
1 post INGINER ELECTRONIST
Cerinţe generale:
Absolvent studii superioare, licentiat in 

domeniile: electronica, electronica industria-
la si automatizari sau similar;

 Cunostiințe în domeniile: electronic, me-
canic, pneumatic, roboti industriali;

 Cunoștințe de AMC, metode de testa-
re;

 Cunostinte operare PC;
 Limba engleza – nivel avansat; limba 

germana - reprezinta avantaj;

Descrierea jobului
 Diagnosticarea si depanarea echipa-

mentelor de productie si control, sinteza pri-
vind analiza defectelor și a cauzelor;

 Programare roboti industriali si ma-
sini unelte cu comanda numerica;

 Testarea modulelor electronice (DUT), 
analizarea rezultatelor pentru determinarea 
necesităților de reglare a echipamentelor și a 
corectiilor necesare în proces;

 Inspectarea echipamentelor pentru a 
asigura standardele de siguranta si regula-
mentele de lucru;

 Inregistrarea interventiilor efectuate 
in fi sele tehnice ale echipamentelor;

 Instalarea si punerea in functiune a 
echipamentelor;

 Elaborarea/supravegherea planurilor 
de mentenanta preventiva.

1 post ADMINISTRATOR 
RETEA CALCULATOARE
Cerinte generale:

 Studii superioare - automatizari-cal-
culatoare sau electronica;

 Experienta de minim 2 ani in lucrul 
cu sisteme de operare pentru servere si statii 
de lucru (Microsoft si Linux), PostgreSQL, 
Offi ce 365, IBM Notes

 Cunostinte de baza  in domeniul rete-
lelor LAN si WAN

 Confi gurare sisteme de supraveghere 
video

Dosarele se primesc în perioada 29.10.- 
30.11.2021 la sediul S.C. STEINEL ELECTRO-
NIC S.R.L. din Curtea de Argeş, str. Rm. Vilcea 
nr.79 sau la adresa de e-mail cristina.ciocir-
lie@steinel.ro.

Angajarea se face în baza unui examen în-
tr-o data anunata ulterior, la sediul fi rmei.

STEINEL ELECTRONIC SRL – CURTEA DE ARGEȘ

producator de subansamble și echipamente 
electrice și electrotehnice la standardele 

Comunității Europene, angajează:

Informații suplimentare la numărul de 
telefon:  0248 507520.

Persoană de contact: Ciocirlie Cristina.
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Fondat în 6 Decembrie 1999

SC CIPCOS MAR 
angajează 

MANIPULANȚI MARFĂ,
în depozit materiale de 

construcții. 
Se oferă:
- Salariu motivant;
- Bonus trimestrial;
- Bonuri de masă.

Program de lucru: 
5 zile pe săptămână.

Relații la telefon: 
0755.010.781, 

de luni până vineri, 
între orele 08.00-18.00.

Ziua Națională a României, Ziua Națională a României, 
marcată la Albeștii marcată la Albeștii 
de Argeșde Argeș
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DUBLU EVENIMENT DUBLU EVENIMENT 
LA LICEUL TEHNOLOGIC AUTO: LA LICEUL TEHNOLOGIC AUTO: 

60 DE ANI DE EXISTENȚĂ A UNITĂȚII 60 DE ANI DE EXISTENȚĂ A UNITĂȚII 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CENTENARUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CENTENARUL 
ȘCOLII GIMNAZIALE „SF. APOSTOL ȘCOLII GIMNAZIALE „SF. APOSTOL 

ANDREI” DIN STRUCTURĂANDREI” DIN STRUCTURĂ
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Viva Metal Decor Viva Metal Decor 

Se oferă salariu motivant și comision din vânzări! 
Relații suplimentare la tel.: 0722.266.344 

sau la sediul irmei din Curtea de Argeș, 
strada Albești, nr. 10.

ANGAJEAZĂ agent comercial 
pentru zonele Argeș și Vâlcea. 

Chelaru Chelaru 
Mircia - despre Mircia - despre 
SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTOAREA 
NAȚIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ ȘI 
NEGAȚIONISMUL NEGAȚIONISMUL 
EXISTENȚEI EXISTENȚEI 
NOASTRE!NOASTRE!
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Matematicienii Matematicienii 
de la „Mircea de la „Mircea 
cel Bătrân” - cel Bătrân” - 
noi califi cări la noi califi cări la 
concursuri de concursuri de 
prestigiuprestigiu PAG.  2

De Ziua Națională, De Ziua Națională, 
gest simbolic de gest simbolic de 
onorare a eroilor onorare a eroilor 
la Valea Danuluila Valea Danului
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Sărbătoarea românilor a avut parte de o ceremonie plină de 
emoții și bucurie în comună. În ciuda vremii reci, albeștenii adu-
nați într-un număr restrâns au dorit să-și sărbătorească țara și pe 
oamenii demni care o reprezintă. Ansamblul „Hora”, condus de Io-
nela Cîrstoveanu și Janeta Ilie a pregătit un moment muzical care a 
amintit tuturor de ce 1 Decembrie este o dată semnifi cativă pentru 
România, dar și pentru toți românii de acasă sau din străinătate. 
Deși iarna și-a intrat în drepturi deja, glasurile copiilor au încălzit 
mulțimea strânsă în jurul Monumentului Eroilor. La 103 ani de la 
Marea Unire, români de toate vârstele au strigat că sunt mândri de 
țara lor, de istoria ei și de sacrifi ciile prin care eroii au trecut pentru 
această patrie atât de greu încercată. Deși ultimii ani nu au adus 
prea multe bucurii, inima românilor încă speră la vremuri curate. 
Indiferent de situație, de lacrimi și de neajunsuri, România rămâne 
țara noastră, o țară frumoasă, cu o istorie vastă și cu oameni am-
bițioși. România este pe pământul pe care îl numim acasă. „1 De-
cembrie 1918 - 1 Decembrie 2021. Sunt 103 ani de la Marea Unire, 
unire înfăptuită de către români. Ziua Națională a României este un 
bun prilej de a insufl a tuturor sentimentul de respect pentru limba 
română, pentru strămoșii noștri, pentru obiceiuri, tradiții, pentru 
istoria eroilor iubitori de patrie. La mulți ani, țară dragă! La mulți 
ani, românilor!”, a vorbit bibliotecara Marilena Rădulescu.

Un discurs plin de emoție a ținut și profesorul de Istorie, Maria-
na Turian. „Sărbătorim astăzi Ziua Națională a României. Și acum 
întâmpinăm această zi cu mare îngrijorare din cauza pandemiei de 
Covid-19. Pandemie care  ne-a afectat și ne afectează în continuare 
și care ne-a împiedicat să marcăm ziua de 1 Decembrie în alte re-
gistre decât ar fi  fost normal. Acum mai bine de un secol, la Alba 
Iulia, s-a înfăptuit Marea Unire. Acest eveniment avea să vină după 

un mare război, Primul Război Mondial, care a secerat 337 de mii 
de militari români. Albeștii de Argeș, de asemenea, a fost afectată 
de catastrofă. Linia frontului a străbătut întreaga localitate unde 
s-au dat lupte aprige. Din comuna pe care o numim acasă și-au dat 
tributul, pe câmpul de luptă, 112 tineri. În memoria lor au fost ridi-

cate doua monumente comemorative în anul 2017 (în satul Brătești) 
și în 1922 (Monumentul Eroilor Albeștii de Argeș). Pe cel din urmă 
menționat stau înscrise următoarele cuvinte: <<Pentru neam și țară 
ne-am dat viața/ Călătorule, nu trece/ Citește numele eroilor care și-
au vărsat sângele pentru făurirea României Mari/ Cu sângele nos-
tru s-a plămădit unirea tuturor românilor>>. Istoria a fost marcată 

de numeroase etape care și-au pus amprenta asupra vieții noastre, 
dar și asupra existenței Statului român. Părinții, bunicii, străbunicii 
noștri au cunoscut ororile celui de-al Doilea Război Mondial, foa-
metea, dezastrele naturale și persecuțiile regimului comunist. De 1 
Decembrie ne aducem aminte de artizanii Marii Uniri, acei oameni 
care prin jertfă, credință și abnegație au făcut posibilă realizarea 
unității naționale a tuturor românilor. Un vis împlinit al nostru! Să 
fi m mândri cu istoria noastră!”, a încheiat Mariana Turian.

Ansamblul „Hora”, alături de cei prezenți, au ascultat imnul 
național, „Deșteaptă-te române”, după care, elevii în costume tra-
diționale au cântat într-un sufl et melodii populare, dar și melodii 
patriotice cu un puternic mesaj chiar și pentru generațiile curente. 
De asemenea, primarul comunei Albeștii de Argeș, Gabriel Popa, 
alături de viceprimarul Niculae Oae și de membrii consiliului local 
au depus o coroană la Monumentul Eroilor în cinstea tuturor celor 
care și-au pierdut viața pentru acest pământ. 

În încheiere, preoții din comună au ofi ciat o slujbă de pomenire 
a celor adormiți, aducând un omagiu spiritual tuturor eroilor. Cât 
va dăinui România, sacrifi ciul celor plecați dintre noi nu va fi  uitat 
niciodată. „Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat 
la această ceremonie. Am avut ocazia, încă odată, să sărbătorim 
Ziua Națională a României după ce, în 2020, nu ne-a fost permi-
să prezența publicului. Cu toate că a trebuit să respectăm anumite 
măsuri și acum, totul a decurs foarte bine. Îi felicit pe copiii de la 
Ansamblul Hora, pe îndrumători, profesori și pe colegii mei din pri-
mărie. Totodată, le mulțumesc celor care au ales, chiar și în frigul 
din decembrie, să fi e alături de noi. La mulți ani, România! La mulți 
ani românilor de pretutindeni!”, ne-a declarat edilul șef. 

Malvina BÎRSAN

Ziua Națională a României, marcată la Albeștii de Argeș

Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Danului a 
găzduit de 1 Decembrie Festivalul de Cântece 
Patriotice și Populare Românești de Ziua Nați-
onală a României, ajuns la ediția a IV-a. Arhie-
piscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul În-
vățământ și Activități cu Tineretul - Biroul de 
Cateheză, în parteneriat cu Școala Gimnazială 
”Mircea cel Bătrân” din municipiul Curtea de 
Argeș și cu unitatea-gazdă a avut calitatea de 
organizator.

Coordonatorii festivalului au fost prof. 
Elena Ilina, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Valea Danului, alături de pr. Dan-Florin Obrocea, consilier 
Învățământ și Activități cu Tineretul, și de pr. Vasile-Cornel Ilina, coordonatorul Biroului de Cateheză și 
Activități cu Tineretul din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș.

Din partea școlii au participat copiii îndrumați de prof. de religie, Claudia Matei.

Cristina MINCU

„ROMÂNIA DE LA ARGEȘ”, la Valea 
Danului

În frumoasa comunitate de la Valea 
Danului, ca în fi ecare an, tradiția depu-
nerii de fl ori la monumentele eroilor este 
dusă mai departe localnici și reprezentan-
ții administrației publice locale, în amin-
tirea celor datorită cărora a fost posibilă 
Unirea de la 1 Decembrie 1918. Astfel, 
viceprimarul Marian Enescu, însoţit de 
consilierul primarului, Ion (Bebe) Roşu și 
de câteva cadre didactice, cu toții îmbră-
cați în straie populare, și-au cinstit eroii 
ale căror nume îi veghează de-a pururi de 
pe crucile ce le-au fost închinate în satele 
Valea Danului și Vernești. De această dată, primarul Vasile Preda a lipsit, dar justifi cat, întrucât s-a 
afl at la evenimentele de la Alba Iulia.

Cristina MINCU

De Ziua Națională, gest simbolic de 
onorare a eroilor la Valea Danului

La Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, este 
deja tradițională participarea la concursul de Ma-
tematică LuminaMath, destinat elevilor din clasele 
II-VIII și având ca scop oferirea unui bun prilej ca 
aceștia să-și verifi ce cunoștințele. Începând cu ediția 
din 2021 - cea de-a XXV-a - concursul LuminaMath 
a devenit internațional prin participarea unor elevi 
din țări ca Ungaria, Ucraina, Moldova şi Bulgaria.

Etapa fi nală a acestei competiții se va desfășura 
în data de 4 decembrie, iar în cursa pentru podium 
sunt califi cați mai mulți elevi pasionați de Matema-
tică de la unitatea de învățământ amintită, provenind 
din ambele cicluri de învățământ.

Astfel, din ciclul primar au obținut râvnita cali-
fi care: Ana Sofi a Mantu și Casian Sebastian Dinoiu 
– la clasa a II-a; Robert Dicu, Radu Golea, Iulia Io-
nescu, Timeea Mărtoiu, Andra Ștefan, Daria Ștefan, 

Eduard Dinescu, Luca și Stan Daniel Andreescu – la 
clasa a III-a; Ioana Amalia Pătru, Ariana Rădules-
cu, Patrik Cuceanu, Cătălina Stoica, Cezar Ștefan 
Boboc, Paula Bulhac, Nicolas Gabriel Ivașcu, Ania 
Ioana Olteanu, Ștefan Picu, Ioana Preda și Vlad An-
drei Stoicescu – la clasa a IV-a. Toți aceștia au fost 
îndrumați de prof. înv. Aurelia Cîrstea, Cristina Mi-
haela Gole, Maria Mihaela Mărtoiu și Otilia Daniela 
Ionescu.

De la ciclul gimnazial, sub coordonarea cate-
drei de Matematică reprezentată de prof. Adriana 
Niță și Nicolae Niță, merită menționați următorii 
elevi califi cați: David Pîrvu, Antonia Gabriela Șer-
bănoiu, Nicol Cristiana Dina, Mihnea Matei Golea, 
Luca Oprea, Denis Andrei Cucu, Rareș Andrei Bo-
boc și Maria Alexandra Leca Negoi – de la clasa a 
V-a; Vlad Andrei Rădulescu, Ioan Teodor Moisescu, 

Rareș Constantin Ilie, Adelin Ște-
fan, Radu Mantu, Teodor Țîroiu, 
Ioana Radu, Vlad Andrei Mantu, 
Ana Maria Baltag Diaconu, Yanis 
Georgescu și Andrei Eduard Si-
mion – de la clasa a VI-a; Ingrid 
Sora, Alexandru Ivașcu, David 
Mitrea, Emilian Cucu, Sebastian 
Mirea și Ianis Mitu – de la clasa 
a VII-a; David Boboc și Teodora 
Mazilescu – de la clasa a VIII-a.

Redacția ARGEȘ EXPRES le 
urează tuturor mult succes în ur-
mătoarea etapă!

Cristina MINCU

MATEMATICIENII DE LA „MIRCEA 
CEL BĂTRÂN” - NOI CALIFICĂRI LA 
CONCURSURI DE PRESTIGIU

Ziua României a fost marca-
tă într-un mod inedit la Corbeni, 
acolo unde un steag de 103 me-
tri a fost purtat cu mândrie pe 
drumul principal al localității de 
un grup inimos alcătuit din zeci 
de persoane de toate categoriile, 
începând de la elevi și dascăli, 
membri ai comunității și repre-
zentanți ai primăriei și consiliu-
lui local, până la oaspeți de mai 
departe, între care s-au regăsit 
consilierul parlamentar Loredana 
Ilie, purtătorul de cuvânt al depu-
tatului Remus Mihalcea și artistul argeșean George Mărgineanu. Participanții au fost acompaniați muzical și 
au intonat Imnul Național și cântece patriotice. Primarul comunei, Nicolae Dinică, a luat cuvântul și a rostit 
un discurs emoționant: „România, Europa și lumea întreagă trec printr-o situație delicată. Este esențial ca fi e-

care dintre noi să urmărim încotro se îndreaptă 
țara noastră și să vedem cum putem să păstrăm 
mai bine ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat. 
Sărbătorim Ziua Întregirii Neamului Româ-
nesc, a Marii Unirii, eveniment istoric funda-
mental pentru existența noastră, care trebuie 
să vibreze în inimile noastre. Astăzi, mai mult 
ca oricând, trebuie să începem să credem cu 
adevărat în România. Ea înseamnă <<acasă>> 
pentru toți cei care simt, iubesc și trăiesc ro-
mânește. Să fi m mândri că ne-am născut într-o 
țară atât de frumoasă și să nu uităm dragostea 
de patrie... Să păstrăm România unită și Bunul 
Dumnezeu să o păzească de orice răutate!”

Cristina MINCU

De 1 Decembrie, la Corbeni a răsunat 
îndemnul primarului Nicolae Dinică: 
„Să păstrăm România unită!”
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FAPT DIVERS

Principalele reglementări prevăzute în actul normativ constau în 
instituirea unui sistem de plată şi evidenţă a persoanelor care desfăşoa-
ră activităţi casnice ocazionale în baza unor tichete, cumpărate de be-
nefi ciar şi preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, 
după reţinerea contribuţiilor şi a impozitului aferente, în acest fel pres-
tatorul dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale 
şi de sănătate. Tichetul de activităţi casnice este un bon valoric destinat 
plăţii contravalorii acestor servicii efectuate de către prestatorul casnic 
şi conţine elemente specifi ce de siguranţă, serie şi număr unic, care 
permit individualizarea şi urmărirea acestuia.

Astfel, la fi nalul prestării serviciilor stabilite de comun acord, pe 
baza numărului de ore efectuate şi a negocierii între părţi, benefi ciarul 
casnic va înmâna prestatorului numărul de tichete de activităţi casni-
ce aferent valorii serviciului prestat. Tichetele sunt emise de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Atât achiziţia, cât şi pres-

chimbarea în bani a acestora se realizează prin intermediul 
ANOFM, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, respectiv la 
agenţiile locale şi punctele de lucru ale acestora, la punc-
tele de acces ale furnizorului de serviciu poştal universal 
desemnat în numele acestora sau prin Platforma electroni-
că de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, respectiv 
prin aplicaţia mobilă pusă la dispoziţie gratuit de ANOFM. 
„Tichetele de activităţi casnice pot fi  emise atât în format 
fi zic, pe suport de hârtie, cât şi electronic. Acestea nu sunt 
transferabile şi pot fi  utilizate numai de către prestatorul 
casnic care le-a primit, care are obligaţia să le preschimbe 
în numerar până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare 
lunii în care a fost prestată activitatea casnică, în vederea 
dobândirii sau menţinerii calităţii de asigurat în sistemele 
asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate”, s-a 

arătat în document.

Tichetul de activităţi casnice poate fi  preschimbat în numerar în 
maximum 12 luni de la data primirii acestuia de către prestatorul cas-
nic. Benefi ciarul casnic care achiziţionează voucherele de activităţi 
casnice, de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de la alte 
unităţi desemnate în acest scop, suportă doar valoarea nominală a aces-
tora, costul de tipărire şi de distribuire al tichetelor fi ind suportat de 
ANOFM sau de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care le emit. 
În schimb, benefi ciarul casnic are obligaţia de a valorifi ca tichetul de 
activităţi casnice în maximum 12 luni de la data achiziţionării acestuia. 
Valoarea nominală este de 15 lei, putând fi  majorată prin hotărâre a 
Guvernului, iar prestatorul casnic benefi ciază de o reducere la calculul 
venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale.

Malvina BÎRSAN

Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, 
poate fi  comandat începând cu data de 1 Decem-
brie în întreaga rețea de agenți autorizați ai mărcii. 
Prezentat în premieră mondială la începutul lunii 
septembrie la Salonul Internațional al Mobilității 
de la Munchen, Jogger este disponibil pe piaţa din 
România în două confi gurații - cu 5 şi cu 7 locuri 
- şi în două versiuni de echipare: Essential şi Com-
fort. Acestora li se adaugă, încă de la lansare, o 
serie limitată, intitulată „Extreme”, care cuprinde 
elemente de design specifi ce.

Jogger dispune de două motorizări: propul-
sorul cu alimentare mixtă benzină/GPL ECO-G 
100 şi noul motor TCe 110 cuplat cu o cutie de vi-
teze manuală cu șase trepte. Ambele motoare sunt 
echipate cu sistemul Start & Stop și sunt confor-
me normei Euro 6D Full. Prețurile variază între 
13.990 Euro (TVA inclus) pentru versiunea Essen-
tial în confi gurație cu 5 locuri, echipată cu motorul 
ECO-G 100 şi 16.950 Euro (TVA inclus) pentru versiunea 
Comfort în confi gurație cu 7 locuri, echipată cu motorul 
TCe 110. 

În ceea ce priveşte Seria Limitată „Extreme”, aceasta 
afi șează prețuri cuprinse între 16.800 Euro (TVA inclus) 

în cazul variantei cu 5 locuri şi motorizare ECO-G 100 şi 
18.000 Euro (TVA inclus) pentru confi gurația cu 7 locuri 
şi motorizare TCe110. Garanția oferită este de 3 ani sau 
100.000 km. Primele livrări sunt programate în luna mar-
tie 2022.

Malvina BÎRSAN

Noi reguli pentru menajere, bone, grădinari 
și alți prestatori casnici

Dacia deschide comenzile pentru modelul Jogger O nouă campanie de vaccinare 
la Valea Danului
Duminică, 5 deembrie, în-

cepând cu ora 9.00 și până la 
ora 14.00, la Primăria comunei 
Valea Danului se va organiza 
o nouă sesiune de vaccinare 
împotriva COVID-19. Pentru 
imunizare vor fi  folosite două 
seruri, respectiv Johnson&Joh-
nson (o singură doză) și Pfi zer BioNTech (cu rapel). Cei interesați se pot 
înscrie telefonic apelând numărul 0753.425.084. Vaccinarea se va derula 
la sediul primăriei.

CRISTINA MINCU

Octogenară accidentată mortal 
la Mușătești
Evenimentul rutier s-a pe-

trecut chiar de Ziua Națională 
a României. Din verifi cările 
preliminare efectuate de poli-
țiștii din cadrul Biroului Rutier 
Curtea de Argeș, s-a stabilit 
că o femeie de 88 de ani, din 
aceeași localitate, care s-ar fi  
deplasat pe partea carosabilă, 
în împrejurări care urmează să fi e stabilite din cercetări, a fost accidentată 
mortal de o autoutilitară, condusă de un bărbat de 49 de ani, din Pitești, 
care se deplasa pe DJ 703I, pe raza localității Mușătești, având sensul 
de deplasare dinspre Mălureni spre comuna în care s-a produs tragedia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal conform art. 192 din Codul Pe-
nal, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care 
fapta a fost săvârșită.

CRISTINA MINCU

Bărbat din Nucșoara, ucis de arborele 
pe care-l tăia
Pe 1 decembrie, în cursul 

după-amiezii, oamenii legii din 
cadrul Poliției Municipiului 
Curtea de Argeș au fost sesizați 
cu privire la faptul că un băr-
bat, care se afl a la o exploatare 
forestieră de pe raza localității 
Brăduleț, ar fi  fost accidentat 
mortal de un arbore.

La fața locului s-au deplasat polițiștii de investigații criminale, îm-
preună cu salvamontiști din cadrul Salvamont Argeș, din primele cerce-
tări stabilindu-se că bărbatul în cauză, de 27 de ani, din Nucșoara, des-
fășura activități de doborâre a unor arbori, în calitate de angajat al unei 
societăți comerciale cu obiect de activitate  exploatarea materialului lem-
nos, împrejurare în care s-a petrecut nenorocirea.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiu-
nilor de ucidere din culpă, neluarea și respectiv nerespectarea măsurilor 
de sănătate și securitate în muncă, conform art. 192, 349 și 350 din Codul 
Penal.

De asemenea, cu privire la eveniment au fost sesizați reprezentanții 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș, iar cercetările continuă, pentru 
stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut și luarea 
măsurilor legale care se impun.

CRISTINA MINCU

Peste 500 de amenzi pe drumurile 
argeșene
În ultimele zile, poliţiştii din ca-

drul Serviciului Rutier Argeş şi cei 
de la structurile rutiere municipale 
şi orăşeneşti au continuat acţiunile 
pentru prevenirea evenimentelor ruti-
ere, precum şi pentru conştientizarea 
de către șoferi a riscurilor la care se 
expun prin nerespectarea regulilor de circulaţie. Ca urmare a abaterilor 
constatate la regimul circulației pe drumurile publice au fost aplicate pes-
te 500 de amenzi, în valoare totală de peste 147.000 de lei. Totodată au 
fost reținute, în vederea suspendării dreptului de circulație, 32 permise de 
conducere și au fost retrase 20 de certifi cate de înmatriculare. 

În condiții meteo ce limitează vizibilitatea sau aderența la carosa-
bil, cum sunt cele de precipitații și parte carosabilă umedă, oamenii legii 
le-au recomandat tuturor participanților la trafi c să adopte un comporta-
ment preventiv. O importanță deosebită este reprezentată de respectarea 
tuturor regulilor de circulație, în special cele referitoare la viteza legală, 
consumul de alcool, deplasarea pe lângă pietoni și schimbarea direcției de 
deplasare (prin viraj la stânga).

În ziua de 1 decembrie, agenții din cadrul Biroului Poliției Autostră-
zi - Autostrada A1, au desfășurat o acțiune de prevenire a evenimentelor 
rutiere cu specifi cul Zilei Naționale a României. Șoferii care au fost opriți 
s-au ales doar avertisment, în situația în care abaterile constatate nu au 
fost unele grave, totodată primind din partea polițiștilor și un  tricolor 
simbolic.

MALVINA BÎRSAN

Deputații au decis recent ca benefi ciarii Decretului lege 118/1990 
şi copiii lor să fi e scutiți de impozite pentru imobile şi vehicule. De-
cretul de lege priveşte acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată în 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. „Este un proi-
ect important care are o serie de prevederi care vizează în mod special 
situaţia victimelor comunismului, benefi ciare ale Decretului Lege 118 
din 1990, pe lângă celelalte prevederi de natură fi scal bugetară. În baza 
unor amendamente admise, propuse de către domnul deputat Vexler 
şi de mine, am refăcut o situaţie existentă care a fost modifi cată din 
eroare, astfel încât am revenit la starea iniţială prin care benefi ciarii 
Decretului lege 118 şi copiii lor benefi ciază de scutiri de impozite pen-
tru imobile, adică case şi terenuri, dar şi pentru vehicule. Este un gest 
reparatoriu absolut normal şi absolut simplu de explicat, el a existat, a 
fost legiferat, e normal să existe şi în continuare. Asta este opinia noas-
tră, dar din fericire a fost şi opinia unanimă a colegilor din Comisia 
de buget-fi nanţe, cărora le mulţumesc”, a subliniat deputatul Ovidiu 
Ganţ. „Terenul aferent clădirii de domiciliu afl at în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din 
Decretul-lege nr.118/1990, republicat, şi a persoanelor fi zice prevăzute 
la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, republicată, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul 
transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent 
unde aceştia domiciliază. Mijloacele de transport afl ate în proprietatea 

sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) 
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fi zice pre-
văzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, 
cu modifi cările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în 
cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii 
acestora”, prevede un amendament depus de doi deputaţi.

Malvina BÎRSAN

Victimele comunismului pot scăpa 
de anumite impozite
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Într-un cadru festiv restrâns, cele două momente deosebit de im-

portante din istoria acestei instituții școlare au fost marcate de colecti-
vul actual de dascăli și elevi, cu participarea câtorva foste cadre didac-
tice, între care s-au regăsit profesori precum Ioan Scarlat, Lora Voica 
și Maria Coșerea. Activitatea a fost pregătită de prof. Constantin Matei 
și Valentin Bădic, sub îndrumarea directorului, prof. dr. ing. Ioan Căli-
nescu, și a directorului adjunct - Dana Deaconu. Elevii au dovedit că își 
cunosc liceul în care se pregătesc, vorbind despre momentele cheie din 
șirul celor 60 de ani trecuți de la înfi ințare, iar alte informații referitoare 
la istoricul școlii generale au fost prezentate succint de prof. Valentin 
Bădic și colegii de cancelarie. Întrucât ne afl ăm în preajma Zilei Națio-
nale, elevii de gimnaziu au avut un program aparte din care n-au lipsit 
cântecele patriotice, poeziile și, cum era și fi resc, imnul școlii.

Școala Gimnazială „Sf. Apostol Andrei”, 
pregătită pentru următorii 100 de ani
Această unitate de învățământ a fost înfi ințată în timpul domniei 

Regelui Ferdinand I și a strâns în hambarul de înțelepciune 100 de ani 
de activitate continuă. Implicit, porțile sale au fost trecute de zeci de 
generații de dascăli dăruiți și de copii și care și-au luat zborul pregătiți 
temeinic pentru viață: unii ca să fi e ei înșiși profesori, alții medici, unii 
ingineri sau mecanici, alții oameni ai legii.

Potrivit prof. Valentin Bădic, „Cătunul Capu Dealului s-a dezvoltat 
mai târziu și mai lent, având pe la 1880 numai 20 de case. Aici era vadul 
de joagăr al lui G. Jugăraru care își făcea pe la 1880 și un local pentru 
cârciumă cu două săli spațioase și alte două mai mici, pe care la 1921 
îl va oferi gratuit orașului pentru înfi ințarea școlii primare mixte Capu 
Dealului, numită Școala Bușaga, unitate ce a fost extinsă și care se cu-
noaște astăzi drept Școala Gimnazială <<Sfântul Apostol Andrei>>. Pe 
terenul donat de G. Jugăraru primăria orașului Curtea de Argeș a con-
struit în 1924 un local cu două săli de clasă, cancelarie și locuința direc-
torului. Primul director al școlii a fost învățătoarea Emilia Diaconescu 
transferată de la școala Valea Danului. În 1960, la localul existent s-au 
adăugat patru săli de clasă, deoarece populația școlară era în continuă 
creștere. În 1965 s-a constituit gimnaziul cu patru clase. Deoarece orașul 
și, implicit, cartierul în care este amplasată școala era în plină dezvoltare 
industrială, s-a înregistrat o creștere demografi că - atât naturală, cât și 
pe seama migrației de la sat la oraș. Acesta a fost motivul pentru care în 
1975 s-a decis construirea în aceeași curte a unui alt local de școală cu 
cinci săli de clasă, cancelarie, cabinet, bibliotecă. Fiind, din punct de ve-
dere cronologic, a treia școală construită în oraș, ea a primit titulatura de 
<<Școala Nr. 3>>. Din 1975 până în 2005 a funcționat cu clase paralele, 
atât la ciclul primar, cât și la ciclul gimnazial. În anul 2004, când s-au 
aniversat 80 de ani de la construirea școlii, cu aprobarea Inspectoratului 
Școlar Argeș, aceasta a primit titulatura de <<Școala cu clasele I-VIII 
Nr. 3 Sfântul Apostol Andrei>>. În anul 2011, datorită scăderii popu-
lației școlare, școala a devenit structură a Liceului Tehnologic Auto cu 
titulatura <<Școala Gimnazială Sfântul Apostol Andrei>>.”

Școala „Sf. Apostol Andrei” mai păstrează forma sa de odinioară, 
dar fără a-și arăta vârsta seculară: clădirea a trecut prin numeroase pro-
cese de schimbare și de modernizare. În prezent, dispune de clase pri-
mitoare, aerisite și luminoase, laboratoare moderne, o bibliotecă bogată, 
exponate de muzeu în hol și materiale didactice ținând pasul cu standar-
dele și cerințele învățământului modern. Cu alte cuvinte, este pregătită 
pentru următorul centenar!

Drumul de la școală de șoferi 
profesioniști la liceu
Potrivit informațiilor sintetizate de prof. Dana Deaconu, povestea 

Liceului Tehnologic Auto începe în luna februarie a anului 1961, când, 
după lungi și grele eforturi, se reuşeşte înfi inţarea Şcolii de Şoferi profe-
sionişti. Aceasta a fost gândită drept centru de pregătire a şoferilor prin 
cursuri de scurtă durată (3-6 luni), având sediul în fostul local al unei 
unităţi militare ce fusese dezafectată. Baza materială era formată din 
camioane „Steagul Roşu” și „Carpaţi”. În incinta fostei unităţi militare 
funcţionau pe atunci 5 săli de curs, 7 săli de practică şi 2 săli de circu-
laţie. În programa de învăţământ fi gurau discipline precum: Curs auto, 

Practică auto, Circulaţie, Preveniri şi remedieri.

Șapte ani mai târziu, în anul 1968, găsim şcoala funcționând în lo-
calitatea Oeşti, în fostele barăci ale I. C. H., dar, pe motiv că aceasta nu 
oferea condiţii optime, C. T. A. Bucureşti a decis desfi ințarea sa. Drept 
consecință, profesorii, în frunte cu directorul Mereuţă, au făcut demer-
surile necesare pentru obţinerea unui teren pe raza oraşului Curtea de 
Argeş, începându-se în regie proprie, în anul 1969, construcţia şcolii, 
lucrare care s-a fi nalizat în anul 1972. De atunci, ea funcţioneză în clă-
direa din strada Rm. Vâlcea.

Mai apoi, în 1980 s-a trecut la construirea atelierului de producţie, 
a internatului și a cantinei.

În 1982, în cadrul planului de producţie al şcolii se executau re-
paraţiile capitale ale autobuzelor I. T. A. Argeş. Din 1995, instituţia s-a 
numit Grup Şcolar Auto, având următoarele forme de învăţământ: liceu, 
şcoală profesională, şcoală de ucenici, şcoală de arte şi meserii.

În anul 2011, prin decizia Consiliului de Administraţie al Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Argeș, Şcoala Gimnazială Nr. 3 și Școala Prima-
ră Noapteș au devenit structuri ale Grupului Şcolar Auto, iar din toamna 
anului 2012 unitatea școlară este cunoscută drept Liceul Tehnologic 
Auto. În prezent, acesta deține mai multe forme de învățământ: preșco-
lar, primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal.

Redacția ARGEȘ EXPRES urează celor două unități de învățământ 
trăinicie și vitalitate! La Mulți Ani!

Cristina MINCU

Dublu eveniment la Liceul Tehnologic Auto: 60 de ani de existență a unității de 
învățământ și Centenarul Școlii Gimnaziale „Sf. Apostol Andrei” din structură

„Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cin-
stită şi, la nevoie, cu jertfă.” (Mihail Sadoveanu)

Acesta a fost mesajul pe care dascălii de la unitatea de învăță-
mânt amintită l-au transmis elevilor ieri și astăzi, în cadrul unor 
activități festive prin care întregul colectiv a sărbătorit, în avans, 
Ziua României.

Astfel, sub genericul „Să ne cunoaştem istoria!”, prof. Daniela 
Florentina Hirică, directorul școlii, a invitat elevii la lecturarea unor 
povestiri  cu conţinut istoric: „Moş Ion Roată şi Unirea”,

„Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion Creangă, precum 
și „Trăiască, România dodoloaţă!”, după Lucian Blaga. Evocarea 
evenimentului în picturǎ, acțiune materializată prin realizarea unei 
expoziţii, a fost coordonată de educator Marilena Soitariu, coordo-
nator pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare. 
Prof. pentru înv. primar, Elena Lepădatu și Elena Iancu au ajutat 
pe cei mici la confecționarea de steaguri și ecusoane, în timp ce 
prof. Viorel Neacșu i-a îndemnat pe copii să afi șeze oriunde s-ar afl a 
„Mândria de a fi  român”, lucrând cu ei la învǎţarea unor cântece şi 
poezii dedicate zilei de 1 Decembrie. Prof. Tania Iatagan și Cristiana 
Bîrțan le-a prezentat copiilor un nume nou al patriei - „România – 
ţară de fl ori”, prin realizarea unor lucrări din materiale sintetice. 

Și, fi indcă în zi de sărbătoare nu puteau lipsi un program artis-
tic închinat Zilei Naţionale, s-a respectat tradiția și au fost inserate 
cântece, poezii și, fi rește, o scenetă, intitulată „Alba Iulia, cetatea 
Marii Uniri”, la care s-au implicat toți profesorii amintiți, cărora li 

s-a alăturat și prof. Narcisa Niță.

„Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales 
pentru că ea are o semnifi caţie istorică deosebită. Unirea realizată 
în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului 
nostru. Insufl area dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul 
istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, 
precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la 
începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care 
le abordăm  cu ocazia acestui eveniment. Încă de la grădiniţă copiii 
trebuie să afl e despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este 
obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele 
mai apropiate sau mai îndepărtate. Ziua Naţională este un bun pri-
lej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care 
insufl ăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba 
română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obi-
ceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mân-
dria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam 
şi ţară”, a fost mesajul pe care colectivul organizator l-a avut pentru 
copii și părinți, deopotrivă.

„Urmărim să le sporim copiilor noștri cunoaşterea unor ele-
mente de istorie, geografi e și religie care defi nesc portretul spiritual 
al poporului român. Toate aceste activități au fost gândite pentru 
stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri 
şi  mândria faţă de trecutul istoric  al acestor meleaguri şi oameni”, 
a punctat directorul, Daniela Florentina Hirică.

Cristin MINCU

Ziua României, sărbătorită cu mic, cu mare la Școala „Toma Brătianu” Șuici

SC ERREA SA
ANGAJEAZĂ personal califi cat și necalifi cat 
în domeniul confecțiilor textile. Pentru mai multe 

informații vă așteptăm la sediul fi rmei din str. 
Albești, nr. 12, Curtea de Argeș sau la tel. 0348.44

2.655/0744.108.074/0755.273.426. 
Tel: 0348.442.655, 0744.108.074, 

0755.273.426.
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Conform statisticii realizate de Co-
mitetul Naţional de Coordonare a Acti-
vităţilor privind Vaccinarea împotriva 
Covid-19, aproape 5.400 au făcut prima 
doză, iar 24.837 au fost imunizați recent. 

În ultimele zile, 2.124 români au primit 
serul Johnson&Johnson și 34 doza boos-
ter, 3.194 prima doză de Pfi zer BioNTech, 
9.369 rapelul și 8.936 a treia doză, 77 pri-
ma doză Moderna, 374 doza a doua și 729 

a treia. În total, România are 
7.754.768 de persoane imuni-
zate, dintre care 7.444.912 cu 
schema completă și 1.575.109 
inclusiv cu a treia doză. Din 
27 decembrie 2020, au fost 
folosite 14.952.118 doze de 
vaccin: 11.362.017 Pfi zer 
BioNTech, 911.759 Moder-
na, 852.031 AstraZeneca şi 
1.826.313 Johnson&Joh-
nson. Recent au fost înre-
gistrate 11 reacţii adverse la 
imunizare, iar de la începutul 
campaniei au fost 19.439.

Malvina BÎRSAN

Sub 25.000 de români s-au vaccinat 
de Ziua Națională

Produse de Pfi zer - 
BioNTech, acestea vor 
fi  disponibile din 13 
decembrie. Serurile au 
fost deja aprobate de 
Agenţia Europeană a 
Medicamentului. „Am 
vorbit cu compania Bi-
onTech-Pfi zer şi veştile 
sunt bune. Pot accelera 
producţia, iar vaccinuri-
le pentru copii vor fi  dis-
ponibile din data de 13 
decembrie”, a anunţat 
Von der Leyen la o con-
ferinţă de presă. EMA 
a sprijinit săptămâna 
trecută extinderea actualei licenţe europene 
a companiilor farmaceutice Pfi zer şi BioN-
Tech pentru utilizarea serului lor împotriva 
Sars-CoV-2 la copiii cu vârste cuprinse între 
5 şi 11 ani, deşi într-o doză mai mică decât 
cea administrată copiilor de peste 12 ani. 

Vaccinul va fi  administrat în două doze, 
la interval de trei săptămâni între prima şi a 
doua doză, a notat agenţia într-un comuni-
cat, în care evidenţia avantajele imunizării 

cu Pfi zer a copiilor din această categorie de 
vârstă. Ursula von der Leyen a mai precizat 
că în cadrul UE trebuie să aibă loc o discuţie 
privind vaccinarea obligatorie, ca răspuns la 
o întrebare cu privire la evoluţia pandemiei 
şi apariţiei noii variantei Omicron. Potrivit 
preşedintei CE, „comunitatea ştiinţifi că va 
avea nevoie de aproximativ 100 de zile pen-
tru a adapta răspunsul vaccinurilor la noua 
variantă, a coronavirusului”.

Malvina BÎRSAN

UE va dispune de vaccinuri anti-Covid 
adaptate pentru copiiInstituția Prefectului Argeș a informat 

că, potrivit datelor furnizate de Direcția de 
Sănătate Publică, situația epidemiologică din 
județ se prezintă astfel: incidența pe ultimele 
14 zile - 1.57 (marți 1.66); internați la ATI - 

21 (marți 23) și în spital - 269 (marți 263); 
diagnosticați pozitiv - 45.824 (marți 45.796); 
cazuri nou confi rmate, în ultimele zile - 28 
(marți 27); decese - 1.774 (marți 1.774); dece-
se recente - 0; teste RT-PCR efectuate în spi-

talele publice în ultimele 
zile - 97 (marți 97) și rapi-
de (antigen) - 259 (marți 
469); persoane complet 
vaccinate - 215.756 (ulti-
ma raportare 215.269).

Datele despre inci-
dența pe localități, pre-
zentate sub forma unei 
hărți interactive sau prin 
grafi ce, precum și multe 
alte informații utile des-
pre situația epidemiolo-
gică și despre măsurile 
de prevenire a răspândi-
rii virusului Sars-CoV-2, 
sunt disponibile accesând 
site-ul: https://www.covi-
darges.ro.

Malvina BÎRSAN

Covid-19 se retrage din județul nostru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafi la, a 
avertizat că țara noastră nu va fi  ocolită de 
noua variantă de Sars-CoV-2, Omicron, în 
condițiile în care s-au înregistrat deja 70 de 
cazuri în 11 țări europene. „Nu peste mult 
timp, și în țara noastră se vor înregistra astfel 
de cazuri. Mobilitatea este prea mare la nivel 
global astfel încât să credem că România va fi  

ocolită de noua tulpină. Asta nu înseamnă că 
lucrurile se schimbă în vreun fel, dar trebuie 
să fi m pregătiți de o eventuală recrudescență 
a infecției și asta nu o putem face decât dacă 
dezvoltăm serviciile care oferă oamenilor po-
sibilitatea de a primi diagnostic, evaluare și 
tratament în afara spitalelor, pentru cazurile 
moderate sau ușoare. Nu putem să tragem 

nicio concluzie 
legată de faptul 
că Omicron ar 
produce infecții 
mai grave decât 
alte tulpini. E de 
foarte mare inte-
res și o să afl ăm 
în următoarele 
săptămâni dacă 
exista vreo par-
ticularitate la 
infectările cu 
această formă”, 
a spus ministrul.

Malvina 
BÎRSAN

Noua tulpină de coronavirus va ajunge 
și în România



6 VINERI, 3 DECEMBRIE 2021 www.ARGEŞEXPRES.ro

PUBLICITATE

ANUNŢ DE INFORMARE
ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR 
COMUNELOR VLĂDEŞTI ŞI 

PIETROŞANI
S. C. Financiar Urban S.R.L. 
informează locuitorii acestor 
două comune că, începând 

cu 01.02.2021, noul program 
săptămânal de colectare a 

deşeurilor menajere în amestec 
este în ziua de JOI- pentru comuna 
Vlădeşti, respectiv VINERI- pentru 

comuna Pietroşani.
Mulţumim pentru colaborare!

CUMPĂRÂND de CUMPĂRÂND de 

LA DOI SACI - bine LA DOI SACI - bine faci!faci!

Cel mai aprovizionat 
magazin cu hrană 
pentru animale vă stă 
la dispoziţie pe str. 
Albeşti, lângă „Ursul 
Panda China Mega 
Shop”, din cartierul 
de nord al municipiu-
lui Curtea de Argeş. 
De acolo vă puteţi 
procura la cele mai 
avantajoase preţuri 
o gamă completă 
de cereale, furaje 
concentrate, şroturi, 
calciu furajer, tărâţe, 
mălai, grâu boabe, 
porumb sau spărtură 
pentru orice animal 
din bătătură.

Magazinul LA DOI SACI vă pune la dispoziţie porumb şi 
grâu de sâmânţă, hrană pentru câini şi pisici, dar şi unelte 
şi scule necesare oricărui gospodar adevărat, precum şi 

damigene şi butoaie!
Pentru informaţii şi comenzi, aveţi la dispoziţie nr. de tel. 

0740454355!
Nu ezitaţi: cele mai bune afaceri se fac cu furnizori serioşi!

Clienţii ce apelează LA DOI SACI nu vor fi  vreodată săraci!

Operatorul exclusiv 
FINANCIAR URBAN 
anunţă toţi utilizat-
orii serviciului de 

salubritate persoane 
fi zice şi juridice din 

municipiul  Curtea de 
Argeş şi persoanele 

juridice din comunele 
limitrofe - Albeşti, 

Arefu, Băiculeşti, Bră-
duleţ, Cepari, Corbeni, 

Ciofrângeni, Corbi, 
Domneşti, Muşăteşti, 
Pietroşani, Poienarii 
de Argeş, Sălătrucu, 
Şuici, Tigveni, Valea 

Danului şi Valea Iaşu-
lui - că au obligaţia 
legală de a încheia 

contracte individuale 
de prestare serviciu 

de salubritate. Pentru 
încheierea contracte-

lor, programul de lucru 
este în toate zilele 
lucrătoare în inter-

valul orar 07.30-15.30, 
la sediul operatorului 
din municipiul Curtea 
de Argeş, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 1, etaj 2, 
ap. 207 (în clădirea cu 
Poliţia) şi este necesar 
actul de identitate al 

persoanei care încheie 
contractul şi CUI-ul 
persoanelor juridice.

15 DECEMBRIE 2021

Informare FINANCIAR URBAN
Începand cu data de 15 NOIEMBRIE 2020, NU se vor mai efectua încasări de către casierii 
de teren; plata se va face doar la casieria centrală sau prin contul BRD regăsit pe factură. 

Operatorul de Salubritate Financiar Urban vă reaminteşte ca facturile de salubrizare se 
transmit către utilizatori exclusiv Online şi pot fi  vizualizate/descărcate de pe siteul operato-
rului www.salgf.ro folosind pentru logare codul de client înscris pe facturi atât la utilizator cât 
şi la parolă (ulterior parola poate fi  schimbată de către utilizator urmând procedura regăsită 
pe site), sau sunt transmise automat de către operator la o adresă de e-mail validă furnizată 
de către utilizator. Facturile tipărite pot fi  ridicate de către utilizator şi de la adresa mun. Cur-
tea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. De asemenea, vă 
reamintim că aveţi obligaţia de a achita în termen factura pentru serviciul de salubritate, cu 
ordin de plată/internet banking, în contul Operatorului înscris pe factură sau în numerar la 
casieria operatorului Financiar Urban din mun. Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. Neplata facturilor în termen atrage penalităţi de întârziere 
începand cu prima zi după data scadentă înscrisă pe factură. Factura emisă pentru servicii-
le de salubritate constituie titlu executoriu, conform art. 42 alin (6’) din Legea nr. 51/2006.

Vino la Biroul de mediere!       
Te afl i într-o situație confl ictuală și nu știi cum 

s-o rezolvi? Poate fi  de natură: civilă, penală, de 
contencios administrativ, de muncă sau în domeniul 
protecției consumatorilor! 

Din diferite motive: lipsa timpului; stresul 
cauzat de ședințele de judecată în eventualitatea 
unui proces; teama de o hotărâre judecătorească 
potrivnică intereselor tale; teama de a cunoaște toți 
problemele tale, etc., renunți la medierea confl ic-
tului?

FII DESCHIS și spune DA MEDIERII!
- timp scurt în rezolvarea confl ictului; costuri 

reduse în comparație cu cele ale unui proces; părțile 
pot discuta liber, fără a fi  supuse unor constrângeri 
sau mustrări; soluții convenabile pentru toate părți-
le, adoptate ca urmare a propriilor decizii în funcție 
de interesele și necesitățile fi ecăreia; confi dențiali-
tatea discuțiilor, dar și a soluției adoptate etc.

Alege MEDIEREA - ca modalitate alternativă 
la instanța de judecată, de soluționare a confl icte-
lor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane 
specializate în calitate de MEDIATOR, în condiții 
de neutralitate, imparțialitate și confi dențialitate și 
având liberul consimțământ al părților.

INFORMAREA este GRATUITĂ!
Se poate face: fi e la sediul Biroului de Media-

tor Stănică Laura Elena (Curtea de Argeș, Bld. Ba-
sarabilor, Bl. M42, Ap.13), fi e  la numărul de tel: 
0744.560.625 sau online pe pagina de Facebook – 
Birou de Mediator Stănică Laura (în privat).

TERENURI

Vând teren în suprafaţă de 2.400 
mp situat la 7 km de Târgovişte, în 
apropiere de centrul comunei Răzvad. 
Deschidere de 14 mp la drum asfaltat, 
toate utilităţile (apă, gaz curent, cablu) 
fi ind la limita de proprietate. Pretabil 
pentru casă de locuit, dar şi pentru 
spălătorie, depozit sau service auto. Re-
laţii la tel : 0744.560.625.
Ofer spre vânzare 1.210 mp teren in-
travilan cu casă bătrânească, împo-
mat şi cadastrat, situat în apropierea 
Bisericii Băiculeşti. Preţ super-av-
antajos: 30.000 lei, nenegociabil! Tel. 
0745.855.460. (Ab.)
Vând teren intravilan în suprafaţă de 
2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi 
curent electric), situat în spatele Pensi-
unii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimentare la 
nr. de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, situat în zona 
Posada, aproape de şcoală şi piaţă. Se 
închiriază pentru o perioadă îndelun-
gată. Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 3 
camere sau casă în zona străzii Albeşti, 
din cartierul de nord al municipiului 
Curtea de Argeş. Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament cu 4 
camere situat în zonă centrală din Cur-

tea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), 
complet echipat, dispunând de C.T. 
proprie. Se preferă familie sau cuplu 
serios! Informaţii suplimentare la nr. 
de tel. 0745034300. (Ab). 
Ofer spre închiriere apartament cu 
4 camere, mobilat şi utilat, situat în-
tr-un bloc de pe strada Episcop Nichita, 
din Curtea de Argeş, la preţul de 250 
euro/lunar. Informaţii la nr. de tel. 
0745506484. (Ab). 

DIVERSE

Vând apartament cu 3 camere, zona 
Unic, etaj 2, decomandat. Preţ, 65.000 
de euro, negociabil. Relaţii la telefon: 
0746.101.528 (b.f. 00001/23.11.2021)
VÂND CÂINE LUP, 1,6 ANI. RELAŢII 
LA TELEFON: 0721.202.856.
Efectuez masaj de relaxare la domiciliu. 
Relaţii la telefon 0744230672. 
Masaj relaxant şi anticelulitic cu prod-
use naturiste. Relaţii la 0741726915. (r) 
Angajez muncitor necalifi cat în 
domeniul tâmplărie şi mobilier. Relaţii 
la tel. 0749.134.568. (Ab.)

PIERDERI

Pierdut certifi cat de înregistrare pen-
tru fi rma DINU M. TUDORIŢA PFA, 
CUI 25619895, înregistrat la Registrul 
Comerţului Argeş sub Nr. 703/568/2009, 
având sediul în com. Brăduleţ, sat Bră-
duleţ, Nr. 201, jud. Argeş. Se declară 
nul!

Club sportiv de înot, în curs 
de înfi inţare, căutăm per-
soană serioasă, dinamică, 
cursant sau absolvent al Fac-
ultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport. Pentru mai multe de-
talii vă rugăm să sunaţi la 
nr. de tel. 0740696570.

Firmă de pază angajează 
agenţi de pază la obiectivul 
din Bucureşti. Transportul 
este gratuit. Relaţii la tele-
fon: 0761137223.
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ARGES EXPRES

ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI TIGVENI organizează 

concurs, în zilele de 23.12.2021 (proba scrisă) și 
28.12.2021 (interviul), pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a funcției contractuale vacante de șofer micro-
buz școlar.

Datele de desfăsurare a concursului:
- data până la care se depun dosarele de concurs: 

17.12.2021, orele 14,00.
- data selecției dosarelor și afi șării rezultatului selecției: 

20.12.2021, orele 14,00.
- termenul limită de depunere a contestației la selecția 

dosarelor de concurs: 21.12.2021
- termenul limită de Soluționare a contestației la selecția 

dosarelor de concurs : 22.12.2021 - proba scrisă 
: 23.12.2021, ora 10, la sediul instituției din comuna 
Tigveni, sat Tigveni, județ Argeș

- termenul de depunere a contestației la proba scrisă: 
24.12.2021, orele 12,00

- termen de solutionare a contestatiei la proba scrisa: 
27.12.2021, orele 14,00

- interviul 28.12.2021, ora 10 la sediul instituției 
din comuna Tigveni, sat Tigveni, județ Argeș

- termenul de depunere a contestației la interviu : 
29.12.2021;

- termenul de soluționare a contestației la interviu : 
30.12.2021; 

- rezultatul fi nal al concursului : 31.12.2021;
- Condiții de participare la concurs:
Poate ocupa un post vacant corespunzător unei funcții 

contractuale persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetațenie a altor state membre 

ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului eco-
nomic european și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pen-

tru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eli-
berate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechi-
me sau alte condiții specifi ce potrivit cerințelor postului scos 
la concurs;

g) nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică 
infaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a 
intervenit reabilitarea.

Condiții specifi ce necesare in vederea 

participarii la concurs si ocupării funcției 
contractuale sunt:  

- permis de conducere categoria D1 ;
- atestat profesional pentru conducătorii care efectuează 

transport public de persoane in termen de valabilitate ; 
- aviz psihologic ; 
Bibliografi e:
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile pu-

blice
- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice  

- Legea nr. 53/2002 -Codul muncii
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII 

LA CONCURS :
 a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducăto-

rului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document 

care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studii-

lor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea 
condițiilor specifi ce ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică;

d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, in copie ;

e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează și certifi cat de integritate;

f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate;

g) Curriculum vitae.
In cazul documentului prevazut la lit. e) 

canditatul declarat admis la selecția dosa-
relor care a depus la inscriere o declarație 
pe propria răspundere că nu are anteceden-
te penale,are obligația de a completa dosa-
rul de concurs cu originalul cazierului judi-
ciar,cel mai târziu Pănă la data desfașurării 
primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. b)-d) vor fi  prezentate și in ori-
ginal in vederea verifi cării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei co-
munei Tigveni, sat Tigveni, județ Argeș, Telefon 0348528184

PRIMAR,
Smeu Constantin

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
BURTILĂ HARALAMBIE, titular al proiectului, anunţă publicul in-

teresat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Argeş, pentru proiectul: „Construire locuință P+1E”, 
propus a fi  amplasat în comuna Brăduleţ, satul Galeşu, nr. 41, judeţul Argeş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  con-
sultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Argeş din Pi-
teşti, Strada Egalităţii, nr. 50A, judeţul Argeş, în zilele de: luni - vineri, între orele 
08.00-16.30, precum şi la următoarea adresă de internet: offi ce@apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA VALEA DANULUI titular al proiectul “Construire pod de acces 

peste râul Valea Danului pe drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului”, anun-
ță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de eva-
luare adecvată, pentru proiectul „Construire pod de acces peste râul Valea Danului pe 
drumul Smida, sat Vernești, comuna Valea Danului”, propus a fi  amplasat în comuna 
Valea Danului, sat Vemești. jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi  con-
sultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalitații, nr.50, judetul Argeș, în zi-
lele de luni- vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresa de internet 
http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de înca-
drare la sediul APM Argeș, in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU 
S.C. ARCO FINE FOOD SRL., cu sediul în mun. Curtea de Argeş, str. Po-

rţelanului, nr. 14b, jud. Argeş, prin cererea depusă la APM Argeş solicită autorizaţie de 
mediu pentru desfăşurarea activităţii: „Hotel+Restaurant+SPA”, în localitatea 
Curtea de Argeş, str. Cuza Vodă, nr. 75e, jud. Argeș. Informaţii referitoare la prezenta 
activitate, precum şi eventualele sugestii şi contestaţii se pot obţine, respectiv depune, 
în scris, sub semnătură şi cu date de identifi care, la sediul APM Argeş, str. Egalităţii, 
nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea (afi şarea) anu-
nţului.

Anunțul se va publica în ziarul ARGEȘ EXPRES, cu sediul în mun. Curtea de Argeș, 
str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Argeș, în data 26.11.2021.

ANUNȚ
Privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă pe 

picior - producția anului 2021
1. Organizatorul licitației. COMUNA DOM-

NEȘTI, cu sediul în comuna Domnești, strada Constan-
tin Brâncoveanu, nr. 2, județul Argeș, tel: 0248/269.942, fax: 
0248/269.952, e-mail: primariadomnesti@yahoo.com;

2. Data și ora desfășurării licitației: 
15.12.2021, ora 10.00;

3. Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei 
comunei Domnești, strada Constantin Brâncoveanu, nr. 2, jude-
țul Argeș, Sala de Ședințe Consiliu Local, etaj 1;

4. Tipul licitației: Licitație publică cu STRIGARE;
5. Licitația este organizată și se va desfășura conform pre-

vederilor „Regulamentului de valorifi care a ma-
sei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu 
modifi cările aduse prin H.G. nr. 55/2019;

6. Data și ora organizării preselecției: 
10.12.2021, ora 10.00;

7. Data și ora limită până la care poate fi  
depusă documentația pentru preselecția și 
înscrierea la licitație: 09.12.2021, ora 16.00;

8. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire al li-
citației și pasul de licitare pentru fi ecare partidă sunt afi șate 

la sediul organizatorului, pe site-ul www.
produselepadurii.ro și pe primariadomnesti@
yahoo.com;

9. Volumul total de masă lemnoasă pe pi-
cior oferit de licitație este de 1012,78 mc, 
din care:

a. Pe natură de produse:
1. Produse principale - 1.012,78 mc
2. Produse secundare 
3. Produse de igienă
4. Produse accidentale
b. Pe specii și grupe de specii:
1. Rășinoase - 2,52 mc
2. Fag - 518,89 mc
3. Diverse tari - 146,7 mc
4. Diverse moi - 344,67 mc
Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: 

Documentația integrală privind desfășurarea licitației și lista de 
partizi scoasă la licitație se poate obține de la sediul Primări-
ei comunei Domnești, strada Constantin Brâncoveanu, nr. 2, 
județul Argeș (contact: viceprimar Florea Elena-Luminița, Tel: 
0248/269.942, fax: 0248/269.952, e-mail: primariadomnesti@
yahoo.com).
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ACTUALITATE-PUBLICITATE8
În cadrul unui discurs în Parlamentul Romaniei - Camera Depu-

tatilor, fostul șef al Armatei Române, generalul Mircia Chelaru, prof. 
univ. dr. și deputat AUR, a transmis următorul mesaj de conștiință pen-
tru români cu ocazia Zilei Naționale:

Onorate Camere ale Parlamentului,
Distinși Colegi și alese Doamne,
Dragi compatrioți,
De la bun început vă mărturisesc că acest discurs nu se vrea doar 

o intervenție de rutină aplicabilă unei ordine de zi, fi e ea și ceremo-
nială.

Sunt în fața domniilor voastre pentru a omagia memoria istorică.

Istoria popoarelor nu reprezintă doar viața lor bucolică și nici nu 
consemnează bunele intenții utopice ale minților luminate.

Istoria lumii este tocmai istoria faptelor, a celor bune care au în-
frumusețat fi zionomia civilizației, sau a celor rele care i-au lăsat cica-
trici hidoase, ireparabile, uneori de-a dreptul reprobabile.

Așa este și istoria românilor.

Istoria scrisă aparține de regulă, celora care au puterea și își im-
pun coercitiv propria voință. Acolo adevărul este totdeauna de partea 
învingătorului.  Sau  a celui care plătește mai bine scriitura!

Așa se face că istoria românilor, cu nesemnifi cative excepții, a fost 
scrisă cu „adevăr” plămădit de cei care ne-au surclasat prin puterea 
numărului, armelor sau banilor.

Mai nou, prin subversiune propagandistică și manipulare media-
tică.

Doar că Românii au avut mereu simțul timpului istoric și l-au con-
vertit în constante identitare păstrate în vestigii lucrate, dar mai ales în 
tradiția sa orală și rezistență de înaltă spiritualitate.

Din păcate, Insufi cient, pentru lumea în care trăim!

O eroare care astăzi se resimte în resursa noastră de argumente și 
întreține patologia psihotică a inamicilor naturali.

Afi rm toate acestea pentru a înțelege de ce este nevoie de o astfel 
de abordare.      Mereu am lăsat pe alții să o facă în numele nostru 
și nu de puține ori ni s-a oferit imaginea unei  Românii desfi gurată, 
stâlcită de anateme și uri personale ale vrăjmașilor, mai mult sau mai 
puțin declarați.

Așadar, îndreptările trebuie a fi  făcute!

Consider că aici este locul să ni-l rememorăm pe supranumitul 
„Apostol al Neamului”, nimeni altul decât magnifi cul Nicolae Iorga, 
cu al său profetism de credință:

„Făcând parte dintr-un popor, înfățișându-i viața, încălzindu-se 
astfel de toate silințele și credințele cheltuite în cursul epocilor, miș-
cat de nesfârșitele suferințe prin care a trebuit să treacă Neamul său 
pentru ca să ajungă până la timpul de față, având în sufl etul său răsu-
netul tuturor triumfurilor și înfrângerilor câștigate și suferite în timp 
de secole, istoricul e un bătrân prin experiență a Nației sale. Dacă 
nu-l întrebă alții, el este dator să vorbească, ținând la dispoziția con-
timporanilor învățături culese din vastul câmp al trecutului studiabil. 
Prin aceasta el nu iese din îndatoririle sale, ci le îndeplinește până la 
capăt.(...) ...nestrămutata mea credință este că, într-o societate încă 
nefi xată și căzută prea repede din ușorul entuziasm al începuturilor 
în căutarea pătimașă a mulțămirilor materiale ale vieții, istoricul e 
dator a fi  un animator neobosit al tradiției naționale un mărturisitor al 
unității Neamului peste hotarele politice și de clasă, un predicator al 
solidarității de rasă și un descoperitor de ideale spre care cel dintâiu 
trebuie să meargă dând tineretului ce vine după noi, exemplul” (A.R., 
Discursuri de recepție, București, 1911, p.3-24.)

Pentru românii afl ați sub diferite stăpâniri străine, și se știu bine 
care au fost acelea, cu excepția celor prăbușiți care au cedat și s-au 
convertit la regulile asimilării, Istoria a fost ca o cămașă de forță din 
care doar moartea pe roată sau groapa comună, i-a făcut scăpați.       

Istoria românilor din vintrele Vechii Dacii căzută sub stăpânirile 
trecute stă sub semnul terorii și a sălbăticiei.

În loc de Libertate au avut doar împilare.

În loc de drepturi omenești, doar tratamente bestiale.

În loc de Civilizație, doar discriminare!  

Toată memoria colectivă surprinsă de harul istoricului, cuprinsă 
de acuratețea lucidei decantări își recapătă amploarea și actualitatea, 
mai ales acum când armate întregi de delatori și propagandiști ai ne-
gaționismului se reped asupra legitimității Statului Național Român.

Se cunoaște în Europa, oarecum complice și ea, că nici o politi-
că de deznaționalizare n-a fost atât de aprigă ca aceea susținută de 
secole de către imperiile ce ne-au obidit. Priviți în jurul nostru: jocul 
continuă...

Referindu-se la demersurile de istorie alternativă, a se citi falsă, 
din cauza intereselor politice din spatele unei asemenea maculaturi, 
istoricul Ioan Aurel Pop, pe atunci rector al Universității Babeș-Bo-
lyai din Cluj, astăzi Președinte al Academiei Române(!!), constată cu 
amărăciune, și îl citez cu respect: „Pe acest fundal trist, pregătit de 
unii dintre noi înșine, este foarte ușor ca anumiți factori din afară să 
combată unitatea românească, actul de la 1 Decembrie 1918, ideea de 
solidaritate a românilor ca popor și națiune” (sursa: facebook).

Și uite așa, încetul cu încetul, mai nou, pas-cu-pas, Statul român 
a devenit un orfelinat al românilor abandonați! Mai mereu în echili-
bristică politică, politichia de Dâmbovița a fost jucată în picioare, pe 
ritm de dansuri minoritare sau mai nou, de falanstere politice străine.

Știu că abuzul de putere se pedepsește prin Codul penal.

Ar trebui să se pedepsească și abuzul de prostie, ca sursă activă a 
trădării intereselor Națiunii Române. 

Distinși colegi, membri ai Parlamentului României!

Cele rostite până acum nu sunt doar o recuperare a memoriei ime-
diate rătăcite prin hățișurile bagabonțelilor zilnic mediatizate, ci și un 
rechizitoriu sever al antiromânismului bine exersat, al mentalităților 
izolaționiste  practicate de politrucii băștinași, prin care își conservă 
privilegiile câștigate în cârdășie cu cei neaoși xenofi li. Banul și pute-
rea lui nu au diferențe politice, etnice sau confesionale! Iar numărul 
exemplelor mai de ieri sau chiar de azi este zguduitor.

Te întrebi, cum de mai existăm?!

Cred cu strășnicie că aceste gânduri pot fi  în același timp și un 
îndrumar pentru micii „întreprinzători” de românism! Să înțeleagă de 
ce anume trebuie să se ferească pentru a nu mai fi  cobaii de serviciu 
ai defectorilor de Neam.   

Pentru că nu putem să înțelegem prezentul continuu fără a intra, 
afectiv, în starea de jenă pentru ceea ce lăsăm să ne dezonoreze.

Demersul nostru se înscrie în marea bătălie pentru apărarea 
Identității Noastre. A Libertății noastre. A Existenței noastre. Pentru 
salvgardarea ultimelor resurse de ripostă fermă contra mistifi cărilor 
și sluțirilor de adevăr.

Demersul nostru național nu este o provocare la confl ictualitate, 
cum se vor grăbi să-l eticheteze unii, ci tocmai o chemare la vigilență 
inteligentă pentru a nu mai permite însămânțarea urii între oamenii 
pământeni și oricare dintre etnicii conlocuitori ai  Patriei noastre co-
mune!

Dar, Negarea României ca stat na-
țional suveran și invocarea altor forme 
de organizare prohibite Constituției, sau 
mai nou, începerea demersurilor gene-
rale pentru denunțarea Tratatului de la 
Trianon, sunt acțiuni de neiertat contra 
existenței naționale a românilor. Or, cu 
asemenea teme nu este loc de ascultare 
și nici urmă de îngăduință. 

Din aceste considerente,

De la această Înaltă Tribună a Națiunii,

Frați Români, vă cer să apărați TRIANONUL!

La 1 decembrie 1918 pântecele fertil al Istoriei a născut pe Vatra 
Neamului, după secole de travaliu dureros, Statul Național Unitar Ro-
mân. Operă a Noii Ordini Mondiale Post-Imperii, Statul Românilor 
a înfi at toți fi i pământului său sub dreaptă și nobilă rânduială regală 
românească.

Și pentru că a fost o naștere în Timpul Istoric și nu în maternitatea 
improvizată as unor cancelarii, a avut drept nași chiar pe Cei Trei 
Magi de la Apus: W. Willson,G.  Loyd și G. Clemanceau care au sem-
nat Certifi catul de Naștere doi ani mai târziu, la 4 iunie 1920.

Iată-ne așadar, Certifi cați sub semnul Victoriei!

Sub acest certifi cat de naștere s-au regăsit și frații noștri gemeni 
de atunci, Cehoslovacia și Iugoslavia. Chiar și după Pacea din 1947, 
rigorile Trianonului au rămas aceleași, cu excepția unei nedreptăți 
răsăritene adusă românilor, făcută de însuși puternicul „eliberator”...
ocupant!

Însă, odată cu căderea zidului Berlinului a început și revanșa per-
danților celor două războaie mondiale. Au fost asasinați frații noștri 
gemeni, Cehoslovacia și Iugoslavia. România a rămas singura  su-
praviețuitoare. Revanșarzii încearcă să ne desfi ințeze Certifi catul de 
Naștere. Îl neagă pe toate căile și mijloacele manipulatorii ale unei 
lumi amnezice și superfi ciale. Pentru a ne desfi ința ca Stat Național 
unii își neagă până și propriul statut european.

Se riscă totul pe cartea insolvenței istorice.

Negaționismul iredentist de pretutindeni are o țintă fi xă: ROMÂ-
NIA.

Iar stataliștii noștri se întrec în argumente fi losofi ce și invocări 
de principii!

În loc să apere Istoria și demnitatea noastră de impostură și ură.

În loc să obligăm prezentul să respecte jertfa trecutului și să urme-
ze Calea Neamului Românesc.

Dragii mei Compatrioți,

Tot mai adesea se aude strigătul răstit al românilor de dincolo de 
Carpați către cei care practică autismul politic la București.

Dar și ropotul de furie al acelora care au în neamul lor sute de mii 
de sufl ete moldo-vlahe pierite sub ordinul „Treceți batalioane româ-
ne Carpații” sau „Prutul Despărțitor” pentru ca umbra secolelor de 
umilințe să fi e împrăștiată din sufl etele fraților de pretutindeni.

Rostesc aceste cuvinte cu gândul la timpul care vine. Mâine, ziua 
de azi va fi  trecut. Iar de nu vom ști să ne făurim demnitatea posterită-
ții încă din timpul vieții noastre, nu vom merita să intrăm în veșnicia 
amintirilor urmașilor noștri.

Acest moment aniversar  este un semn al prezentului că nu i-am 
uitat pe cei jertfi ți dintre noi și nici nu vom lăsa ca uitarea sau indife-
rența să se transforme în mormântul existenței noastre viitoare.

Așa am fost și așa vom rămâne:

O Țară, Un Popor, O Credință!

„SUNTEM ROMÂNI ȘI PUNCTUM”

„TRĂIASCĂ NAȚIA!”

General (rtg.) prof.dr. Chelaru Mircia
Deputat AUR Circumscripția 3 Argeș.                                 

București, 24 noiembrie 2021

Chelaru Mircia - despre SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
ȘI NEGAȚIONISMUL EXISTENȚEI NOASTRE!


