
Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc` va
organiza în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2011 la
Craiova, judetul Dolj, Bursa locurilor de munca sezoniere
în sectorul agricol din Spania.

Condi\ii pentru participare
Domeniul agricol: recoltare c`p]uni; se accept`

persoane potrivite pentru activitatea de cules c`p]uni; se

accept` persoane f`r` numar de NIE (num`r de securitate
social` din Spania) pentru cei care au mai lucrat [n aceast`
\ar`; timp de lucru: 6,5 ore/zi – 39 ore/ s`pt`m@n` [mp`r\ite
[n 6 zile; durata contract : 3 luni, data estimata a angaj`rii
- 15.02.2012; salariul: 38,68 euro brut/zi; nu exist`
posibilitatea caz`rii solicitan\ilor b`rba\i [n cadrul firmei

Carmen C~LIN
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Noul Cod Civil a intrat în vigoare sâmb`t`, 1
octombrie, urmând s` î]i produc` efectele imediat,
îns`, cu siguran\`, procesele în instan\` pe baza noii
reglement`ri vor începe, probabil, peste câteva luni.

Noul Cod civil impune respectarea vie\ii private ]i
stabile]te limite, astfel încât jurnali]tii vor trebui s` fie
aten\i atunci când vor scrie despre via\a privat` a unei
persoane. 

Interceptarea f`r` drept a unei convorbiri private
comis` prin orice mijloace tehnice sau utilizarea în
cuno]tin\` de cauz` a unei asemenea intercept`ri, pre-
cum ]i \inerea vie\ii private sub observa\ie, prin orice
mijloace, constituie atingeri ale vie\ii private.

De asemenea, dreptul la propria imagine ]i dreptul
la demnitate sunt incluse [n Noul Cod Civil, iar aces-
tea trebuie respectate cu stricte\e!

Anemona T~NASE

Noul Cod Civil impune 
restric\ii pentru jurnali]ti

Bursa locurilor de munc` sezoniere în sectorul agricol din Spania

Deputa\ii au adoptat, miercuri,
12 octombrie a.c., actul normativ
care prelunge]te pân` în 2016
acordarea drepturilor salariale
pentru bugetarii care au ob\inut
în instan\` hot`râri definitive.
Proiectul de aprobare a Ordonan-
\ei de urgen\` 71/2009 privind
plata unor sume prev`zute în ti-
tluri executorii având ca obiect a-
cordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar
a fost votat cu 143 de voturi
„pentru”, 108 „împotriv`” ]i 4
ab\ineri.

Potrivit amendamentelor adu-
se la OUG 71/2009, „plata sume-
lor prev`zute prin hot`râri jude-
c`tore]ti având ca obiect acorda-
rea unor drepturi de natur` salari-
al` stabilite în favoarea persona-
lului din sectorul bugetar, deveni-
te executorii pân` la 31 decem-
brie 2011, se va realiza dup` o
procedur` de executare care înce-
pe astfel: în anul 2012 se pl`te]te
5% din valoarea titlului executo-
riu, în anul 2013 se pl`te]te 10%
din valoarea titlului executoriu,
în anul 2014 se pl`te]te 25% din
valoarea titlului executoriu, în
anul 2015 pl`te]te 25% din val-
oarea titlului executoriu, în 2016
se pl`te]te 35% din valoarea
titlului executoriu”.

Bugetarii []i vor primi abia în 2016 
drepturile salariale c@]tigate în instan\` 



Fie c` ne convine sau nu, legea este
lege ]i trebuie s` o respect`m, sau cel
pu\in a]a se presupune.

Începând cu data de 1 septembrie a
intrat în vigoare legea conform c`reia
anvelopele de iarn` sau cele all season
sunt obligatorii pentru toate autove-
hiculele.

}oferii care nu respect` acest lucru
risc` o amend` de pân` la 1.340 de lei.
Partea proast` pentru conduc`torii auto
este c` anvelopele s-au scumpit.
Pre\urile anvelopelor noi variaz` între
170 de lei ]i 1.000 de lei bucata. În cazul
tractoarelor ]i al ma]inilor agricole
pre\urile pornesc de la 900 de lei ]i pot
ajunge pân` la 1.500 de lei bucata.

Speciali]tii ne informeaz` c`
folosirea anvelopelor de iarn` este
benefic` atât pentru ma]in` cât ]i pentru
confortul la volan.

Cum sunte\i siguri c` anvelopele
alese sunt de iarn`?

Nimic mai simplu. Verifica\i dac`
anvelopa este marcat` cu un vârf de
munte pe care se afl` un fulg de nea.

Câte anvelope de iarn` trebuie s`
ave\i?

Toate cele patru anvelope trebuie s`
fie de iarn` pentru c` doar în a]a fel ve\i
avea mai mult control ]i stabilitate pe
ghea\` ]i z`pad`, trac\iunea va fi
îmbun`t`\it`, riscul de derapaj sau
deviere este sc`zut ]i se uniformizeaz`
comportamentul autoturismului.

Cum alege\i corect anvelopele de
iarn`?

Primul lucru pe care trebuie s` îl
face\i în momentul în care v` hot`râ\i s`
achizi\iona\i anvelope de iarn` este
acela de a consulta cartea tehnic` a
ma]inii pentru a fi la curent cu specifi-
ca\iile acesteia.

Trebuie s` fi\i foarte aten\i la
dimensiuni ]i la indicatorii de vitez`.

Sfatul speciali]tilor este s`
achizi\iona\i anvelope de marc` cunos-
cut` pentru c` sunt de încredere ]i sub

nicio form` s` nu cump`ra\i unele sec-
ond hand sau din hipermarketuri.

De asemenea este bine s` citi\i testele
comparative de anvelope pe care le
reg`si\i în revistele de specialitate.

Este indicat ca toate anvelopele s`
aib` aceea]i dimensiune.

Cum depozita\i corect anvelopele
pentru ca acestea s` nu se deteri-
oreze?

Cauciucurile pe jante se depoziteaz`
ag`\ate sau stivuite ( unul peste altul ),
iar cauciucurile f`r` jante se depoziteaz`
vertical pentru a se p`stra într-o stare cât
mai bun`.
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Anvelope de iarn` obligatorii! Afl` aici
cum trebuie s` le alegi ]i ce pre\uri au

Compania DIANA SRL angajeaza Administrator Baze de Date!

Descrierea postului:
• asigurarea corectitudinii organizarii datelor, remedierii tehnice, corectarii, actua-
lizarii si modelarii bazei de date pentru toate departamentele
• asigura suport utilizatorilor in cazul aparitiei unor defectiuni
• implementeaza noi sisteme informatice

Cerinte:
studii superioare in domeniu
vechime minim 3 ani
experienta in administrarea bazelor de date Fox, MySql,Progress
cunostinte economice generale
cunostinte bune de retelistica - configurare, mentenanta LAN
recomandare de la ultimul loc de munca.

C.V. - ul se va depune la punctul de lucru al societatii din comuna Bujoreni, nr.
110, sat Bujoreni sau pe e-mail: office@diana.com.ro pana la data de 31.10.2011.

.
Draconidele nu 
s-au v`zut de nori!

În noaptea de sâmb`t` spre duminic`,
între orele 22 ]i 3 diminea\a, vâlcenii ]i
nu numai ei ar fi trebuit s` fie martorii
unui fenomen astronomic inedit, mai
precis o ploaie de stele numite Draconi-
de. Fenomenul este considerat de spe-
ciali]ti unul unic în via\` ]i se manifest`
sub forma unui curent uria] de meteori.
Din p`cate, norii ]i ploaia care s-au ab`-
tut aupra jude\ului nostru ]i în general în
toat` \ara au f`cut imposibil` observarea
acestui fenomen deosebit. 

Dup` ora 22, exact cînd ar fi trebuit
s` înceap` ploaia de stele, au fost nori
den]i pe cer ]i, pe deasupra, a mai ]i plo-
uat cu g`leata, a]a c` nici vorb` s` ve-
dem vreo Draconid`. Iubitorii astrono-
miei au ratat acest fenomen care nu a
mai fost v`zut din 1946.

Urmeaz` ]i alte ploi de stele
Dac` Draconidele le-am ratat, mai

avem ]ansa, pân` la sfâr]itul acestui an,
s` vedem alte ploi de stele, dar nu de a-
ceast` intensitate deosebit de mare. Tot
în luna octombrie, în noaptea dintre 20
]i 21, românii vor vedea Orionidele, în
medie 25 de stele c`z`toare pe or`. În
noaptea de 4 spre 5 noiembrie, se va
produce maximul curentului Tauride,
put@nd fi v`zu\i pe cer meteori foarte
str`lucitori. Leonidele au maximul în zi-
lele de 16, 17 sau 18 noiembrie, timp în
care se vor vedea 10-15 meteori pe or`.
Între 1998 ]i 2002, Leonidele au fost
foarte bogate în meteori, pentru c` sursa
acestui curent, cometa Tempel-Tuttle, a
trecut la periheliu. Luna decembrie adu-
ce cel mai spectaculos curent de mete-
ori, Geminidele. Acestea produc în tim-
pul maximului, noaptea de 13 spre 14
decembrie, între 60 ]i 80 meteori pe or`,
o mare parte din ei fiind foarte str`luci-
tori.(C.C.)
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{mpov`ra\i  de  ani  ]i  griji,  acum  au  o
mic`  bucurie

C`min pentru 
persoanele v@rstnice

{n octombrie, de]i suntem doar la
jum`tatea lunii, la C`minul de B`trâni
din B`lce]ti (fostul Spital Or`]enesc) au
ajuns peste 50 de persoane. Din 2012
[ns` solicit`rile acestora vor fi direc\ion-
ate c`tre centrul social din comuna
Nicolae B`lcescu. Direc\ia General` de
Asisten\` Social` Vâlcea urmeaz` s` do-
teze, [n urm`toarea perioad`, acest cen-
tru cu mobilier ]i s` angajeze personal
care s`-i [ngrijeasc` pe b`trâni. Listele
de a]teptare au fost eliminate dup` des-
chiderea C`minului de B`trâni de la
B`lce]ti,  iar acum, pentru prima dat`,
dup` mult timp, persoanelor de v@rsta a
treia, care a]teptau s` se elibereze un loc
[n centrele de asisten\` social` din Vâl-
cea, pot r`sufla lini]ti\i. Preciz`m faptul
c`, p@n` [n acum, peste 600 de persoane
vârstnice din jude\ tr`iesc [ntr-un centru
de asisten\` social`.

Anemona T~NASE

Gheorghe Dinescu (foto), pre]edin-
tele Uniunii Generale a Pensionarilor
din Rom@nia Filiala V@lcea (UGPR) ne-
a vorbit despre ajutoarele b`ne]ti oferite
pensionarilor v@lceni.

Domnule  pre]edinte  Gheorghe  Di-
nescu  ]i  anul  acesta  a\i  primit  bani  de  la
UGPR  pentru  a  oferi  un  ajutor  pensio-
narilor  v@lceni,  despre  ce  sum`  este
vorba?

UGPR prin Filiala Jude\ean` V@lcea
acord` ajutoare [n bani, [n baza Legii
363/2003 unor membri cotizan\i ai
CARP R@mnicu V@lcea ]i UGPR Filiala
V@lcea [n cuantum maxim de 50 lei.
Suma total` repartizat` [n acest an
Uniunii Generale a Pensionarilor din
Rom@nia Filiala V@lcea a fost de 38.000
lei, ceea ce [nseamn` c` pot primi ajutor
un num`r de 760 de pensionari.
Condi\iile pe care trebuie s` le [ndeplin-
easc` cei care solicit` acest ajutor sunt:
s` fie membri ai CARP ]i UGPR, s` aib`
pensii mici ]i foarte mici (350 lei-500
lei). 

De asemenea, mai pot beneficia de
acest ajutor ]i b`tr@nii  cu v@rsta de peste
70 de ani, care tr`iesc singuri, sunt nea-
jutora\i ]i au o pensie de maxim 600 lei,
pot primii ]i ace]tia [n limita plafonului
acordat.

C@te  ajutoare  b`ne]ti  a\i  acordat
p@n`  [n  prezent?

P@n` [n prezent au fost acordate circa
400 de ajutoare ]i mai sunt program\i
p@n` vineri 14 octombrie al\i 160 de
membri.

Domnule  Dinescu,  c@\i  pensionari
vin  cu  cereri  pentru  ace]ti  50  lei?

Zilnic sunt acordate ajutoare la circa
60 de persoane. Vreau s` spun c` per-
sonal, at@t eu c@t ]i Consiliul Oamenilor

V@rstnici suntem total dezam`gi\i de
modul  cum cei [ndrept`\i\i acord` aces-
te ajutoare. Ne referim la Guvernul
Rom@niei care, p@n` [n prezent ne\in@nd
cont de solicit`rile noastre nu [n\eleg c`
distribuirea acestor ajutoare [n acest
mod este total neproductiv`. Am solici-
tat ]i solicit`m ca toate aceste ajutoare,
precum ]i altele s` se acorde prin Casele
Jude\ene de Pensii, prin cuponul de pen-
sie din septembrie ]i p@n` [n aprilie,
sigur la pensionarii cu pensii mici ]i
foarte mici.

Distribuirea cum se face [n prezent
creaz` ]i a creat foarte mari dificult`\i,
nepl`ceri, nemul\umiri [n r@ndul pen-

sionarilor. Mul\i pensionari cu pensii
mici ]i foarte mici r`m@n total nemul-
\um\i ]i dezam`gi\i pentru c` nu pot s`
primeasc` aceste ajutoare fiind total
insuficiente. Dac` nu vor  fi [n\elese
propunerile noastre, [n anii urm`tori
vom refuza s` primim aceste ajutoare.

C@nd  este  termenul  limit`  [n  care
pensionarii    []i  pot  lua aceast`  brum`
de  bani?

Nu avem un termen limit`, aceste
ajutoare se vor acorda p@n` termin`m
plafonul.

Neonilia STAN

Gheorghe Dinescu: ,,Dac` nu vor fi [n\elese
propunerile noastre, [n anii urm`tori 
vom refuza s` primim aceste ajutoare’’

. .

{n data de 20 octombrie a.c., Direc\ia Silvic` V@lcea organizeaz` la sedi-
ul s`u din strada Carol I, Nr 37, licita\ie v@nzare mas` lemnoas` pe picior ]i
fasonat`, produc\ia anului 2011. Licita\ia este public`, cu strigare.

Ac\iunea se va desf`]ura [n conformitate cu Regulamentul de v@nzare a
masei lemnoase care se recolteaz` anual din fondul forestier proprietate pub-
lic` a statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM 1898/2010. 

Preselec\ia agen\ilor economici [nscri]i va avea loc la sediul Direc\iei
Silvice V@lcea [n data de 17 octombrie a.c., [ncep@nd cu ora 11.00. Caietul
de sarcini, obligatoriu de [nsu]it ]i care cuprinde condi\iile de participare la
licita\ie, liste de partizi, modele contract, reguli de exploatare etc, poate fi
consultat ]i achizi\ionat de la sediul Direc\iei Silvice. Listele de partizi ]i
loturile de mas` lemnoas` fasonat` pot fi consultate ]i la sediile ocoalelor
silvice, precum ]i pe site-ul www.rosilva.ro –anun\uri. Rela\ii suplimentare
se pot ob\ine la sediul Direc\iei Silvice, Biroul Fond Forestier sau Biroul
Produc\ie.

.
{n  data  de  20  octombrie  2011,  

Licita\ie v@nzare mas` 
lemnoas` la Direc\ia Silvic`

{n  luna  septembrie,

Fiscul v@lcean a constatat
evaziune de 4,5 milioane lei

{n luna septembrie, Direc\ia Genera-
l` a Finan\elor Publice Vâlcea, prin Ac-
tivitatea de Inspec\ie Fiscal`, a [ncheiat
200 de acte de control, stabilind venituri
suplimentare pentru bugetele adminis-
trate de Agen\ia Na\ional` de Adminis-
trare Fiscal` [n sum` total` de 4,5 mili-
oane lei. {n 8 cazuri [n care au existat
indicii de sustragere de la plata debitelor
prin [nstr`inarea bunurilor, au fost dis-
puse m`suri asiguratorii [n valoare
total` de 2 milioane lei. Pentru preju-
dicii create bugetului general consolidat
al statului, [n sum` total` de 2 milioane
lei, DGFP Vâlcea a [naintat trei cazuri
institu\iilor abilitate pentru continuarea
]i definitivarea cercet`rilor [n vederea
stabilirii persoanelor vinovate ]i a gra-
dului de participare a acestora la
infrac\iunile constatate.

Anemona T~NASE

.

Direc\ia Silvic` V@lcea organizeaz`, [n data de 24 octombrie a.c., la
ora 12.00, la sediul s`u din R@mnicu V@lcea, Strada Carol I, Nr. 37,
LICITA|IE PUBLIC~ DESCHIS~ pentru unele mijloace fixe (utila-
je) ce se g`sesc afi]ate la sediul Direc\iei Silvice V@lcea. Licita\ia se va
relua [n fiecare zi de luni a s`pt`m@nilor urm`toare, la aceea]i or`, p@n`
la v@nzarea acestor utilaje. 

Participarea la licita\ie se face pe baz` de cerere de [nscriere, care se
va depune la secretariatul Direc\iei Silvice V@lcea p@n` [n ziua [ncepre-
rii licita\iei, ora 10.00, dar ]i achitarea unei taxe de participare de 20 lei
/persoan`. De asemenea, se va achita ]i o garan\ie de licita\ie [n cuan-
tum de 50% din pre\ul de pornire la licita\ie afi]at.

Alte preciz`ri: {n cazul unui singur ofertant, se poate face ]i
negociere, dar numai de la pre\ul de pornire [n sus. Persoana de con-
tact: Adam Jinaru, telefon: 0730652580

.
Direc\ia  Silvic`  organizeaz`  [n  fiecare  luni,  

Licita\ie pentru unele 
mijloace fixe (utilaje) 
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9 martie 2010. Autorit`\ile jude\ului
Vâlcea intr` în alert` maxim` dup` ce
alternan\a ploilor cu ninsorile au provocat
alunec`ri de teren în peste 30 de localit`\i.

14 septembrie 2010. Dup` 4 serii de
fenomene meteorologice neobi]nuite, Vâl-
cea este din nou devastat` de puhoaiele ape-
lor fiind compromise 89 de drumuri ]i 282
poduri ]i pode\e.

3 februarie 2011. Autorit`\ile ]i for\ele
ISU fac cu greu fa\` valurilor de p`mânt
desprinse din pantele dealurilor. Satul ]uta
din comuna Muereasca este spintecat în
dou` de t`i]ul unei mari alunec`ri.

10 martie 2011. Mai multe gospod`rii
din comunele Milcoiu ]i D`nicei sunt în
pericol de a fi înghi\ite de p`mântul r`v`]it
de alunec`ri.

Am surprins pân` aici doar 4 momente

luate la întâmplare din puzderia de
evenimente dramatice ]i cu efecte pe termen
lung care, an de an, pun la grea încercare
locuitorii jude\ului Vâlcea. Prevenirea
acestora este posibil` dac` autorit`\ile
centrale ]i-ar apleca pu\in urechea la
semnalele din Vâlcea ]i la cererile insistente
de a se interveni cu lucr`ri de îmbun`t`\iri
funciare. De fiecare dat`, r`spunsurile de la
Bucure]ti au fost rare ]i anemice chiar dac`
se ]tie ]i acolo c` procesele de eroziuni ]i
alunec`rile de teren situeaz` jude\ul Vâlcea
pe primul loc în \ar` ]i c` aceste procese
naturale s-au acutizat în ultimii ani.

Era de a]teptat ca, din aceast` toamn`,
Vâlcea s` intre într-un program amplu de
lucr`ri care s` opreasc` fenomenele de
degradare a terenurilor, lucr`ri de
regularizare a scurgerilor de pe versan\i, de

stingere a forma\iunilor toren\iale, precum
]i alte amenaj`ri de îmbun`t`\iri funciare.

În locul programului atât de a]teptat, ne-
a parvenit Monitorul Oficial din 30
septembrie a.c. în care a fost publicat`
„Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 82
privind unele m`suri de organizare a
îmbun`t`\irilor funciare”. Este un titlu
în]el`tor, pentru c`, de fapt, prin Ordonan\a
respectiv` este pus` pe butuci autoritatea
desemnat` s` se ocupe de organizarea
sistemului na\ional de iriga\ii, de
deschiderea unor mari ]antiere pentru
lucr`ri hidro ]i pedo-ameliorative etc.

Este surprinz`toare ]i deosebit de
p`guboas` u]urin\a cu care Guvernul
renun\` la una dintre cele mai importante
regii na\ionale transformând-o printr-o
halucinant` Ordonan\` de Urgen\` într-o

modest` institu\ie public` aruncat` în
ograda Ministerului Agriculturii. Era sau nu
era nevoie de Administra\ia Na\ional` de
Îmbun`t`\iri Funciare în care 5.000 de
angaja\i trebuia s` \in` în frâu gravele
fenomene erozionale, alunec`rile de teren ]i
mai ales s` pun` o dat` pe picioare sistemul
na\ional de iriga\ii? Prin OUG
82/30.09.2011, sunt arunca\i peste gard
3500 de angaja\i cu state vechi în lucr`ri de
îmbun`t`\iri funciare, fiind men\inu\i doar
1500 cu care vor trebui încropite 41 de
filiale jude\ene plus agen\ia na\ional` care le
va coordona.

Prin desfiin\area Administra\iei Na\iona-
le de Îmbun`t`\iri Funciare problemele pri-
vind realizarea, între\inerea, modernizarea
]i exploatarea digurilor  de protec\ie împo-
triva inunda\iilor au fost pasate c`tre Minis-
terul Mediului. Oare, s` nu se fi auzit la Pa-
latul Victoria c` foarte multe diguri sunt de-
ja expirate, c` toate digurile din România
trebuie ref`cute radical pentru preluarea ma-
rilor debite a]a cum acela]i Guvern a pre-
v`zut în propria Strategie de Management al
Riscului de Inunda\ii pe termen mediu ]i
lung?

Nu o spunem noi, ci prelu`m din studiile
Ministerului Mediului care avertiza înc` din
2008 c` 900.000 de români tr`iesc în zone
de mare risc la inunda\ii ]i c` 88.000 de case
pot fi luate de ape la orice c`dere mai mare
de precipita\ii.

Decapitarea Administra\iei Na\ionale de
Îmbun`t`\iri Funciare vine dup` ce mai întâi
a fost desfiin\at Laboratorul de prognoze de
lung` durat` al ANM ]i într-un moment de
intense preocup`ri pentru finalizarea, pân`
în 2013, a]a cum ne cere UE, a h`r\ilor de
inundabilitate ]i celor de risc.

La polul opus s-a a]ezat starea grav` de
lucruri din aceast` perioad`, adic` seceta
care scoate din nou la lumin` situa\ia
dezastruoas` a iriga\iilor. Speciali]tii
avertizeaz` deja c` lipsa prelungit` a ploilor
va amâna îns`mân\`rile de toamn` ]i c`
aceast` întârziere va fi fatal` viitoarelor
culturi.

Toate aceste m`suri negândite demon-
streaz` c` nu avem politici agricole coerente
care s` nu ne duc`, a]a cum se prognozeaz`
în lume, în situa\ia ca „mâncarea cea de
toate zilele s` devin` lux”. \`rile toate se
agit`, numai la noi Ministerul Agriculturii
transmite ve]ti lini]titoare precum c` este
prematur s` discut`m de recolte slabe ]i
despre criz` alimentar`. „România nu va
intra în criz` alimentar` – sus\ine ministrul
Valeriu Tab`r` – pentru c` are poten\ial”.
Da, are poten\ial, dar el r`mâne neproductiv
dac` nu este valorificat prin politici coerente
care, am mai spus, lipsesc cu des`vâr]ire.

Dr.ing. Ion C[lea, pre]edintele
Consiliului Jude\ean Vâlcea

Str. Carol I Bl  D6, parter
Tel. 0250/736828; 0250/735481
Fax: 0250/734395

Dr.ing Ion C[lea, pre]edintele Consiliului Jude\ean Vâlcea 

Ordonan\a care [nr`ut`\e]te
[mbun`t`\irile funciare

„Facturile de înc`lzire ale râmnicenilor
nu vor cre]te la iarn`” a declarat primarul
Râmnicului Romeo R`dulescu.

La ini\iativa primarului Romeo R`dules-
cu consilierii municipali au fost de acord s`
se acopere din bugetul local diferen\a dintre
pre\ul de producere, transport, distribu\ie ]i
furnizare a energiei termice ]i pre\ul de
facturare al energiei termice care ajunge la
popula\ie.

„Prin aceast` m`sur` îi asigur`m pe lo-
cuitorii municipiului c` vor pl`ti facturi la
înc`lzire, similare cu cele din iarna trecut`.
Grija fa\` de cet`\eni este o prioritate pentru
noi ca administra\ie, de aceea municipalita-
tea va suporta în totalitate diferen\a pre\ului
gicacaloriei furnizat de CET Govora care
are valoarea de 197,28 lei / Gcal , pre\ul
pentru popula\ie r`mânând neschimbat, de
138,73 lei/ Gcal”, a declarat primarul Ro-
meo R`dulescu.

„Subven\ia în aceast` iarn` va fi acorda-
t` pentru to\i locuitorii municipiului Râmni-
cu Vâlcea. Pre\ul gicacaloriei r`mâne de

138,73 lei/Gcal inclusiv TVA. În urma unei
analize riguroase, am decis suportarea
subven\iei la gigacalorie ]i în aceast` iarn`,
pentru to\i cet`\enii care sunt racorda\i la re-
\eaua de termoficare urban`”, a anun\at pri-
marul Romeo R`dulescu.

„Vreau s` îi lini]tesc pe locuitorii Râm-
nicului, vor pl`ti pentru c`ldura din aceast`
iarn` la fel cât au pl`tit ]i iarna trecut`,
niciun leu în plus. Nivelul subven\iei acor-
dat` de municipalitate se va men\ine la ni-
velul actual de 58,55 lei/Gcal ]i dup` 1 ia-
nuarie 2012”, a concluzionat edilul ]ef,
Romeo R`dulescu.

Totu]i, primarul R`dulescu  a „uitat” s`
mai adauge ]i faptul c` veniturile r@mnice-
nilor sunt foarte mici, banii le sunt insufici-
en\i acum s`-]i acopere cheltuielile coti-
diene (m@ncare ]i medicamente etc) ]i, cu
siguran\`, a]a cum am mai precizat, cu
siguran\`, vor fi foarte mul\i care nu vor
putea s`-]i pl`teasc` facturile de c`ldur`!!! 

(A.T)

Primarul  R`dulescu  [i  lini]te]te  pe  r@mniceni  c`  va  fi  la  fel  de  greu!

Facturile pentru [nc`lzire vor fi la fel ca iarna trecut`!

.



Uniunea European` [mpreun` cu
Guvernul Rom@niei ofer` diferite tipuri
de fonduri ce pot fi accesate de c`tre
agricultori. 

{n cadrul m`surii 141 se ob\ine o
finan\are pe cinci ani de zile (c@te 1500
Euro [n fiecare an) [n valoare de 7500
Euro.

De re\inut este c` dup` trei ani de zile
(dup` ce micul fermier ob\ine 4500 Eu-
ro) plata este condi\ionat` de [ndeplini-
rea obiectivelor propuse [n proiectul de
finan\are. Dac` se constat` c` fermeriul
nu a [ndeplinit obiectivele men\ionate [n
planul de afaceri, nu se mai acord`
finan\area pe urm`torii doi ani de zile
(3000 Euro) dar nici nu se ramburseaz`
suma primit` (4500 Euro).

Fondurile prin m`sura 141 pot fi
accesate p@n` [n anul 2013 (respectiv au
mai r`mas anii 2011, 2012 ]i 2013). 
Un singur membru al familiei poate
ob\ine sprijin pentru o gospod`rie fami-
lial`. 

Am expus numai c@teva argumente
pentru important` implement`rii acestei
m`suri, put@nd fi accesat` de un num`r
mare de agricultori..

{ncep@nd cu luna septembrie 2011,
beneficiarii m`surii 141 “„Sprijinirea
fermelor agricole de semi-subexisten\`”
care au semnat decizii de finan\are [nce-
p@nd cu prima sesiune desf`]urat` [n pe-
rioada 03 decembrie 2008 – 28 februar-
ie 2009 ]i urm`toarele, trebuie s`
depun` un dosar al cererii de pl`t` care
trebuie s` con\in` elemente, conform
Manualului de procedur` de autorizare
pl`\i, versiunea consolidate 13, aprobat
prin Ordinul ministrului agriculturii ]i
dezvolt`rii rurale nr. 125/30.05.2011.

{n acest sens, Direc\ia pentru Agri-
cultur` V@lcea, [n colaborare cu Direc\ia
General` dezvoltare Rural` – Autoritate
de management pentru programul Na-

\ional de Dezvoltare Rural` ]i Agen\ia
de Pl`\i pentru Dezvoltare Rural` ]i
Pescuit, va sprijini beneficiarii m`surii
141 la [ntocmirea dosarului cererii de
plat` [n vederea depunerii acestuia la
Oficiul Jude\ean pentru Dezvoltare
Rural` ]i Pescuit V@lcea, conform man-
ualului de procedur` de autorizare la
plat`, aferente anilor I - III de imple-
mentare.

Pentru [ntocmirea dosarului cererii
de plat`, beneficiarii se vor prezenta la
Direc\ia pentru Agricultur` V@lcea, situ-
ate [n Municipiul Rm. V@lcea, Strada
Oituz, nr. 7, unde s-a [nfiin\at un birou
care s` acorde sprijin pentru [ntocmirea

dosarului.
Vor prezenta urm`toarele documen-

te:
- extras de cont bancar;
- document de [nregistrare  ca mem-

bru [ntr-o forma asociativ` ca persoane
fizice autorizate sau intreprindere indi-
vidual`,  pentru solicitan\ii care au ben-
eficiat de punctaj pentru c` au f`cut
parte dintr-o astfel de form` asociativ`;

- trei dosare PVC cu ]in`. 
Infroma\iile ne-au fost oferite de

c`tre directorul general Direc\ia pentru
Agricultur` V@lcea, Florel B`dele.

Carmen C~LIN

Produc\ia de struguri de vin realizat`
în jude\ul Vâlcea se situeaz` între 6 ]i
6,5 tone la hectar, a declarat, directorul
Direc\iei Agricole, Florel B`dele.

„La strugurii de mas` tot în jurul
valorii de 6-7 tone la hectar s-a ob\inut
produc\ia. La vin îns`, Dr`g`]aniul
recupereaz` din plin brand-ul de
alt`dat`, case celebre de vinuri se
întind pe a]a numitul Deal al viilor.

Casa }tirbey, Is`rescu, Iordache ]i mai
nou, cea mai modern` ]i una din cele
mai mari crame din Europa este Casa
de Vinuri Stoica, care are în prezent 50
de ha de vi\` de vie”, a precizat, pentru
Agerpres, Florel B`dele.

Printre jude\ele cu cel mai mare
poten\ial viticol, este ]i Vâlcea, aici
fiind plantate cu vi\` de vie, nu mai
pu\in de 3.500 de hectare. Domin`

Crâmpo]ia, dar în zon` sunt cunoscute
]i Sauvignon, Merlot, Cabernet, etc.

Zona viticol` se întinde de la Ione]ti,
Orle]ti, Prundeni, Z`videni ]i Dr`g`-
]ani, majoritatea podgorii private.

În Dr`g`]ani, exist` ]i o sta\iune de
stat de cercetare viticol`, dar în lipsa
investi\iilor în ultimii ani aceasta s-a
degradat.
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Direc\ia pentru Agricultur`
vine [n sprijinul absor\iei
fondurilor europene

Produc\ie de struguri de 6 - 6,5 tone/ha

Mai mult de trei miliarde de euro
de la Uniunea European` au fost
pl`tite produc`torilor care au dema-
rat proiecte europene în domeniul
agriculturii ]i dezvolt`rii rurale. Rata
de absorb\ie a ajuns la 30%.?

Începând cu anul 2008, de la
demararea PNDR, Agen\ia de Pl`\i
pentru Dezvoltare Rural` ]i Pescuit a
gestionat 95.266 de cereri de
finan\are, în valoare de 15,15 mil-
iarde de euro. Pân` la aceast` dat`,
au fost selectate spre finan\are
47.697 de proiecte în sum` de 4,41
miliarde de euro, ceea ce reprezint` o
angajare de 46% a fondurilor
disponibile prin PNDR.

Rata de absorb\ie din acest
moment este de 30%

Pl`\i efective au fost de 2,6 mil-
iarde euro pentru proiecte, la care se
adaug` înca 500 milioane euro pen-
tru prefinan\are. Aceasta înseamn`
c` rata de absorb\ie din acest
moment este de 30%.

În acela]i timp, au fost finalizate
peste 2.000 de proiecte, valoarea
acestor investi\ii ridicându-se la
395,64 milioane de euro.

De la începutul anului 2011,
Agen\ia a primit peste 35.700 cereri
de finan\are pentru M`surile de
investi\ii pe care le implementeaz`.
Valoarea solicitat` prin aceste
proiecte este de 2,19 miliarde de
euro.

Dintre acestea, au fost selectate
pentru a primi finan\are un num`r de
19.055 de cereri de finan\are în val-
oare de 636,19 milioane de euro.
Restul solicit`rilor nu au putut fi
finan\ate, dep`]ind cu mult aloc`rile
financiare pentru sesiunile de
depuneri.

.
Agricultura a absorbit
30% din fondurile
europene destinate

Potrivit spuselor premierului Emil
Boc, începând cu 16 octombrie vor fi
efectuate pl`\ile pentru suprafa\`, res-
pectiv un avans de 42 euro/hectar, restul
pl`\ilor urmând s` fie efectuate la sfâr]i-
tul anului.

Sumele alocate pentru agricultur` cu-
muleaz` 1,4 miliarde euro pentru pl`\i

directe pe suprafa\`.
„Este important`, poate una dintre

cele mai importante ac\iuni care se des-
f`]oar` pentru agricultur`, începerea
pl`\ilor avansului, din data de 16 oc-
tombrie. Suma pe care o d`m în acest an
este de 42 euro în avans. Urmeaz` ca de
la 1 decembrie s` putem pl`ti ]i restul

de 900 de milioane de euro, care vin din
fonduri europene. Alte 500 milioane de
euro, din fonduri na\ionale. Totalul su-
melor alocate pentru agricultur` sunt
de 1,4 miliarde de euro pentru pl`\i
directe pentru suprafa\`”, a declarat
ministrul agriculturii, Valeriu Tab`r`, la
finalul ]edin\ei de guvern.

.
Subven\ii: dup` 16 octombrie fermierii primesc avansul de 42 euro/ha

Florel B`dele, directorul general Direc\ia pentru Agricultur` V@lcea



Iat` ce v` ofer` Parcul Na\ional Buila
V@nturari\a:

Te-ai decis s` explorezi c`r`rile Builei?
Vei fi surprins ]i [nc@ntat s` afli c` aici, de
c@\iva ani ai toate condi\iile: poteci ame-
najate ]i marcate, indicatoare la toate
intersec\iile de trasee, panouri de in-
formare [n multe puncte-cheie, o caban`
turistic` ]i patru refugii turistice. {n plus
regulile Parcului Na\ional, aplicate cu
stricte\e fac din acest munte o oaz` de li-
ni]te ]i cur`\enie unde vei descoperi c` es-
te o adev`rat` pl`cere s`-i str`ba\i po-
tecile.

Exist` 19 trasee turistice (peste 250 km
de drumuri forestiere ]i poteci), de-a lun-
gul c`rora te vor ajuta st@lpi ]i s`ge\i indi-
catoare.

Parcul Na\ional Buila-Vânturari\a -
este cel mai mic parc na\ional din Ro-
mânia, cu o suprafa\` de 4186 ha, fiind
situat în Jude\ul Vâlcea, în sudul
Mun\ilor C`p`\ânii, pe teritoriul locali-
t`\ilor Coste]ti, B`rb`te]ti ]i B`ile
Ol`ne]ti.

Masivul Buila-Vânturari\a se întinde de
la vest de Cheile Bistri\ei ]i pân` la est de
Cheile Ol`ne]tilor (Folea). Leg`tura cu
Mun\ii C`p`\ânii este f`cut` prin Plaiul
Netedu (interfluviul dintre râurile Bistri\a
]i Coste]ti), Plaiul Lespezi (interfluviul
dintre râurile Coste]ti ]i Cheia) ]i Plaiul
H`d`r`u (interfluviul dintre râurile Cheia
]i Ol`ne]ti).

Creasta Buila-Vânturari\a are o extin-
dere spa\ial` de tip liniar, cu o lungime de
circa 14 km ]i o l`\ime cuprins` între 0,5
]i 2,5 m km (extinderea calcarelor ju-
rasice). Altitudinea absolut` este în Vârful
Vânturari\a Mare (1885 m), iar cea
minim` la ie]irea Bistri\ei din chei (550
m).

„Parcul Na\ional Buila-Vânturari\a are
19 trasee turistice marcate care vin ]i
pleac` din parc. El are 6 puncte de in-
trare: 3 în Comuna Coste]ti, unul pe Valea
Bistri\a ]i dou` pe Valea Coste]ti:
Bistri\a, Pietreni-Prislop ]i Pietreni-Valea

Morii; 1 în Comuna B`rb`te]ti pe Valea
Ot`s`ului;1 în Satul Cheia pe Valea Cheia
]i unul în Ora]ul B`ile Ol`ne]ti pe Valea
Ol`ne]ti.Accesul se poate face fie pe dru-
mul na\ional 67 Rm. Vâlcea-Târgu Jiu, fie
pe drumul jude\ean Rm. Vâlcea-B`ile
Ol`ne]ti. Alegând prima variant` se poate
ajunge în parc astfel: 30 Km pân` în
B`rb`te]ti (sat Bârze]ti), apoi înspre nord
pe Valea Ot`s`ului, 5 km pe drum asfaltat,
înc` 3 km pe drum forestier, pân` la
cap`tul drumului, de unde pe potec`, într-
o or`, se ajunge la Schitul P`trunsa;

38 km pân` la Coste]ti, apoi înspre
nord, se poate ajunge fie în Satul Bistri\a
(7 km pe drum asfaltat), fie în Satul
Pietreni (5 km drum asfaltat ]i 2 km drum
pietruit). Alegând ]oseaua spre B`ile
Ol`ne]ti, dup` 15 km se pot alege dou`

variante:pe Valea Ol`ne]ti, 6 km pân` în
sta\iune ]i 14 km pe drum forestier pân` în
Cheile Ol`ne]ti, trecând pe la cantonul
silvic Mânzu (7 km); pe Valea Cheia, 7 km
pân` în Valea Cheii pe ]osea asfaltat`,
apoi pe drum forestier. Dup` ce se trece de
Schitul Iezer (3 km), se poate ajunge fie la
Schitul Pahomie (8 km), fie la cantonul
silvic Cheia (9 km)”, a precizat Cosmin
Botez, directorul Parcului Na\ional Buila
V@nturari\a.

Apreciaz` modul de via\` ]i tradi\iile
v@lcenilor de la munte

{nc` din cele mai vechi timpuri este ate-
stat` prezen\a omului [n a]ez`rile de pe
v@rfurile r@urilor care curg la poalele
Mun\ilor Builei. Aici se afl` c@teva locali-

t`\i str`vechi: ora]ul Horezu, comuna
Coste]ti (satele Coste]ti, Bistri\a, Pietreni
]i V`ratici), comuna B`rb`te]ti (satele
B`rb`te]ti, Bode]ti, Negrule]ti ]i B@r-
ze]ti), comuna Stoene]ti, comuna P`u-
]e]ti, ora]ul B`ile Ol`ne]ti (satele Cheia,
Tisa, Comanca, Gurguiata).

A]ez`mintele monahale din zon` (M@-
n`stirea Bistri\a, M@n`stirea Arnota, M@-
n`stirea Hurez, M@n`stirea S`r`cine]ti,
Schitul Pahomie, Schitul P`trunsa, Schitul
P`pu]a, Schitul 44 Izvoare, Schitul Peri,
Schitul Bradu, Schitul Jgheaburi) au fost
centre importante de dezvoltare ]i p`strare
a culturii [ncep@nd cu perioada medieval`
t@rzie. Mo]tenirea celor mai vechi timpuri
s-a p`strat ast`zi prin p`storit, pomicul-
tur`, apicultur` ]i me]te]ugurile de prelu-
crare a lemnului ]i a pietrei. Iar cea mai
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cunoscut` [ndeletnicire a locuitorilor din
zon` este ol`ritul (ceramica de Horezu). 

De asemenea, binecunoscute sunt co-
voarele oltene]ti cu motive florale, obiec-
tele artizanale din lemn, portul ]i tradi\iile
p`store]ti.

Produsele tradi\ionale locale sunt foarte
apreciate: fructe gustoase crescute natural
[n livezile de la poalele muntelui, \uic` ce
poart` [nc` aroma poamelor, br@nzeturi
alese, din lapte proasp`t de la oi crescute
lapte proasp`t de la oi crescute la st@nele
din Mun\ii Builei, ]i parfumata miere din
stupii de la paji]tile [nflorite ale Builei.

Obiective turistice din Parcul
Na\ional Buila-V@nturi\a

Dintre obiectivele turistice naturale de
interes, [n parc pot fi vizitate: Cheile
Bistri\ei; Cheile Coste]ti; Cheile Cheia,
(unele dintre cele mai [nguste ]i s`lbatice
sectoare de chei din \ar`); Cheile Ol`ne]ti;
Valea Ot`saului; Pe]tera Liliecilor
(Sf@ntul Grigore Decapolitul) de la Bis-
tri\a; Pe]tera Ur]ilor din Cheile Bistri\ei;
Dolinele din Muntele Arnota; Poiana cu
ghiocei boga\i (Leucojum vernum) de la
Prislop; Arcada natural` Casa de Piatr` de
la P`trunsa; Rezerva\ia de tis` de la Cheia;
Poienile cu orhidee din Valea Cheia;
Pe]terile din Cheile Cheii: Pe]tera cu Lac,
Pe]tera Laleaua Verde; Pe]tera Arn`utilor
din Cheile Ol`ne]ti (Folea).

M@n`stiri ]i Biserici

M@n`stirea Bistri\a – Coste]ti
Ctitorie a boierilor Craiove]ti, banul

Barbu ]i fra\ii s`i Pârvu, Danciu ]i Radu,
m@n`stirea Bistri\a dateaz` din jurul anu-
lui 1490. Biserica actual` este construit`
în stil neogotic, cu dimensiuni generoase,
având aspect de catedral`. 

Biserica Bolni\a – Bistri\a
Din ctitoria Craiove]tilor, ast`zi se mai

p`streaz` doar bisericu\a Bolni\ei (1520-
1521), o construc\ie modest` (11 x 4 m),
din piatr` (bolovani de râu) ]i pe alocuri

c`r`mid`, de tip nav`, f`r` turl`, acoperit`
cu ]i\`. Biserica are un naos p`trat, cu
altarul rotunjit în interior, f`r` pronaos.
Bolta este de form` cilindric` ]i f`r` turl`
(indiciu de vechime mare – asem`nare cu
Cotmeana). 

Biserica Ovidenia - Pe]tera Liliecilor
(Sfântul Grigore Decapolitul) – Bistri\a

Cel mai vechi monument istoric aflat în
Pe]tera Liliecilor este bisericu\a Ovidenia.
Se presupune c` prima biseric` din pe]ter`
a fost ridicat` la sfâr]itul secolului al XIII-
lea, aceasta ruinându-se în secolul al XIV-
lea, când c`lug`rii au p`r`sit pe]tera ]i au
construit biserica Bolni\a, în vremea egu-
menului de la Tismana. 

Schitul P`pu]a – Bistri\a
Biserica a fost zidit` în 1712, ctitorit` de

c`lug`rii bistri\eni care îl aveau în frunte
pe egumenul ]tefan. Ace]tia au închinat-o
Sfântului Grigore Decapolitul. Zugr`veala
din aceea]i epoc`, a fost f`cut` cu cheltu-
iala unor membri ai familiei Brâncoveanu. 

M`n`stirea Arnota – Bistri\a
A fost ctitorit` de Matei Basarab în anii

1633-1634, cu hramul „Sfin\ii Arhangheli
Mihail ]i Gavriil”, pe temelia unei biserici
mai vechi. Pridvorul cu turla i-a fost
ad`ugat de c`tre Constantin Brâncoveanu,
la începutul domniei lui, o dat` cu
repara\iile, în anii 1705-1706. Tot el îi
reconstruie]te catapeteasma, o adevarat`
oper` de art` sculptural`, în stil brân-
covenesc (din 1913 se afl` la muzeul de
art` brâncoveneasc` de la Mogo]oaia) ]i
renoveaz` pictura, f`r` s` o înlocuiasc` pe
cea original`. 

Schitul 44 Izvoare – Pietreni
Cunoscut ]i sub numele de Schitul de

sub Piatr`, schitul a fost construit de c`tre

egumenul }tefan al m@n`stirii Bistri\a, în
anul 1701, fiind metoc al acestei
m`n`stiri. 

M`n`stirea P`trunsa – B`rb`te]ti
Schitul are hramul „Cuvioasa Paraschi-

va”, de la numele mamei episcopului
Climent. Acest schit a fost construit în
1740 de c`tre Episcopul Climent al
Râmnicului, în amintirea faptului c` aici a
fost n`scut de mama sa Paraschiva Mo-
doran din Pietrarii de Jos, fugar` peste
munte de frica unei invazii turce]ti, ad`-
postindu-se la poalele Muntelui Buila, în
locul numit ast`zi P`trunsa. 

Schitul Pahomie - Cheia
Din pisania actual` a schitului rezult` c`

întemeietori sunt Pahomie monahul ]i
Sava Haiducul, în anul 1520, justificându-
se numele de Schitul Pahomie de la
Izvorul Frumos.

Obiective turistice cultural-istorice [n
zona adiacent` Parcului Na\ional Buila-
V@nturari\a: Muzeul Ceramicii – Horezu;
Ateliere de ceramic` – Horezu; Cula
Greceanu – M`ld`re]ti - Sec. XVIII; Cula
Duca (Sec. XIX) ]i Muzeul Memorial I.
Gh. Duca – M`ld`re]ti; M@n`stirea
Horezu (Sec. XVIII) - Satul Romani -
Monument al patrimoniului universal
UNESCO; Schitul Sf@ntul }tefan - Sec.
XVIII - Satul Romani; Schitul Sfin\ii
Apostoli - Sec. XVIII - Satul Romani;
Muzeul de Art` Coste]ti; Expozi\ia de art`
popular` – B`rb`te]ti; Schitul Jgheaburi -

Sec. XVIII – Stoene]ti; Schitul Iezer -
Sec. XVII – Cheia; M@n`stirea S`r`cine]ti
- Sec. XVIII – Cheia; Schitul Bradu - Sec.
XVIII – Ol`ne]ti; M@n`stirea Fr`sinei -
Sec. XIX – Ol`ne]ti.

Parcul are ]i locuri special amenajate
de campare

Tariful de vizitare al Parcului Na\ional
Buila-Vânturari\a [n valoare de 5 lei, va-
labil pentru 7 zile, indiferent de num`rul
de intr`ri în Parc, în acest interval. Bi-
letele vor fie eliberate de personalul
APNBV - la intr`rile [n parc sau pe trase-
e - sau la Cabana Cheia. Veniturile ob-
\inute din vizitarea parcului vor fi folosite
de Administra\ie pentru achizi\ionarea
pungilor ecologice, transportul de]eurilor
la groapa de gunoi,marcarea ]i
între\inerea traseelor turistice etc. Pentru
[noptat [n condi\ii de bivuac, turi]tii au la
dispozi\ie opt locuri de campare amena-
jate (Cheile Bistri\ei, Poiana Prislop,
Poiana Sc`ri]oara, Poiana P`trunsa,
Schitul Pahomie, Cheia-tunel, Cabana
Cheia, Cheile Ol`ne]ti). }i, nu [n ultimul
r@nd, doresc s` rog vizitatorii s` p`streze
cur`\enia!”, a conchis Cosmin Botez,
directorul Parcului Na\ional Buila V@ntu-
rari\a.

Carmen C~LIN

.

Servicii complete de electricitate
la standarde europene

Corpuri de iluminat

turistic` pentru v@lceni ]i nu numai
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CABINET GINECOLOGIE

GINSANA
Medic primar dr. Radu Dumitru 

Cabinet Medical Obstetric`-
Ginecologie „Ginsana’’

Adresa: Strada Olteniei,  Nr. 3, Sibiu

Telefon: 0269/226562

.

Luni, 10 octombrie a.c., [n toate
unit`tile ]colare cu [nv`\`mânt primar
din jude\ a fost demarat`,  campania de
vaccinare a elevilor. Primii care vor fi
imuniza\i sunt copiii din clasa I. 

„Astfel, [n intervalul 10-21 octom-
brie, celor 3.388 de boboci [nscri]i [n
clasa I le va fi administrat` câte o doz`
din vaccinurile antirujeolic, antiurlian
]i antirubeolic. Altfel spus, este vorba
de trei boli ale copil`riei: rujeola,
oreion ]i rubeola (ROR). Dup` o scurt`
pauz`, urm`torii chema\i la „[n\epare”
vor fi cei peste 3.000 de elevi din clasa
a III-a. Ace]tia vor fi imuniza\i cu vac-
cinul antipoliomielitic, [n intervalul 20-
30 noiembrie. Ulterior, din 16 decem-
brie ]i pân` la vacan\` vor fi vaccina\i
elevii de clasa a IX-a, trierea de c`tre
DSP neefectuându-se pân` la aceast`
dat`. Spre sfâr]itul anului ]colar, cam-
pania de vaccinare se va axa pe imu-
nizarea elevilor din clasele a VIII-a.
Acestora li se va administra câte o doz`
din vaccinul antidifterotetanic, [mpotri-
va altor dou` boli contagioase (difteria
]i tetanosul). Campania de vaccinare
este gratuit` ]i face parte din progra-
mul na\ional de imuniz`ri care se
deruleaz` [n fiecare an. Pe lâng` copiii

]colariza\i, [n program sunt inclu]i ]i
cei ne]colariza\i, dar care au vârsta
potrivit`. Acestora li se vor administra
dozele de vaccin respective prin inter-

mediul cabinetelor medicilor de
familie”. 

Anemona T~NASE

De  luni,  10  octombrie  a.c.,      

Campania de vaccinare
a elevilor de clasa I

. .
Astenie de toamn`? Iat` ce v` ajut`!

Federa\ia Asocia\iilor Bolnavilor de
Cancer lanseaz` pagina de Facebook
oficial` a campaniei „Nu am f`cut
destul”.

Luna octombrie este Luna Interna\io-
nal` de Lupt` Împotriva Cancerului de
Sân, prilej cu care Federa\ia Asocia\iilor
Bolnavilor de Cancer din România
(FABC), cu sprijinul Roche România,
Gral Medical ]i Europa FM, a lansat
campania de informare ]i responsabili-
zare cu privire la cancerul mamar „Nu
am f`cut destul”, cu mesajul “Ajut`-ne!
Mergi la control!”.

În cadrul acestei campanii femeile
pot efectua ecografii mamare gratuite,
în centrele Gral Medical din Ploie]ti, Pi-
te]ti, Craiova, Foc]ani ]i Bucure]ti. De
asemenea, pacientele care se progra-
meaz`, pentru aceast` ecografie gratui-
t`, pe perioada campaniei, o pot efectua
]i dup` terminarea campaniei, pân` la
sfâr]itul anului 2011. Program`rile se
pot face online pe site-ul
www.invingemcancerul.ro sau la cen-
trele Gral Medical din întreaga \ar`.

Odat` cu ocazia acestui eveniment, a
fost lansat` ]i pagina de Facebook ofi-
cial` a campaniei, denumit` „Nu am f`-
cut destul”, unde to\i cei interesa\i pot
g`si numeroase informa\ii referitoare la
cancerul la sân, diverse ]tiri ]i alte mate-
riale importante despre cancerul mamar.

Persoanele care doresc s` sus\in` cam-
pania – “Nu am f`cut destul”, printr-un
singur click, pot accesa pagin` în
re\eaua de socializare Facebook la
adresa
http://www.facebook.com/nu.am.f̀ cut.destul.
Prin intermediul acestei pagini, se pot
transmite orice fel de mesaje, p`reri,
opinii cu privire la cancerul de sân.

Ave\i grij` de s`n`tatea dumnea-
voastr`! Face\i controale periodice!

Atât lansarea campaniei „Nu am f`-
cut destul”, cât ]i cea a paginii de
Facebook, cu acela]i nume, au scopul
de a atrage aten\ia tuturor femeilor din
România asupra cancerului mamar ]i s`
le responsabilizeze prin efectuare de
controale periodice.

Cancerul mamar este cea mai frec-
vent` form` de cancer întâlnit` la femei,
dar, care poate fi curabil dac` este diag-
nosticat la timp. De aceea, este foarte
important ca orice femeie s` cunoasc`
toate semnele ]i simptomele cancerului
mamar, astfel încât s` se poat` prezenta
la medic, cât mai repede posibil, pentru
un consult de specialitate. F`când acest
lucru, se poate evita agravarea bolii,
ceea ce cre]te considerabil ]ansele de
vindecare. 

Acum  ]i  pe  pagina  de  Facebook:

Campania „Nu am f`cut destul”
pentru bolnavii de cancer

Trecerea de la temperaturile calde la
unele mai sc`zute, cantitatea mai mic` de
lumin` ]i alimenta\ia dezechilibrat` sunt
doar câ\iva dintre factorii care pot da peste
cap ritmul biologic cotidian. Spre deosebire
de b`rba\i, femeile sunt mai predispuse
asteniei de toamn`, mai ales mamele.
Astfel, starea de oboseal`, epuizarea fizic`
]i psihic` ]i chiar st`rile de depresie pot
ap`rea frecvent pe parcursul toamnei.
Înainte de a apela suplimentele din farma-
cie, încearc` aceste leacuri:

Rozmarinul, tonic puternic
}i preparatele ob\inute din rozmarin sunt

recunoscute pentru efectele benefice asupra
asteniei. Po\i prepara tinctura de rozmarin
amestecând 10-15 linguri de rozmarin, un
pahar de ap` ]i un pahar de alcool rafinat.
Las` la macerat timp de 10 zile, dup` care
strecoar` compozi\ia ]i pune-o în sticle în-

chise ermetic. Po\i lua câte o linguri\` de 3-
4 ori pe zi, înaintea meselor principale din zi.

Troscotul, remediu mineralizant
Cunoscut` în medicina popular` ]i sub

numele de troscov` sau hericic`, produsele
ob\inute din troscot aduc beneficii în cazul
st`rile de epuizare fizic` ]i psihic`, datorit`
propriet`\ilor tonice ]i hipotensive. Prepar`
o infuzie din dou` linguri de plant` uscat`,
la o can` cu ap` fierbinte. Dup` ce la]i la
infuzat timp de 10 minute, po\i bea câte
dou` c`ni de infuzie pe zi.

În cazul în care astenia de toamn` ,,î\i
s` b`t`i de cap” mai po\i încerca ]i
preparatele din:

• valerian`; gingseng; ghimbir; m`ce];
aloe vera; sun`toare; p`p`die; ceai verde;
polen sau l`pti]or de matc` pe care le po\i
procura ]i din magazinele naturiste.

.
Costi R`dulescu, pre]edintele

Consiliului de Administra\ie la

Spitalul Jude\ean de Urgen\`

De]i, acum c@teva luni, refuzase s`
preia pre]edin\ia Consiliului de Admi-
nistra\ie al Spitalului Jude\ean de
Urgen\` Vâlcea, propunându-l pentru
acest post pe colegul s`u de partid,
Constantin Pârvu, social-democratul
Costi R`dulescu (foto) va ocupa a-
ceast` func\ie, acum c@nd a expirat
mandatului lui Pârvu! „Nu sunt un tip
conflictual. {mi place echipa, [mi place
s` comunic ]i s` colaborez cu cei cu
care lucrez. Nu am avut niciodat` con-
flicte semnificative cu nimeni ]i respect
foarte mult profesia de medic sau cadru
medico-sanitar. {n Spitalul Jude\ean
Vâlcea sunt oameni deosebi\i, unii din-
tre ei ]i-au dedicat via\a acestei unit`\i,
iar eu sunt acum acolo pentru a-mi
oferi toat` energia ]i pentru c` vreau s`
pun um`rul s` [ncerc`m s` venim cu
solu\ii sau ac\iuni benefice pentru
pacien\i, dar ]i pentru cei care lucreaz`
la Spitalul Jude\ean de Urgen\`
V@lcea”, a declarat Costi R`dulescu.

Anemona T~NASE



Mihaela R`dulescu, una dintre
vedetele TV de prim` m`rime din
România, a atins, în cei 14 ani de tele-
viziune, cote maxime de audien\`,
cucerind simpatia telespectatorilor, prin
profesionalismul de moderator ]i real-
izator al emisiunilor sale. A fost premi-
at` de cinci ori de APTR ]i a devenit de
patru ori „Femeia Anului”. A f`cut doi
ani de radio, a jucat în patru filme
române]ti de lung metraj ]i unul ameri-
can, într-o pies` de teatru, a regizat cinci
filme documentare ]i trei videoclipuri,
un spectacol de scen` ]i câteva în aer
liber. Are o bogat` activitate publicis-
tic`, dar ]i o consecvent` preocupare
filantropic`. Din 2004 scrie o pagin` de
opinie în revista Elle, iar din 2008 rubri-
ca „De pus pe gând“ în Jurnalul
Na\ional. La Editura Polirom a mai pub-
licat ,,Despre lucrurile simple’’ (2007) ]i
,,Ni]te r`spunsuri’’ (2009), volume care
au devenit bestselleruri înc` de la
apari\ie ]i care s-au men\inut pe aceast`
pozi\ie pân` ast`zi. La Editura
Polirom, în colec\ia “Hors Collec-
tion”, a ap`rut volumul “Întreab`-m`
orice” de Mihaela R`dulescu, cu ilus-
tra\ii de Ana Ularu, Andreea Esca ]i
Dani O\il.

„Nu e un test psihologic, nu e o carte

de citit pagin` cu pagin`, ca un roman,
cu ner`bdarea de a ajunge la final. O
po\i deschide zilnic, la întâmplare,
poposind, ca pe o banc` în parc, la
fiecare întrebare inedit`, la fiecare între-
bare pe care nu \i-a pus-o nimeni, nicio-
dat`, respirând aerul curat al sincer-
it`\ii. Cine î]i r`spunde onest ]i abrupt
lui însu]i este cel mai câ]tigat… Nu ]tiu
cât de preg`ti\i suntem s` auzim r`spun-
surile limpezi ale altora, dar ]tiu cât de
st`ruitoare poate fi uneori o întrebare ]i
cât de multe schimb`ri poate provoca un
r`spuns.“ (Mihaela R`dulescu)

Aceast` carte con\ine 425 de
[ntreb`ri pe baza c`rora po\i s` meditezi
asupra lumii, asupra iubirii ]i mai ales
asupra ta.

Pornind de la convingerea c` „sem-
nul [ntreb`rii este semnul evolu\iei”,
noul proiect editorial este o invita\ie la
autocunoa]tere, autoarea pun@nd la dis-
pozi\ia cititorilor peste 400 de „motive”
de autoreflec\ie. O carte interactiv`,
ini\iat` de autoare, dar a c`rei lectur`
poate avea tot at@tea „chei” pe c@t  este
de variat num`rul cititorilor: sub fiecare
dintre cele 425 de [ntrebari din volum
exist` spa\iu pentru formularea r`spun-
surilor de c`tre cititori. Un proiect edito-
rial care, [n final, se transform` [ntr-unul
personal. 

„C@nd am vrut s` devin scriitor, nu
mi-a dat prin cap s` scriu despre mine,
mai ales dup` ce am fost at@t de mult
timp (]i [n at@tea chipuri [n care at@t de
rar m` reg`sesc)... Mihaela R`dulescu.
Am vrut pur ]i simplu s` n`scocesc
pove]ti, s` deschid subiecte banale, dar
s` le dau stralucirea din ochii cititorului
care se reg`se]te [n ele. Nu m-am dus
nici la cap`tul lumii, nici la marginea
[n\elesurilor pentru a scrie, ci am prefer-
at calea simplit`\ii. {mi place s` scriu
despre iubire, pentru c` e tema oric`rui

suflet frumos. {mi place s` pun [n
[ncurc`tur` cititorul cu apuc`turile
[ndr`zne\e ale personajelor mele, pentru
c` astfel [l fac s` viseze. Cred enorm [n
capacitatea de a visa, mai ales c@nd via\a

[nc` nu \i-a dat tot ce i-ai cerut. Lumea
despre care scriu este lumea [n care m`
simt cea mai libera fiin\` ]i primesc [n ea
pe oricine are fiori de arcuit ]i dorinte de
[nc`rcat.” (Mihaela Radulescu)

Realitatea V@lcean` v` recomand`
„Întreab`-m` orice” de Mihaela R`dulescu 
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S`pt`m@na trecut`, la Biroul de Stare
Civil` V@lcea, s-au înregistrat 34 de na]teri,
respectiv 16 de b`ie\i ]i 18 fete, 18 c`s`torii
]i 14 decese.

F`c@nd o compara\ie cu anul trecut,
num`rul na]terilor a sc`zut cu 236. Dac` în
2010, în aceea]i perioad` de timp, au fost
înregistrate 2032 na]teri, anul acesta
num`rul lor a ajuns la 1796 de na]teri. În
r@ndul c`s`toriilor putem vorbi de o mic`
sc`dere. Astfel c`, dac` anul trecut p@n` [n
luna octombrie s-au oficiat 701 c`s`torii,
anul acesta, în aceea]i perioad` de timp s-au
înregistrat 574.

La capitolul decese putem spune c`
num`rul acestora a început s` scad`.  Dac`
anul trecut, [n luna octombrie au fost înreg-
istrate 763 decese, anul acesta în aceea]i
perioad`  s-au [nregistrat 746.

Dup` cum se ]tie, din data de 25 decem-
brie 2010, au devenit aplicabile dispozi\iile
legale privind divor\ul pe cale administra-
tiv`. Gabriela P@rvu, inspector în cadrul
Direc\iei de Eviden\` a Persoanelor V@lcea,

Biroul de Stare Civil` ne-a informat c` p@n`
[n prezent au fost solicitate 13 cereri de
divor\, iar 11 au fost solu\ionate. Un fapt
[mbucur`tor este c` dou` cupluri ]i-au
retras actele de divor\ dup` acele 30 de zile
calendaristice. Reamintim c` cei care
doresc s` divor\eze trebuie s` se prezinte
împreun` la Starea Civil`, unde depun o
cerere de desfacere a c`s`toriei, urm@nd ca
în termen de 30 de zile s` revin` la institu\ia
sus men\ionat` ]i s` achite ]i o tax` de 600
de lei.

Neonilia STAN

În perioada 17 – 21 octombrie, la Cluj,
are loc cea de-a X- a edi\ie a Festivalului
Teatrelor de P`pu]i ]i Marionete – “PUCK”
2011. Al`turi de cunoscute trupe de tea-
tru din \ar` ]i str`in`tate precum, Tea-
trul \`nd`ric` din Bucure]ti, Teatrul
Luceaf`rul din Ia]i, Teatrul Ariel din Tg.
Mure], Teatrul Gong Sibiu, Teatrul
Bacovia Bac`u, Teatrul Vojtina Debre-
cen, UNATC I.L. Caragiale Bucure]ti, O-
pera Maghiar`, Teatrul de P`pu]i Puck
din Cluj ]i altele, Teatrul Anton Pann din
Rm Vâlcea va prezenta în a treia  zi a fes-
tivalului, miercuri, 19 octombrie, de la ora
11.00, spectacolul „Prin\ul Fericit” de
Oscar Wilde, regia Laszlo Vadas. Având în
vedere cronicile favorabile privind acest
spectacol, în care o avem ca povestitor pe
actri\a Irina Melnic, sper`m c` ]i de data
aceasta „Prin\ul Fericit”, spectacol cu jo-
curi de lumini si umbre ]i anima\ie video,
pus în scen` cu ajutorul m`iestriei acto-
rilor p`pu]ari ai Teatrului Anton Pann,
s` cucereasc` ]i de data aceasta publicul,
stârnind ropote de aplauze, aplauze pe
care le-am auzit la fiecare reprezenta\ie.

La o s`pt`mân`, in perioada 30 oc-
tombrie-4 noiembrie, Prin\ul Fericit, a-
cela]i spectacol, al trupei de p`pu]ari  a

Teatrului Anton Pann din Rm Vâlcea, va
participa ]i la cea de-a XIX-a edi\ie a
Festivalului Interna\ional de anima\ie
„Gulliver” de la Gala\i. În acest` competi-
\ie s-au înscris teatre de renume din \ar`
]i str`in`tate, Vorbim de unii dintre cei
mai cunoscu\i regizori în acest domeniu:
Cristian  Pepino ]i Alice  Barb de la Teatrul
|`nd`ric` din Bucure]ti, Alin  Antemir de
la Teatrul Municipal Târgovi]te, Vasile
Gherghilescu de la Teatrul de Tineret din
Constan\a, Mihai  Androne de la Teatrul
Ciufulici Ploie]ti, Olexandr  Kutsyk din
Ucraina, Gabriela  Lungu din Republica
Moldova ]i lista ar putea continua.
Prin\ul Fericit în regia lui Laszlo Vadas se
va lua la întrecere cu Alice în \ara
minunilor, Coco]ul N`zdr`van, Sânziana ]i
Pepelea, Frumoasa adormit`, Cartea
Junglei, Motanul Înc`l\at, pove]ti care ne-
au încântat copil`ria, acum jucate pe
scena unor teatre din \ar` ]i str`in`tate.
La Gala\i spectacolul Teatrului Anton
Pann se va juca în ultima zi a luni
octombrie. Fie ca acest spectacol „Prin\ul
Fericit” prezentat pe scena celor dou`
festivaluri s` se bucure de aprecierea
publicului ]i a criticilor de teatru.

Neonilia STAN

. .
Dou`  cupluri  au  renun\at  la  divor\!

11 divor\uri au fost finalizate 
la Biroul de Stare Civil` V@lcea

Spectacolul „Prin\ul Fericit” al  Teatrului Anton Pann
invitat pe scena unor prestigioase Festivaluri deTeatru
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Oferta de munc` a AGEN|IEI JUDE|ENE 
PENTRU OCUPAREA FOR|EI DE MUNC~  V^LCEA

ANTARES GAS S.R.L.
COD FISCAL: 16655406
ADRESA:RM.VÂLCEA,
STR.DACIA, NR.10.
TEL.: 0350/401727
1 ºofer (studii medii, vechime
în domeniu min. 5 ani, autor-
izat ADR+ARR)
Locul de muncã vacant se aflã
la Ioneºti, jud.Vâlcea.

ANTARES TRANSPORT  S.A.
COD FISCAL: 1472990
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.DACIA, NR.10
TEL.: 0250/734161
2 ºoferi autobuz (vechime în
domeniu min. 1 an, posesor
atestat transport persoane, per-
mis auto cat.D)
Locurile de muncã vacante
sunt pentru com. Poienari ºi
com.Muereasca, jud.Vâlcea.
Condiþie: domiciliul stabil în
com Poienari respectiv în com.
Muereasca, jud.Vâlcea.

ASCENDO  S.R.L.
COD FISCAL: 14177941
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. ALEEA OLÃNEªTI,
NR.4.  TEL.: 0350407461
E-mail:
ascendo2001@yahoo.com
1 manager proiect
1 asistent manager
1 specialist relaþii publice
1 operator calculator

BANIÞÃ MARIA  I.I.
COD FISCAL: 27123706
ADRESA: RM.VÂLCEA
(ÎN INCINTA ROVIMET)
TEL.: 0766372379
10 confecþioneri textile (cali-
ficare, vechime în domeniu
min. 1 an, ºc.profesionalã)

BMD INSTAL  S.R.L.
COD FISCAL: 27415204
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.GIB MIHÃESCU,
NR.12.  TEL.: 0745328213,
0740395415
E-mail: office@bmdinstal.ro
3 dulgheri
2 instalatori
3 finisori
Cerinþe: calificare, vechime în
domeniu min. 2 ani.

BYBY  S.R.L.
COD FISCAL: 6355274
ADRESA: COM IONEªTI,
JUD.VÂLCEA.
TEL.: 0250/735357,
0743041300
1 mecanic utilaje (posesor
permis auto cat. B,C,E)
Locul de muncã vacant se aflã
la Mihãeºti Stupãrei,
jud.Vâlcea.

BOCMAN  S.R.L.
COD FISCAL: 8702032
ADRESA: DRÃGÃªANI,
STR.PODGORIEI, NR.23.
TEL.:0250/810078,
0732113889
E-mail:bocmansrl@yahoo.com
1 conducãtor auto (studii
medii, vechime în domeniu
min. 3 ani)

BURMIV COMPANY  S.R.L.
COD FISCAL: 22537049
ADRESA: RM.VÂLCEA
TEL.: 0758387673
5 muncitori constructori
(studii medii)

CAPRICE  S.R.L.
COD FISCAL: 7216460
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. RÂURENI, NR.60.
TEL.: 0744509021
E-mail:
marius.ilinca@caprice.ro

3 consilieri vânzãri (studii
medii, vechime în domeniu
min. 3 ani)

COMSART  S.R.L.
COD FISCAL: 12113402
ADRESA: STOLNICENI,
NR.81A(RÂURENI),
JUD.VÂLCEA.  TEL.:
0745230007
E-mail:
comsart.valcea@yahoo.com
1 secretarã (studii medii)
1 tãmplar
2 muncitori necalificaþi

CONEXVIL  S.A.
COD FISCAL: 1475857
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. GR.PROCOPIU,
NR.37.  TEL.: 0250/740425
10 zidari
10 zugravi
10 dulgheri
Cerinþe: calificare

CONPHYS  S.R.L.
COD FISCAL: 1471510
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. ªTRANDULUI, NR.52.
TEL.: 0250/733323,
0250731511, 0350401725
FAX: 0250/731522
E-mail: conphys@conphys.ro
1 portar (vechime în domeniu
min. 1 an, studii medii, pos-
esor permis port armã, atestat)

CONTINA S.R.L.
COD FISCAL: 6485823
ADRESA: RM.VALCEA,
STR.GEORGE BACOVIA,
NR. 23.  
TEL.: 0250/713458,
076789350
E-mail:
sccontina@yahoo.com
2 sudori electrici ºi autogeni
2 instalatori termico-sanitari
4 instalatori încãlzire

CRISEND  S.R.L.
COD FISCAL: 17360977
ADRESA:
RM.VÂLCEA,STR.
AL.PRIVIGHETORII,NR.4,
BL.11, SC.B, AP.1.
TEL.: 0770668848
1 ºofer taxi (vechime în
domeniu min. 1 an, posesor
atestat)

DIGITERA (PARTENER
ROMTELECOM)  S.R.L.
COD FISCAL: 17948552
ADRESA: RM.VÂLCEA
4 instalatori antene TV
satelit (studii medii, vechime
în domeniu min. 1 an, expe-
rienþã în DTH)
Cerinþe:
-  permis auto (B)
-  experienþã tehnicã (minimã)
- onestitate ºi dedicaþie pentru
activitate
Candidaþii care au auto propriu
utilizabil activitãþii de instalãri
antene TV sateli, vor avea pri-
oritate la angajare.
1 operator introducere ºi
prelucrare date (studii
medii/superioare, vechime în
domeniu min. 1 an)
Cerinþe: 
- Persoanã foarte dinamicã
- Experienþã în utilizarea PC ºi
a aplicaþiilor informatice
diverse
- Persoanã foarte comunica-
tivã, politicoasã
- Onestitate
Postul implicã ºi introducere
date pe PC, dar ºi relaþii cu
clienþii (gen call center)
Încadrarea în muncã este pe
perioadã determinatã de 1 an
(cu prelungire ulterioarã)

Salariul minim de încadrare
este de 800 lei /lunã(ºi va fi
majorat în funcþie de rezul-
tatele concrete)
CV-urile se trimit prin e-mail
la adresa:
DIGITERA@GMAIL.COM

DIRECÞIA REGIONALÃ
DE POªTÃ SUD-VEST
COD FISCAL: 28951743
ADRESA: CRAIOVA,
STR.UNIRII, NR.54.
TEL./FAX: 0251/310234
1 factor poºtal 
Se oferã salariu de încadrare
de 704 lei/lunã ºi tichete de
masã.
Valabilitatea ofertei:
10.10.2011
Locul de muncã vacant se aflã
Mihãeºti, jud. Vâlcea.

DIRECÞIA SILVICA
VÂLCEA
COD FISCAL: 1590120
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.CAROL I, NR.37.
TEL./FAX: 0250/732823,
0250739266
E-mail: office@valcea.rosil-
va.ro
2 fasonatori mecanici (califi-
care)
Valabilitatea ofertei:
15.10.2011.

ELECTRA TOTAL CON-
SULTING  S.A.
COD FISCAL: 14810287
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.COPÃCELU, NR.3A
TEL.: 0213120035,
0213120045, 0250/718547
E-mail:
electratotal@etc.org.ro
1 electrician (vechime în
domeniu min. 2 ani, studii
medii, posesor permis auto
cat.B,C,D, apt medical pentru
lucrul la înãlþime)
1 inginer hidroenergetic
(vechime în domeniu min. 4
ani,posesor permis auto cat. B)
1 inginer electroenergeticã
(absolvent promoþia 2010 sau
2011, posesor permis auto
cat.B)
1 ºofer de autoturisme ºi
camionete (studii medii,
vechime în domeniu min. 3
ani, posesor permis auto cat.
B,C,D)
1 montator placaje inte-
rioare ºi exterioare (studii
medii, vechime în domeniu
min.3 ani)
1 fierar betonist (studii medii,
vechime în domeniu min. 3 ani)

ERESTE STAR CM  S.R.L.
COD FISCAL: 5559136
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. TIMIª, NR.51C.
TEL.: 0250/735449,
0723506270
1 inginer (cun. AUTOCAD ºi
l. englezã)
2 electricieni auto (studii
medii)
2 lãcãtuºi mecanici (studii medii)
2 sudori (studii medii)
2 tinichigii industriali(studii
medii)
Se oferã salariu atractiv

EURO EXPOPLANT
S.R.L.
COD FISCAL: 25355424
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.GIB MIHÃESCU,
NR.14, AP.16.   
TEL.: 0770924414
E-mail:
euroexpoplant@yahoo.com5
muncitori (studii medii)
Se oferã salariul de încadrare
de 720 lei/lunã

FERIMOB  S.R.L.
COD FISCAL: 18212430
ADRESA: RM.VÂLCEA
TEL.: 0745373737,
0350427834
2 manipulanþi mãrfuri
2 montatori mobilã

GANNE ATCP  S.A.
COD FISCAL: 12874446
ADRESA: DRÃGÃªANI,
STR.T.VLADIMIRESCU,
NR.776.
TEL.: 0250/830088,
0250/830011
1 strungar
1 frezor
1 rectificator
1 matriþer
3 electricieni
2 sudori
10 operatori prelucrare cau-
ciuc
1 maistru prelucrãri
mecanice
4 lãcãtuºi mecanici
Cerinþe: vechime în domeniu
min. 3 ani.

GRUP EST SECURITY
S.R.L.
COD FISCAL: 2861660
ADRESA: -
TEL.: 07251107442
5 paznici (studii medii,
încadrarea se face pe perioadã
determinatã de 3 luni)
Locurile de muncã vacante se
aflã la Rm. Vâlcea

LICEUL TEORETIC
LÃDEªTI
COD FISCAL:2541487
ADRESA:COM.LÃDEªTI,
JUD.VÂLCEA.
TEL.: 0727785558
E-mail:
crinelpaunescu@yahoo.com
1 contabil ºef (vechime în
domeniu min. 8 ani, studii
superioare de specialitate,
cun.operare calculator,
încadrarea în muncã este cu
jumãtate de normã, cu pro-
gram de 4 ore/zi)
Valabilitatea ofertei:
10.10.2011.
Concurs în data de:
12.10.2011.

LUCIANO  S.R.L.
COD FISCAL:4066016
ADRESA:COM. BUNEªTI,
JUD.VÂLCEA.
TEL.: 0754893227
1 lãcãtuº mecanic (cun. de
sudurã)
1 muncitor necalificat în
construcþii

MADYPAN 2010  S.R.L.
COD FISCAL: 26499649
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.MIHAI VITEAZU,
NR.7.  TEL.: 0250/731113,
0747114747
E-mail:
madypan2010@gmail.com
1 secretar (vechime în dome-
niu 3 ani, studii superioare,
cun.l.englezã nivel avansat -
scris, citit, vorbit-)
1 electrician auto pentru
TIR (studii medii, vechime în
domeniu min.5 ani)
1 mecanic auto pentru TIR
(studii medii, vechime în
domeniu min.5 ani)
Salariul se va negocia în urma
interviului.
Locurile de muncã vacante se
aflã la Bujoreni, jud. Vâlcea.
Valabilitatea ofertei:
20.10.2011.

MAROLA  S.R.L.
COD FISCAL: 1469294

ADRESA: RM.VÂLCEA
TEL.: 0745373737,
0350427834
1 sudor argon
1 tapiþer
1 circularist

MAXCONF  S.R.L.
COD FISCAL: 13050973
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. COPÃCELU, NR.19.
TEL.: 0250/773022,
0250/773033
E-mail: office@maxconf.ro
20 confecþioneri textile
10 confecþioneri textile
(vechime în domeniu min. 3
ani)
20 muncitori necalificaþi în
industria confecþiilor

MELDAINA FASHION
S.R.L.
COD FISCAL: 27274644
ADRESA: BREZOI,
STR.UNIRII (ZONA
PIEÞEI), JUD.VÂLCEA.
TEL.: 0743309989
1 frizer (calificare,încadrarea
este pe perioadã determinatã
de 3 luni)
Perioadã contract
- Data început: 15.10.2011.
- Data sfârºit: 15.01.2011.
Se oferã salariu de 900
lei/lunã.

MIHAELA ªI IULI  S.R.L.
COD FISCAL: 13709072
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. RAPSODIEI, NR.29.
TEL.: 0749812295,
0754016395 
2 ºoferi camion (experienþã)

MIMAPROD  S.R.L.
COD FISCAL: 10507460
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. G-RAL MAGHERU,

NR.18. TEL.: 0250/735343
E-mail:
mimaprod@yahoo.com
5 confecþioneri textile
1 muncitor necalificat la cãl-
cat

MINET CONF  S.R.L.
COD FISCAL: 14040196
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR.DEPOZITELOR,
NR.12.  TEL.:0744634659
6 confecþioneri cofecþii textile
(experienþã minimã în dome-
niu,studii medii/ ºc.profesion-
alã /ucenicie)
Se oferã : salariu lunar de 720-
1000 lei, transport gratuit,
bonuri de masã pentru fiecare
zi lucrãtoare, cafea zilnic.

MINOAS  S.R.L.
COD FISCAL: 24921401
ADRESA: COM.CÂINENI,
SAT.RÂU VADULUI-
MOTEL, JUD. VÂLCEA.
TEL.: 0747886599,
0722472079
1 bucãtar (vechime în dome-
niu min. 2 ani, studii de spe-
cialitate)
Locul de muncã vacant se aflã
la Râu Vadului-Motel, jud.
Vâlcea.

PADOS  S.R.L.
COD FISCAL: 7740987
ADRESA: RM.VÂLCEA,
STR. RÂURENI, NR.27.
TEL.: 0250/732552,
0250/732551
E-mail: padosro@yahoo.com
2 mecanici auto (studii medii,
vechime în domeniu min. 2 ani)

gãsiþi oferta completã a locurilor
de muncã pe versiunea on-line la
http://www.realitateavalceana.ro/

SC HARDWOOD SRL angajeaz`:
- operatori, prelucrarea lemnului (circularist-
pendulist)
- sortatori cherestea
- Manipulan\i (pachetizare cherestea)
Num`r de contact: 0250/737370/ interior 122. 
Adresa: Strada Depozitelor, nr.14

{nchiriez garsonier` zona Nord, str.
Rapsodiei, bl. S8, complet utilat`, 
modern`, pre\ 100 euro
Tel: 07624330284

SC MARCO FRIG SRL Rm. V@lcea
angajeaz` v@nz`toare pentru magazin
alimentar. Conducerea firmei ofer` ]i
cere seriozitate. Pentru mai multe infor-
ma\ii, adresa\i-v` la num`rul de telefon
0250/735482 sau la mobil 0740271284.

V@nd urgent teren [n zona Plute,
com Mih`e]ti, intravilan, 2500 mp,
pre\ 8 Euro mp. Rela\ii la telefon:
0736438334.

Cump`r DACIA dup` 2000, stare
bun`, cu sau f`r` instala\ie GPL.
Rela\ii la tel: 0752139374
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Ion ]i Maria
Seara, Ion ]i Maria se preg`tesc de

culcare. Ion iese afar` s` se u]ureze.
Se întoarce peste c@teva minute cu
pantalonii uzi. Maria îl întreab`:

- Plou`?
- Nu, bate v@ntul.

{n ma]ina poli\iei
Sergentul c`tre ]oferul Bul`:
- Caporal, scoate capul pe geam ]i

vezi dac` merge girofarul!
- Da, nu, da, nu...

A se p`stra culcat
Un poli\ist d` peste un be\iv lungit

[ntr-un ]ant. {l treze]te ]i-i spune:
- Cet`\ene, scoal` ]i du-te acas`!
- Nu pot! N-am voie s` merg!
- Ce face? N-ai voie...?
- Da. Am b`ut niste sticle de vin pe

care erau lipite etichete cu urm`toarea
recomandare: “A se p`stra culcat”.

{n frigider
Doi poli\i]ti:
- B`, Vasile, ce tremuri a]a, b`, ce

ai p`\it?
- Am stat pu\in [n frigider.
- De ce, b`?
- P`i, ]efu’, nu ne-a\i zis ca poli\aii

trebuie s` aib` s@nge rece?

Bancuri

Particular v@nd teren intravilan, 600 mp [n
zona C`z`ne]ti, Strada M`ce]ului, R@mnicu
V@lcea. 
Pre\ 35.000 lei negociabil. 
Num`r de contact: 0740582824

.

. . AmuzamentPova\a  s`pt`m@nii

Se spune c` erau trei prieteni care î]i doreau s` urce un munte pentru c` în vârful
c`ruia tr`ia un b`trân plin de în\elepciune pe care î]i doreau s`-l cunoasc`.
La un moment dat au ajuns la o r`scruce ]i fiecare a continuat s`-]i aleag`
drumul dup` cum îl îndemna sufletul.
Primul a ales o c`rare abrupt`, ce urca drept c`tre vârf. Nu-i p`sa de pericole,
dorea s` ajung` la b`trânul din vârful muntelui cât mai repede.
A doua cale nu era chiar atât de abrupt`, dar str`b`tea un canion îngust ]i
accidentat, str`b`tut de vânturi puternice. Al treilea a ales o c`rare mai lung`, care
ocolea muntele ]erpuind în pante line.
Dup` 7 zile, cel care urcase pe calea cea abrupt` a ajuns în vârf extenuat, plin de
r`ni sângerânde. Plin de ner`bdare s-a a]ezat s`-]i a]tepte prietenii.
Dup` 7 s`pt`mâni, ame\it de vânturile puternice care i se împotriviser`, ajunse ]i
al doilea. Se a]ez` în t`cere lâng` cel dintâi, a]teptând.
Dup` 7 luni sosi ]i cel de-l treilea, cu fa\a str`lucindu-i de fericire, semn al unei
profunde st`ri de lini]te ]i mul\umire interioar`.
Ceilal\i doi erau furio]i pentru c` drumul lor a fost greu ]i au avut mult de
a]teptat, în timp ce drumul celui de-al teilea a fost o adev`rat` pl`cere. A]a c` l-
au întrebat pe b`trânul în\elept care a ales cel mai bine.
- Ce ai înv`\at tu? îl întreb` pe primul.
- C` via\a este grea ]i plin` de pericole ]i greut`\i; c` este plin` de suferin\` ]i
adeseori ceea ce întâlnesc în cale îmi poate provoca r`ni; c`, pentru fiecare pas
înainte, trebuie s` duc o lupt` încrâncenat` care m` sleie]te de puteri. A]adar…
am ales eu calea cea mai bun` c`tre tine?
- Da! ai ales bine… ]i tu, ce ai înv`\at? îl între` pe al doilea.
- C` în via\` multe lucruri m` pot abate din cale; c` uneori pot s` pierd drumul,
ajungând cu totul altundeva decât doresc… dar dac` nu îmi pierd încrederea,
reu]esc pân` la urm`. A]adar… am ales eu calea cea mai bun` c`tre tine?
- Da! ai ales bine… ]i tu, ce ai înv`\at? îl întreb` pe ultimul.
- C` m` pot bucura de fiecare pas pe care îl fac dac` aleg s` am R~BDARE; c`
dac` privesc cu în\elegere, via\a nu este o povar` grea, ci un miracol la care sunt
primit cu bucurie s` iau parte; c` iubirea care m` înconjoar` din toate p`r\ile îmi
poate lumina sufletul dac` îi dau voie s` p`trund` acolo. A]adar… am ales eu
calea cea mai bun` c`tre tine?
- Da! ai ales bine…
Uimi\i  de  r`spunsurile  b`trânului,  cei  trei  prieteni  au  c`zut  pe  gânduri.  ]i  au
în\eles,  în  sfâr]it,  c`  la  orice  r`scruce  POT  ALEGE…  iar  via\a  fiec`ruia  este
rezultatul  alegerilor  f`cute  de-aa  lungul  ei.
M`car pe undeva prin vreun col\ de suflet… s` mai g`sim pu\in` r`bdare, un
strop de în\elegere… ]i poate iubire!

Alegerile tale

Cele dou` poze sunt [n antitez`. Vede\i ]i dumneavoastr` care este modul de lucru de la noi ([n centrul
R@mnicului) ]i profesionalismul cu care se asfalteaz` str`zile din str`in`tate. Vor trebui mul\i ani p@n`
vom atinge standardele lor!

A]a DA! A]a NU!

• Ceapa ]i usturoiul t`iate r`mase de la
prepararea m@nc`rii, se p`streaz`
excelent, f`r` s`-]i piard` gustul ]i s`-
]i [mpr`]tie mirosul, dac` sunt \inute
[ntr-un borc`nel cu capac, la frigider.

• Laptele nu va mai da [n foc dac`
unge\i marginea oalei [n care fierbe cu
unt.

• Cozonacul copt se pune pe capacul
cuptorului cu gazele [nchise, vreme de
15 minute. {n felul acesta, nu se mai
las` ]i r`m@ne pufos.

• }trudelul cu mere devine mai aromat
dac` se [nsiropeaz` cu lichidul rezultat
de la fierberea cojilor de mere [n
pu\in` ap` cu zah`r (20 de minute).

• Cu\itele de argint cu lam` oxidabil`
se cura\` cu o jum`tate de ceap` crud`
]i se lustruiesc cu un dop de plut`.

• Cojile de banane t`iate m`runt ]i
[nfipte [n p`m@nt reprezint` un
[ngr`]`m@nt ideal pentru florile din
ghivece. Prin putrezire degaj` potasiu,
un „ingredient” ideal.

Str`bunica ]tie tot
.
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SC CET Govora SA
Str. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ul
V@lcea; cod po]tal: 240050
Telefon: +40-250-733601 
Fax: +40-250-733603
Pagina web: www.cetgovora.ro

A]a cum spuneam ]i mai demult,
faptul c` Mircia Gut`u a [nt`rit
r@ndurile UNPR a creat fel ]i fel de
scenarii, cum se vor produce schim-
b`rile majore [n politica v@lcean`...
etc!  Cert este c` unii care se d`deau
apropia\ii lui Mircia Gut`u, deocam-
dat` nu-l urmeaz` ]i la UNPR! Ce-i
drept, cum s` renun\i a]a simplu la un
post de director care, datorit` partidu-
lui, [\i asigur` lini]tea material`???
Aici unii primari sunt pu\in mai
]mecheri... joac` la mai multe
capete..., dar grij` mare, ulciorul nu
merge de multe ori la ap`!!!

Contestarilor pre]edintelui Consi-
liului Jude\ean V@lcea li s-a cam
„luat maul” deoarece este din ce [n ce
mai clar pentru toat` lumea (indifer-
ent de culoarea politic`) faptul c` Ion
C[lea, nu numai c` e preocupat de
problemele cu care se confrunt`
jude\ul nostru, ci le g`se]te rapid ]i
rezolvare! Vorba domnului pre]e-
dinte: „Noi muncim, nu facem lo-
zinci!” Nu degeaba este un candidat
imbatabil pentru ]efia CJ!

Locurile de parcare ]i garajele...
sunt motive [n plus care creaz`
discu\ii aprinse [ntre prefect ]i
pre]edintele CJ. Unii zic c` ar fi o
r`zbunare a prefectului...

Un primar inteligent nu r`spunde
provoc`rilor, ci mereu are pe cineva
„la [naintare”. Numai c`, [n ultimul
timp, o persoan` destul de t@n`r` a tot
ie]it [n relief, [l ap`r` cu vehemen\`
]i-]i creaz` foarte mul\i du]mani! Ar
trebui s` aib` grij`, s` nu mai sar` [n
ochi a]a clar!!!

C@rcoteli
(pe) bune
]i (ne)bune

.

.
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Motor AG, cel mai mare dealer
BMW din provincie ]i al doilea din
re\eaua BMW la nivel na\ional, dup`
volumul de v@nz`ri, devine sponsor ofi-
cial al campioanei Rom@niei la handbal,
Oltchim R@mnicu V@lcea. Parteneriatul
are o durat` de un an ]i const` [n acor-
darea, de c`tre Motor AG, a cinci
autovehicule BMW. 

Una dintre cele cinci ma]ini, un
BMW Seria 7 740d xDrive, va fi con-
dus` de antrenorul Oltchim R@mnicu
V@lcea, Radu Voina, iar celelalte
autovehicule BMW oferite de Motor
AG vor fi folosite pentru transportul ofi-
cialilor.

„Motor AG se num`r` printre dealerii
BMW cu cele mai bune performante [n
v@nz`ri ]i [n service. Ne dorim mereu s`
fim cei mai buni ]i s` fim asocia\i cu cei
mai buni, iar Oltchim R@mnicu V@lcea
este un lider [n domeniul s`u, fiind
mai mult dec@t o simpl` echip`
sportiv`”, a declarat Adrian Prod`nel,
director General Motor AG.

„Suntem onora\i s` primim aprecie-
rea unei companii precum Motor AG,
care ne recunoa]te meritele ]i ne apreci-
aza eforturile de a deveni ]i de a ne men-
\ine lideri. Avem [ncredere c` acest par-
teneriat va fi benefic pentru ambele p`r\i
mai ales c` multe dintre atributele
BMW se identific` ]i cu domeniul spor-
tului: performan\`, leadership, sportivi-
tate, anduran\`”, a afirmat Petre Berbe-
caru, Pre]edintele Clubului Oltchim
R@mnicu V@lcea.

BMW Seria 7 este cea mai sportiv`
limuzina din segmentul superior.
Agilitatea ]i performan\ele dinamice,
definitorii pentru marca BMW, sunt
asigurate la 740d de propulsorul de trei
litri diesel cu tehnologie TwinPower

Turbo care dezvolt` 225 kW/ 306 CP. La
aceast` se adaug`, [n premier` pentru
segment, direc\ia integral` (cu bracarea
pun\ii spate pentru mai mult` agilitate)
sau sistemul inteligent de trac\iune inte-

gral` BMW xDrive, singurul care []i
regleaz` electronic r`spunsul, at@t pen-
tru optimizarea aderen\ei, c@t ]i pentru
un comportament dinamic excelent [n
viraje.

Motor AG, dealer BMW, sponsor
al echipei de handbal Oltchim 

Vineri, 14 octombrie a.c.,  [n jude\ul V@lcea vor fi organizate
dou` t@rguri de Sf@nta Cuvioas` Paraschiva, mai exact la
Stoene]ti ]i la Z`treni.

Recomand`m celor care doresc s`-]i fac` proviziile pentru
iarn` s` mearg` aici pentru a-]i cump`ra zarvaturi direct de la
\`rani din gr`din`. Pentru cei interesa\i am f`cut o list` a
pre\urilor din t@rg. Pre\urile se mai pot negocia ]i [n func\ie de
cantitate.

Porumb: 17 lei b`nicior; Grâu: 14 lei b`nicior; T`râ\e: 1 leu
kg; Orz: 1 leu kg, M`lai: 1,8 lei kg; F`in`: 2,5 lei kg; Ceap`: 2
lei kg; Usturoi: 12 lei kg; Cartofi: 1leu kg; Ro]ii: 1 leu kg;
Castrave\i: 2 lei kg Morcovi: 3 lei kg; Mere: 1-2 lei kg, Ardei
gras: 1,5 lei kg; Ardei iute: 3 lei kg; Ardei Kapia: 3 lei kg;
Ardei gogo]ar: 2 lei; Varz`: 0.5 lei kg; Fasole verde: 2 lei kg;
Fasole boabe: 5 lei kg; Morcovi: 2,5 lei kg; Struguri: 5 lei kg;
Pepene verde: 0,5 lei kg Pepene galben: 0,5 lei kg; Brânz`: 12
lei kg.

Carmen C~LIN

La  Stoene]ti  ]i  la  Z`treni,

Dou` t@rguri de Cuvioasa Paraschiva
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