
   Anul XXII,    nr. 5558  Joi, 3 martie 2022  8 pagini  1 leu
C O T I D I A N U L  I N D E P E N D E N T  D E  I N F O R M A R E  Ș I  A T I T U D I N E  A L  Z O N E I  C U R T E A  D E  A R G E Ș

Fondat în 6 Decembrie 1999

Autoturism Autoturism 
răsturnat, răsturnat, 
în în 
localitatea localitatea 
TigveniTigveni PAG.  3

Societate de pază 
și protecție angajează:

1. Agenți de securitate (femei 
și bărbați) 

2. Servanți/Pompieri
- Condiții salariale și de muncă foar-

te bune; 
- Obiectivul este în Curtea de Argeș.

Condiții de angajare: atestat/ne-
atestat profesional; studii minime - 10 
clase; să locuiasca la cel puțin 25-30 
km de Curtea de Argeș.

Telefon: 0720.108.100
Sunați doar dacă îndepliniți 

condițiile și sunteți interesați!

Deputatul Chelaru Mircia: Deputatul Chelaru Mircia: 
„Războaie fac politicienii „Războaie fac politicienii 
care ratează șansa de a care ratează șansa de a 
păstra pacea!” păstra pacea!” 
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scaune/posturi frizerie/coafor, post manichiură-pedichiură, 
pat pentru epilat, pensat, micropigmentare sau aplicare gene. 

Mai multe detalii la 0741.080.266.

De la 01.03.2022 se dau spre închiriere:
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ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE 
ÎN COMUNA MUȘĂTEȘTI!ÎN COMUNA MUȘĂTEȘTI!

NOI INFORMAȚII DESPRE PROGRESUL NOI INFORMAȚII DESPRE PROGRESUL 
AUTOSTRĂZII PITEȘTI-SIBIU - AUTOSTRĂZII PITEȘTI-SIBIU - 
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Debutul primăverii, Debutul primăverii, 
celebrat la Școala celebrat la Școala 
Gimnazială Albeștii Gimnazială Albeștii 
de Argeșde Argeș

PAG.  4

PAG. 4

Mărțișorul, sărbătorit Mărțișorul, sărbătorit 
creativ la D.A.S.creativ la D.A.S.
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Reper istoric
Ziua mondială a scriitorilor este aniversată în toată lumea la 3 martie. A fost introdusă pentru 
prima dată în 1986 de către English Pen Club. Treptat, acest club a evoluat într-o asociaţie 
mondială a scriitorilor şi jurnaliştilor și în prezent este cea mai veche organizaţie de apărare 
a drepturilor omului şi literară din lume. Clubul Internaţional Pen (în limba engleză „Pen” este 
acronimul de la poet-eseist-romancier - n.red.) a fost înfi inţat la Londra în 1921, pentru a promova 
prietenia şi sprijinul intelectual printre scriitorii de pe mapamond. Chiar dacă acronimul asociaţiei 
face referire la poeţi, eseişti şi romancieri, sunt incluşi scriitori ai tuturor formelor literare, jurnalişti 
şi istorici. Ideea realizării acestei organizaţii aparţine scriitoarei britanice Catherine Amy Dawson Scott şi primului preşedinte al acesteia, John 
Galsworthy.

EXPRESia zilei
„Curajul nu este, pur şi simplu, una din virtuţi, ci forma pe care o ia 
fi ecare virtute când e pusă la încercare.” C.S. Lewis [n. 29 noiembrie 
1898, Belfast, Regatul Unit - d. 22 noiembrie 1963, Oxford, Regatul Unit. 
A fost un scriitor și cadru universitar britanic, cunoscut pentru scrierile 
sale despre literatura medievală, apologiile creștine, lucrările de critică și 
romanele de fi cțiune, în special ciclul narativ pentru copii „Cronicile din 
Narnia”. Lewis a fost bun prieten cu John Ronald Reuel Tolkien, autorul 
celebrului roman „Stăpânul inelelor”. Amândoi au fost profesori de literatură 
la Universitatea din Oxford și sufl etul grupului literar the Inklings.]

Zilele trecute, o tânără care-și are originile în co-
muna Mușătești, a făcut o postare pe un site de sociali-
zare în care cerea sprijinul pentru a organiza o acțiune 
de ecologizare în localitate. 

„Dragi consăteni, cu mai bine de 12 ani în urmă 
mă afl am exact în același loc, cu exact același scop: să 
fac cunoscută problema deșeurilor aruncate pe prun-
dul râului. La cei 10 ani ai mei, am decis să trimit 
fotografi ile la un concurs pe tema ecologiei, sperând 
în naivitatea mea că așa pot atrage atenția oamenilor.

Dupa 12 ani, poate la fel de naivă, mă rezum la 
a vă lăsa pozele dumneavoastră, aici, în sat. Pentru că 
cine este mai responsabil pentru propriul gunoi, daca 
nu chiar noi, cei care îl aruncăm, cei care nu aruncăm, 
dar vedem, și cei care suntem în pozitia de a lua mă-
suri serioase? Dacă înainte eram deranjată de câteva 
ambalaje, acum am avut impresia că am ajuns la groa-
pa de gunoi. Păcat... noi încă mai puteam merge la 
scăldat, dar puținii copii care au mai rămas prin sate 
probabil nu o să mai aibă șansa asta.

E rușinos și frustrant că nu se ia nicio măsură, cu atât mai mult cu 
cât știu că mulți dintre noi nu vedem imaginile acestea pentru prima 
dată... Propun ca prundul să fi e curățat de o echipă de voluntari (oameni 
doritori din comună sau o echipă specializată) și ca autoritățile locale 

să ia măsuri serioase în vederea combaterii acestei 
probleme. Postarea ne privește pe toți și sper să treze-
ască măcar puțin interesul cetățenilor pentru această 
situație rușinoasă...”, a fost mesajul transmis de către 
Irina Onea. 

Imediat a apărut și răspunsul din partea autorită-
ților locale, care au asigurat-o pe tânăra inițiatoare cu 
spirit civic de toată susținerea. 

„Ne alăturăm demersului tinerei și ambițioasei 
noastre consătene, Irina Onea, de a ecologiza, atât la 
Vâlsănești, cat și la Valea Faurului malurile Râului 
Vâlsan, acolo, unde, din păcate, au fost aruncate gu-
noaie în cantități însemnate.

Acțiunea va avea loc sâmbăta și duminica aceas-
ta, 5-6 martie, începând cu ora 11.00, locațiile pentru 
întâlnirea celor care doresc să participe urmând a fi : 
Podul de pe DC 218 la Vâlsănești și Biserica de la 
Valea Faurului. Vom participa și noi cu echipe la ac-
țiunea de strângerea a deșeurilor și vom asigura su-

portul logistic prin saci menajeri pentru colectare și utilaj propriu pentru 
transport într-o locație adecvată, de unde deșeurile să poată fi  preluate de 
operatorii autorizați. Pentru început vor fi  colectate deșeurile din plastic, 
urmând ca cele rezultate din demolări să fi e luate cu utilajele proprii. 
Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care doresc să participe. Dorim să 

prevenim acest fenomen al depozitării necontrolate de deșeuri în zona 
Râului Vâlsan,  altor pâraie, terenuri agricole sau vegetație forestieră, 
prin îmbunătățirea sistemului de supraveghere video (vom achiziționa și 
monta mai multe de camere de supraveghere, inclusiv pe timpul nopții) 
în intersecții și principalele artere rutiere și vom intensifi ca acțiunile de 
patrulă nocturnă.

Facem apel către toți cetățenii care surprind persoane care arun-
că deșeuri să ne anunțe imediat pe noi sau organele de poliție pentru a 
aplica sancțiuni contravenționale. Vă mulțumim pentru implicare!”, a 
susținut conducerea Primăriei Mușătești. 

Luana ARSENE

Acțiuni de ecologizare în comuna Mușătești!

Președintele României a făcut declarații de pre-
să după ședința Consiliului Superior de Apărare a 
Țării. Pe ordinea de zi s-au afl at situația din Ucraina 
și gestionarea fl uxul de migranți.

„Suntem cu toții indignați de atacul brutal al 
Rusiei împotriva unui stat suveran și independent și 
nu putem accepta ca harta Europei să fi e redesenată 
prin violență. Deplângem pierderile de vieți ome-
nești cauzate de un confl ict militar fără sens, de ne-
conceput în urmă cu doar câteva zile. Un lucru este 
însă evident: indiferent de deznodământul acțiunii 
militare, există deja un învingător - poporul ucrai-
nean, care a devenit simbolul luptei pentru liberta-
te, simbolul rezistenței împotriva unui invadator. 
Eroismul și curajul ucrainenilor inspiră. Agresiunea 

rusă a generat o reacție de unitate și solidaritate fără 
precedent a întregii lumi democratice, a arătat coezi-
unea și capacitatea membrilor NATO de a reacționa 
împreună, de a rămâne fermi împotriva unui agre-
sor care riscă să destabilizeze climatul de securitate 
global. În același timp, Uniunea Europeană demon-
strează din nou că este o mare familie, că împreună 
suntem mai puternici și că putem găsi soluții chiar 
și în cele mai întunecate momente. Apartenența Ro-
mâniei la aceste două structuri, Alianța Nord-Atlan-
tică și Uniunea Europeană, dublată de Parteneriatul 
Strategic foarte solid cu Statele Unite ale Americii 
reprezintă fără îndoială cel mai mare câștig al nostru 
din ultimii 30 de ani. 

România a fost implicată substanțial și rămâne, 

în toate deciziile care s-au luat, un aliat. Acționea-
ză permanent pentru a oferi sprijin Ucrainei și ce-
tățenilor săi care caută refugiu în țara noastră. Le 
mulțumesc tuturor românilor care sprijină eforturile 
consistente ale autorităților centrale și locale pentru 
gestionarea situației refugiaților intrați pe teritoriul 
țării noastre. Astăzi (n.r. marți) am decis în CSAT 
o serie de măsuri după cum urmează. Am decis să 
intensifi căm la nivel bilateral și aliat demersuri-
le pentru consolidarea semnifi cativă a posturii de 
descurajare și apărare pe Flancul Estic în perioada 
imediat următoare, prin dislocarea de forțe aliate și 
prin constituirea accelerată a Grupului de Luptă din 
România”, a declarat Iohannis.

Malvina BÎRSAN

Klaus Iohannis: „Nu putem accepta ca harta Europei să fi e 
redesenată prin violență”

De Ziua Mărțișorului, Centrul pentru Recre-
erea pensionarilor din cadrul Direcției de Asis-
tență Socială Curtea de Ageș (director, Mariana 
Moise) a întâmpinat primăvara oferind cu drag 
câte un mărțișor benefi ciarelor. „În felul acesta, 
simbolul renașterii a fost readus în peisajul vieții 
de zi cu zi, cultivând speranța pentru mai bine”, a 
spus Mariana Moise. Totodată, benefi ciarii Cen-
trului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități 
„Sfantul Justinian” afl at în structura D.A.S. au 
confecţionat cu multă atenţie şi dăruire, în cadrul 
atelierului de creație, mărţişoare pe care le-au 
oferit tuturor doamnelor din instituție. „Ne-am 
dorit să-i implicăm în acestă sesiune de lucru, ca 
să le stârnim imaginația și, în același timp, intere-
sul pentru tradiții”, a mai spus aceasta.

Cristina MINCU

Mărțișorul, sărbătorit creativ la D.A.S.
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FAPT DIVERS

Colonelul doctor Valeriu Gheorghiţă a preluat, începând cu 1 
martie, funcţia de manager al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. dr. 
Agrippa Ionescu”, informează Serviciul Român de Informaţii. El pă-
răsește astfel funcția de șef al CNCAV. Potrivit unui comunicat de 
presă transmis miercuri de SRI, Valeriu Gheorghiţă va pune în aplica-
re un plan managerial destinat creşterii „constante” a calităţii actului 
medical pentru întreaga comunitate deservită de unitatea medicală. 
Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Târgu Mureş, domeniul Medicină Generală (militară), cu specia-
lizarea „Boli infecţioase”. Cea mai mare parte a carierei a profesat la 
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, 
precum şi în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Dr. Carol 
Davila” din Bucureşti, precizează SRI. În ultimii doi ani, se menţio-
nează în document, el s-a implicat în combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 în România, precum şi în campania naţională de vacci-
nare, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional de Coordonare 
a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2.

“Am fost deosebit de onorat de responsabilitatea și încrederea 
acordate odată cu desemnarea mea în calitatea de președinte al Comi-
tetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare împotriva 
COVID-19. Alături de echipa pe care am construit-o în această peri-
oadă, m-am implicat cu toată priceperea și expertiza profesională în 
tot ceea ce a însemnat organizarea integrată a campaniei de vaccinare, 
de la facilitățile de stocare, rețeaua de distribuție, centrele de vacci-
nare fi xe și mobile, programarea, platformele de informare și comu-
nicare, până la procedurile și intrucțiunile care au asigurat coerența 
procesului de vaccinare. Am avut câteva repere importante în toată 
activitatea de până acum: buna-credință, transparența, onestitatea, 
echilibrul, deschiderea spre dialog și comunicare cu toți cei implicați 
în implementarea strategiei de vaccinare, empatie și înțelegere față de 
ezitările și preocupările oamenilor.

Implementarea unui proces de vaccinare la scară largă, branșat 
pe specifi cul și cultura comunităților, a însemnat mai mult decât o 
provocare, a fost în mod real un proces continuu de cunoaștere, și 
identifi care a problemelor, dar mai ales de găsirea soluțiilor practice 
și efi ciente! În ultimă instanță ne-am dorit să eliminăm cât mai mul-
te bariere birocratice și logistice, iar populația să aibă acces simplu 
la vaccinare! Am avut plăcerea să lucrez în acestă echipă cu experți 
din domeniile logistic, medical, științifi c și comunicare. Sunt oameni 
deosebiți, care au înțeles importanța momentului și le mulțumesc pe 
această cale. Împreună cu ei am depășit toate provocările logistice, 
momentele de maximă difi cultate și am luat deciziile în interesul să-
nătății publice!

Campania de vaccinare a presupus un efort comun din partea 
tuturor instituțiilor implicate în gestionarea acestui amplu proces și 
doresc să le adresez mulțumiri, pe această cale, pentru implicarea 

și sprijinul oferite. Gândurile mele se îndreaptă și către colegii din 
sistemul medical care au alocat consistente resurse de timp și multă 
dedicare pentru ca vaccinarea în centrele deschise la nivel național să 
se deruleze în cele mai bune condiții, într-un mediu favorabil și sigur.

Rezultatele înregistrate în tot acest timp au confi rmat lecția soli-
darității, iar benefi ciile parteneriatelor derulate cu instituții publice și 
private interne și internaționale, cu societatea civilă, cu organizațiile 
nonguvernamentale, au reprezentat un element extrem de important 
în creșterea accesibilității și calității serviciilor de vaccinare. De ase-
menea, mulțumesc tuturor voluntarilor care au fost și de această dată 
în sprijinul sistemului medical și al populației, precum și celor de 
acasă, cetățenilor, care în tot acest timp ne-au fost parteneri, ne-au 
susținut și au înțeles mesajele noastre. Fiecare persoană care a ales să 
se vaccineze, fi ecare viață salvată ne-a motivat și a reprezentat pen-
tru noi un pas înainte, un pas către normalitate. În egală măsură, aș 
vrea să mulțumesc colegilor mei din Spitalul Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr Carol Davila” alături de care m-am format pro-
fesional.

De astăzi, parcursul meu profesional atinge o altă etapă. O etapă 
care mă onoreaza, dar care mă și responsabilizează, în egală măsură. 
Numirea mea în funcția de comandant al Spitalului Clinic de Urge-
nţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ deschide un alt drum al provocărilor, 
însă împreună cu întreaga echipă de conducere și personalul medical 
vom duce mai departe tradiția acestei unități medicale de renume.

Cu sentimentul datoriei împlinite, pășesc cu încredere pe acest 
nou drum și vă asigur că voi purta mereu în sufl et jurământul rostit 
sub drapel, mereu în slujba semenilor, mereu în slujba celor afl ați 
în suferință! Îi urez succes dlui secretar de stat Dr. Andrei Baciu în 
perioada următoare și-l asigur de tot sprijinul meu profesional! Vă 
mulțumesc tuturor!” este mesajul transmis de dr. Valeriu Gheorghiță 
pe contul Ro Vaccinare.

Luana ARSENE

Valeriu Gheorghiță a preluat conducerea 
Spitalului Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa 
Ionescu” al SRI

Limba română este plină de formulări care fac comunicarea mai 
picantă. Unele dintre ele au fost împrumutate de la alte civilizații, în 
timp ce altele au fost create pe planul nostru mioritic. O expresie auten-
tic românească este „La plăcinte înainte, la război înapoi!”. Aceasta este 
folosită și pe timp de pace și pe timp de război. În ce context a apărut? 
Se pare că prima dată ar fi  fost folosită acum mai bine de 100 de ani și 
și-a păstrat semnifi cația originală. Proverbul a fost folosit pentru pri-
ma dată de Ion Creangă, în opera literară intitulată „Povestea lui Harap 
Alb“. Lucrare a fost scrisă în 1877, anul în care a avut loc „Războiul de 
Independență al României”, fi ind considerată o capodoperă a scriitoru-
lui din Humulești.

Povestea se învârte în jurul personajului principal Harap Alb, care 
este supus la tot felul de încercări pentru a-și dovedi curajul și înțelepci-

unea. Băiatul era fi ul cel mic al Craiului, care 
mai avea doi băieți.

La un moment dat, cei doi feciori mai 
mari ai Craiului sunt supuși unei încercări 
pentru a dovedi puterea și istețimea, însă nu 
se ridică la așteptările tatălui lor, care excla-
mă: „La plăcinte înainte, la război înapoi!” Expresia se referă la faptul 
că atunci când sunt benefi cii toată lumea se înghesuie, însă atunci când 
sunt probleme, de exemplu un război, toți bat în retragere. Trebuie pre-
cizat că fi ul lui Ion Creangă, Constantin, a luptat în Războiul de Inde-
pendență la doar 17 ani. Povestitorul a încercat prin diferite relații să îl 
aducă acasă. Așadar, opera literară din acel an nu este o întâmplare, iar 
citatele pot fi  considerate o parte din trăirile scriitorului.

Originile expresiei „La plăcinte înainte, la război înapoi!”

Autoturism răsturnat, în localitatea 
Tigveni
Ieri dimineață, în jurul orei 08.00, agenții din cadrul Poliției Mu-

nicipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre 
producerea unui accident rutier, în urma căruia o mașină s-a răsturnat în 
localitatea Tigveni.

Din verifi cările preliminare efectuate de aceștia, s-a stabilit că un 
tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Sălătrucu, în timp ce conducea 
un autoturism pe DN 73C, din direcția Tigveni către Curtea de Argeș, în 
împrejurări ce vor fi  stabilite în urma cercetărilor, ar fi  pierdut controlul 
volanului, răsturnându-se, în afara părții carosabile, peste un gard.

În urma accidentului, un bărbat de 28 de ani, pasager în mașină, a 
fost rănit și transportat la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultând că nu a consumat alcool. În cauză, va fi  întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar 
verifi cările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care eveni-
mentul s-a petrecut.

LUANA ARSENE

Amenzi de mii de lei pe drumurile 
din județul nostru
În ultimele zile, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Argeş şi cei de 

la structurile rutiere municipale şi orăşeneşti au continuat acţiunile pen-
tru prevenirea evenimentelor rutiere, precum şi pentru conştientizarea de 
către șoferi a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de 
circulaţie.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate aproape 150 de 
sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Totodată au fost 
reținute, în vederea suspendării dreptului de circulație, 8 permise de con-
ducere și au fost retrase 5 certifi cate de înmatriculare. „Recomandăm tu-
turor conducătorilor auto să circule preventiv, adaptând permanent viteza 
la condițiile meteo și cele rutiere, în special în condiții de carosabil umed 
sau vizibilitate îngreunată”, au transmis oamenii legii argeșeni.

MALVINA BÎRSAN

Argeșenii, campioni la delicte silvice
Zilele trecute, polițiștii argeșeni, împreună cu reprezentanții Gărzii 

Forestiere Ploiești – Biroul Garda Forestieră Județeană Argeș, sau specia-
liști silvici, au acționat pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice 
pe raza de competență, ocazie cu care au depistat opt bărbați, cu vârste 
cuprinse între 25 și 47 de ani, care transportau material lemnos cu atelaje 
sau autoutilitare, fără a deține documente de proveniență sau însoțire a 
transportului de material lemnos sau cu documente completate necores-
punzător.

În urma evaluării de către specialiști, s-a constatat că cei în cauză 
transportau cantitatea totală de aproximativ 5 mc de material lemnos. Ca 
urmare a verifi cărilor, au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, în 
valoare totală de 10.000 de lei, conform Legii 171/2010, iar materialul 
lemnos a fost confi scat și predat reprezentanților ocoalelor silvice com-
petente teritorial.

MALVINA BÎRSAN

Tribunalul Internațional de la Haga va organiza audieri publice 
începând de săptămâna viitoare, cu privire la acuzațiile de genocid 
în Ucraina, potrivit CNN.

Într-o declarație, instituția a spus că luni și marți vor avea loc 
audieri publice cu privire la „cazul privind acuzațiile de genocid 
conform Convenției pentru prevenirea și pedepsirea crimei de ge-
nocid (Ucraina împotriva Federației Ruse)”.

În cererea sa de inițiere a procedurii împotriva Rusiei, Ucraina 
a spus că Rusia a „pretins în mod fals că au avut loc acte de geno-
cid” în regiunile separatiste Lugansk și Donețk, adăugând că Rusia 
a declarat și implementat ulterior o „operațiune militară specială” 
împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat de presă anterior al 
Tribunalului.

Ucraina a negat aceste afi rmații în cererea sa și a acuzat Rusia 
că „planifi că acte de genocid” în țară, potrivit comunicatului de pre-
să. Audierile vor avea loc la Palatul Păcii din Haga, sediul Curții, și 
vor fi  dedicate cererii Ucrainei de indicare a măsurilor provizorii, se 

arată în comunicat. În acest sens, președintele Tribunalul Interna-
țional de la Haga, judecătorul Joan E. Donoghue, a trimis „o comu-
nicare urgentă” ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

În comunicarea Tribunalului se spunea: „Am onoarea să mă 
refer la Cererea de indicare a măsurilor provizorii depusă în cadrul 
procedurii inițiate de Ucraina împotriva Federației Ruse la 26 fe-
bruarie 2022. Acționând în conformitate cu articolul 74, alineatul 
4, din Regulamentul Curții, prin prezenta atrag atenția Federației 
Ruse asupra necesității de a acționa astfel încât să permită oricărei 
ordonanțe pe care Curtea o poate pronunța cu privire la cererea de 
măsuri provizorii să-și producă efectele corespunzătoare”.

Tribunalul Internațional de la Haga a declarat marți că, având 
în vedere pandemia de Covid-19, audierile de săptămâna viitoare 
vor avea loc într-un format hibrid. Acesta a spus că unii membri ai 
Curții vor participa la procedurile în persoană, în Sala Mare a Jus-
tiției, în timp ce alții vor participa de la distanță prin legătură video.

Malvina BÎRSAN

Tribunalul Internațional de la Haga 
începe audierile împotriva Rusiei pentru acuzații de genocid
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Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a 

publicat marţi noi imagini de pe şantierul Autostră-
zii Piteşti - Sibiu, secţiunea 1 Sibiu-Boiţa. Potrivit 
acestuia, constructorul este mobilizat şi lucrează la 
structuri şi la terasamente, acolo unde terenul permite 
în aceste zile.

„Un altfel de Mărţişor: cum evoluează 
lucrările pe Autostrada Piteşti - Sibiu! Secţi-
unea 1 Sibiu-Boiţa: 13,7 km. 

Constructorul este mobilizat şi lucrează la struc-
turi şi la terasamente, acolo unde terenul permite în 
aceste zile. Termenul de fi nalizare a lucrărilor este 
luna aprilie 2023”, a transmis ofi cialul pe pagina sa de 
socializare.  Săptămâna trecută, Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 

a anunţat că stadiul fi zic al lucrărilor pe secţiunea 1 
Sibiu - Boiţa a Autostrăzii Piteşti - Sibiu a ajuns la 
61,65%. Tot atunci, Compania a publicat şi o serie de 
imagini de la faţa locului.   Lucrările de construcţie 
pe lotul 1 Sibiu - Boiţa au fost demarate ofi cial în 
primăvara anului 2020, iar ordinul de începere a fost 
emis pe 30 martie. Contractul de proiectare şi exe-
cuţie pentru acest lot, cu o valoare de 612.647.863,28 
lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, 
între CNAIR şi compania Porr Construct SRL. Potri-
vit prevederilor contractului a fost stabilită o perioadă 
de 12 luni pentru proiectare, 36 de luni perioada de 
execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioada de gara-
nţie. Autostrada A1 Sibiu - Piteşti se va conecta cu 
DN 7/Valea Oltului la Boiţa, printr-un sens giratoriu. 
Contractul pentru lotul 2, Boiţa - Cornetu, a fost sem-

nat cu asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS - 
Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - fi rme care au 
în palmares şi Aeroportul Istanbul, printre cele mai 
mari din lume. 

Începute la 1 septembrie 2021, și lucrările la 
tronsonul 5 (Curtea de Argeş-Piteşti) al Autostrăzii 
Piteşti - Sibiu avansează constant. Pe YouTube a 
fost postată la 28 februarie o spectaculoasă fi lmare 
făcută cu drona, unde se poate vedea stadiul actual 
al lucrărilor la tronsonul 5, în lungime de peste 30 
de kilometri.

În fi lmare se pot vedea destule porţiuni pe care 
lucrările au avansat, precum și zeci de utilaje, o 
parte din traseul deja conturat  şi staţiile de beton şi 
asfalt amplasate pe şantierul din comuna argeşeană 

Merişani, la aproximativ un kilometru de drumul 
Piteşti-Curtea de Argeş. În următoarele săptămâni 
vor începe lucrările la terasamente. Amintim că tron-
sonul 5 Curtea de Argeş-Piteşti are o lungime totală 
de 30,35 kilometri. Contractul pentru acest tronson 
a fost semnat în urmă cu aproape doi ani, pe 11 mai 
2020, ofertantul declarat câştigător fi ind compania 
italiană Astaldi. Valoarea contractului se ridică la 
suma de 1,7 miliarde de lei fără TVA, fi nanţarea fi -
ind asigurată din fonduri europene nerambursabile. 
Termenul de realizare a tronsonului cinci al viitoarei 
autostrăzi Piteşti - Sibiu este de 48 de luni. În cazul 
în care nu intervin probleme, tronsonul cinci ar trebui 
să fi e fi nalizat în septembrie 2025. Stadiul actual al 
lucrărilor începute acum şase luni este de peste 10%.

Cristina MINCU

Noi informații despre progresul Autostrăzii Pitești-Sibiu - secțiunile 1 și 5Noi informații despre progresul Autostrăzii Pitești-Sibiu - secțiunile 1 și 5

Primăvara este unul dintre cele mai așteptate 
anotimpuri ale anului. După o iarnă geroasă și mo-
horâtă, căldura blândă și parfumul simbolic al zambi-
lelor marchează începutul unei noi etape, una îmbel-
șugată unde totul revine la viață. În România, startul 

primăverii este simbolizat de Mărțișor, un mic obiect 
de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fi r alb 
și unul roșu, care apare în tradiția noastră, dar și a 
unor populații învecinate. Împreună cu mărțișorul se 
oferă adesea și fl ori timpurii de primăvară, cea mai 
reprezentativă fi ind ghiocelul. 

În toată țara, oamenii s-au pregătit pentru a ce-
lebra noul anotimp, cumpărând și dăruind aceste 
simboluri gingașe doamnelor și domnișoarelor. La 
Biblioteca CDI de la Școala Gimnazială Albeștii de 
Argeș, elevii și cadrele didactice au desfășurat acti-
vități dedicate zilei de 1 Martie, în cadrul proiectu-
lui „Mitologie românească - Obiceiuri și tradiții de 
Mărțișor”.

Originile mărțișorului nu sunt cunoscute exact, 
dar prezența sa, atât la români, cât și la bulgari (sub 
numele de Martenița) este considerată ca fi ind dato-
rată substratului comun daco-tracic, anterior romani-
zării la primii și slavizării la ultimii, deși legendele 
populare îi dau alte origini. În mitologia modernă a 
bulgarilor mărțișorul ar fi  legat de întemeierea primu-
lui lor hanat la Dunăre, în anul 681, dar numele latin 
indică altceva. 

Se mai consideră, de asemenea, că sărbătoarea 
mărțișorului a apărut pe vremea Imperiului Roman, 
când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, 
în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul război-

ului, ci și al fertilității și vegetației. Dualitatea este 
remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând 
pace, iar roșu - război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 
martie până la începutul secolului al XVIII-lea.

Copiii de la Școala Gimnazială Albeștii de Ar-
geș au avut parte de o lecție specială dedicată aces-
tei sărbători și au învățat despre originile ei, dar și 
despre legendele care s-au născut odată cu începerea 
primăverii, cea mai cunoscută fi ind cea a Babei Do-
chia, unul dintre cele mai importante personaje din 
mitologia românească. În credința populară se spune 
că primele zile ale lunii martie sunt numite babe. În 
România există obiceiul ca între 1 și 9 martie fi ecare 
om să-și aleagă câte o zi, adică o „babă”, care îi va 
arăta cum va fi  anul respectiv pentru el, în funcţie de 
vreme.

Elevii au vizionat clipuri educative, și-au luat 
notițe și au pregătit o expoziție cu texte, numită „1 
Martie - Legenda Mărțișorului”. La fi nal, nu a lipsit 
„Mărțișorul literaturii române” al lui Ion Creangă, 
fi ind amintit cu bucurie și emoție: „Aşa era mama 
în vremea copilăriei mele, plină de minunăţii, pe cât 
mi-aduc aminte: şi-mi aduc bine aminte, căci braţele 
ei m-au legănat când îi sugeam ţâţa cea dulce şi mă 
alintam la sânu-i, gângurind şi uitându-mă în ochi-i 
cu drag! Şi sânge din sângele ei şi carne din carnea 
ei am împrumutat, şi a vorbi de la dânsa am învăţat. 

Iar înţelepciunea de la Dumnezeu, când vine vremea 
de a pricepe omul ce-i bine şi ce-i rău.” (Amintiri din 
copilărie). De la această primăvară, cu toții își doresc 
aceleași lucruri: pace, liniște și belșug cât cuprinde.

Malvina BÎRSAN

Debutul primăverii, sărbătorit la Școala Gimnazială Albeștii de ArgeșDebutul primăverii, sărbătorit la Școala Gimnazială Albeștii de Argeș
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Ca urmare a discuțiilor purtate de reprezentanții Crucii Roșii Ro-
mâne și președintele Consiliului Județean Suceava cu guvernatorul 
regiunii Cernăuți din Ucraina, Serghii Osaciuk, în Vama Siret au fost 
stabilite detaliile privind accesul unui convoi umanitar care a pornit de 
la pavilionul Romexpo București - intrarea D.

Sprijinul constă în 6 TIR-uri cu 150 de tone de produse de maxi-
mă necesitate: alimente de bază greu perisabile - mălai, făină de grâu, 
zahăr, ulei, orez, conserve, paste făinoase, compot, sucuri pentru copii, 
cereale, produse instant (supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi ); 
produse îngrijire bebeluși și copii: scutece de unică folosință, șervețele 
umede; pături, perne, lenjerii de pat, lanterne, generatoare electrice, ba-
terii; produse de igienă personală: pastă și periuțe de dinți, absorbante, 
șampon, gel de duș, hârtie igienică; materiale sanitare: seringi, ace și 
dezinfectant.

„Umanitatea nu are granițe”, lansată de Crucea Roșie 
Română în sprijinul populației civile sever afectate. 

Astfel, 5 din cele 6 camioane din cadrul convoiului umanitar sunt 
susținute prin contribuția eMAG, ce constă în alimente, materiale sani-
tare și de primă necesitate în valoare de 550.000 de lei.

În plus, clienții eMAG și Tazz pot efectua donații direct din cele 
două platforme, iar valoarea unei donații începe de la 5 lei. Din fonduri-
le rezultate din donațiile efectuate pe cele două platforme, Crucea Roșie 
Română va achiziționa necesarul de hrană și produse sanitare pentru 
populația civilă ucraineană.

Situația tragică din Ucraina va avea consecințe devastatoare asupra 
populației civile și va duce la distrugerea pe scară largă a obiectivelor 
civile, cum ar fi  instalațiile de apă și electricitate, precum și la deplasări 
în masă, traume, separarea familiilor și dispariții de persoane. Sute de 

mii de oameni care locuiesc aproape de zona de contact se 
confruntă în mod regulat cu lipsa accesului la alimente, apă 
și electricitate. Aceasta este realitatea lor zilnică de aproape 
opt ani de violență continuă care acum îi determină să fugă 
din calea războiului.

Prioritatea Crucii Roșii Române este de a ajuta popu-
lația civilă care va ajunge pe teritoriul României, dar și de 
a-i ajuta pe cei afl ați în nevoie în Ucraina. Oamenii prinși în 
mijlocul acestor evenimente au nevoie să fi e sprijiniți și pro-
tejați. Astfel, încă de la debutul atacurilor asupra Ucrainei, 
Crucea Roșie Română a lansat apelul umanitar „Umanitatea 
nu are granițe“, venind în ajutorul populației afectate de răz-
boi prin toate mijloacele de care dispune. Voluntarii Crucii 
Roșii Române sunt prezenți în mai multe puncte de intrare în 
țară, oferind ajutor populației civile ucrainene care ajunge pe 
teritoriul României. În plus, poporul ucrainean care nu a reu-
șit să fugă din calea războiului va fi  ajutat prin transporturi 
umanitare trimise din țara noastră pentru sprijinirea Crucii 
Roșii din Ucraina.

În continuare, persoanele care doresc să ajute o pot face prin:

• DONAȚII ONLINE pe site-ul www.crucearosie.ro

• DONAȚII PRIN SMS, la numărul 8825, cu textul UMANITATE 
(donații în valoare de 2 euro în toate rețelele de telefonie mobilă).

• DONAȚII prin platforma Revolut

• DONAȚII DE ALIMENTE GREU PERISABILE în magazinele 
Carrefour, Mega Image și Cora prin programul Banca de Alimente.

• DONAȚII ÎN CONTURILE campaniei deschise la BRD Agenția 
Piața Romană:

RO76BRDE410SV07590484100 (Lei)

RO12BRDE410SV31714694100 (Euro)

RO88BRDE410SV36413794100 (USD)

Conform H.G. 557 din 2016, Crucea Roșie Română este o organi-
zație umanitară cu rol de sprijin secundar în asigurarea cazării persoa-
nelor evacuate sau refugiate, asigurarea apei potabile și hranei pentru 
persoanele afectate sau evacuate, asigurarea și distribuirea ajutoarelor, 
organizarea primirii și distribuției ajutoarelor umanitare de urgență.

Cristina MINCU

Crucea Roșie Română a trimis primul convoi 
cu ajutoare umanitare la Cernăuți, Ucraina

Instituția Prefectului a informat că, potrivit 
datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Pu-
blică, situația epidemiologică din județul nostru se 

prezintă astfel: incidența pe ultimele 14 zile -  6,72 
(luni 7,42); internați la ATI - 20 (luni 20) și în spital 
- 326 (luni 351); diagnosticați pozitiv - 72.119 (luni 

71.987); cazuri nou confi rmate, în ulti-
mele zile - 132 (luni 77); decese - 1.954 
(luni 1.949); teste RT-PCR efectuate în 
spitalele publice în ultimele zile - 104 
(luni 126) și rapide (antigen) - 785 (luni 
368); persoane complet vaccinate - 
237.487 (luni 237.429).

Datele despre incidența pe locali-
tăți, prezentate sub forma unei hărți in-
teractive sau prin grafi ce, precum și alte 
informații utile despre situația epidemi-
ologică și despre măsurile de preveni-
re a răspândirii virusului Sars-CoV-2, 
sunt disponibile accesând site-ul: http://
www.covidarges.ro.

Malvina BÎRSAN

Situația epidemiologică din Argeș Situația epidemiologică din Argeș 
este sub controleste sub control

Alina Niță este, începând 
cu 1 martie, noul director ge-
neral al RAR. Face parte din 
echipa Registrului Auto Român 
de 7 ani, iar în ultimii doi a fost 
director economic. De profesie 
economist, e determinată să-și 
concentreze acțiunile de ma-
nagement asupra digitalizării, 
debirocratizării și gestionării 
instituției din punct de vedere 
economic, într-un context difi -
cil, generat de acutizarea pro-
blemelor din piața auto. „Sunt 
adepta comunicării transpa-
rente și a identifi cării soluțiilor 
aplicabile cu celeritate. Mă voi 
implica activ, împreună cu cole-
gii mei experimentați din zona 
tehnică, pentru ca Registrul 

Auto Român să garanteze 
prin toate pârghiile creș-
terea siguranței în trafi c. 
După 7 ani în RAR, știu ce 
așteptări au oamenii care ne 
trec pragul și nu voi ezita să 
dovedesc că respectul pen-
tru clienți, profesionalismul 
angajaților și calitatea acti-
vităților prestate sunt o nor-
malitate. Despre toate proi-
ectele care îmi vor defi ni 
mandatul de director gene-
ral vă voi informa constant. 
Până atunci, vă doresc o 
primăvară plină de speran-
ță!” a fost mesajul noului 
manager al instituției.

Malvina BÎRSAN

Cine a preluat conducerea 
Registrului Auto Român
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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!

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 operatorului 
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. 
Curtea 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 serviciile de salubritate constituie titlu executoriu, conform 

art. 42 alin (6’) din Legea nr. 51/2006.

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.
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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 lim-
ita de proprietate. Pretabil pentru casă de locuit, dar şi pentru 
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 suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de util-
ităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din 
Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. 
de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, situat pe strada Banu 
Mărăcine din Curtea de Argeş. Relaţii la telefon: 0727.460.144
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 
centrală din Curtea 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 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 bicicletă PEGAS nouă, nefolosită, cu 40% reducere faţă de 
preţul pieţii (600 de lei în loc de 1.000 de lei). Relaţii la tel. nr. 
0248/726.283. (Ab.).

PIERDERI

Pierdut act PFA Tița Daniela, CUI 21023040, seria A, no. 30496. Se 
declară nul.(Ch. 009489/22.02.2022)

Societate de pază și protecție angajează:
1. Agenți de securitate (femei și bărbați) 
2. Servanți/Pompieri
- Condiții salariale și de muncă foarte bune; 
- Obiectivul este în Curtea de Argeș.
Condiții de angajare: atestat/neatestat profesional; 

studii minime - 10 clase; să locuiasca la cel puțin 25-30 km 
de Curtea de Argeș.

Telefon: 0756.135.709
Sunați doar dacă îndepliniți condițiile și sunteți 

interesați!

Societate comercială din Curtea de Argeș, 
zona Confarg, angajează 

muncitori califi cați/necalifi cați, pentru brode-
rie. Se oferă salarizare motivantă și condiții bune 
de lucru. (8 ore/zi, 5zile/săptămână). Constituie 

avantaj experiența în domeniul croitoriei. 
Relații la telefon: 0724.210.711. 

(ch. 009486/14.02.2022)

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!
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ECONOMISIȚI TIMP ȘI BANI ABONÂNDU-VĂ
la orice poștaș sau ofi ciu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe 
șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.

ARGES EXPRES

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

ARGEȘ EXPRES - cotidianul omului 

informat, care valorează cât doi!

ABONAȚI-VĂ la orice poștaș sau ofi ciu poștal 
din țară și veți economisi timp și bani!

Costurile sunt la îndemâna oricui: 
 15 lei - 1 lună;  42 lei - 3 luni; 
 80 lei - 6 luni;  150 lei - 12 luni!

S.C.  AQUATERM  AG’ 98  S.A CURTEA  DE  ARGEȘ
scoate la concurs un post vacant de – CASIER CITITOR APOMETRE

Condiții specifi ce de ocupare a postului:
- studii medii – liceu, cu diplomă de bacalaureat;
- curs operator calculator, constituie avantaj;
- vârsta peste 21 de ani;
- experiență în facturare – încasare, constituie avantaj;
- aptitudini  și deprinderi necesare: de calcul, lucrul practic cu numerar;
- abilități în utilizarea calculatorului (cunoștințe de operare PC);
- cunoștințe foarte bune în utilizarea programului de calcul tabelar EXCEL; 
- persoană organizată, responsabilă și rezistentă la stres;
- persoană cu spirit de observație, atenție distributivă;
- persoană cu abilități de comunicare și lucru în echipă, adaptare dinamică la  

sarcini de lucru și la situații noi
Dosarul  va fi  depus la Biroul Resurse Umane până la data de  08.03.2022 (in-

clusiv).
Detalii suplimentare pe site -ul societății www.aquatermag98.ro,  la numărul de  

telefon  0248/721936  sau  la Biroul Resurse Umane din cadrul  societății.

ANUNȚ 
SOCIETATEA COMERCIALĂ APĂ CANAL VALEA DOAMNEI 

SRL- COMUNA DOMNEȘTI, SAT DOMNEȘTI, STR. C-TIN BRÂNCOVEANU, 
NR. 2A, JUDEȚUL ARGEȘ, în conformitate cu prevederile regulamentului 
de organizare şi desfaşurare a concursurilor, scoate la CONCURS, pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a următorului post:

1. Un post de INSTALATOR, nivel studii medii, aprobat prin Hot. AGA 
nr. 4/15.01.2020

Concursul va consta în interviu, probă practică, probă scrisă şi va avea 
următorul calendar:

• Până la dată de 10.03.2022, ora 14.00, depunerea dosarelor de con-
curs;

•  În data de 14.03.2022, până la ora 11.00, selecția de dosare şi afi şarea 
rezultatelor;

• La data de 15.03.2022, până la ora 14.00, depunerea contestațiilor la 
selecția dosarelor depuse;

• La data de 16.03.2022, soluționarea contestațiilor la selecția de dosa-
re şi afi şarea rezultatelor;

• La data de 21.03.2022, ora 10.00, va avea loc proba scrisă şi proba 
practică și afi şarea rezultatelor;

• În data de 22.03.2022, până la ora 14.00, depunerea contestațiilor la 
proba scrisă;

• În data de 23.03.2022, soluţionarea contestațiilor şi afi şarea rezultate-
lor;

• În data de 24.03.2022, ora 10.00 va avea loc proba de interviu;
• În data de 28.03.2022, până la ora 14.00, depunerea contestațiilor la 

proba de interviu;
•  În data de 29.03.2022, soluționarea contestațiilor la proba de interviu, 

validarea şi afi şarea rezultatele fi nale.
Condiții de participare:

• Şcoala profesională de specialitate sau certifi cat de califi care/certifi -
cat de competențe în meseria de instalator apă canal/instalator instalații 
tehnico-sanitare și de gaze;

• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu 
şi deplasare în teren;

• Constituie un avantaj deținerea permisului de conducere, categoria B.
Bibliografi a, tematică, condițiile de participare, actele necesare înscrierii la 
concurs şi documentele necesare sunt afi șate la avizier.

Relații suplimentare la Directorul societății, telefon nr. 0754.434.592, 
persoană de contact dl. Danciu lulian Cătălin.
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ACTUALITATE - PUBLICITATE8
”Nu cred că Rusia sovietică doreşte război. Ceea ce 

vrea ea sunt roadele războiului”, spunea Winston Chur-
chill (n. 30 noiembrie 1874 – d. 24 ianuarie 1965), unul din-
tre marii oameni politici ai secolului XX, ofi țer în Armata 
Britanică, prim-ministru al Marii Britanii în două man-
date (1940-1945) și (1951-1955), istoric, scriitor și artist. 
Și-a condus ţara la victoria din al doilea razboi mondial, 
impotriva Germaniei naziste.

Rădăcinile confl ictului dintre Rusia şi Ucraina sunt 
adânci, iar în esenţă, Moscova nu acceptă independenţa 
Kievului. Tensiunile dintre cele două state au o istorie care 
ajunge până în Evul Mediu. Rădăcinile ambelor ţări sunt 
comune şi se regăsesc în aşa-numita Rusie Kieveană, mo-
tiv pentru care preşedintele Vladimir Putin se referă de-
seori la „un singur popor”. În realitate, drumurile celor 
două naţiuni au fost secole la rând separate şi s-au dezvol-
tat două limbi şi două culturi - înrudite şi totuşi diferite. 

Făcând parte din Parlamentul României și având în spate 
o onorabilă carieră militară, fi ind şef al Statului Major al Ar-
matei Române în anii 2000, gen. (r) prof. dr. deputat Mircia 
Chelaru a fost invitat la TVR Iași pentru a discuta pe mar-
ginea celui mai arzător subiect al momentului: Războiul din 
Ucraina. Realizatorul Dan Trofi n, l-a avut invitat în studio pe 
istoricul Cătălin Turliuc, specialist în teoria și istoria relațiilor 
internaționale, iar intervențiile deputatului Chelaru au avut loc 
prin intermediul Skype. 

Întrebat cum apreciază că se desfășoară acest război, ge-
neralul (r) Chelaru a răspuns astfel: „Am să revin puțin la 
determinismul social, și să știți că nimic nu este întâmplător. 
Noi vedem acum desfășurându-se latura sau, dacă vreți, fi zi-
onomia violentă a acestui război. Război atipic, diplomatic, 
cel descris de diferite alte școli ca fi ind un război al nervilor, 

psihologic... Acest tip de confl ict, armat deschis, este rezul-
tatul neputințelor politice care nu au putut să evite ceea ce 
vedem acum. Pentru că, războaie fac politicienii care ratează 
șansa de a păstra pacea! Generalii sunt obligați să le ducă, iar 
națiunile să le suporte. Ce vedeți dumneavoastră este o formă 
canibală, un fratricid care se desfășoară sub ochii noștri fo-
losindu-se motivul unei operațiuni militare speciale. Da, nu 
este un război distructiv de masă, nu se mai folosesc valuri 
după valuri de lovituri, așa cum am fost noi învățați și cum s-a 
cunoscut în istoria și teoria artei militare, ci este unul punc-
tiform, corespunzător și nivelului de tehnologie chirurgicală 

la care s-a ajuns. Indiferent pe ce latură ne-am afl a, că sunt 7 
orașe mari încercuite, că se face război cu lovituri chirurgica-
le... este un eșec al civilizației moderne de a menține starea 
de pace. Apocalipticii războiului fac din acesta un mare bus-
siness, pentru că războiul este un bussiness pentru părțile care 
introduc lumea în război, dar nu are niciun rost să ne adresăm 
telespectatorilor cu diverse cunoștințe de hipertehnică, ce tip 
de rachete s-au folosit, etc. Este o rușine a secolului 21, a ci-
vilizației europene care este făcătoare de civilizație a lumii, 
dar în același timp constat că este și sursa marilor crime. Toate 
războaiele mondiale au pornit de aici, ca urmare a coliziunii 
de interese a celor mari”. 

Făcând referire la fosta sa carieră militară, jurnalistul Dan 
Trofi n l-a întrebat pe deputatul Chelaru dacă armata rusă s-a 

poticnit cumva și dacă poate explica ce se întâmplă exact, din 
perspectiva unui fost militar. „Ar fi  trebuit să am planurile în 
față sau să am acea abilitate extraordinară, paranormală, de a 
intra în mintea inamicului sau în capul lui Putin și a generali-
lor săi... dar după cum s-au derulat evenimentele, este clar că 
a fost concepută ca o acțiune de tip fulger, în ideea că atacând 
pe 3 direcții diferite, într-un fel sunt văzute acum obiectivele 
de la sud, altfel văd atacul dinspre nord către Kiev și legarea 
integrală a sudului cu regiunea Donbas care însemna o reface-
re a dispozitivului strategic de sud pentru protecția viitoare a 
Crimeei. Cert este că au contat pe o rezistență simbolică, pe o 
supremație tehnologică sufi cientă, pentru că se știe foarte bine 
că armata rusă, într-o perioadă de aproximativ 20 de ani a ac-
cesat la armamente de o înaltă tehnologie și net superioare din 
punct de vedere a puterii de foc. Raportul de forțe nu mi-a fost 
destul de liniștitor în cazul în care în 3-4 zile voiau să rezolve 
problema, iar modul de operare a celor 3 medii: aer, terestru 
și aeropurtat, în opinia mea a fost cât se poate de stângaci 
gândit, fără a lua în calcul că nepredarea Kievului va duce la 
declanșarea rezistenței și a luptei de gherilă urbană. Ori asta 
este boală lungă. Toate armatele care au intrat în această pla-
să, capcană, au pierdut lupta. Declanșarea acestei solidarități 
<<spontane>> și sprijinul masiv cu armament similar compa-
tibil, alte tipuri de ajutoare militare de înaltă clasă este indirect 
o implicare în acest confl ict al statelor membre NATO. Ori, 
dacă a spus că trece la alerta de descurajare și submarinele se 
ridică la suprafață în postura de lansare a rachetelor, e o formă 
prin care atenționează că, <<dacă mai continuați așa, s-ar pu-
tea să escaladăm războiul la un alt nivel>>. Asta am citit eu, 
o altă formă de manifestare a descurajării colective. Nu știu 
cât de mult vor lua în calcul liderii acelora care sprijină acum 
Ucraina. Eu am îndoieli că o fac din dragoste pentru ucrai-
nenei. Aici sunt interesele superioare dincolo, transcend...”, a 
explicat deputatul AUR, Mircia Chelaru.  

„Înspre ce ne îndreptăm în acest confl ict?”, a fost ultima 
întrebare a realizatorului, adresată gen. (r) prof. dr. Chelaru. 
„ Foarte simplu. Ceea ce și-au și dorit de la început. Cam de 
trei zile trebuia să se întâmple lucrul acesta: venirea la masa 
tratativelor. Se pare că lucrul acesta a fost acceptat - ați văzut 
că s-au împlinit solicitările rușilor. Sper să nu se escaladeze pe 
mai departe. Domnul Turliuc a și spus despre statul compozit, 
Ucraina. Neschimbarea frontierelor prin forță. Sunt îngrijorat 
și sunt cu ochii pe frontiera de răsărit a românității. Și neîncăl-
carea princiipilor!”, a conchis deputatul Mircia Chelaru. 

Luana ARSENE

Deputatul Chelaru Mircia: „Războaie fac politicienii care ratează șansa Deputatul Chelaru Mircia: „Războaie fac politicienii care ratează șansa 

de a păstra pacea!” de a păstra pacea!” 

Deputat Chelaru Mircia - 

Gânduri și urări la început de primăvară 
„Primăvara este o permanentă așteptare. O așteptare a naturii, a vieții, de 

a reveni în cele mai frumoase culori. În acest moment, în care noi celebrăm și 
începutul anului ancestral dacic, transmitem din adâncul sufletelor noastre, așa 
cum îmi place mie să spun - din toate cele 4 cămăruțe ale inimii - această trăire 
de bucurie. Dumnezeu să vă însoțească în pace, cu gând luminat, cu tot ceea ce 
vă îmbucură împrejurul vostru: copii, părinți, soți, iubiți, iubite. Așadar, această 
clipă trăiți-o în plinătatea frumuseții sufletului vostru, așa cum sunt frumoase 
florile pe care le dăruiesc simbolic tuturor celor la care ajunge acest mesaj. La 
mulți ani, viață!”

Gen. (r) prof. dr. deputat Mircia Chelaru


