e n u m i r e a ș i a d r e s a s e r v i c i u l u i /
compartimentului din cadrul autorită�ii contractante, de
la care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de
atribuire: de la Secretarul general al comunei din cadrul
Primăriei comunei Pârșcoveni cu sediu în comuna
Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșcoveanu, nr.223, judeţul
Olt.

3.3. Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea
acestui exemplar,unde este cazul: gratuit.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor :
01.08.2022,ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele :
4 .1 . Data- l imită de depunere a ofertelor :

09.08.2022,ora 1300.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Primăriei comunei Pârșcoveni cu sediu în

comuna Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșcoveanu, nr.223,
judeţul Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate –unul exteriorși unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 10.08.2022 ora 10.00,
în sala de sedinte a Primăriei comunei Pârșcoveni cu
sediul în comuna Pârșcoveni,strada Ștefan Pârșcoveanu,
nr.223, judeţul Olt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale instan�ei competente în
solu�ionare litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instan�ei:

Sec�ia de Contencios Administrativ a Tribunalului
Olt, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod Poștal
230038, Fax.0249437370, Tel. 0249.414.989, E-mail:
tribunalul-olt@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate,învederea publicării: 18.07.2022.

PRIMAR, MATEI DUMITRU DĂNU�

TMK-ARTROM SA SCOATE LA CONCURS UN POST DE MEDIC SPECIALIST
MEDICINAGENERALA( COD COR:221101)

Cerinte obligatorii:
- studii in domeniu (facultate de specialitate);
-aviz de libera practica si asigurare de malpraxis;
-abilitati de comunicare, empatie, orientare catre pacient, atitudine pozitiva,

promptitudine,seriozitate si responsabilitate,abilitati de lucru in echipa
-cunostinte de operare MS Office
Responsabilitati:
-organizeaza si efectueaza examinarea medicala a salariatilor (examen medical la

angajare,examene medicale periodice,etc.);
-efectueaza consultatii, tratamente si recomandari in conformitate cu pregatirea

medicala si competentele detinute;
-interpreteaza rezultatele investigatiilormedicale in limita competentelordetinute;
-raspunde la solicitari in caz de urgenta;
-respecta legislatia în vigoare, normele de etica si deontologie profesionala,

regulamentele de ordine interioara;
Interviul se va tine in data de 23.08.2022, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina,

Str.Draganesti,Nr.30.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. CV,modelTMK,disponibil la 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,disponibila 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 posturilorvacante,disponibila la sediul 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,
imputernicita de catre Dl Popescu Adrian, în calitate de Director General,

in baza procurii notariale, nr. 1/10.01.2022

Anun public privind depunerea solicit rii autoriza iei de gospod rire a apelor� ă � ă
COMUNA STUDINA anun publicul interesat asupra depunerii solicit rii autoriza iei de�ă ă �

gospod rire a apelor pentru proiectulă ,,Extindere sistem public de ap , modernizare iă ș
ef cientizare sta ie de tratare ap n comuna Studina, jude l Olti � ă î �u ”, ipropus a f amplasat
comuna Studina,satele Studina i Studini a,jud.Olt.ș �

Informa iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul SGA Olt din Slatina, tr.� s
Strehare i,156,Slatina,Olt.�

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul SGAOlt.
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Deputatul Grecu vrea modificarea legii privind
diminuarea risipei alimentare
Deputatul Grecu vrea modificarea legii privind
diminuarea risipei alimentare

Deputatul de Olt Cătălin Grecuvrea modificarea și
completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea
risipei alimentare. Prezentul proiect de act normativ
introduce o serie de obligaţii specifice în sarcina
autorităţilor și instituţiilor administraţiei publice,
precum: obligaţia pentru Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în consultare cu Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul
Sănătăţii și Ministerul Finanţelor,de a întocmi strategia
naţională pentru prevenirea și reducerea risipei
alimentare care trebuie actualizată cu o periodicitate
de cel mult cinci ani; implementarea măsurilor de luptă
împotriva risipei alimentare de către instituţii, acolo
unde sunt gestionate produse alimentare; crearea de
către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unei
platforme naţionale pentru prevenirea și reducerea
risipei alimentare în cadrul căreia operatorii economici
și operatorii receptori își introduc informaţiile
obligatorii conform legii deja existente; obligaţia pentru
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a publica

pe website-ul propriu date relevante privind pierderile
și risipa de alimente ale operatorilor economici;
obligaţia pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale de a coordona elaborarea de materiale
informative pentru operatorii economici în vederea
prevenirii și reducerii risipei alimentare.

Un studiu publicat de Organiza�ia Na�iunilor Unite
(ONU) arată că 17% din totalul hranei produsă la nivel
mondial ajunge la gunoi. Deși problema deșeurilor
alimentare a intrat în ultimii ani în aten�ia factorilor
deciden�i ai UE, în România nu au fost efectuate studii
serioase referitoare la acest subiect. Din acest motiv,
reprezentan�ii ONU au folosit,pentru �ara noastră,cifre
estimative.

Potrivit estimării specialiștilor ONU, în fiecare an
românii aruncă la gunoi o cantitate de 1,35 de milioane
de tone de hrană. E vorba doar de alimentele sau
mâncarea gătită ce sunt aruncate din gospodăriile
românilor, pentru deșeurile alimentare rezultate din
comer� sau HoReCa nefiind niciun fel de date.

Florina Dinu


