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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

SC angajează: sudor; lăcătuș confecii metalice; muncitori
necaliﬁcai.Relaii latelefon: 0745.633.755.

Angajăm economist. Ne dorim o persoană empatică,
proactivă,sociabilă,rapidă,daratentă la detalii,cu spirit de echipă și
cu experienă în domeniu de minim 2 ani. Program 8 ore/zi. Oferta
ﬁnanciară se discută la interviu.Relaii latelefon: 0748.163.784.

SC angajează muncitori caliﬁcai în construcii: dulgheri;
zidari; ﬁerari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construcii civile; inginer agronom; operator staie de
betoane și asfalt; gestionar pentru orașul Balș. Relaii la telefon:
0249.439.671.

S.C. angajează: inginer constructii civile; muncitori caliﬁcai
specializai în : gresie, faiană, rigips, glet, lavabilă, parchet, covor
pvc, termosistem, zidărie, tencuială; electricieni, instalatori,
dulgheri, ﬁerari, muncitori necaliﬁcati. Salariu motivant. CIM
nedeterminat.Relaii latelefon : 0751.067.683.

SC angajează inginer mecanic pentru reparaii și întreinere.
Oferim salariu atractiv.CV-urile se depun la sediul ﬁrmei din Slatina,
str.GrigoreAlexandrescu,nr.17 C.Relaii latelefon: 0744.512.655.

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. Selecia are loc în data
de 21.07.2022,ora 13:00 la sediul librăriei.
Relaii latelefon: 0249.434.511.
Caut bonă cu experienă, pe termen lung, pentru băieel de 2
ani și 8 luni.Oferim salariu atractiv.Relaii latelefon: 0766.444.138.
Angajăm șofer (salariu net 2.500 lei + 2.500 lei bonusuri) și
personal pentru spălătorie de covoare.
Relaii latelefon: 0745.622.374.
Societate comercială multinaională angajează electricieni și
sudori.Oferim: salariu atractiv,bonuri de masă,alte facilităi.
Relaii la numărul de telefon: 0726.345.945, între orele 09.0018.00.
SC angajează: sudor autogen; instalator instalaii tehnicosanitare și gaze; deservent utilaje (buldoexcavator); muncitori
necaliﬁcai.Oferim salariu atractiv.
Relaii latelefon: 0744.516.279.
SC angajează muncitori necaliﬁcai. Relaii la telefon:
0730.555.583 / 0753.450.450.
Angajăm personal cu CM pe următoarele posturi: sudor MIG MAG; operatorCNC (cu sau fără experienă); frezor.Program de lucru
L-V, orele 08°°-16 °. Sâmbăta și duminica: LIBER. Relaii la telefon:
0730.555.583 / 0753.450.450.
Firmă de distribuie produse alimentare angajează
manipulant depozit. Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Relaii latelefon: 0744789320
SC angajează muncitori caliﬁcai în construcii: dulgheri;
zidari; ﬁerari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construcii civile; inginer agronom; operator staie de
betoane și asfalt; gestionar pentru orașul Balș, contabil cu
experienă (Ecosoft,gestiune).
Relaii latelefon: 0249.439.671.
Firmă de colectare deșeuri industriale angajează șofer
profesionist cu experienă și atestat ADR (cat. B,C,E) și operator
staie de epurare.Se oferă salariu atractivși bonuri de masă.
Detalii la sediul ﬁrmei din Slatina,str.Constructorului,nr.3.CVurile se trimit la adresa de e-mail: macolect@yahoo.com. relaii la
telefon: 0756.196.981.

Firmă de distribuie produse alimentare angajează
manipulant depozit. Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Relaii latelefon: 0744.789.320.

SC angajează muncitori caliﬁcai în construcii: dulgheri;
zidari; ﬁerari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construcii civile; inginer agronom; operator staie de
betoane și asfalt; gestionarpentru orașul Balș.Tel.: 0249.439.671.
SC angajează inspector resurse umane și normale. Cv-urile se
depun în strada GrigoreAlexandrescu 17C.Telefon: 0744.512.655.
SC angajează: ageni vânzări; gestionar depozit; șofer
categoria B și B,C,E; manipulant mărfuri.Telefon: 0728.286.707.
SC angajează muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai în domeniul
construciilor. Oferim salarii motivante. Relaii la telefon:
0722.405.033,0721.773.120.
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 angajează functionar administrativ pentru
mediu/calitate/SSM. CV-urile se trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau Relaii latelefon: 0249411734
Firmă de distribuie angajează șofer categ. B. Relaii la sediul
ﬁrmei din Slatina,str.Recea,nr.4 sau latelefon: 0744.699.530.
SC angajează și caliﬁcă la locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; ajustori piese aluminiu; mecanici întreinere
și reparaii. CV-urile se depun la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Grigore
Alexandrescu,nr.17 C. Relaii latelefon: 0744.512.655.
Firmă de distribuie produse alimentare angajează
manipulant depozit.Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Relaii latelefon: 0744.789.320.
Magazin îmbrăcăminte (zona Zahana) angajează vânzătoare.
Oferim salariu atractiv. Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina, str.
Primăverii,bl.FA11,parter,sau la numărul detelefon: 0740202019
SC angajează conducător auto categoria B+E pentru
autocamionetă 3,5 t ce tractează pompă beton. Rog seriozitate.
Relaii latelefon: 0745168082
Caut doamnă pentru îngrijire permanentă bătrână, în Slatina.
Relaii latelefon: 0760118032
SC angajează: inginer agronom / tehnician pentru farmacie
ﬁtosanitară; asistent farmacie veterinară; casier market;
manipulant market.Relaii latelefon: 0745379064

PUBLICITATE
SC PRIMACON SRLpersoana juridica avand
sediul in mun. Slatina,str.
A.I.Cuza,bl.V31,et.2,a p.7,jud.
Olt, angajeaza instalatori
apa canal, zidar, dulgher,
ﬁerar-betonist, muncitori
necaliﬁcati la demolarea
cladirilor, captuseli, zidarie,
placi mozaic, faianta, gresie,
parchet, cu studii medii si
cunostinte minime de limba
engleza. Relaii la telefon:
0249.411.100.
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 la numărul de
telefon: 0249.439.671.
SC angajează functionar
administrativ pentru
mediu/calitate/SSM.CV-urile se
trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau
relaii la numărul de telefon:
0249.411.734.
Angajăm în condiii
avantajoase următorul
personal: gestionar; șofer;
bărbai pentru pază și îngrijire
spaii verzi; bărbai și femei,
vârsta maxim 40 ani, pentru
formare profesională operator
ﬂux activitate industrială.
Relaii la tel.: 0249.432.532,
între orele 08°°-16°°.
Societate de construcii
angajează INGINER
CONSTRUCTOR. Cerine: studii
superioare; experienă de minim
10-15 ani în domeniu; bun
organizator și coordonator;
abilităi de planiﬁcare,
organizare, spirit de observaie;
experiena în ofertare constituie
un avantaj. Beneﬁcii: salariu
6000 lei NET și bonusuri în
funcie de experienă și
re z u l t at e ; p o s i b i l i t at e d e
promovare în cadrul ﬁrmei.
Relaii la telefon: 0763.603.229,
0249.410.300.

EVENIMENT

CSMSlatina,încădouă
amicaleînaceastă
săptămână
Elevii lui Daniel Oprescu mai
au stabilite, în această săptămână,
încă două amicale, cu Viitorul
Pandurii, vineri, la Târgu Jiu, și cu CS
Comunal Șelimbăr, sâmbătă, la
R â m n i c u Vâ l c e a . Î n a c e a s t ă
pregătire de vară, CSM Slatina a mai
jucat amicale cu U Craiova 1948 SA
(scor 0-5),Viitorul Pandurii Târgu Jiu
(scor 1-0), Campionii FC Argeș (scor
0-1) și cu CSM Alexandria (scor 0-1).
În prima partidă oﬁcială din noul
sezon de Liga 2, CSM Slatina va
întâlni în deplasare formaia
Concordia Chiajna.
Florina Dinu

ITMOlt:Reducei
intensitateașiritmul
activităilorﬁzice,
pecaniculă
Inspectoratul Teritorial de
Muncă Olt le reamintește
s o c i et ă i l o r c ă t re b u i e s ă- ș i
protejeze angajaii, atunci când
temperaturile depășesc 37 grade
Celsius. Judeul Olt se aﬂă miercuri,
27 iulie, sub un cod portocaliu de
caniculă. Potrivit ITM Olt, pentru
ameliorarea condiţiilor de muncă,
angajatorii trebuie să asigure
următoarele măsuri minime:
a) reducerea intensităii și
ritmului activităţilorﬁzice;
b) asigurarea ventilaiei la
locurile de muncă; c) alternarea
efortului dinamic cu cel static; d)
alternarea perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus în locuri
umbrite,cu curenţi de aer.
Pentru menţinerea stării de
sănătate a angajaţilor angajatorii
trebuie să asigure: a) apă minerală,
2-4 litri de persoană pe schimb; b)
echipament individual de protecţie;
c) dușuri.
Angajatorii care nu pot asigura
condiţiile sus menionate vor lua, de
comun acord cu reprezentanţii
sindicatelor sau cu reprezentanţii
aleși ai salariaţilor, după caz,
următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de
lucru; b) eșalonarea pe doua
perioade a zilei de lucru: pana la ora
1 1 . 0 0 ș i d u p ă o r a 1 7. 0 0 ; c )
întreruperea colectivă a lucrului cu
asigurarea continuităţii activităţii în
locurile în care aceasta nu poate ﬁ
întreruptă, potrivit prevederilor
legale.
Firmele care nu respectă
această legislaie riscă amenzi
cuprinse între 1.500-2.500 lei.
„N e re s p e c t a re a p reve d e r i l o r
prezentei ordonane constituie
contravenie și se sancionează cu
amendă de la 1.500 la 2.500 lei”, au
transmis reprezentanii ITM Olt.
Florentina Ștefan Ciobanu
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Primăria organizează evenimentul
„Slatina Summer Film”
Primăria municipului Slatina organizează, în
p e r i o a d a 5 -7 a u g u s t 2 0 2 2 , p r i m a e d i  i e a
manifestării „Slatina Summer Film”, în Parcul
Tineretului.

De asemenea,pe parcursul acestei manifestări,pe
Aleea Eroilor, se va desfășura și Festivalul „Istanbul
Street Food”, unde se pot găsi delicii turcești și
preparate din fructe de mare.
Programul aferentﬁecăreiseri:
Vineri,05.08.2022
între orele 19:00 – 21:30 Live DJ Set;
între orele 21:00 – 22:30, proiecie ﬁlm
„Casablanca”;
între orele 21:30 – 22:30,concertTrupa One.
Sâmbătă,06.08.2022
între orele 19:00 – 21:30,Live DJ Set;
între orele 21:00 – 22:30, proiecie ﬁlm „BD la
munte și la mare”;
între orele 21:30 – 22:30,concertTrupa Overbeat.
Duminică,07.08.2022
între orele 19:00 – 21:30 Live DJ Set;
între orele 21:00 – 22:30,proiecie ﬁlm„DUNE”.
Florina Dinu

Plaja Olt, închisă pentru două zile
Obiectivul de agrement „Plaja Olt” va ﬁ închis în perioada 27-28
iulie 2022 din pricina actiunilorde curatenie generala.

Astfel, mesele, sezlongurile, nisipul, spaiile de utilizare comună vor ﬁ
igienizate,iar husele saltelelorvor ﬁ schimbate.„În acest scop,vor ﬁ igienizate
mesele, sezlongurile, nisipul, spaiile de utilizare comună, vor ﬁ înlocuite
husele saltelelorprecum și alte lucrari șitratamente igienico – sanitare.
Masura este luata motivat de ﬂuxul mare de vizitatori si temperaturile
foarte crescute inregistrate pana la aceasta data.” a precizat directorul
adjunct al CSM Slatina,BogdanAlbulescu.
Tariful pentru adulţi este de 20 lei/zi, iar pentru copiii mai mici de 14 ani,
cu însoţitor, de 10 lei. Închirierea unui sezlong cu umbrelă costă 10 lei. De
asemenea,se pot închiria hidrobiciclete (două persoane),preţul ﬁind de 20 de
lei/oră și 10lei/oră.
Florina Dinu

„Ziua Imnului Naional”,marcatăvineri,pe platoul Instituiei
Prefectului
„Ziua Imnului Naţional” al României – „Deșteaptă-te române!”, este
sărbătorită în ﬁecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, ”Deșteaptă-te
române!” a fost cântat pentru prima dată oﬁcial, în Parcul Zăvoi din Râmnicu
Vâlcea.
La Slatina, „Ziua Imnului Naional”, vă ﬁ marcată vineri începând cu ora
08.55 pe platoul Instituiei Prefectului –Judeul Olt.
Versurile Imnului Naţional aparţin luiAndrei Mureșanu (1816-1863),poet de
factură romantică, ziarist, traducător, un adevărat tribun al epocii marcate de
Revoluţia de la 1848.
Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854),poet și etnograf,om de
mare cultură,cântăreţ și autorde manuale de muzică.
Florina Dinu
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MOMENTISTORIC.Se deschide circulaia pe Centura Slatinei
Constructorul din Bacău și-a respectat
sursa foto: facebook Asociaia Pro Infrastructură

angajamentele și a reușit să ﬁnalizeze lucrările pe
Centura Slatinei, aceasta urmând să ﬁe deschisă
circulaiei joi, 28 iulie. Este un moment istorie
așteptat de toi șoferii ce tranzitează judeul Olt, dar
și de slătineni.

O comisie de recepie a inspectat miercuri, 27 iulie,
Tronsonul 2,Lotul 2,cu Centura Slatinei,poriune de drum
extrem de importantă pentru judeul Olt, dar și pentru
partea de sud a ării. Reprezentantul ﬁrmei ce a
supravegheat lucrările pe acest Tronson II al Drumului
Expres Craiova-Slatina-Pitești, Ion Stancu, a precizat că
sute de oameni au lucrat aici în ultimii doi ani.
„Acest proiect a fost posibil datorită contractului
de ﬁnanare accesat de către investitor, ce are o valoare
de peste 4.839.000.000 lei, din care cheltuielile eligibile,
nerambursabile,sunt de 85 la sută,cheltuielile neeligibile
ﬁind suportate de Guvernul României, de la bugetul de
stat. Este o realizare importantă, în special, pentru zona
de sud-vest. Aș vrea să mulumesc autorităilor locale
care au îneles să ﬁe aproape de investitori, autorităilor
centrale astfel încât acest proiect să ﬁe realizabil și să se
termine chiar în timpul contractul. Durata de execuie a
fost de 36 de luni, din care 12 pentru proiectare și 24
pentru execuie. Ar ﬁ trebuit să ﬁe ﬁnalizat în decembrie
2021, dar au fost ceva evenimente ce au împiedicat
antreprenorul să termine lucrarea, ﬁind apoi acceptată
durata de ﬁnalizare 15 august, dar astăzi a reușit să
ﬁnalizeze, iar joi, 28 iulie, să ﬁe dată în circulaie, dacă
comisia de recepie nu are obiecii importante (...) Pe
acest lot au lucrat, în medie, circa 253 de autocamioane,
180 de utilaje, personal TESA undeva la 50 de persoane,
personal caliﬁcat și necaliﬁcat,muncitori,undeva la 700”,
a spus Stancu, prezent în Sala Europa a CJ Olt, unde a
susinut o conferină de presă.
Lotul al doilea din Tronsonului II al Drumului Expres
Craiova-Pitești are 21.350 kilometri,14 poduri și pasaje pe
drumul expres, cinci pasaje la intersecii denivelate fără
acces la drumul expres,un pasaj la nodul rutier50+121 km,
24 de podee pe drumul expres și șapte podee la nodul
rutier, două parcări de scurtă durată, două spaii de

servicii, km 55+300, un nod rutier Slatina sud-este km
50+121. Pe acest tronson de drum vor putea ﬁ montate
patru staii de încărcare auto, mai ales că a fost
suplimentată capacitatea electrică.
„Staiile de încărcare auto nu au fost prinse în
cadrul proiectului, dar prin grija investitorului am
suplimentat capacitatea electrică pentru ﬁecare spaiu
de parcare, astfel încât, ulterior, să ﬁe montate staii de
încărcare. Sunt patru spaii, la kilometrul 42, 062, sunt
două staii de încărcare de scurtă durată, stângadreapta,iar la kilometrul 55+300 sunt spaii servicii unde
la fel sunt locuri de parcare, unde vor ﬁ amplasate aceste
staii de încărcare”,a adăugat Stancu.
Tronsonul 2 al DEx 12, din care fac parte Centura

Slatinei și Centura Balșului-inaugurată la ﬁnalul lunii
aprilie,are o lungime totală de 39,85 kilometri și punct de
început limita dintre judeele Dolj și Olt, iar ca punct ﬁnal
municipiul Slatina, la intersecia cu Drumul Naional 65 –
Eu ro p e a n 5 74 . A c e s t a t rave r s e a z ă te r i t o r i i l e
administrative ale localităilor Balș, Bârza, Piatra Olt,
Slătioara,Milcov,Slatina șiValea Mare.
Pe lângă Loturile 1 și 2 din Tronsonul 2 al șoselei de
mare viteză,judeul Olt mai este tranzitat și de Tronsonul
3, cu o lungime de 31,75 kilometri, care trece prin
localităile Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași
Măgura,Tătulești și Colonești, până la limita judeelor Olt
șiArgeș.
Florentina Ștefan Ciobanu

Ce planuri au autorităile cu Podul Olt, de la intrarea din Slatina
În condiiile în care Centura ocolitoare a
Slatinei, parte a Drumului Expres, va ﬁ deschisă
circulaiei joi, 28 iulie, slătinenii se întreabă ce se va
întâmpla cu Podul Olt, de la intrarea în Slatina
dinspre Craiova.

Directorul Seciei Drumului Naionale (SDN) Slatina,
Adrian Motorga, a precizat că proiectul se aﬂă în
procedura de actualizare a autorizaiei de construire. „În
ceea ce privește Podul de peste Olt de la Slatina, suntem
într-o procedură de actualizare a autorizaiei de
construire,a proiectului tehnic,având în vedere că au fost
câteva modiﬁcări ce s-au adus proiectului iniial, mai ales
în ceea ce privește varianta de ocolire. Iniial, varianta de
ocolire pentru această lucrare a fost de 32,9 kilometri de
drum judeean. O dată cu deschiderea acestui lot (n.red.
–Centura Slatinei ce face parte din Drumul Expres
Craiova-Pitești), avem variante de ocolire, poate ﬁ folosit
acest sector de drum și atunci cheltuielile cu întreinerea

și execuia acelei varianate de ocolire s-au diminuat,banii
economisii putând ﬁ alocai efectiv construciei podului,
reabilitării acestuia.Stadiul este de obinere a autorizaiei
de construire, nu avem un constructor pentru că avem
proiectare separată, execuie separată. Contractul de
proiectare este ﬁnalizat, urmează și procedura de lucrări
de construcie”,a spus Motorga.

Directorul SDN Slatina a dat asigurări că Podul Olt nu
este în pericol să se prăbușească.„Podul nu va pica, este
construit bine, din păcate, sunt anumite defeciuni ale
plăcii de beton. Acestea au fost rezolvate parial de a
lungul timpului. Eu spun că, deși este construit la 18881890, acest pod încă rezistă și va mai rezista mult timp.
Are anumite degradări,noi sperăm să se ﬁnalizeze cât mai
repede procedurile de achiziie pentru acest obiectiv,
având în vedere că pentru orașul Slatina este un reper
important, un reper istoric, este lucrurul care ne
reprezintă pe noi ca slătineni”,a adăugat Motorga.
Învara anului 2020,consoriul italian,care câștigase
licitaia pentru reabilitarea Podului Olt, a solicitat în
instană rezilierea contractului, deși autorităile
semnaseră ordinul de începere a lucrărilor. În cele din
urmă, constructorul italian a obinut anularea
contractului.
În ultimii ani,tot mai multe gropi au apărut în covorul
asfaltic din Podul Olt,acestea ﬁind cârpite de drumari.

Florentina Ștefan Ciobanu

6

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr. 6327 l 28 Iulie 2022

ACTUALITATE

Dosar penal în cazul concursului pentru posturile
de director, organizat de ISJ Olt
Ministerul Educaiei – Direcia Generală Juridică
și Control i-a sesizat pe procurorii olteni privind
neregulile de la concursul pentru posturile vacante de
director din unităile de învăământ din Olt, organizat
de ISJ Olt,în primăvara acestui an.

Astfel, pe 21 iulie, Parchetul de pe lângă Judecătoria
Slatina a înregistrat sesizarea Ministerului Educaie, având
ca obiect comiterea unorpresupuse fapte de natură penală
cu ocazia desfășurării,la nivelul ISJ Olt,a concursului pentru
ocuparea funciilor de director și director adjunct din
unităile de învăământ, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în
dosarul penal se efectuează cercetări cu privire la
săvârșirea infraciunii de abuz în serviciu.
Scandalul a pornit după ce mai muli candidai au
sesizat Corpul de Control al ministrului Educaiei privind
nereguli la proba scrisă.Mai muli candidai ar ﬁ avut notele
umﬂate chiar și cu câteva puncte, deși din numărarea
grilelorpunctajul arﬁ mult mai mic.
Florentina Ștefan Ciobanu

Primăria Slatina organizează o nouă campanie
de sterilizare GRATUITĂ a câinilor cu stăpân

Primăria Municipiului Slatina prin Serviciul public de
gestionare a câinilor fără stăpân Slatina și în colaborare cu
Dr. Neacșu Eugen Doru demarează o campanie de
sterilizare GRATUITĂa câinilorcu stăpân de rasă comună și
a metișiloracestora din Slatina.

Comunicat de presă
Sindicatul Solidaritatea Alro, prin reprezentantul
sau legal, Ioan Ion, in calitate de Presedinte, tinand cont
de faptul ca anul trecut, SC Alro SA Slatina, a raportat
rezultate ﬁnanciare pozitive, iar Conducerea Alro, nu sa
acordat prima de pana la un salariu, prevazuta de
dispozitiile art 41,alin.1 si 2 din CCMAlro,aplicabil.
Cea mai mare parte din proﬁtul Alro a fost
externalizata (aproximativ 170 milioane $), prin
achizitionarea de Bauxita la pret mult mai mare decat
pretul bursei, prin ﬁrma intermediara Global Aluminium

Caracal: Mai multe echipe lucrează
pentru modernizarea și extinderea
reelei de apă și canal

Sterilizările se efectuează la CABINETUL MEDICAL
VETERINAR S.C.NIEGO S.R.L.
Programările se efectuează în baza unei cereri
depusă la sediul Primăriei Municipiului Slatina, str. M.
Kogalniceanu, nr. 1 sau la sediul Serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, str. Prunilor, nr. 8.
Informaii suplimentare se pot obine la următoarele
numerele detelefon: 0249/707.408; 0731/020.602.
Campania de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân
de rasă comună și a metișilor acestora din Slatina se va
desfășura pănâ la ﬁnalul anului 2022.
AVANTAJELE STERILIZĂRII:
• Reduce riscul apariieitumorilormamare
• Împiedică apariia tumorilor ovariene și a
piometrului
• Împiedică apariia canceruluitesticular
• Previne apariia problemelorde prostată
• Elimină neplăcerile cauzate de manifestarea
comportamentului sexual (marcareateritoriului,etc.)
•Animalele sterilizatetrăiesc mai mult.

„În acest moment, nicio stradă în Caracal nu este
blocată, deși se lucrează pe un număr însemnat de
poriuni de drum pentru schimbarea conductelor sau
extinderea reelei.Dorim ca în prima parte a anuluiviitor
să se ﬁnalizeze lucrările pe străzile unde deja au început
aciunile de reabilitare a infrastructurii de apă și canal.
După închiderea acestora, pe străzile care la
momentul începerii aciunii de reabilitare sau extindere
a reelei de utilităi exista pietriș, vom interveni și vom
asfalta, astfel încât să redăm cetăenilor o
infrastructură rutieră modernă”, a declarat primarul
municipiului Caracal,Ion Doldurea.

Florina Dinu

Florentina Ștefan Ciobanu

Ltd,societate detip Holding.
In urma sedintei Sindicatului Solidaritatea Alro din
data de 24.07.2022, sa hotarat organizarea unui protest,
in data de 29.07.2022, incepand cu ora 9:00, pentru
solutionarea urmatoarele revendicari :
1. Acordarea primei de pana la un Salariu (Al-13-le
Salariu), conform Art. 41 alin 1 și 2 din CCM, tuturor
SalariatilorAlro,ACUM,IN PROCENTDE 100%.
2. Interzicerea Externalizarii proﬁtului ALRO, prin
ﬁrme capuse,create de actionarul principal.
3. Demisia Directorului General Dobra Gheorghe,
care prin management defectuos, a dus Alro in pragul
Falimentului. Mai ales dupa ce in urma unui incendiu, a

Lucrările de modernizare și extindere a reelei
de apă și canal din municipiul Caracal continuă, în
această perioadă lucrând în oraș, în paralel, cinci
echipe de intervenie astfel încât, odată începută
reabilitarea, să se poată închidă lucrările în cel mai
scurt timp.

hotarat oprirea productiei la Turnatoria Eco, unde era
produs cel mai ieftin aluminiu din Alro si trimiterea
salariatilorin somajtehnic.
4. Reluarea activităii de Demolare Cuve, cu rotirea
salariatilor,asa cum s-a promis și plata a doua Duminici.
5. Creșteri salariale urgente în procent de 50%,
deoarece in ultimi 4 ani,nu a fost acordata,nici o crestere
salariala, iar proﬁtul Alro a fost externalizat, prin ﬁrme
capuse,prin metode nelegale si nu a fost platit impozit in
tara. Vineri vom pune la dispozitia Mass Mediei,
documente care sa ateste, problemele cu care se
confrunta Alro, frauda si proasta administrare a SC Alro
SASlatina.

PUBLICITATE
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Anun public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC Compania de Apă Olt SA anună publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Organizare de șantier
pentru obiectivextgindere și reabilitarea reelelorde alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”,propus a ﬁ amplasat în Corabia,str.Floarea Geara,
nr.21bis,judeul Olt.
Informaiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediulAPM Olt din Slatina,str.I.Moroșanu,nr.3,judeul Olt și la sediul titularului SC Compania deApă Olt
SA din Slatina, str. Artileriei, nr. 2, judeul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 09-14.00. Observaiile publicului se primesc, zilnic, la sediul Ageniei pentru Protecia
Mediului Olt.
Anunt pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante
de inspector contabilitate
PRIMARIA COMUNEI GĂNEASA, JUDETUL OLT, cu sediul in Găneasa, Str. Gabera, nr. 21,
judetul Olt, anună declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post
aferent unei funcţii publice de execuţievacante de inspectorcontabilitate.
Informaii suplimentare se pot obine la telefon 0249.436.171, Secretar General:
Anghelescu Diana –Irina sau la sediul Primariei Comunei Găneasa.
ANUNŢ

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2
Slatina organizează concurs pentru ocuparea
p e p e r i o a d ă d et e r m i n at ă a f u n c  i e i
contractuale de îngrijitoare grupă copii 1
post,în conformitate cu H.G. nr. 286/ 23.03.
2011,modiﬁcată și completată de
H.G.1027/2014,cu respectarea OUG 80/2022.
Denumireapostului:
- 1 post temporar vacant/1normă/8
ore,îngrijitoaregrupăcopii
Condiii de participare la concurs:
- studii medii/profesionale,absolvite cu
diplomă de BAC/de școală profesională,NU SE

SOLICITĂ VECHIME cursuri de igienă la
angajare,disponibilitate aciune educativă în
raporturile cu preșcolarii,aviz psihologic
Data,ora,locul desfășurării concursului:
-4.08.2022,ora 12.00: data limită pentru
depunerea dosarelor;
-17.08.2022,ora 10.00: Proba scrisă;
-22.08.2022, ora 10.30: Proba Interviuevaluarea CV-ului;
Dosarele de concurs se vor depune la
secretariatul instituiei de învăământ în
perioada 26.07-04.08.2028 orele 8.00-16.00.
D at e d e c o nt a c t : D i c u M i h a e l a ,
telefon/fax 0249433570
Director, DICU MIHAELA

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 inscrieretrebuie 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.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate
la adresa: http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /
selecie pentru ocuparea posturilorvacante,disponibila la sediul societatii sau pe site-ul
societatii -Anexa la CV: http://www.tmkartrom.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

TMK-ARTROMSASCOATELACONCURSURMATOARELEPOSTURIINPRODUCTIE:
-MECANICI,COD COR 721410;
-LAMINATORI DETEVI/TEHNICIENI INMETALURGIE,COD COR 812130
-RESPONSABILSSO,SUSIMEDIU.
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 auditorintern 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 detevi/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 inscrieretrebuie 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.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate
la adresa: http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /
selecie pentru ocuparea posturilorvacante,disponibila la sediul societatii sau pe site-ul
societatii -Anexa la CV: http://www.tmkartrom.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
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SINDICALIȘTII SC ALRO SLATINA CER DEMISIA
LUI DOBRA ȘI ANUNĂ PROTESTE
Liderul Sindicatului Solidaritatea Alro, Ion
Ioan,spune că uzina de aluminiu trebuie să le acorde
angajailor cel de al 13-lea salariu, pentru că, în 2021,
au fost raportate rezultate ﬁnanciare pozitive.

Mai mult de atât, sindicalistul anună proteste de
amploare la poarta 1 și cere demisia directorului general,
Gheorghe Dobra. „inând cont de faptul că, anul trecut,
Alro Slatina a raportat rezultate ﬁnanciare pozitive, vă
rugăm să acordai prima de până la un salariu,prevăzută
de dispoziiile art. 41, alin 1 și 2 din CCM Alro, aplicabil.
Compania a exterrnalizat aproximativ 800$/tona de
Aluminiu Electrolitic.Respectivaproximativ170 milioane
$, la productia de Aluminiu Electrolitic de anul trecut.
Începând devineri,29.07.2022,ora 9:00,ZILNIC proteste
de amploare la poată 1 Alro, în fata Palatului Zmeilor.Azi
salariai Akto care sunt în Șomaj tehnic nu au primit
avansul, deși Directorul Resurse Umane, Durau Nicu și
personalulTesa din cadrul R.U.care le-a înaintat Deciziile
de Șomaj tehnic cu plata indemnizaiei de 75%, din
salariul de baza, i-a asigurat în fata mea ca vor lua Avans
și Lichidare”,a spus liderul de sindicat de laAlro Slatina.
Potrivit unui comunicat de presă, motivele pentru

care angajaiivorprotesta sunt:
-Acordarea primei de până la un Salariu (Al-13-le
Salariu), conform Art. 41 alin 1 și 2 din CCM, tuturor
salariailorAlro,ACUM,ÎN PROCENTDE 100%.
-Interzicerea Externalizării proﬁtuluiALRO.
-Demisia lui Dobra,care a dusAlro la Faliment.
-Reluarea activităii de Demolare Cuve, cu rotirea
salariailorși plata a doua duminici.
-Creșteri salariale urgente în procent de 50%.
Prezena obligatorie.
Florentina Ștefan Ciobanu

ACTUALITATE

Canicula rămâne în Olt
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai
multe avertizări cod galben si portocaliu de căldură
persistentă și instabilitate atmosferică temporar
accentuată. Un cod portocaliu emis pentru intervalul de
valabilitate 28 iulie, ora 03:00 – 28 iulie, ora 22:00, de
instabilitate atmosferică accentuată, privește nordul
Olteniei și al Munteniei,Carpaii Meridionali și de Curbură.
Local în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în
Carpaii Meridionali și de Curbură vor ﬁ perioade cu averse
toreniale, frecvente descărcări electrice, intensiﬁcări ale
vântului și grindină. În intervale scurte de timp sau prin
acumulare, cantităile de apă vor depăși pe arii restrânse
40…60 l/mp.
Un cod galben a fost emis pentru 28 și 29 iulie, de val
de căldură,disconfort termic ridicat.În intervalul menionat
valul de căldură se va menine în vestul, nord-vestul și local
în centrul și sudul ării. Disconfortul termic va ﬁ ridicat și
indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic
de 80 de unităi. În general temperaturile maxime se vor
situa între 32 și 37 de grade.
Sâmbătă 30 iulie disconforul termicva ﬁ ridicat în sud,
centru și est, unde vremea va ﬁ local caniculară, însă din a
doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua
mai întâi în vest și nord-vest, apoi treptat și în restul
teritoriului.
Florina Dinu

