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

meniile: electronica, electronica industriala si 
automatizari sau similar;

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

 Cunoștințe de AMC, metode de testare;
 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 masini 
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 regulamen-
tele 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-calcu-
latoare 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 retele-
lor 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.ciocirlie@
steinel.ro.

Angajarea se face în baza unui examen într-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.
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Reper istoric
Ziua cercetătorului şi proiectantului din România 
este sărbătorită la 19 noiembrie, dată la care, 
în anul 1912, se năştea savantul George Emil 
Palade, unul dintre creatorii biologiei celulare 
moderne. Această zi a fost instituită prin hotărârea 
de guvern nr. 764/1994, în semn de omagiu faţă de 
activitatea savantului american de origine română 
George Emil Palade (1912-2008), laureat în 1974, 
împreună cu profesorul Albert Claude de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi cu profesorul 
Christian de Duve de la Universitatea ”Rockefeller” din New York, al premiului Nobel pentru 
medicină, pentru „descoperirile lor privind organizarea structurală şi funcţională a celulei”.

EXPRESia zilei
„Nimeni nu simte durerea altuia, nimeni nu înţelege bucuria altuia. Oamenii îşi imaginează ca pot fi  alături 
de cei dragi în momentele de tristeţe şi bucurie. În realitate, fi ecare îşi poartă singur şi durerea şi bucuria.” 
Franz Schubert [n. 31 ianuarie 1797, Himmelpfortgrund, Viena, Austria - d. 9 noiembrie 1828, Viena, Austria. A fost 
un compozitor romantic austriac. Datorită înclinării sale pentru pian și vocea umană, numele lui Franz Schubert 
este asociat cu precădere cu liedul. În general, versurile care l-au inspirat pe muzician aparțin poeților romantici, 
tematica pieselor fi ind și ea identică cu aceea abordată de ei. Creația lui Schubert este străină de virtuozitatea 
cerută de sălile de concerte sau de saloanele muzicale ale Vienei. În schimb, compozitorul a preferat să scrie 
pentru prietenii apropiați, care participau la serile de muzică organizate de acesta, numite și „schuberiade”, unde 
se adunau iubitorii liedului. Aceștia aveau privilegiul să asculte celebra voce a lui Vogl, acompaniată la pian chiar 
de muzician. În afară de acest gen de piese, Franz Schubert a mai scris literatură pianistică pentru patru mâini, piese care erau foarte căutate de 
public și de editori, mai ales pentru faptul că acest gen de muzică putea fi  abordat acasă, în „cameră”.]

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, 
a anunţat că vor fi  făcute în cel mai scurt timp, prin Ordin de 
ministru, clarifi cările necesare astfel încât artiştii să nu fi e în 
situaţia de a nu primi indemnizaţia de şomaj. Conform unui co-
municat, Turcan s-a întâlnit, marţi, cu reprezentanţii Asociaţiei 
pentru Teatru, Film, Muzică şi Dans - MUZE, pentru a discuta 
despre procedura de acordare a indemnizaţiei de şomaj în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 în ceea ce 
priveşte contractele pe drepturi de autor. „Guvernul a reintro-
dus ca formă de sprijin acordarea indemnizaţiei de şomaj, de 
75% din salariul mediu brut, pentru angajaţii şi persoanele care 
realizează venituri din drepturi de autor şi conexe şi care sunt 
afectaţi de restricţiile impuse de pandemie. O organizaţie negu-
vernamentală care reprezintă artiştii ne-a atras atenţia că în cazul 
contractelor pe drepturi de autor există situaţii foarte diferite, 
specifi ce activităţii artiştilor, şi pentru că nu sunt toate prevă-
zute în formularul de cerere, există riscul ca anumite persoane 
să nu primească indemnizaţia de şomaj. Pentru a evita astfel de 
situaţii, prin Ordin de ministru vom face clarifi cările necesare 
în cel mai scurt timp”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei 
Sociale.

Potrivit sursei citate, în modelul actual de cerere pentru 
acordarea indemnizaţiei, referirea la valabilitatea contractului 
pe drepturi de autor nu acoperă toate situaţiile existente în prac-
tică, iar procedura de acordare a indemnizaţiei de şomaj va fi  
adaptată pentru a le acoperi pe toate.

Malvina BÎRSAN

Sunt persoane care riscă să nu ia indemnizația 
de șomaj

Ministrul interimar al 
Energiei,Virgil Popescu, a vor-
bit despre criza gazelor natu-
rale, declarând că aceasta este 
creată artifi cial de Federaţia 
Rusă, prin Gazprom. De ase-
menea, el a spus că este nevoie 
de un front comun al tuturor 
statelor membre pentru a pune 
capac peste această criză ener-
getică. „O pandemie suprapusă 
peste o criză energetică nu este 
un lucru bun. Trebuie să fi m 
foarte atenţi, pentru că pande-
mia nu s-a terminat. Trebuie să 
fi m prudenţi, în aşa fel încât să-
nătatea românilor să fi e în pri-
m-plan. Avem o criză a gazelor 
naturale, care este o criză arti-
fi cială creată de Federaţia Rusă, prin Gazprom. 
Aţi văzut cât de sensibilă este piaţa gazelor na-
turale. În momentul în care reglementatorul ger-
man a anunţat că va amâna avizarea conductei 
Nord Stream 2, preţul gazului natural automat a 
crescut. Cred că e nevoie de un front comun al tu-

turor statelor membre pentru a pune capac peste 
această criză energetică”, a afi rmat Popescu. În 
ceea ce priveşte provocările anului 2020, ofi cialul 
a susţinut că a fost „un an foarte greu, un an cum 
probabil nimeni nu s-a aşteptat, un an cu loc-
kdown în care ne-am confruntat cu o pandemie”.

Malvina BÎRSAN

Piața gazelor naturale este tot mai sensibilă

Deputatul PSD de Argeș a anunțat faptul că a 
fost adoptată legea construcțiilor agricole în extravi-
lan. „Continuăm sa debirocratizăm România! Proi-
ectul de Lege pentru modifi carea art.23 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții a fost inițiat de deputatul PSD Adrian 

Chesnoiu, președinte al Comisiei pentru 
agricultură, pe care îl felicit pentru acest 
demers! Totodată, le mulțumesc tuturor 
colegilor din Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului pentru 
raportul de adoptare al proiectului. Așadar, 
fermierii vor putea realiza de acum con-
strucții cu destinație agricolă pe terenuri 
afl ate în extravilan. Până acum, cei care 
doreau să ridice o fermă erau nevoiți să 
cheltuie sume considerabile de bani, dar 
și să aștepte perioade îndelungate, pentru 
realizarea pe cont propriu a Planului Ur-
banistic Zonal (PUZ) de trecere în intra-
vilan a terenului pe care urma să aibă loc 
construcția. Printr-un astfel de proces gre-

oi și costisitor, multe dintre construcțiile agricole, 
precum cele fi nanțate din fonduri europene neram-
bursabile, riscau să fi e blocate”, a declarat Simona 
Bucura Oprescu.

Malvina BÎRSAN

Simona Bucura Oprescu: Fermierii pot 
realiza construcții cu destinație agricolă 
pe terenuri în extravilan

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin 
Grindeanu, a anunțat, miercuri, după șe-
dința conducerii partidului, că s-a decis în 
unanimitate susținerea lui Marcel Ciolacu 
pentru poziția de premier. „Este liderul 
partidului care a primit cele mai multe 
mandate din partea românilor la alegerile 
parlamentare din 2020”, a spus el. „PSD 
a mai decis în unanimitate să acceptăm 
sistemul de rotație la șefi a Guvernului”, 
a adăugat Grindeanu. Spre deosebire de 
liberali, PSD nu a votat să dea primii pre-
mierul. Grindeanu a explicat de ce: „Știți, 
e de la sine înțeles. Noi nu avem nevoie 
de încurajări, de terapie de grup, noi nu 
suntem alcoolicii anonimi. Să dăm primii 
premierul nu e poziția noastră, e poziția 
dată de români la parlamentare, este de la 
sine înțeles”.

Malvina BÎRSAN

Marcel Ciolacu a fost votat 
pentru a fi  premier

Miercuri, Majestatea Sa Margareta Custodele 
Coroanei a găzduit la Sala Tronului de la Palatul 
Regal seara anuală dedicată de Familia Regală 
Corpului Diplomatic acreditat la București. A fost 
prezent la eveniment și Principele Consort.

Evenimentul a început cu intonarea Imnului 
Regal, de către Orchestra Reprezentativă a Mi-
nisterului Apărării Naționale, urmată de discursul 
Custodelui Coroanei Române și de discursul Nun-
țiului Apostolic, Decanul Corpului Diplomatic 
străin din România, Arhiepiscopul Manuel Maury 
Buendia. Au luat parte 100 de personalități repre-
zentând Administrația Prezidențială, Parlamentul 
României, Guvernul și Ministerul Afacerilor Ex-
terne, misiunile diplomatice bilaterale și multilate-
rale acreditate în România și Casa Majestății Sale.

„Fiecare dintre sărbătoririle centenarului naș-
terii Regelui Mihai m-au mișcat profund. Oriun-
de mă duc în țară, simt mândrie văzând contribuția pe care tatăl meu a 
adus-o națiunii noastre și contribuția pe care a adus-o generația sa. Acea 
generație dispare acum încet-încet, dar se cuvine ca noi să nu uităm nici-
odată greutățile prin care ei au trecut și marele lor aport.(...) Știu, desigur, 
că luptele politice sunt esența democrației. De asemenea, știu că este 
ușor pentru cineva ca mine să facă apel la unitate națională. Dar, în seara 

aceasta, aș vrea să fac un alt apel: 
unul la RESPONSABILITATE 
NAȚIONALĂ. Nu ne putem aș-
tepta ca partenerii noștri apropiați 
să ne ia în serios dacă petrecem 
luni de zile fără un guvern și dacă 
miniștrii vin și pleacă lunar. Nu 
ne putem aștepta ca alegătorii să 
respingă politicienii populiști dacă 
politicienii existenți nu le oferă 
nimic. Sectorul nostru privat este 
vibrant, talentat și competent. Dar 
nu ne putem aștepta să revenim la 
o creștere economică puternică – 
de care are mare nevoie națiunea 
noastră – dacă singurul lucru pe 
care politicienii și ofi cialii noștri îl 
fac este să se certe pe portofoliile 
Cabinetului. Regele Mihai a dus o 

viață în care nu a compromis niciodată principiile în care credea, dar nici 
nu a considerat nicio datorie ca fi ind sub demnitatea lui, dacă era ceva ce 
ajuta România. Sunt hotărâtă să continui să merg pe urmele lui”, a spus, 
în discursul său, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române.

La sfârșitul primului an de domnie, Principele Suveran Carol I, 
Domnitorul României, primea în decembrie 1866 primii trimiși ofi ciali 

străini la București. În anul 1878, România a stabilit relații diploma-
tice cu Rusia și Imperiul Austro-Ungar, în 1879 cu Imperiul Otoman, 
Bulgaria și Italia, în 1880 cu Franța, Germania, Belgia, Marea Britanie, 
Monaco, Olanda, Grecia, iar în 1881 cu Spania.

În cei 48 de ani ai României sub sceptrul Regelui Carol I, au fost 
deschise la București multe alte legații, apoi ambasade, reprezentând 
majoritatea țărilor importante ale acelei epoci.

Începând cu anii 1870, diplomația regală a fost unul dintre domeni-
ile defi nitorii ale acțiunii publice a Coroanei Române, până la mijlocul 
secolului al XX-lea. Diplomația regală a continuat chiar și în anii exilu-
lui, 1948-1997, și, desigur, în ultimele decenii, după revenirea în țară a 
Familiei Regale.

În secolul XXI, Seara regală în onoarea Corpului Diplomatic a avut 
loc în prezența Regelui Mihai I și apoi a Majestății Sale Margareta, găz-
duită în Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, apoi în Holul de Onoare de 
la Castelul Peleș și, din anul 2016, în Sala Tronului de la Palatul Regal, 
locul tradițional al evenimentului.

După 24 de ani de la începerea vizitelor ofi ciale NATO ale Regelui 
Mihai I, palmaresul diplomației regale, efectuată neîntrerupt, cu sprijinul 
instituțiilor statului, arată astfel: 364 vizite regale externe și 181 de întâl-
niri cu șefi  de Stat, Parlament și Guvern din 56 de țări (130 în străinătate 
și 51 la București).

Cristina MINCU

Seara Regală pentru Corpul Diplomatic, o tradiție de 155 de ani
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FAPT DIVERS

Și luna precedentă, inspectorii Direcției Sanitar Veterinare Argeș 
au fost în alertă, efectuând câteva sute de controale în teritoriu. În urma 
acestora au fost date și amenzi în valoare de peste 20 de mii lei și au 
fost confi scate produse de 79 de mii lei. În cursul lunii octombrie, în 
unitățile de producție și de comercializare, au fost efectuate 540 con-
troale. Inspectorii DSV Argeș au mers în control în următoarele unități: 
abatoare - 8 controale;  fabrici procesare carne - 9; fabrici procesare 
lapte - 2; depozite alimentare - 33; supermarketuri / hypermarketuri 
- 27; carmangerii - 7; măcelării - 31; piețe - 12; unități alimentație pu-
blică - 61; unități cofetărie-patiserie - 15; centre prelucrare lapte - 29, 
și multe altele. De asemenea au fost efectuate și 3 controale în trafi c.

Mai mult, DSV a efectuat și următoarele cercetări ofi ciale în uni-
tăți de produse alimentare de origine nonanimală: Unități de fabricare 

a produselor de panifi cație / patiserie / cofetărie - 26 controale; Unități 
de comercializare a produselor de panifi cație congelată - 6; Unități tip 
supermarket/hypermarket - 28; Unități de depozitare produse alimen-
tare - 31; Unități de depozitare a cerealelor - 7; Unități de prelucrare 
legume/ fructe - 9; Unități de fabricare a altor produse alimentare - 3; 
Unități de comercializare produse alimentare (magazine) - 25, și așa 
mai departe. 

În aceeași perioadă, pentru neconformitățile constatate, consilie-
rii DSVSA Argeș au aplicat conform legii 5 sancțiuni, dintre care 1 
avertisment scris și 4 amenzi în valoare totala de 20.400 lei. Acestea 
din urmă au fost dispuse astfel: 2 în valoare de 2.400 lei pentru mani-
pularea produselor alimentare și a hranei pentru animale cu încălcarea 
normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor; o amendă 
de 12.000 lei pentru încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității produselor la 
producerea, prelucrarea, distribuția, punerea pe piață sau comerciali-
zarea alimentelor ori a hranei pentru animale; o sancțiune de 6.000 lei 
pentru neinițierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar 
care consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar pe care 
l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface ce-
rințele privind siguranța produselor alimentare, a procedurilor pentru 
retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piață 
în cazul în care acesta a ieșit de sub controlul imediat al respectivului 
operator inițial. Totodată au fost scoase de la comercializare 15.820 kg 
produse alimentare de origine animală în valoare de 79.100 lei.

Malvina BÎRSAN

Perioada de recrutare a început luni, 15 noiembrie, și se va 
încheia pe 24 noiembrie (în ultima zi, doar până la ora 16:00). Cele 
4 posturi scoase la concurs de Inspectoratul de Poliție Județean 
Argeș, cu recrutare prin încadrare directă din sursă externă, sunt 
din specialitatea „ordine publică”, în mediul rural.

Anunțul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, 
precum și modelele documentelor, pot fi  accesate gratuit pe adresa 
de internet a I.P.J. Argeș, fi ind disponibile la link-ul  https://ag.po-
litiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-con-
curs-sursa-externa-posturi-vacante-de-ajutor-sef-post. Înscrierea 
se poate face inclusiv în zilele nelucrătoare. Cererile, împreună cu 
documentele în volum complet, specifi cate în anunț, trebuie tran-
smise numai online, la adresa de e-mail sursaexterna@ag.politia-
romana.ro, în perioada stabilită pentru înscriere.

Locurile vacante, de ajutor de șef de post, sunt în localitățile 
Căldăraru, Cuca, Vedea și Brăduleț. Înscrierea candidaților se va 
realiza pe toate cele patru posturi scoase la concurs, urmând re-
partizarea celor declaraţi „admis”. 

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După închei-

erea perioadei de recrutare, sunt planifi cate proba de evaluare a 
performanței fi zice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor 
de specialitate și, la fi nal, examinarea psihologică și medicală a 
candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amin-
tite.

Data examenului scris este 23 decembrie 2021, fi ind aceeași 
pentru toate posturile de ajutor de șef de post scoase la concurs 
la nivel național.

Cristina MINCU

Amenzi usturătoare date de DSV Argeș

La IPJ Argeș, angajări cu recrutare din sursă externă
 Un post liber și la Brăduleț!

Serviciile de ambulanță 
vor primi bani de la Guvern
Guvernul a suplimentat 

bugetul Ministerului Sănătății, 
în ședința de miercuri, 17 noi-
embrie, cu 30 de milioane de 
lei, bani care vor permite conti-
nuarea activităților derulate de 
serviciile de ambulanță pentru 
gestionarea cazurilor care repre-
zintă o urgență medicală. Sumele primite vor fi  utilizate în principal pentru 
asigurarea echipamentelor de protecție a personalului operativ, a necesarului 
de medicamente și în special a oxigenului medicinal, dar și pentru cheltuieli 
generate de consumul de carburant și asigurările pentru ambulanțele utilizate.

MALVINA BÎRSAN

Cât costă carnea de porc 
pentru Crăciun
Porcii Mangalița, Marele 

alb sau Bazna sunt la mare cău-
tare direct din gospodăriile săte-
nilor. Argeșenii vând porci cres-
cuți ecologic, în bătătură. Chiar 
dacă cerealele s-au scumpit faţă 
de anul trecut, kilogramul în viu, 
la porc, a rămas același. Deși 
mai sunt şase săptămâni până la Crăciun, crescătorii de porci din Argeș au 
început să fi e căutați de clienți. Iată doar câteva dintre ofertele scoase pe In-
ternet de crescătorii argeșeni: „Vând porci de Crăciun. Preț: 15 lei/kg. Montă 
artifi cială, castrați, crescuți cu cereale”; „De vânzare porci de diferită greutate 
10 lei/kg. Furajarea lor fi ind BIO. Transport la domiciliu! Intre 80-150 kg”; 
„Porci crescuți în gospodărie, de la 100 kg până la 250 kg, preț: 15 RON în 
viu”, și multe altele...

MALVINA BÎRSAN

Se vor coborî clasele energetice 
la „Rabla pentru electrocasnice”
Înscrierile încep peste o 

săptămână. Ministrul interimar 
al mediului, Barna Tánczos, a 
vorbit despre redeschiderea din 
decembrie a programului „Ra-
bla pentru electrocasnice” și 
despre modifi cările care au fost 
aduse pentru această nouă edi-
ție. Tánczos a spus că au fost modifi cate clasele energetice la unele articole, 
pentru că „erau prea restrictive” și „nu se găseau produse în acele clase pe 
piață”. „Rabla pentru electrocasnice revine în decembrie. Am schimbat clasa 
energetică la câteva articole pentru a deschide programul pentru mai multe 
produse. Anumite categorii au fost prea restrictive. O să public din nou clasele 
energetice pentru că ele sunt pe o încadrare nouă din 2021, deci rămân gru-
pele de produse, rămâne sistemul de o săptămână pentru fi ecare grup, rămân 
regulile din această primăvară, se vor coborî la două sau trei produse clasele 
energetice pentru că ele au fost prea ambițioase și nu se găseau în acele clase 
pe piață, nu se fabrică. Peste o săptămână începe înscrierea, dacă reușim să 
pornim mai repede, atunci se poate face înscrierea și mai repede. Platforma 
este funcțională, a fost testată și n-au existat probleme deloc, în comparație cu 
anul trecut când a fost un eșec total”, a spus ministrul interimar al mediului.

MALVINA BÎRSAN

Carne de pui cu Salmonella, depistată 
în hipermarketurile din România
Aproximativ 100 de tone 

de carne de pui cu Salmonel-
la au fost găsite de inspectorii 
sanitari-veterinari în mai multe 
hypermarketuri din ţară. Carnea 
de pui și pipotele congelate erau 
aduse din Polonia. Neverifi cată, 
aceasta a ajuns, în cele din urmă, 
şi pe mesele românilor. Salmonella poate duce la toxiinfecții grave în rândul 
copiilor și vârstnicilor. Inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni de 300.000 
de lei lanțurilor de magazine. Următorul pas, avertizează aceștia, este sus-
pendarea activității celor care mai pun la raft produse periculoase. Între timp, 
medicii sfătuiesc sa gătim carnea de pui la minimum 70 de grade Celsius.

MALVINA BÎRSAN

„Classic is jazz”, la Filarmonica Pitești
Instituția va organiza astăzi, de la ora 19.00, în Sala „Simfonia” a Centru-

lui Multifuncţional, un nou concert de jazz, susținut de Trio Jazz&Pop Pitești. 
Invitații pianistului Florin Pană, chitaristului Alexandru Iordache și percuțio-
nistului Gabriel Barani (membrii grupului) sunt violonistul Mădălin Sandu și 
clarinetistul Ionuț Tolea.

În program: F. Kreisler - „Schön Rosmarin” și „Liebeslied”, J. S. Bach - 
„Air on the G string” și „Double concerto in D minor”, V. Monti - „Csardas”, 
E. Morricone - „Cinema paradiso”, C. Gardel - „Por una cabeza”, G. Dinicu 
- „Hora staccato” și „Ciocârlia” și E. Deda - „Of, inimioară”. 

Intrarea în sala de spectacole se va face pe baza certifi catului verde. Par-
ticiparea publicului este de 30% din capacitatea sălii de concert. Spectatorii 
vor purta masca de protecție. 

Biletele pot fi  achiziționate și de pe site-ul www.bilete.ro.

CRISTINA MINCU

Acestea au fost reduse cu -30.3% față de octombrie 2020, atin-
gându-se un nivel de 665.001 unități. Pe primele zece luni din 2021 au 
fost înmatriculate in UE 8.191.709 autoturisme reprezentând o creștere 
cu +2.2%  față de perioada similară din 2020. De asemenea, au fost 
înregistrate creșteri ale înmatriculărilor de autoturisme noi, față de pri-
mele zece luni din 2020 în: Italia (+12.7%), Spania (+5.6%) și Franța 
(+3.1%). Germania a înregistrat o scădere de -5.2%.

România se situează pe poziția 14 în UE, cu un volum de 97.870 
autoturisme noi înmatriculate, înregistrând o creștere de +0.8% com-
parativ cu perioada ianuarie-octombrie 2020. În ceea ce privește con-
structorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi înmatriculate 
în total în Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 2.535.993 unități, 
în creștere cu +2.9%, urmate de grupul STELANTIS cu 2.029.330 uni-
tăți, în creștere cu +3.2% și de Grupul Renault cu 889.585 unități, în 

scădere cu -10.8% (din care DACIA: 329.228). Autoturismele marca 
Ford au reprezentat, în ianuarie-octombrie 2021, 457.306 unități noi 
înmatriculate, în scădere cu -14.6% față de perioada similară din 2020. 

Malvina BÎRSAN

Înmatriculările de autoturisme noi din UE au scăzut 
drastic în octombrie

Peste 350 de oameni ai legii, împreună cu jan-
darmi, polițiști locali și pompieri, au acţionat în 
ultimele zile pentru verifi carea respectării măsu-
rilor de prevenire și limitare a infectării cu virusul 
Covid-19, în zone aglomerate, la agenții econo-
mici, dar şi în mijloacele de transport în comun. 
În ultimele zile au fost desfășurate 31 de acţiuni 
punctuale, iar dintre acestea, 27 au fost organizate 
independent de către poliţişti, nouă împreună cu 
I.J.J. Argeş şi trei cu alte structuri. În cadrul activi-
tăților au fost verifi cate 2.683 de persoane, precum 
şi 164 de mijloace de transport.

De asemenea, au fost cercetate 147 de societăţi comerciale din 
peste 100 de locații, unde poliţiştii, alături de celelalte structuri cu care 
se acţionează în sistem integrat, au instruit reprezentanţii tuturor age-

nţilor comerciali şi centrelor verifi cate 
cu privire la măsurile dispuse pentru 
respectarea normelor de prevenire a 
infectării şi combatere a răspândirii 
coronavirusului. Ca urmare a abateri-
lor constatate, oamenii legii argeşeni 
au aplicat, conform Legii 55/2020, 157 
de amenzi în valoare totală de 15.500 
de lei, astfel: 138, de 8.500 de lei, ca 
urmare a nepurtării sau purtării neco-
respunzătoare a măştii; 18 sancţiuni, de 
6.000 de lei, pentru nerespectarea inter-

dicţiilor de deplasare; o amendă, în valoare de 1.000 de lei, ca urmare a 
nerespectării măsurii izolării/carantinării la o adresă aleasă.

Malvina BÎRSAN

Acțiunile de prevenire a răspândirii virusului 
Sars-CoV-2 continuă
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Toamna aceasta este una istorică pentru sud-estul Munților Făgă-
raș, acolo unde, după mai bine de 100 de ani, castorul, va reveni acasă 
în albiile râurilor Dâmbovița, Argeșel și Râul Târgului, județul Argeș, 
din inițiativa Fundației Conservation Carpathia. După 2 ani de studii 
științifi ce și socio-economice și mii de ore petrecute în teren, în sudul 
Munților Făgăraș, toamna aceasta primele familii de castori vor reve-
ni într-una dintre cele mai bogate zone din punct de vedere natural ale 
României, într-un program amplu de reintroducere a acestei carismatice 
specii. Planul Fundației Conservation Carpathia, inițiatorii acțiunii, este 
de a reintroduce 90 de castori de-a lungul următorilor 3 ani, pe întreaga 
durată de implementare a proiectului fi nanțat de Comisia Europeană prin 
programul LIFE Nature („Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul 
munților Carpați, România”, LIFE18 NAT/RO/00108). 

Dintre acestia, 70 vor fi  capturați și relocați din bazinul râului Olt, 
zonă în care au ajuns să dezvolte o populație sănătoasă și viabilă, iar 
restul de 20 vor proveni din populația existentă pe râul Elba, pentru a 
asigura diversitatea genetică. Astfel, aceste acțiuni se vor realiza anual, 
primăvara și toamna, atunci când se poate interveni asupra familiilor de 
castori fără a produce dezechilibre în structura acestora.

Castorii vor fi  inițial marcați cu emițătoare, astfel încât să poată fi  
monitorizați. Odată ce puii acestor castori vor prelua controlul, rangerii 
fundației vor continua să monitorizeze toate semnele de castori în vii-
tor. „Procesul de relocare si monitorizare se va desfășura ținând cont în 
primul rând de biologia și etologia speciei. În acest context, perioadele 
de relocare vor fi  primăvara și în primele două luni de toamnă, pentru 
a nu pune în pericol supraviețuirea în zonele în care vor fi  relocați. Tot 

procesul va fi  foarte atent supravegheat în toate etapele (cap-
turare, transport, eliberare și monitorizare ulterioara). Ceea 
ce ne dorim este să reușim să implementăm acest proiect cu 
prejudiciu minim pentru această specie”, a declarat Liviu Un-
gureanu, specialist castori Conservation Carpathia.

Fundația a realizat o serie de studii de-a lungul ultimilor 
ani, atât cu privire la condițiile de viață, cât și la atitudinea 
localnicilor față de castori. Conform acestora, majoritatea 
respondenților salută revenirea lor, așa cum s-a întâmplat și 
în cazul revenirea zimbrilor în zonă. Astfel, specialiștii funda-
ției au ales cele mai bune zone pentru reintroducerea castoru-
lui, locuri îndepărtate de comunități, astfel încât animalele să 
stea departe de sate și de oameni. „Acest veritabil constructor 
si peisagist are capacitatea de a construi diguri si de a crea 
rezerve de apă, modifi când prin aceasta confi gurația și ca-
racteristicile mediului. El creează medii favorabile plantelor 
hidrofi le și contribuie la revitalizarea unor zone, fi ind un ma-
mifer benefi c pentru biodiversitate”, a declarat Adrian Aldea, 
manager faună sălbatică Conservation Carpathia

Cunoscut la noi sub denumirea de breb, castorul este su-
pranumit „inginerul ecosistemelor” pentru ingeniozitatea prin 
care construiește un mozaic de suprafețe naturale unde reține 
apa și extinde zonele umede, atât de necesare în condițiile 
actuale ale schimbărilor climei și secetelor prelungite.  Dintre 
benefi ciile prezenței castorilor în sud-estul Munților Făgăraș se poate 
sublinia contribuția la purifi carea și fi ltrarea apei cu ajutorul barajelor 
pe care le construiesc, producând sedimente și substanțe nutritive. De 
asemenea, sporesc bogăția naturală a zonei prin crearea de zone umede, 
suprafețe întregi bogate din punct de vedere natural, ce oferă hrană și 
adăpost pentru alte specii: păsări, pești, insecte, amfi bieni. Un alt bene-
fi ciu este încurajarea dezvoltării lăstarilor tineri de specii lemnoase, în 
special salcia. În plus, castorii contribuie la extinderea zonelor umede 
și creșterea capacității terenurilor de a stoca mai multă apă, astfel pot 
reduce semnifi cativ viteza debitului și chiar stabiliza volumul de apă în 
urma ploilor abundente, atenuând efectul inundațiilor. Dar activitatea lor 
poate ajuta, de asemenea, la susținerea unui fl ux optim de apă în peri-
oadele de secetă.

Pe lângă valoarea sa naturală de neprețuit, castorul este și un adevă-
rat ambasador turistic. Prezența lui în zonă poate atrage mii de vizitatori 
pe an, iubitori de natură și de frumos, oameni care își doresc să cunoas-
că această specie și să învețe cât mai multe despre ea. În acest sens, în 
perioada următoare, fundația va pune bazele a trei centre de informare 
turistică în Rucăr, Lerești și Nucșoara, județul Argeș, centre unde cei 

interesați vor avea ocazia să se delecteze și documenteze cu privire la 
această specie si rolul ei în natură. 

Malvina BÎRSAN

Cel mai iscusit inginer al naturii, castorul, revine în 
sud-estul Munților Făgăraș

În această peri-
oadă, Secția de Artă 
a Muzeului Munici-
pal Curtea de Argeș 
- Sălile Emil Ivănescu 
Millan - găzduiește 
atelierele de creație 
online coordonate de 
Ioana-Teodora Duță 
Schmiedigen. Axate pe 
diverse teme, acestea 
sunt realizate în cola-
borare cu Centrul de 
Cultură și Arte „Geor-
ge Topîrceanu“. „Rolul 
artistului în muzeu este unul bine defi nit și vine în sprijinul comunității, 
îndeplinind funcția de edutainment pe care instituțiile de cultură o au. Ate-
lierele vor putea fi  urmărite în mediul online începând cu această lună, fi ind 
adresate atât copiilor, cât și adulților”, a transmis Ioana.

Cristina MINCU

Ateliere de creație online, 
la Muzeul Municipal

Mâine, de la ora 18.00, la Cinematograful de artă „București” va 
fi  reproiectat, la cererea publicului, fi lmul „Dovlatov”, cu Milan Maric, 
Danila Kozlovsky, Helena Sujecka și Artur Beschastny în rolurile prin-
cipale, în regia lui Aleksey German.

Filmul „Dovlatov” urmărește șase zile din viața renumitului scriitor 
înzestrat cu un simț al umorului ușor satiric, Sergei Dovlatov, a cărui 
viziune depășea constrângerile Rusiei Sovietice din anii ‚70. Împreu-
nă cu poetul și prietenul său, Iosif Brodsky, Dovlatov a luptat pentru 
menținerea talentului și integrității sale, fi ind martor în același timp la 
suprimarea celorlalți colegi de breaslă de către un sistem puternic, de 
neclintit, de care vor scăpa ulterior o dată cu emigrarea în New York, lă-
sând în urmă tot ce au construit. Prețul unui bilet este de 8 lei, cu reduceri 
de 50% pentru studenți și pensionari și de 75% pentru elevi.

Duminică, de la ora 18.00, la Cinematograful de artă „București” va 
fi  proiectat în premieră fi lmul „Spirala”. Regia îi aparține lui Cecília Fel-
méri, în rolurile principale fi ind Bogdan Dumitrache, Diána Magdolna 
Kiss și Alexandra Borbély. Filmul este o dramă psihologică despre difi -
cultatea de a lăsa în urmă trecutul și despre felul în care viața noastră și 
ciclurile naturii sunt profund legate. Bence și Janka trăiesc pe malul unui 
lac, întreținându-se din taxa pe care o plătesc cei care vor să pescuiască 
aici. Totul pare să curgă armonios în acest aparent paradis, însă relația 
lor începe să se deterioreze și, o dată cu ea, în mod bizar, viața din jurul 
lacului. Prețul unui bilet la acest fi lm este de 6 lei, cu reduceri de 50% 
pentru studenți și pensionari și de 75% pentru elevi. 

Reamintim că, pe durata fi lmelor, spectatorii vor purta obligatoriu 
mască de protecție.

Cristina MINCU

Filmul „Spirala”, în premieră la Cinematograful „București”

DEZLEGARE: ZDRAVAN-DRESATA-REPETAT-ASEZATA-VATAMAT-ATATA-
RI-NATATIE.

ORIZONTAL ȘI VERTICAL:
1. Sănătos, viguros.
2. Fiară îmblânzită.
3. Realizat încă o dată.

4. Cumpătată.
5. Lovit rău.
6. Excitări.
7. Sport în bazin.

PĂTRATPĂTRAT

Emanoil Sterescu
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Instituția 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 - 4.27 (marți 4.64); inter-
nați la ATI - 34 (marți 34) și în spital - 455 
(marți 501); diagnosticați pozitiv - 44.916 
(marți 44.803); cazuri nou confi rmate, în 
ultimele zile - 113 (marți 78); decese - 
1.703 (marți 1.694); decedați recent - 5; 
teste RT-PCR efectuate în spitalele publice 
în ultimele zile - 173 (marți 124) și rapi-
de (antigen) - 843 (marți 665); persoane 
complet vaccinate: 198.999 (ultima raportare 
197.172).

Datele despre incidența pe localități, prezenta-
te sub forma unei hărți interactive sau prin grafi ce, 

precum și multe alte informații utile despre situația 
epidemiologică și despre măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Sars-CoV-2, sunt disponibile 
accesând site-ul: https://www.covidarges.ro.

Malvina BÎRSAN

Incidența din județul nostru a scăzut 
sub 5 la mia de locuitori

Coordonatorul Campa-
niei de Vaccinare din Ro-
mânia, Valeriu Gheorghiță 
a declarat recent că, în ju-
rul datei de 25 noiembrie, 
Agenția Europeană a Medi-
camentului va autoriza vac-
cinarea copiilor de 5-11 ani. 
„Încep prin a aduce câteva 
detalii despre imunizarea 
grupei de vârstă 5-11 ani. 
Am spus săptămâna trecută 
să se așteaptă autorizarea 
din partea EMA la jumă-
tatea lunii decembrie, însă 
ultimul calendar devansea-
ză termenul și ne așteptăm 
ca în a doua parte a lunii 
noiembrie să avem această 
autorizare. Mai exact, foarte 
probabil că undeva pe data de 25 noiembrie vom 
avea opinia Agenției Europene a Medicamen-
tului. Pentru vaccinul de la compania Moderna, 
care de asemenea a depus documentația pentru 
evaluare, se așteaptă ca autorizarea să se acorde 
la jumătatea lunii decembrie. Sunt deja demarate 
campanii de vaccinare pentru această grupă de 
vârstă în Statele Unite, în Israel. În SUA, în pri-
ma săptămână au fost imunizați 900.000 de copii 
cu vârste cuprinse între 5-11 ani. De asemenea, 
în Europa, Austria a decis debutul campaniei de 
imunizare pentru 5-11 ani înainte de acordarea 
autorizației ca urmare a situației epidemiologice. 
Am demarat activitatea de organizare a campa-
niei de vaccinare. La acest moment, centralizăm 
solicitările din fi ecare județ de înfi ințare a unor 

cabinete de imunizare în unitățile sanitare cu pa-
turi, sau ambulatorii, care au secții sau comparti-
mente de pediatrie. De asemenea, în centrele de 
vaccinare unde există în momentul de față ser de 
la Pfi zer pentru imunizarea persoanelor de peste 
12 ani, vom organiza un cabinet în cadrul acelui 
centru, care va fi  destinat pentru grupa de vârstă 
5-11 ani tocmai pentru că ne dorim foarte mult 
să încurajăm vaccinarea la nivelul întregii familii. 
Așteptăm la sfârșitul acestei săptămâni colectarea 
informațiilor din fi ecare județ și sperăm ca până 
la fi nalul lunii să fi m gata cu pregătirile logistice. 
De asemenea, la cabinetul medicilor de familie 
va exista posibilitatea de vaccinare pentru per-
soanele cu vârsta cuprinsă între 5-11 ani”, a spus 
Gheorghiță.

Malvina BÎRSAN

EMA va autoriza vaccinarea copiilor de 
5-11 ani la fi nal de noiembrie

Începând de astăzi, de la ora 13.00, şi până pe 
23 noiembrie, baza sportivă de pe strada Barajului 
din Curtea de Argeş va găzdui cea de-a 5 a ediţie 
a Turneului „Trofeul viitorilor campioni”. Aceasta 
este penultima competiţie programată anul aces-
ta, urmând ca la sfârşitul săptămânii viitoare să 
se dispute „Trofeul Dr. Oetker la dublu”, destinat 
seniorilor. Turneul „Trofeul viitorilor campioni” se 
va juca în sala acoperită şi este cuprins în calen-
darul Federaţiei Române de Tenis, fi ind rezervat 
copiilor - fete şi băieţi - pe categoriile de vârstă de 
10 şi 12 ani. „S-au înscris în jur de 35 de sportivi, 
copii foarte buni, mulţi dintre ei participând şi la 
competiţiile anterioare desfăşurate aici. Astăzi, în 
prima zi de competiţie, la fi leu se vor afl a jucăto-
rii  categoriei 10 ani, iar de mâine dimineaţă se vor 
lupta pentru titlu şi cei de 12 ani. Arbitrul delegat 
de forul tutelar este prietenul tenisului argeşean, 
Iordache Giban. Le dorim tuturor participanţilor 
mult succes!”, ne-a declarat prof. Gheorghe Bo-
rţan, preşedintele TC Curtea de Argeş şi directorul 
turneului. În ediţiile viitoare ale cotidianului nos-
tru vom reveni cu amănunte asupra desfăşurării 
turneului, care se anunţă intens disputat.

Organizatorul turneului „Trofeul viitorilor 
campioni” este Tenis Club Curtea de Argeş, iar par-

tenerul ofi cial al turneului este Dr. Oetker Romania. 
Sponsorul principal al ediţiei 2021 este Dr. Oetker 
Romania. Sponsori ai turneului sunt Euro Tehno 
Group şi Macromex, parteneri media - Radio AR-
GEŞ EXPRES şi Ziarul ARGEŞ EXPRES, în timp 
ce promotorul turneului este Harmony Advertising.

Luana ARSENE

Peste 30 de sportivi luptă pentru 
„Trofeul viitorilor campioni”! 

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, 
a vorbit recent despre testarea elevilor. „Dacă sis-
temul educațional și-a dorit acest sistem, atunci 
sistemul educațional trebuie să rezolve această 
chestiune”, a spus el. „Testele de salivă au fost consi-
derate un fel de miracol prin care noi detectăm ele-
vii infectați, cu scopul să nu mai ajungă în sistemul 
educațional. În momentul în care s-a introdus testul 
de salivă, s-a reglementat și se va pune în aplicare, 
toate categoriile profesionale care au propus, fi e că-i 

o parte a pedagogilor, o parte a părinților, o parte 
a asociației elevilor, toți s-au retras imediat, nimeni 
n-a mai vrut să-și asume răspunderea cine să facă 
aceste teste, toți cei care au spus până atunci că e ab-
solut necesar, au zis „să vină statul, să rezolve. Sta-
tul suntem noi. Noi suntem, cu toții, nu sunt alții. Nu 
e cineva de sus care vine și-ți aduce 3.000 de medici 
și 3.000 de asistenți în școli. Nu avem! Noi trebuie 
să ne rezolvăm. Dacă ne-am dorit acest sistem, încă 
o dată, nu vreau să mă pronunț pe partea educa-

țională. Cum putem să folosim aceste teste 
de salivă, pentru care plătește statul român, 
din banii noștri, ai tuturor, și ai părinților, și 
ai pedagogilor și așa mai adeparte. E valabil 
și pe partea de sănătate, nu vreau să par că 
dau lecții. Noi, societatea, avem acest sport 
de fugă de răspundere. Lansăm niște idei, 
punem presiune, vrem să facem ceva, vrem 
ca statul să vină să ne rezolve niște lucruri, 
chestiuni care unele dintre ele sunt legitime, 
dar atunci când trebuie să pun și eu munca 
mea, puțină, o jumătate de oră, 5 minute, 
atunci, nu. Atunci fugim de răspundere” a 
declarat acesta.

Malvina BÎRSAN

Testarea elevilor în școli întâmpină o nouă 
problemă, frica de răspundere
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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.

30 NOIEMBRIE 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 pen-
tru spălătorie, depozit sau service 
auto. Relaţii la tel : 0744.560.625.
Ofer spre vânzare 1.210 mp teren 
intravilan cu casă bătrânească, 
împomat şi cadastrat, situat în 
apropierea Bisericii Băiculeşti. 
Preţ super-avantajos: 30.000 lei, 
nenegociabil! Tel. 0745.855.460. 
(Ab.)
Vând teren intravilan în supra-
faţă de 2.200 mp, dispunând de 
utilităţi (apă şi curent electric), 
situat în spatele Pensiunii Mara, 
din Băiculeşti-Argeş. Preţ negoci-
abil. 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 îndelungată. 

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 cent-
rală din Curtea de Argeş (Bulevar-
dul 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 într-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 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 produse naturiste. Relaţii la 
0741726915. (r) 
Angajez muncitor necalifi cat în 
domeniul tâmplărie şi mobilier. 
Relaţii la tel. 0749.134.568. (Ab.)

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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ANUNȚ DE INFORMARE S.C. AQUATERM AG 98 S.A.
Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti că, în baza Regulamentului 
propriu al servicului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna 
Băiculeşti, a Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice 
şi agenţi economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 29N/1993, 
a Hotărârii nr. 61/2020 a Consiliului Local Curtea de Argeş, Hotărârilor nr. 21 şi 22/2020 emise de Consiliul 
Local Băiculeşti şi a contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 SA, începând cu luna august 2020, 
în lunile în care nu se declară indexul autocitit sau nu se face citire de regularizare, societatea va 
factura o cantitate de 6,3 mc apă potabilă/lună (şi canal aferent, unde există şi canalizare), urmând ca 
într-un termen de maxim 6 luni să se facă regularizarea consumului.
Cantitatea de 6,3 mc reprezintă cantitatea estimată de apă potabilă consumată de către o persoană într-o 
lună, potrivit normativului 29N/1993, iar măsura vine în sprijinul utilizatorilor care nu-şi declară lunar indexul 
şi care la regularizare constată că au de plată o cantitate foarte mare.
Reamintim abonaţilor care locuiesc la bloc că, potrivit contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A., 
au obligaţia de a declara lunar indexul apometrelor. Indexul autocitit se poate declara de luni până vineri, 
de la 07.30 la 17.30, atât la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr. 4, telefonic, la următoarele 
numere de telefon: 0725.444.111; 0725.777.444 sau prin e-mail, la următoarea adresă: aquaterm@xnet.ro.
Informăm abonaţii care locuiesc la case că pot comunica lunar indexul autocitit în aceeaşi modalitate ca şi 
abonaţii de la blocuri.
Plata facturilor se poate face astfel:

 Numerar, la casieria S.C. AQUATERM AG 98 S.R.L.;
 Online, în conturile:

- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, BRD;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, Banca Transilvania.

Director general, Claudia Mihăilescu

ANUNȚ
COMUNA VALEA IAȘULUI (PRIMĂRIA COMUNEI VALEA IAȘULUI), cod 

fi scal 4121986, cu sediul în Com. Valea lașului, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, tel/fax. 0248/724.411, e-mail: pri-
maria_viasului@yahoo.com, solicită de la Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, aviz de gospodă-
rire a apelor pentru proiectul: „EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VALEA 
IAȘULUI”, jud. Argeș. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu 
modifi cările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta PRIMĂRIA VALEA IAȘULUI la sediul 
acesteia. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la adresa 
menționată după data apariției anunțului în ziar, în termen de 15 zile.

COMUNA VALEA IAȘULUI, 
PRIMAR Enescu Cristian

S.C. AQUATERM AG’ 98 S.A CURTEA DE ARGEȘ

scoate la concurs postul de - ÎNGRIJITOR CLĂDIRI - 
1 post vacant

Condiții specifi ce de ocupare a postului:
- studii medii;
- să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, au-

tocontrol;
- să aibă calități psihice necesare: spirit de observație, viteză de reacție, rezistență la oboseală, 

răbdare;
- capacitate de organizare a locului de muncă.
Dosarul va fi  depus la Biroul Resurse Umane până la data de 24.11.2021
(inclusiv).
Detalii suplimentare pe site -ul societății www.aquatermag98.ro, la numărul de telefon 0248/721936 sau 

la Biroul Resurse Umane din cadrul societății.

ANUNȚ
Privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă pe picior - producția anului 

2021
1. Organizatorul licitației. COMUNA DOMNEȘTI, cu sediul în comu-

na Domnești, strada Constantin 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, județul Argeș, Sala de Ședințe Consiliu Local, etaj 1;
4. Tipul licitației: Licitație publică cu STRIGARE;
5. Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor „Regulamen-

tului de valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier pro-
prietate 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 documen-

tația pentru preselecția și înscrierea la licitație: 09.12.2021, 
ora 16.00;

8. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pen-
tru 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 picior oferit de licita-
ție 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 Primăriei 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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Zilele trecute s-au împlinit 

34 de ani de la revolta anticomu-
nistă a braşovenilor, muncitori şi 
studenţi, şi nici măcar acum nu 
s-a afl at cine sunt cei vinovaţi 
de infracţiuni contra umanităţii. 
Revolta de la Braşov din 1987 a 
fost o acţiune de protest împotriva 
politicilor economice şi sociale 
impuse de Nicolae Ceauşescu. Se 
pare că primele proteste au înce-
put pe 14 noiembrie 1987, la Se-
cţia 440 „Matriţe” a întreprinderii 
de autocamioane “Steagul Roşu”. 
Era zi de salariu, iar muncitorii au 
primit doar jumătate din bani. Pe 
fl uturaşii de salariu, în dreptul ru-
bricii „Reţineri” era scris cuvân-
tul „social”. Fără să fi e organizaţi 
dinainte, muncitorii au decis să 
nu mai lucreze, iar schimbul de 
noapte nici nu a pornit utilajele. Oamenii au încercat să obţină răs-
punsuri de la conducerea întreprinderii, însă şeful de secţie i-a tratat 
cu dispreţ şi a anunţat conducerea administrativă despre întreruperea 
lucrului abia la ora 5 dimineaţa. La 07.00 au sosit şi muncitorii din 
schimbul I, aşa că starea de agitaţie şi protestele s-au amplifi cat. An-
gajaţii au spart geamurile sediului administrativ al uzinei, iar în jurul 
orei 08.00, aproape 4.000 de muncitori erau adunaţi la porţile aces-
teia. Au luat hotărârea să meargă la sediul Comitetului Judeţean al 
PCR, ca să se facă ascultaţi. La ieşirea din întreprindere, majoritatea 
protestatarilor au ezitat şi s-au retras, iar coloana care porneşte spre 
Consiliul Judeţean al P.C.R. era alcătuită din aproximativ 400 de oa-
meni. Ajungând în centrul oraşului, coloanei de manifestanţi i s-au 
alăturat mii de muncitori de la fabrica “Tractorul 
Braşov”, fabrica „Hidromecanica”, elevi, stude-
nţi şi alţi locuitori. Din acel moment, protestul 
s-a transformat într-unul politic, iar oamenii au 
susţinut ulterior că ar fi  scandat sloganuri precum 
„Jos Ceauşescu!”, „Jos comunismul!”, „Jos dic-
tatura!” sau „Jos tiranul!”. Deja în timpul marşu-
lui, printre manifestanţi s-au infi ltrat membri ai 
Securităţii deghizaţi în muncitori, rolul lor fi ind 
acela de a observa şi de a reţine fi guri. La sosirea 
serii, forţele de Securitate şi armata au înconjurat 
zona centrală a oraşului şi au împrăştiat prin forţă 
revolta. Au fost folosite inclusiv gaze lacrimoge-
ne, câini şi maşini blindate. Deşi nu există date 
că cineva ar fi  fost ucis, circa 300 de protestatari 
au fost arestaţi. Totuşi, deoarece regimul ceauşist 
a ales să trateze protestele ca pe „cazuri izolate 
de huliganism”, sentinţele nu au depăşit trei ani 
de închisoare fără privare de libertate, o sentinţă 
relativ moderată în codul penal comunist. Insta-
nţa a cerut însă executarea pedepselor la locul 
de muncă şi deportarea din oraş a celor condam-
naţi. În a doua zi de proteste, la întreprinderea 
„Steagul Roşu” se organizează o adunare la care 
sunt convocaţi toţi muncitorii rămaşi. În stilul tipic al şedinţelor co-
muniste, participanţii la manifestaţie sunt catalogaţi „huligani” cu 
„intenţii criminale”. Se cere „pedeapsa maximă” pentru acest „grup 
criminal”, „inclusiv  pedeapsa capitală”. Încep primele arestări. Pes-
te 193 de persoane vor fi  cercetate în legătură cu manifestaţia din 15 
noiembrie. Anchetele se desfăşoară la Braşov şi apoi la Bucureşti. 
În 22 noiembrie 1987 – un grup de 3 studenţi de la Facultatea de 
Silvicultură din Braşov – Cătălin Bia, Lucian Silaghi, Horea Şerban 
– protestează contra arestării muncitorilor de la „Steagu Roşu.” Sunt 
imediat arestaţi şi anchetaţi. Sunt exmatriculaţi din facultate şi tri-
mişi în oraşele natale unde sunt angajaţi ca muncitori necalifi caţi. Pe 
30 noiembrie 1987 se termină urmărirea penală a participanţilor la 

mişcarea din 15 noiembrie. 61 de persoane sunt trimise în judecată 
pentru „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice”. 
Pe 3 decembrie, cei 61 de inculpaţi primesc condamnări între 6 luni 
şi 3 ani închisoare, pedepsele urmând a fi  executate prin muncă co-
recţională. Pedepsele au însumat 91 de ani şi jumătate. Doi dintre 
inculpaţi au mai primit încă 1 an de închisoare pentru încercarea de 
fugă în Iugoslavia, 26 au fost condamnaţi la executarea prin mun-
că corecţională. Ceilalţi au fost condamnaţi la 2 ani cu suspendare, 
însă şi ei au fost transferaţi fi ecare la alt loc de muncă în oraşe cât 
mai îndepărtate. Penitenţele voiau să arate umanismul, clemenţa şi 
bunăvoinţa dictatorului. Abia după 1989 cei condamnaţi s-au putut 
întoarce acasă. Mişcarea de la Braşov a prefi gurat începutul sfârşi-

tului.   
Procurorii încă nu au fi nalizat Dosarul „Braşov 1987“. Institutul 

de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Ro-
mânesc a făcut o sesizare penală pe acest subiect încă din anul 2007, 
la puţin timp după înfi inţarea sa. Soluţia neînceperii urmării penale 
a fost dată în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare, la 1 fe-
bruarie 2014, a noului Cod Penal şi a Codului de Procedură Penală, 
potrivit cărora faptele sesizate de experţii IICCMER nu mai sunt 
prescriptibile. Însă, ca urmare a schimbării încadrării şi recunoaşterii 
caracterului imprescriptibil al crimelor împotriva umanităţii, au pu-
tut să aibă loc şi procesele la adresa foştilor comandanţi de puşcării 
comuniste şi să se ancheteze Dosarul Braşov 1987... 

Mircia Chelaru: 
„Acei oameni au 
fost semnatarii 
documentului de 
identitate al demnității 
unui popor cu vocația 
libertății și a refuzului 
umilințelor!”

Legat de acest eveniment extrem de 
important pentru istoria neamului nostru, 
în 15 noiembrie, Generalul (r) prof. dr. 
Mircia Chelaru, deputat din partea AUR, 
ales în Circumscripţia 3 Argeş, a susţinut 
în Parlament cel de-al 17-lea discurs al 
său. Ca de fi ecare dată, alocuţiunea dom-
niei sale a fost apreciată şi aplaudată de 
auditoriu.  

„Distinşi colegi parlamentari,
Dragi concetăţeni,
Pentru că se uită la noi, probabil - şi nu probabil, ci în mod 

sigur - foarte multe conştiinţe interesate de ce se întâmplă aici! 
Este lăudabil că în această zi Camera Deputaţilor a acceptat să 
rememoreze ceea ce s-a întâmplat - unora li se pare foarte mult 
timp în urmă, dar altora parcă mai ieri. Vorbim despre istorie şi 
memorie. Din păcate, memoria colectivă trece repede peste ceea 

ce se consumă şi n-o marchează atât de mult, 
ceea ce nu este cazul acestui eveniment. Unii 
dintre dumneavoastră poate nici nu eraţi năs-
cuţi atunci, însă a vorbi despre marea mişcare 
de conştiinţă naţională a acelora din noiembrie 
1987 doar ca despre o revoltă, ca urmare a, hai 
să spunem, opresiunilor, lipsurilor, nevoilor şi a 
altor asemenea tipuri de explicaţii, mi se pare 
insufi cient şi păgubos. Vă vorbeşte un om care a 
urmărit evenimentele, cum se spune astăzi, live, 
adică pe viu. Am trăit asemenea lucruri, cu du-
rere în sufl et.

Domnule Andronache, 70%, unii spun mai 
mult, din cei care au ieşit în stradă erau toţi an-
gajaţi în uzinele producătoare de materiale pen-
tru armata română.

Să ştiţi că aveau comenzi. Şi n-aş vrea să se 
creadă că acei oameni s-au ridicat doar pentru 
că le era frig sau din când în când li se dădea 
câte o ciozvârtă în plus la pachetul pe cartelă. 
Pentru mine, acei oameni au fost semnatarii 
documentului de identitate al demnităţii unui 
popor cu vocaţia libertăţii şi a refuzului umili-
nţelor. Acesta e poporul român!

Şi astăzi, a rememora acel moment, trebuie să însemne şi 
un avertisment al zilei. Acestui popor pentru care libertatea este 
mai presus decât însăşi viaţa - <<Mai bine morţi în luptă decât 
sclavi să fi m iarăşi în vechiul nost’ pământ>> nu este o frază 
aruncată în vânt - Mircea Sevaciuc. Trebuie să-l amintim aici pe 
Mircea Sevaciuc, unul dintre liderii Mişcării. A plecat dintre noi 
în tristeţe, pentru că idealurile pentru care ieşiseră au fost văzu-
te sub ochii lui, pierdute. Braşovul este şi locul în care revolta a 
fost sublimă prin sacrifi ciu. Şi e bine tot astăzi să îl amintim pe 
Liviu Babeş. L-aţi uitat cumva? Cel ce a coborât pârtia în fl ă-
cări, spunând - <<Moarte dictatorului!>> Îmi pun întrebarea, 
cine mai coboară pârtia în fl ăcări, spunând <<Moarte dictatu-
rilor!>>?

Pentru mine, Braşovul este inima frântă, dar în acelaşi timp 
pulsarul de identitate naţională a românilor, acolo unde, la Cris-
tian, mulţi ani în urmă - iar s-a uitat - a poposit Mihai-Voievod 
Viteazul, dându-le o lecţie celor care nu respectau drepturile ro-
mânilor din Şchei.

Dragii mei,
Niciun regim nu este etern, mai ales atunci când omul este 

călcat pe sufl et. Braşovul a arătat că, atunci când drepturile 
unei naţiuni, dar mai ales ale celor care percep şi conştientizează 
valoarea acestei naţiuni, <<ultimul resort în dictatură sau în ori-
ce altă formă de asuprire este insurgenţa>> - Grigore Geamănu, 
<<Tratat de drept internaţional>>, Geneva, 1953.

Dragii mei,
Vă rugăm să învăţăm din lecţiile istoriei şi să nu le punem 

în paralel, ci să le acroşăm de aşa natură încât niciodată popo-
rul acesta să nu mai se simtă nici umilit, nici călcat pe sufl et, 
nici batjocorit în ceea ce priveşte dreptul lui la propria alegere. 
Lecţia de învăţat astăzi este aceea că, dacă nu ţinem de popor, 
dragii mei, rătăcim calea, cum spunea Simion Bărnuţiu. Hai-
deţi să ne găsim calea întorcându-ne mereu la vrerea, nevoile 
şi voinţa lui!

Vă mulţumesc.”
Luana ARSENE

Deputatul Chelaru Mircia: „Brașovul este inima frântă, dar în același 
timp pulsarul de identitate națională a românilor!”


