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EURES Rom@nia dis -
pune de 69 de pos -
turi pentru lucr`torii
califica\i [n dome-
niul hotelier – gas -
tronomic, care do -
resc s` desf`]oare o
activitate sezonier`
[n Germania, pentru
care se va organiza o
selec\ie la Bra]ov [n
zilele de 27 ]i 28
august.

Centrala de Mediere
a Str`inilor ]i Spe -
cia li]tilor ZAV Bonn,
[mpreun` cu Ma -
rriott Hotel Frank -
furt ofer` locuri de
munc` pentru urm` -
toa rele meserii: bu -
c` tar (18 posturi),

osp`tar/personal servire clien\i (15 posturi), recep\ioner (15
posturi), ajutor [n industria gastronomiei de sistem –
McDonald’s ]i Burger King (15 posturi) ]i manager restau-
rant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de buc`tar, osp`tar s]i ajutor [n
industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au
calificare profesional` [ncheiat`, experien\` [n domeniu ]i
cuno]tin\e bune/foarte bune de limba german` (nivel A2 -
B1/B2). 

Pentru posturile de recep\ioner ]i manager restaurant/personal
serviciu organizare banchet, angajatorii germani solicit` per-
soane care au at@t cuno]tinte foarte bune de limba german`,
nivel C1 - C2, c@t ]i cuno]tinte bune de limba englez`, nivel
B2, precum ]i calificare ]i experien\` [n domeniu. Angajarea
se face pe o perioad` cuprins` [ntre 6 luni ]i 1 an, cu posibilita-
te de prelungire, [n func\ie de angajator, [ncep@nd cu luna sep-
tembrie 2014. 
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“Ora]ul Brezoi  din jude\ul
Vâlcea este înconjurat de
ape. Am vorbit cu cei de la
Energie ]i cu cei de la Apele
Române s` intre într-o mon-
itorizare serioas` ]i de
reglare a debitului din bara-
je pentru a nu se da drumul
la ap` brusc s` inund`m
Brezoiul. Acum încercam
s`-l g`sesc pe ministrul Du]a s` analizeze serios dac` nu
cumva este nevoie de intervene\ia armatei la Brezoi”, a
afirmat ieri vicepriministrul Liviu Dragnea

Locuri de munc` pentru cei care

vor s` lucreze [n Germania

Liviu Dragnea: 

Ora]ul Brezoi e înconjurat 
de ape; armata ar trebui 

s  ̀analizeze dac  ̀intervine sau nu

Jude\ul Vâlcea a fost
afectat serios de precipita\iile
c`zute în ultimele zile. Astfel,
râul Luncav`\ a ie]it din mat -
c` ]i a distrus aproximativ
200 de locuin\e din comuna
vâlcean` Vaideeni, mai exact
din c`tunul Atârna\i, astfel c`
peste 700 de localnici au
r`mas izola\i.

„A fost pr`p`d. Râul
Luncav`\ a ie]it din matc` ]i a
rupt tot ce înseamn` drumuri
de acces, sunt 200 de case ]i
gospod`rii din c`tunul Atâr -
na\i distruse. Ne trebuie un
TAB militar pentru evacuarea
lor. Dramatic este c` sunt ]i
20 de persoane izolate pe o
insul` creat` de râu. Nu mai
sunt drumuri comunale, ni -
mic, numai râul este peste tot.
Prefectura a cerut de urgen\`
un elicopter pentru a-i scoate
de acolo”, a afirmat primarul
Daniel B`lu\`.

La r@ndul s`u, prefectul
jude\ului Vâlcea, Dumitru
Nicu Cornoiu, a solicitat ieri
prezen\a unui elicopter în co -
muna Vaideeni, pentru a scoa -
te oamenii izola\i de viitur`.
„Avem oameni izola\i în co -
mu na Vaideeni, am luat le g` -
tura cu domnul Arafat (Raed
Arafat, secretar de stat în
MAI - n.r.) pentru a trimite de
urgen\` un elicopter în zon`”,
a declarat de V@lcea, Dumitru
Nicu Cornoiu.

Pagubele produse de vre-
mea nefavorabil` din aceast`
var` dep`]esc valoarea pa gu -
belor produse în ultimii 25 de
ani, a declarat ]i pre]edintele
Consiliului Jude\ean Vâlcea,
Ion Cîlea, dup` o discu\ie cu
reprezentan\ii Comitetelor
Lo cale pentru Situa\ii de
Urgen\`.

„Evalu`rile Comitetelor
Locale pentru Situa\ii de Ur -
gen\` scot la iveal` c` pa gu -
bele provocate de intemperii
în acest an dep`]esc valorile
înregistrate dup` toate inun-
da\iile care s-au produs în ul -
timii 25 de ani. Pân` în anul
2010, a fost în vigoare Legea
nr. 381/2002 care îndrituia
institu\iile din agricultur` s`
verifice în teren ]i s` stabi -
leas c`, urm`rile calamit`\ilor
naturale, func\ie de care se a -
cor dau desp`gubiri ce t ̀  \e ni -
lor care au avut de suferit din
cauza fenomenelor meteoro-
logice. În 2010, Legea nr. 381
a fost abrogat`, iar prevede -
rile sale modificate, comple-
tate ]i îmbun`t`\ite au fost
pre luate de Legea nr. 281/
2010. Potrivit acestui act nor-
mativ, atribu\iile privind veri-
ficarea în teren a urm`rilor
calamit`\ilor naturale nu mai
revin direc\iilor agricole, a -
ces te sarcini au trecut sub res -
ponsabilitatea comitetelor lo -
ca le pentru situa\ii de ur gen -
\`’, a spus Ion Cîlea.

De asemenea, pre]edinte -
le Consiliului Jude\ean Vâl -
cea a men\ionat c` în cel mai
scurt timp vor fi f`cute ra por -
t`ri exacte cu privire la va loa -
rea pagubelor ]i la mo da li t` -
\ile de desp`gubire.

Ploile c`zute [n ultimele
zile au afectat deja sta\iunile
vâlcene C`lim`ne]ti, Govora,
Ol`ne]ti ]i Ocnele Mari, dar
]i municipiile Dr`g`]ani ]i
Râmnicu Vâlcea, a declarat
prefectul Dumitru Nicu Cor -
no iu.

„De fapt, în toate cele 89
de localit`\i din jude\ nu se
doarme, sunt dispozitive de
permanen\` la fiecare pri m` -
rie din Vâlcea, pentru c` plo -
u` peste tot. De la B`lce]ti ]i
pân` sus la Câineni se înreg-
istreaz` cantit`\i uria]e de
ap`. Avem probleme cu apele
care se scurg de pe versan\i,
iar pân` acum deja sunt 27 de
gospod`rii afectate, numai
du p` ploaia din aceast` sea -
r`”, a precizat luni prefectul
Cornoiu

Ploile c`zute [n cantit`\i
foarte mari ieri diminea\` au
dus la închiderea total` a mai
multor drumuri, printre care
DN 7A, DN 65C, DJ 676, iar
mai multe gospod`rii din
Dr`g`]ani, L`pu]ata, Cos te] ti,
Vaideeni, Ro]iile, Dr`goe]ti
sunt indundate.
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