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SC NORTHMETAL SRL
cu peste 20 de ani de experiență 
în industria de componente auto 

angajează:
 INGINER - studii superioare tehnice, 

cu atributii de proiectare si dezvoltare produs 
- post de debutant

 INGINER - studii superioare tehnice,  
cu atributii (specialist) in domeniul SSM - 
post de debutant

 ELECTRICIENI de intretinere si re-
paratii

 LACATUSI  MECANICI
 SUDORI
 SCULERI - MATRITERI
 STRUNGARI 
 FREZORI
 VOPSITORI

Oferim:
- Salariu de baza competitiv si alte avantaje mate-

riale;
- Tichete de masa in valoare de 20 lei/zi (~ 420 lei/

luna);
- Prime substantiale  de Paste, de Craciun si de Va-

canta;
- Plata dubla pentru orele suplimentare si de wee-

kend;
- Alte bonusuri materiale si drepturi conform con-

tractului;
- Concediu de odihna pana la 32 zile/an in functie de 

vechime in munca;
- Echipament de protecție și de lucru, materiale igie-

nico-sanitare, masti de protectie, s.a.;
- Respectarea integrală a Contractului Colectiv de 

Munca la nivelul unitatii si a legislației muncii.
Relatii la sediul societatii - Curtea de Arges, Str. Valea  

Iasului, nr. 150 sau la telefon 0248724052 / 0752333619.
C.V. – urile se pot depune la: 

email angela.andrei@gic.ro,  sau direct la sediu.
Va asteptam in echipa noastra! 

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!

Bărbat din Bărbat din 
Curtea de Curtea de 
Argeș, prins Argeș, prins 
băut la volanbăut la volan
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DEPUTATUL DE ARGEȘ, DEPUTATUL DE ARGEȘ, 
CHELARU MIRCIA, A OFERIT SOLUȚII CHELARU MIRCIA, A OFERIT SOLUȚII 

PENTRU CRIZA ENERGETICĂ, ÎNCĂ DIN PENTRU CRIZA ENERGETICĂ, ÎNCĂ DIN 
OCTOMBRIE 2021!OCTOMBRIE 2021!

Bătrână înmormântată prin Bătrână înmormântată prin 
grija DAS Curtea de Argeșgrija DAS Curtea de Argeș
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CNAIR a semnat contractul CNAIR a semnat contractul 
pentru construcția Secțiunii pentru construcția Secțiunii 

2 a autostrăzii Sibiu-Pitești 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești 
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Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că prima 
secțiune din tronsonul autostrăzii care va traversa Carpații intră în linie 
dreaptă. CNAIR a semnat contractul în valoare de aproape 1 miliard de 
euro (4,250 miliarde lei, fără TVA) pentru Secțiunea 2 a autostrăzii Sibi-
u-Pitești. Finanțarea este asigurată din fonduri europene. Cu o lungime 
de 31,33 km, Secțiunea Boița-Cornetu trebuie fi nalizată în anul 2027. 
Asocierea de antreprenori turci are la dispoziție 18 luni pentru proiectare 
și 50 de luni pentru execuție.

Pe traseul acestei secțiuni care face parte din coridorul 4 Pan-Euro-

pean vor fi  construite: 49 de poduri și viaducte; 7 tuneluri 
cu lungimi cuprinse între 250 m și 1.590 m (lungime totală 
de 4.920 m); un ecoduct pentru mamifere mari în zona lo-
calității Lazaret; panouri fonoabsorbante în zonele în care 
traseul trece în apropiere de localități sau de arii protejate; 
aliniamente de arbori în dreptul localităților, pentru reține-
rea poluanților atmosferici.

Malvina BÎRSAN

CNAIR a semnat contractul pentru construcția 
Secțiunii 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești 

Reper istoric
9 februarie 1929 - S-a încheiat, la Moscova, între URSS, România, Letonia și Estonia un 
acord prin care statele semnatare se obligau să pună în aplicare Pactul Briand-Kellogg, 
de renunțare la război ca instrument de politică națională, încă înainte de ratifi carea lui 
de către toate statele. Peste 10 ani, Rusia invada Finlanda, Estonia, Letonia, Polonia, 
Basarabia. Pactul a fost propus de Aristide Briand, ministrul de externe al Franței și 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace, ca un tratat bilateral între Franța și Statele Unite 
ale Americii, prin care se scotea în afara legii folosirea războiului pentru rezolvarea 
problemelor dintre cele două țări. Briand a considerat că o asemenea inițiativă avea să 
încălzească relațiile răcite dintre foștii aliați și, mult mai important, avea să asigure o viitoare alianță a SUA cu Franța într-un eventual 
nou război european.

EXPRESia zilei
„Aşa-zisa corectitudine politică nu legiferează toleranţa, ci doar organizează ura.” 
Jacques Martin Barzun [n. 30 noiembrie 1907, Créteil, Franța - d. 25 octombrie 2012, 
San Antonio, Texas, Statele Unite. A fost un istoric franco-american cunoscut pentru 
studiile sale despre istoria ideilor și istoria culturală. El a scris despre o gamă largă de 
subiecte, inclusiv baseball, romane de mister și muzică clasică și a fost, de asemenea, 
cunoscut ca fi lozof al educației. Numeroasele sale articole și cărți - începând din 1932 și 
continuând pentru restul secolului - au căutat să ajute studenții, cercetătorii și scriitorii. 
Nu vedea nimic nepotrivit în tratarea celor mai înalte subiecte și apoi îndreptarea către 
sarcina mai obișnuită de a le spune studenților să evite jargonul și clișeele și de a-i sfătui 
despre citate și note de subsol. A scris întotdeauna clar și atent; era învățat și erudit, dar niciodată intimidant, și 
adesea amuzant, cu o cantitate inepuizabilă de anecdote. A trăit 104 ani.]

Compania Naţională Poşta Română anunţă ex-
tinderea portofoliului de produse şi demarează proce-
sul de achiziţionare a 3.000 de cutii poştale digitale. 
Investiţia face parte din strategia investiţională de 
modernizare şi digitalizare a operatorului poştal, cu 
fi nanţare externă de 40 milioane de euro.

Cutiile poştale urmează să fi e amplasate atât în 
ofi ciile Poştei Române cu acces non-stop, cât şi în 
alte ofi cii poştale şi zone strategice de interes de pe 
teritoriul ţării, astfel încât să fi e accesibile pentru uti-
lizare de către toţi clienţii şi fi rmele de curierat.

„Investiţia în aceste cutii poştale digitale şi, de 
asemenea, în liniile automate de sortare face parte 
dintr-un proiect pe care îl avem în plan pentru dezvol-
tarea companiei, în benefi ciul clienţilor noştri. Acesta 
este doar punctul de plecare, urmând să derulăm şi 
alte investiţii menite să îmbunătăţească experienţa 
clienţilor cu Poşta Română şi să ajute la extinderea 
companiei, atât în România, cât şi în străinătate”, a 
declarat Valentin Ştefan, directorul general al CNPR.

În paralel cu acest proiect, Poşta Română va 
dezvolta o reţea de livrare pick-up/drop-off pentru 
magazinele online. „Acest serviciu nou este conce-
put ca urmare a creşterii comerţului electronic şi va 

oferi o altă opţiune de livrare consumatorilor fi nali 
care cumpără online, fi ind disponibil în peste 3.000 
de locaţii, ofi cii poştale şi zone strategice de interes.

Investiţia în Sisteme de Sortare Automatizată va 
contribui la reducerea timpului de tranzit pentru tran-
sportul coletelor în România şi face parte din stra-
tegia de modernizare a Poştei Române. Aceste noi 
proiecte vor fi  susţinute de o echipă de consultanţă 
externă condusă de Gian Sharp, care, în calitate de 
fost CEO al DHL România şi Cargus, are o expe-
rienţă semnifi cativă pe piaţa internă de curierat”, se 
arată în comunicat.

Poşta Română este cel mai mare operator naţio-
nal din domeniul serviciilor poştale şi se afl ă în pro-
prietatea statului român, reprezentat de Ministerul 
Cercetării Inovării şi Digitalizării (93,52%) şi Fon-
dul Proprietatea (6,48%). Compania deţine o reţea 
de peste 5.600 de subunităţi poştale la nivel naţional 
şi distribuie, săptămânal, mai mult 11 milioane de 
trimiteri poştale. Peste 19 milioane de locuitori be-
nefi ciază de serviciile Poştei Române, iar peste 7,5 
milioane de adrese sunt acoperite de reţeaua poştală 
proprie.

Cristina MINCU

Poșta Română se digitalizează
Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor 

Publici și Personalului Contractual din Admi-
nistrația Publică prin intermediul președintelui 
Cosmin Ionuț Enescu, reprezentând Instituțiile 
Prefectului din 33 de județe ale țării, a declarat 
grevă de avertisment. 

„La această acțiune vor participa 1.500 
salariați prin încetarea colectivă și voluntară 
a lucrului în data de 10 februarie 2022 între 
10.00-11.00 la sediul lnstituției Prefectului 
din județele afi liate. Solicităm modifi carea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice și tre-
cerea personalului angajat în prefecturi din catego-
ria funcțiilor teritoriale în cea a funcțiilor de stat. 
Considerăm că salarizarea personalului din cadrul 
instituțiilor prefectului ar trebui să fi e la nivelul 
funcțiilor publice de stat, având în vedere că insti-
tuția pefectului este un organ de control al activității 
autorităților publice locale și de conducere a servici-
ilor publice deconcentrate. În prezent, un funcționar 
public din instituția prefectului are un salariu mult 
mai mic decât un funcționar public din consiliul 
județean, primării și servicii publice deconcentrate. 
Funcțiile publice din instituțiile prefectului ar trebui 
să fi e asimilate funcțiilor publice de stat, întrucât 

în desfășurarea activității lor, funcționarii publici 
reprezintă și apară interesele statului, fapt prevăzut 
de Constituția României. Sindicatul <<Egalitatea>> 
al Funcționarilor Publici și Personalului Contrac-
tual din Administrația Publică reprezintă Instituțiile 
Prefectului din județele Argeș, Arad, Bacău, Brașov, 
Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Caraș Severin, 
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giur-
giu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ma-
ramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, 
Vaslui și Vrancea”, a transmis sindicatul.

Malvina BÎRSAN

Prefecturile din România intră în grevăPrefecturile din România intră în grevă

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Ad-
ministraţiei a publicat ordinul comun cu Ministerul 

Energiei privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie 
de gaze fi nanţate din Programul Naţional de Investiţii 
„Anghel Saligny”, a anunţat ministrul Dezvoltării, 
Cseke Attila.

„Scopul nostru este să asigurăm acest serviciu de 
bază pentru cetăţenii care nu sunt racordaţi la reţe-
aua de gaze naturale, respectiv modernizarea infras-
tructurii existente. Vom branşa aproximativ 196.000 
de familii la reţeaua de gaze. Pentru reţeaua de apă, 
canal şi drumuri, Ministerul Dezvoltării a primit 
deja cereri de fi nanţare de la 97,5% dintre comune-
le, oraşele, municipiile şi judeţele din România, fapt 
care subliniază nevoia pentru aceste investiţii pe care 
le vom fi nanţa prin Programul Anghel Saligny”, a de-
clarat ministrul Dezvoltării.

De asemenea, a precizat că MDLPA a elaborat, 

încă din luna septembrie 2021, proiectul de ordin co-
mun publicat luni, ale cărui prevederi urmează să fi e 
completate cu anexele privind caracteristicile princi-
pale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor 
de investiţii, şi respectiv indicatorii tehnici specifi ci 
categoriei de investiţii prevăzute în Ordonanţa de ur-
genţă nr.95/2021 care aprobă Programul Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny”, a căror elaborare este în 
atribuţia Ministerului Energiei.

Cseke Attila a amintit că, prin Programul Naţio-
nal de Investiţii „Anghel Saligny”, Guvernul asigură 
o fi nanţare în valoare de 7,5 miliarde de lei pentru 
reabilitarea şi extinderea reţelelor de gaze naturale. 
Potrivit acestuia, programul permite fi nanţarea înfi -
inţării de noi sisteme de distribuţie de gaze naturale, 
extinderea acestora, precum şi modernizarea, prin 

transformarea celor existente în sisteme inteligente 
de distribuţie a gazelor naturale.

‚’După cum este cunoscut, a fost publicat şi ordi-
nul comun privind standardul de cost pentru reţelele 
de gaze, publicat în Monitorul Ofi cial al României nr. 
954/6.10.2021, care este acelaşi cu cel aprobat pentru 
investiţiile din fonduri europene, şi se actualizează 
anual, folosind indicatori statistici diseminaţi de In-
stitutul Naţional de Statistică. Potenţialii benefi ciari 
ai Programului vor putea depune solicitările de fi na-
nţare în termen de 45 de zile de la data publicării, în 
Monitorul Ofi cial, al Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei pentru 
aprobarea Programului «Anghel Saligny», iar selec-
tarea obiectivelor de investiţii se va face conform 
criteriilor stabilite prin aceleaşi norme. Ulterior apro-
bării listelor obiectivelor de investiţii, benefi ciarii vor 
trimite eventualele documente suplimentare necesa-
re, iar după încheierea contractelor de fi nanţare, be-
nefi ciarii pot solicita din partea MDLPA decontarea 
sumelor necesare’’, a adăugat Cseke Attila.

Luana ARSENE

Cseke Attila: ‚’Am publicat ordinul privind dezvoltarea 
rețelelor de gaze prin <<Anghel Saligny>>’’

Casa Națională de Pensii Publice și-a actualizat serviciile electro-
nice, astfel că românii, angajați la stat sau în mediul privat, pot verifi -
ca acum online ce vechime au acumulat în anii de muncă, dar și dacă 
angajatorul le-a plătit contribuțiile pentru pensie. Tot ce trebuie să faci 
este să creezi un cont online pe site-ul CNPP, iar apoi să te interesezi ce 
vechime ai acumulat. Aceasta e prezentată ori ca situație lunară ori ca 
situație fi nanciară.

În acest sens, se completează un formular online care apoi trebuie 
tipărit și prezentat, împreună cu actul de identitate (original și copie), la 
orice casă locală de pensii. Formularul se poate accesa prin în acest link

Pașii pe care trebuie să îi parcurgeți:

1. Primul pas este autentifi carea în contul de utilizator. Apeși pe bu-
tonul „Autentifi care” din colțul din dreapta-sus al site-ului www.cnpp.
ro. Se va deschide o pagină în care vei introduce e-mail-ul și parola pe 
care le-ai setat pentru contul tău, apoi vei apasă pe „Autentifi care”.

2. Odată intrat în cont, vei avea la dispoziție un meniu în partea 
stânga a paginii. În meniu, selectezi „Datele mele din sistemul public 
de pensii”.

3. În acea secțiune, poți alege fi e un document cu stagiile lunare 
de cotizare înregistrate în evidențele CNPP începand cu luna aprilie a 
anului 2001, fi e un document cu stagiile anuale de cotizare. Intri pe stagii 
lunare sau pe stagii anuale și apoi apeși pe „Generează raport actualizat”.

4. Diferența este că în primul fi șier poți vedea situația vechimii lună 
cu lună (zile lucrate, venituri, condiții de muncă, punctaj, angajatorii care 
au cotizat pentru tine, vechime totală de muncă acumulată), din aprilie 
2001 și până în prezent, iar în al doilea poți vedea doar situația anuală 
(fără detalii lunare). Dacă vrei să vezi situația anterioară lunii aprilie 
2001, trebuie selectat „Informații din carnetul de muncă” și apăsat pe 
„Generează raport actualizat”. De ce? Pentru că din aprilie 2001 s-a re-
nunțat la vechile carnete de muncă și s-a trecut la evidența electronică a 
muncii (datele raportate de angajatori prin declarația 112).

5. După ce ai solicitat generarea unui raport actualizat (sau a mai 
multor rapoarte), trebuie să aștepți câteva minute până se generează efec-
tiv în sistem și devine disponibil în contul tău. Când un raport este gata, 
primești un e-mail de notifi care și raportul îl poți descărca, în format 
PDF, din contul de pe site-ul CNPP. Mai precis, te duci înapoi în pagina 
în care ai cerut generarea raportului și vei găsi acolo fi șierul descărcabil.

Luana ARSENE

Afl ă online ce vechime ai în muncă și dacă angajatorul 
ți-a plătit contribuțiile pentru pensie
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FAPT DIVERS

Etapa pe Brigada 2 Vânători de Munte 
„Sarmizegetusa”, s-a desfășurat în perioa-
da 1-4 februarie, în raionul Predeal-Râșnov. 
Competiția a aliniat la start loturile unități-
lor subordonate brigăzii, loturi formate din 
structuri ISR, ce au avut de parcurs proba de 
patrulă și proba de ștafetă. În cadrul probei 
de patrulă, cercetașii au avut de parcurs pe 
schiuri o distanță de 20 de kilometri, cu o dife-
rență de nivel de aproximativ 1.000 de metri, 
rezolvarea momentelor tactice, prin acorda-
rea sprijinului medical unui rănit, topografi e 
militară, comunicații, aruncarea grenadelor 
ofensive la precizie și, la fi nal, tragerea de pre-
cizie, cu armamentul individual din dotare.

Proba de ştafetă a redat executarea unei 
misiuni, în condiţii de efort intens pe un traseu 
de aproximativ 800-1.000 de metri, parcurs 
contratimp de loturile participante. De-a lungul traseului, loturi-
le au avut de rezolvat două momente tactice, respectiv aruncarea 
grenadelor ofensive la distanţă şi precizie.

Clasamentul general a fost următorul: Locul I - Batalionul 

206 Artilerie „General Mihail Lăcătușu”; Locul II - Batalionul 33 
Vânători de Munte „Posada”; Locul III - Batalionul 21 Vânători 
de Munte „General Leonard Mociulschi”.

Malvina BÎRSAN

Militarii din Curtea de Argeș, pe podium 
la „Roza Cercetașului” 

În luna ianuarie, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Sigu-
ranța Alimentelor Argeș a efectua în unitățile de producție și de 
comercializare 215 controale. Au fost verifi cate hipermarketuri, 
supermarketuri, măcelării, abatoare, piețe, ferme, cofetării și ma-
gazine. În aceeași perioadă, pentru neconformitățile constatate, 
consilierii DSVSA Argeș au aplicat 8 amenzi în valoare totală de 
48.200 lei, astfel: 3 de 3.600 lei pentru comercializarea directă că-
tre consumatorul fi nal a produselor alimentare şi a hranei pentru 
animale în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veteri-
nar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare; o sancțiune de 1.200 lei pentru manipularea 
produselor alimentare şi a hranei pentru animale cu încălcarea 
normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 
două amenzi in valoare de 2.400 lei pentru vânzarea sau înstrăina-
rea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în 
proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia 
sanitară veterinară în vigoare; o amendă in valoare de 40.000 lei 
pentru refuzul de a permite accesul inspectorilor autorităţii sani-
tare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în uni-
tăţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa ali-

mentelor sau obstrucţionarea autorităţilor sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor competente de a-şi exercita atribuţi-
ile stabilite prin lege; o amenda de 1.000 lei pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale 
veterinare. „Au fost scoase de la comercializare 13.420 kg produse 
alimentare de origine animală și nonanimală în valoare de 60.390 
lei”, a transmis directorul executiv, Dr. Sorin Sorescu.

Malvina BÎRSAN

DSVSA a scos de la vânzare peste 13 tone de 
produse alimentare

În urmă cu aproximativ două luni, o bătrână fără aparținători a 
fost adusă cu ambulanța la Spitalului Municipal Curtea de Argeș, fi ind 
internată la secția Chirurgie cu o rană la mână și cu multiplele afecțiuni 
medicale. Starea de sănătate a suferindei s-a agravat. Direcția de Asis-
tență Socială a fost solicitată să facă demersurile necesare pentru ca 

pacienta – diag-
nosticată, între 
altele, și cu Al-
zheimer – să fi e 
internată la Uni-
tatea de Asistență 
Medico-Socială 
Șuici. Dosarul a 
fost aprobat, însă 
transferul nu a 
mai avut loc fi -
indcă bătrâna a 
decedat, fi ind în-

mormântată creștinește, zilele 
trecute, de instituțiile publice 
din Orașul Regal. 

Parcursul vieții a făcut ca 
singura fi ică să fi e dată spre 
adopție, legătura s-a pierdut 
și astfel bătrâna a rămas a ni-
mănui pe patul de moarte. În 
cele din urmă, instituțiile sta-
tului au descoperit o nepoată a defunctei, care a ajutat cu achiziționarea 
coșciugului, dar nu a putut participa la ceremonialul de înmormântare.

De pregătirile pentru înhumare s-a ocupat Direcția de Asistență 
Socială, preoții de la Biserica „Sf. Nicolae” au săvârșit slujbele religi-
oase, iar Serviciul Public de Gospodărie Comunală a pus la dispoziție 
un loc de veci  pentru ca bătrâna rămasă singură pe lume să-și doarmă 
somnul eternității în cimitir.  

Luana ARSENE

Bătrână înmormântată prin grija 
DAS Curtea de Argeș

Pentru a fl uidiza comunicarea directă cu consumatorii din toată țara, 
președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ho-
ria Constantinescu, a înfi ințat, începând din 7 februarie 2022, un număr 
special de telefon, folosit exclusiv pentru mesaje în aplicația WhatsApp. 
Numărul este 0790.219.551. „Am înfi ințat acest număr special, care 
se va afl a în permanență la mine, pentru a putea fi  cât mai aproape de 
consumator și a mă putea implica personal în gestionarea situațiilor ur-
gente care pot apărea și care vor fi  semnalate astfel”, a declarat Horia 
Constantinescu.

La acest număr, care nu va folosi funcția de apel video sau cu voce, 
sunt așteptate mesajele scrise și imaginile care să sesizeze nereguli cu 
caracter de urgență în raport cu respectarea drepturilor consumatorilor, 
de pe întreg cuprinsul țării. Mai exact, este vorba despre primirea unor 
facturi foarte mari, nereale, la energie electrică și gaze naturale, cazuri 
de debranșări, pentru neplată a unor facturi greșite la energie încă neco-
rectate, precum și situații urgente care pun în pericol sănătatea consu-
matorilor. „Comisarii ANPC vor selecta, dintre toate mesajele urgente 
primite de la consumatori, pe cele care se afl ă în competența legală de 
soluționare a instituției și le vor da curs. Menționăm că mesajele trimise 

pe numărul special nu înlocuiesc reclamațiile realizate în mod curent. 
Primirea reclamațiilor de la consumatori se face la sediile Comisariate-
lor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru 
Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, în funcție de raza 
teritorială în care își desfășoară activitatea operatorul economic recla-
mat. Plângerile se fac în format scris - transmise prin poștă - în format 
electronic sau se depun personal, pentru souționarea acestora urmân-
du-se procedura prevăzută de lege”, a transmis ANPC.

Formularul de reclamație online,se afl ă pe site-ul instituției, la linkul 
http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx.

Malvina BÎRSAN

Reclamațiile la facturile mari de lumină sau 
gaze se pot face pe WhatsApp

Bărbat din Curtea de Argeș, 
prins băut la volan
În ultimele zile, poliţiştii din ca-

drul Serviciului Rutier Argeş şi cei 
de la structurile rutiere municipale şi 
orăşeneşti au continuat acţiunile pen-
tru prevenirea evenimentelor rutiere, 
în special a celor petrecute pe fondul 
vitezei excesive și a consumului de 
alcool sau produse cu efect psihoac-
tiv, precum şi pentru conştientizarea 
de către șoferi a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor 
de circulaţie.

Ca urmare a abaterilor la regimul circulației pe drumurile publice 
constatate la începutul acestei săptămâni, au fost aplicate 313 amenzi, în 
valoare totală de peste 85.000 de lei. Totodată au fost reținute, în vederea 
suspendării dreptului de circulație, 29 de permise de conducere și au fost 
retrase 15 certifi cate de înmatriculare.

În ziua de 6 februarie, oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Curtea 
de Argeș au depistat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul nos-
tru, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localității Băiculești, 
în timp ce se afl a sub infl uența alcoolului, la testarea cu aparatul etilotest 
rezultând o valoare mai mare decât limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul 
expirat.

Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, pentru stabili-
rea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar conform art. 336 din Codul 
Penal. „Recomandăm tuturor 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 declarat re-
prezentanții IPJ Argeș.

MALVINA BÎRSAN

„Infern alb” pe Transalpina
Reprezentanții Companiei Națio-

nale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - CNAIR au anunțat ieri di-
mineață că circulația pe Transalpina 
se desfășoară în condiții de iarnă: este 
viscol, iar vizibilitatea este foarte scă-
zută, de doar câțiva metri pe anumite 
porțiuni. Tocmai de aceea, circulația 
prin „infernul alb” este extrem de pe-
riculoasă.

Utilajele au intervenit între Novaci și Rânca, pentru a asigura accesul 
mașinilor de urgență.

„Vizibilitate este foarte scăzută. Acționăm în permanență pentru a 
permite accesul vehiculelor care intervin în caz de urgență (salvare, poli-
ție, pompieri). Facem apel la conducătorii auto să nu tranziteze acest sec-
tor de drum până când nu încetează viscolul”, au transmis reprezentanții 
CNAIR. Drumarii se afl ă la datorie pe Transalpină încă de luni, când a 
început viscolul.

CRISTINA MINCU

Albeștii de Argeș: Amendat pentru 
transport ilegal de lemne
În ziua de 6 februarie, polițiștii 

argeșeni au continuat activitățile pen-
tru prevenirea și combaterea delicte-
lor silvice pe raza de competență, în 
acțiuni independente sau împreună 
cu specialiști silvici. În urma activi-
tăților, oamenii legii au depistat șase 
bărbați care au transportat material 
lemnos cu autoutilitare sau atelaje 
hipo, fără a deține documente care să ateste proveniența legală sau docu-
mente de însoțire a transportului de material lemnos.

În urma abaterilor au fost aplicate șase amenzi, în valoare totală de 
8.000 de lei, conform Legii 171/2010, iar materialul lemnos, în cantita-
te totală de aproximativ 5 mc, a fost confi scat și predat reprezentanților 
ocoalelor silvice competente teritorial.

De asemenea, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș au 
depistat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Albeștii de Argeș, 
care conducea un autoturism pe DC 260 de pe raza localității de domi-
ciliu, cu care transporta material lemnos fără documente care să ateste 
proveniența legală sau documente de însoțire a transportului.

În urma evaluării efectuată de către un specialist silvic, s-a stabilit 
că cel în cauză transporta aproape 0,7 mc de material lemnos, de esen-
ță rășinoase. Ca urmare a abaterilor constatate, acesta a fost sancționat 
contravențional, cu amendă în valoare de 1.000 de lei, iar lemnele fără 
proveniență legală au fost confi scate și predate reprezentanților Ocolului 
Silvic Curtea de Argeș.

MALVINA BÎRSAN
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CULTURĂ4
O precizare pe 

care ar fi  trebuit s-o 
fac de data trecută, 
ca să-mi permit să fi u 
critic-ironic (uneori), 
fără riscul de a fi  făcut 
direct prost de cei pre-
asiguri de ei şi, even-
tual, cu ochii injectaţi 
(fi gură de stil): sunt 
vaccinat! Eu şi toată 
familia!

Aşadar. Învăţarea 
înseamnă în mare măsură şi dezvăţare. De obicei-
uri rele, dar, din păcate, şi de deprinderi bune. Des-
pre unele dintre cele rele am vorbit data trecută, 
îl las pe cititor să adauge şi altele. Din a doua ca-
tegorie aleg în primul rând… vaccinurile, laitmo-
tivul obsesiv al ultimilor doi ani. Vorba poetului, 

ajustată: unde sunt vaccinurile de altădată? Vacci-
nurile-vaccinuri, nu pretextul pentru acupunctură 
(iarăşi glumă de pe internet) de acum. Dacă le-am 
fi  numit altfel, mai aproape de ideea de tratament, 
nu de prevenire, lucrurile ar fi  fost mai simple, mai 
oneste, mai acceptabile.

Se deschide aici o discuţie foarte serioasă, 
ieşind puţin din cadru – dar numai puţin, pentru 
că răspunde la întrebarea dacă omenirea a învăţat 
cum se abordează o pandemie. Dacă a vrut acest 
lucru, dacă a încercat, dacă a putut…

Fac teorie, dar sunt cu un ochi spre realitate. 
Patru mi se par direcţiile de acţiune în faţa unei 
pandemii. (1) Măsuri social-economice de pre-
venire a răspândirii, organizatorice le-aş numi; 
(2) Măsuri medicale de prevenire a răspândirii şi 
de pregătire a populaţiei; (3) Vaccinarea; (4) Tra-
tamentele. Toate ar trebui să meargă simultan, cu 

urgenţă pentru primele două, care nu necesită cer-
cetare, testare, aprobare (punctul slab sunt aprobă-
rile, birocraţia, fi rească în mare măsură, infl uenţată 
de interese şi de politică în la fel de mare măsură). 
Distanţare, interzicerea aglomerărilor de persoane, 
a activităţilor „neesenţiale”, în particular, a călă-
toriilor, purtarea măştii şi aşa mai departe, cu me-
nţiunea că defi nirea termenilor implicaţi este sen-
sibilă, nu trebuie lăsată la dispoziţia unui om sau a 
unui grup restrâns de oameni, pentru a nu apărea 
aberaţii precum cele două ore de ieşire din casă a 
„vulnerabililor” de peste 65 de ani! Detalii. E cea 
mai la îndemână categorie de măsuri şi una efi ci-
entă, nu încape discuţie. Şi cea mai plăcută ofi cia-
lităţilor. Nu fac procese de intenţie, constat doar.

Şi mai constat că ofi cialităţile au sărit apoi di-
rect la punctul al treilea, vaccinarea. Firesc ar fi  
fost, dacă nu ar fi  fost disponibile şi mijloace din 
categoria a doua şi dacă nu ar fi  fost practicată o 
veritabilă împingere în derizoriu, demonizare chiar 
în multe cazuri, a tratamentelor. Că nu ştiam la în-
ceput care sunt medicamentele utile este de înţeles, 
dar a spune că orice medic care propune o schemă 
de tratament despre care el susţine că a dat rezul-
tate este un şarlatan este o abordare neproductivă 
în sine şi poate fi , la limită, o crimă. Cum să nu 
verifi ci măcar efi cienţa unui tratament?! Cum să-l 

ironizezi/hăituieşti, mediatic şi nu numai, pe Gigi 
Becali (las deoparte modul lui de argumentare), în 
loc să-l consideri erou, pentru că vrea să dea gratis 
întregii populaţii, pe banii lui, nu ştiu ce antiviral 
presupus pe alte meleaguri a fi  util?! Şi mai sunt 
exemple, la fel de notorii unele. Pentru „obrazul” 
lumii medicale, sper să nu afl ăm că abordarea ace-
asta a ucis oameni… La fel, sper să nu afl ăm că 
„pulberea” de dat în nas (nu menţionez numele 
produsului, să nu se spună că-i fac reclamă, el se 
afl ă de mult în farmacii) lăudată la TV de medicul 
român al ex-premierului Netanyahu şi pe prospec-
tul căreia scrie că protejează cinci ore contra a 93% 
din viruşi, inclusiv corona, să nu afl ăm că a fost 
chiar efi cientă, pentru că iar este o crimă că niciun 
ofi cial nu a recomandat-o. Cum nu a recomandat 
nici vreun mijloc de întărire a imunităţii – numai 
spirtul de dat pe mâini a acoperit punctul (2).

Revin la dezvăţări, dar formulez pozitiv: am 
învăţat o nouă raportare la stat, la democraţie şi li-
bertate – dar încă mai avem, din păcate, paşi de fă-
cut în toate aceste direcţii. La nivelul prezicerilor, 
dar cu apropiata amintire a totalitarismelor de tot 
felul, ar urma… interzicerea unor luări de poziţie 
precum cea de faţă… Critic-ironice şi, mult mai 
important, provocându-l pe cititor la luciditate… 
Teama oricărui totalitarism…

La curtea lui Urmuz

Ce-am învăţat noi din pandemie? (II) 
GHEORGHE PĂUN

Orchestra simfonică a Filarmonicii Pitești vă 
dă întâlnire joi, 10 februarie, de la ora 19.00, la un 
nou concert simfonic, în Sala „Simfonia”.  Artiștii 
piteșteni și soliștii invitați vor interpreta pagini mu-
zicale semnate de L. van Beethoven -  „Romance in 
G major”, „Romance in F major” și „Simfonia a 
II-a în Re Major” și H. Wieniawski - „Polonaise de 
concert”. Orchestra simfonică îl va avea la pupitrul 
dirijoral pe Mircea Holiartoc, solist fi ind violonistul 
Radu Ropotan. 

Absolvent al Liceului de Muzică „Ion Vidu” din 
Timişoara, secţia pian, şi al Universităţii Naţionale 
de Muzică Bucureşti, specializarea compoziţie şi 

dirijat, Mircea Holiartoc are şi studii de master la 
aceeaşi universitate de prestigiu. Membru al Uniunii 
Compozitorilor din România, asistent universitar la 
Facultatea de Arte din Galaţi, a dirijat toate orches-
trele simfonice din ţară, fi ind apreciat ca unul din-
tre cei mai buni dirijori ai generaţiei sale. Dirijor al 
Operei din Brașov, Mircea Holiartoc a mai dirijat la 
Filarmonica Pitești în stagiunile trecute. 

 Violonistul Radu Ropotan este ab-
solvent al faimoasei universități Royal College of 
Music și Royal Academy of Music (Londra, Marea 
Britanie), concertând în Romania, Moldova, Serbia, 
Franța, Germania, Italia, Anglia și, nu în ultimul 

rând, în Japonia, la renumitul fes-
tival de muzică al Pacifi cului. De-a 
lungul carierei artistice a primit  
peste  30 de distincții, medalii, di-
plome, premii naţionale şi internaţi-
onale.  

Intrarea în sala de spectacole se 
va face pe baza certifi catului verde, 
participarea publicului fi ind de 30% 
din capacitatea sălii de concert. 
Spectatorii vor purta obligatoriu 
masca de protecție.

Biletele pot fi  achiziționate de 
la casieria instituției și de pe www.
bilete.ro, prețul unuia fi ind 40 sau 
30 de lei, în funcție de categoria 
locului. Abonații au intrare gratuită 
la concert. 

Elevii,studenții și pensionarii 
benefi ciază de reducerile aferente.

Cristina MINCU

Artiști renumiți, invitați Artiști renumiți, invitați 
la Filarmonica Piteștila Filarmonica Pitești

Joi, Muzeul Municipal va găzdui 
un eveniment cultural dual, ce va cu-
prinde atât expoziție de fotografi e, cât 
și prezentare de carte. Sub genericul 
„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”, 
protagonistele, dr. Aritina-Mihaela Io-
nescu și prof. Elena Eșanu-Șerbănescu, 
vor aduce în fața publicului volumele 

„Speranțe și Nostalgii”, respectiv „De-
parte de Omar Khayam”. Pe simeze, 
vor întregi atmosfera de poveste cadre 
inedite realizate de dr. Aritina-Mihae-
la Ionescu. Manifestarea se va derula 
în Sala Basarabilor, începând cu ora 
14.00.

Cristina MINCU

Expoziție de fotografi e și lansare Expoziție de fotografi e și lansare 
de carte, la muzeude carte, la muzeu
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După ce v-aţi vindecat de coronavirus este de 
preferat să evitaţi băile în cadă sau mersul la sau-
nă timp de o lună, deoarece acest lucru poate duce 
la atacuri de cord și accidente vasculare cerebra-
le, conform studiilor a doi medici ruşi. „Nu este 
de dorit ca cei care au avut Covid-19 și au suferit 
complicații neurologice sau cardiovasculare să 
facă baie în cadă sau să meargă la saună timp de o 
lună, deoarece aceasta este o povară semnifi cativă 
pentru organism. Supraîncălzirea poate provoca 
crize hipertensive, tulburări vasculare, exacerbări 
ale varicelor și alte probleme”, a explicat Serghei 
Tokarev, şeful Departamentului Profi laxie în Dis-
trictul Federal Ural.

Imunologul Vladimir Bolibok a vorbit şi el 
despre aceleaşi probleme, invocând dereglări 
legate de coagularea sângelui. „Baia este unul 
dintre remediile populare pentru tratamentul 

răcelilor, dar nu şi atunci când este vorba despre 
Sars-CoV-2. Deoarece această boală infl uenţează 
coagularea sângelui, în perioada Covid și post-Co-
vid ne este foarte frică de dezvoltarea tromboze-
lor. O persoană merge la o baie sau la o saună, 
transpiră acolo, are loc deshidratarea, sângele se 
îngroașă, iar acest lucru crește probabilitatea apa-
riției cheagurilor de sânge, apoi apar accidente 
cerebrovasculare, tahicardie și așa mai departe. 
Perioada de recuperare după boală durează de 
obicei o lună. În acest moment, trebuie să aveți 
grijă cu băile, saunele şi, în general, cu supraîn-
călzirea. Asta deoarece un sindrom post-Covid 
se poate dezvolta în continuare într-o lună, chiar 
dacă o persoană a avut o formă ușoară de boală, 
iar orice supraîncălzire poate fi  periculoasă”, a 
spus Bolibok.

Malvina BÎRSAN

De ce trebuie să evitați băile fi erbinți De ce trebuie să evitați băile fi erbinți 
dacă ați avut Covid-19?dacă ați avut Covid-19?

Persoanele cu 
hipertensiune arte-
rială care iau para-
cetamol au risc cres-
cut de atac de cord 
și accident vascular 
cerebral, potrivit 
unui studiu. Medicii 
trebuie să analizeze 
riscurile și benefi ci-
ile pentru pacienții 
care iau acest medi-
cament timp de mai 
multe luni. Parace-
tamolul este utilizat 
pe scară largă în 
întreaga lume ca 
remediu pe termen 
scurt pentru dureri, dar este prescris și pentru 
gestionarea durerii cronice, în ciuda puținelor 
dovezi ale benefi ciului său pentru utilizarea pe 
termen lung.

Studiul a analizat evoluția medicală a 110 
voluntari, dintre care două treimi luau medica-
mente pentru hipertensiune arterială. Lor li s-a 
cerut să ia 1 gram de paracetamol de patru ori 
pe zi timp de două săptămâni - o doză obișnu-
ită pentru pacienții cu durere cronică - și apoi 
pastile fără substanță activă timp de încă două 
săptămâni. Studiul a arătat că paracetamolul 
a crescut tensiunea arterială, „unul dintre cei 
mai importanți factori de risc pentru atacuri 
de cord și accident vascular cerebral”, a spus 
profesorul James Dear.

Cercetătorii îi sfătuiesc pe medici să le re-
comande pacienților cu durere cronică o doză 
cât mai mică de paracetamol și să-i supra-
vegheze îndeaproape pe cei cu hipertensiune 
arterială și cu risc de boli de inimă. „Nu este 
vorba despre utilizarea pe termen scurt a pa-
racetamolului pentru dureri de cap sau febră, 
ceea ce este, desigur, bine”, a subliniat medicul 
Iain MacIntyre.

Dr. Richard Francis, de la Stroke Asso-
ciation, a declarat că sunt necesare cercetări 
suplimentare în cazul persoanelor cu tensiune 
arterială normală și sănătoasă, într-un interval 
de timp mai lung, pentru a confi rma riscurile 
și benefi ciile utilizării pe scară largă a parace-
tamolului.

Malvina BÎRSAN

Paracetamolul crește riscul de 
hipertensiune arterială

O linie telefonică pentru testare 
în județul nostru a fost făcută publi-
că. Numărul de la care pot fi  ghidate 
persoanele care au nevoie de testare 
este 0214.144.448. Este vorba des-
pre teste rapide la medici de familie 
sau centre de permenanță. Testarea 
este gratuită, iar rezultatele se pri-
mesc pe loc. Operatorii call-centeru-
lui îi vor ghida pe cei care sună spre 
cel mai apropiat punct de testare în 
funcție de locul în care se afl ă apelan-
tul. Această opțiune este doar pentru 
persoane ce se pot deplasa fără a folo-
si mijloace de transport în comun și 
care au simptome ușoare.

Malvina BÎRSAN

În ultimele zile au fost organizate 
29 de acțiuni punctuale (dintre care 25 
de acțiuni independente ale polițiștilor, 
3 cu lucrători I.J.J. Argeș și una cu re-
prezentanți ai altor instituții). Au fost 
verifi cate, în total, 1.272 de persoane. 
Totodată, 119 autovehicule au fost con-
trolate, iar 127 de societăți comerciale 
au fost verifi cate cu privire la respecta-
rea măsurilor organizatorice specifi ce, 
a programului de lucru și în privința 
respectării măsurilor de protecție de 
către personal și clienți.

Ca urmare a abaterilor constatate, 
poliţiştii au aplicat 73 de amenzi, în valoare to-
tală de 8.500 de lei, astfel: 72 de sancțiuni, de 
5.500 de lei, ca urmare a nepurtării măștii de 

protecție; o amendă de 3.000 de lei, ca urmare a 
organizării unui eveniment privat.

Malvina BÎRSAN

Amendați pentru că nu purtau mască Amendați pentru că nu purtau mască 
de protecțiede protecție

Programările la testări în Argeș se pot Programările la testări în Argeș se pot 
face la un număr specialface la un număr special
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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 
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, 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 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 bicicletă PEGAS nouă, ne-
folosită, 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.).

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!

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: 0720.108.100
Sunați doar dacă îndepliniți condițiile și sunteți 

interesați!
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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

ANUNȚ IMPORTANT!
Se organizează cursuri GRATUITE, fi nanțate prin fonduri euro-

pene, în luna martie, pentru următoarele califi cări: frizeri, coafe-
zi și manichiuriști. Condiții de participare: Vârsta minimă 25 de 
ani și să dețină contract de muncă. Formator: Vasilica Badea. 

Relații la telefon: 0733.065.518.

SC AQUATERM AG 98 SA recomandă utilizatorilor să 
ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de 
riscul de îngheț al instalațiilor și amenajărilor aferente alimentării 
cu apă. Pentru a diminua la minimum neplăcerile cauzate de aceste 
probleme, venim în întâmpinarea clienților noștri cu câteva reco-
mandări tehnice.

Protejaţi căminul de apometru!
Îngheţul apei din reţelele de distribuţie apare prima oară în căminul 

de apometru, după care se propagă către branşament şi reţeaua interi-
oară. Protecţia instalaţiilor din căminul de apometru este foarte impor-
tantă întrucât aici sunt apometrul, robinetul principal, robinet secundar, 
coturi, adică piese unde pot apărea diminuări ale secţiunii utile şi unde 
se formează gheaţă în situaţia în care nu există circulaţie a apei pe reţea.

Protejaţi apometrul!
Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apa si canalizare si a Regulamentului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, clienţii au obligaţia „să se preo-
cupe de asigurarea integrităţii sistemelor de măsurare”. În cazul în care 
apometrul îngheaţă, costurile de remediere (contravaloarea aparatului 
de măsură, manopera aferentă înlocuirii, cheltuielile corespunzătoare 
deplasării şi staţionării mijlocului de transport utilizat) revin în exclu-
sivitate clienţilor.

Daca contorul este amplasat în exterior, asigurați-vă în plus că 
acesta este protejat cu materiale izolatoare care să reducă/împiedice 
înghețarea contorului.

Protejarea țevilor și a branșamentelor de alimentare 
cu apă:

–  Izolați țevile tranzitate de apa si expuse inghetului;

– Îndepărtați tuburile fl exibile de la racordurile exterioare;

– Opriți alimentarea cu apă spre robineții din exterior și când este 
posibil, goliți țevile complet.

Consumaţi constant apă!
Multe din problemele cauzate de îngheţ s-au înregistrat la capetele 

de reţea, acolo unde consumul este mai scăzut şi neuniform.
Ȋn cazul în care, în urma măsurilor luate sau în lipsa acestora, vor 

apărea situaţii de îngheţ a conductelor este necesar să cunoaşteţi urmă-
toarele:

– nu acţionaţi asupra apometrelor instalate la limita de proprieta-
te, în cazul în care sunt înghetate  apometrele, nu încercaţi să le dez-
ghetaţi singuri, anunţaţi SC Aquaterm AG 98 SA la numărul de telefon 
0248.721.936; 0725.444.111; 0725.777.444;

– dacă problema a apărut la instalaţia  proprie (reţeaua interioa-
ră), rugaţi vecinii să vă dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi încet 
peste conductă, în zona îngheţată;

– nu folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor.
În cazul în care recomandările tehnice au fost ignorate, iar contorul 

îngheață și se defectează, SC Aquaterm AG 98 SA va înlocui contorul, 
facturând acest serviciu. Conform art. 236 alin. (4) lit. f, din Regula-
ment propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al Mu-
nicipiului Curtea de Arges si al Comunei Baiculesti, „in baza prevederi-
lor art. 12 din Legea 241/2006, autoritatea administratiei publice locale 
stabileste urmatoarele (…) operatorul va percepe o taxa de inlocuire a 
apometrului in suma de  300 lei”  (care acopera contravaloarea apome-
trului, a pieselor de legatura utilizate si a manoperei).

SC Aquaterm AG 98 SA reamintește utilizatorilor să verifi ce 
conductele de apă şi robineţii montaţi pe instalaţie, înainte de veni-
rea frigului, pentru a se asigura că nu există fi suri sau pierderi de 
apă care ar putea favoriza îngheţarea conductelor, cu consecinta 
de a lasa consumatorii fara apa curenta si de a suporta daune su-
plimentare pentru destabilizarea retelei principale de distributie in 
cazul pierderilor de apa. 

Vă mulţumim!
Director General 

Jr. Claudia Mihailescu

INFORMARE AQUATERM AG 98 SRL
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ACTUALITATE - PUBLICITATE8
Moțiunea simplă depusă de USR împotriva minis-

trului Energiei, Virgil Popescu, a fost dezbătută marţi 
după-amiază în plenul Parlamentului, urmând să fi e su-
pusă votului astăzi. Potrivit deputaților USR, ministrul 
Popescu „periclitează” în fi ecare zi securitatea energe-
tică a României şi trebuie să plece imediat din această 
funcţie. USR a depus marţea trecută moţiunea simplă 
intitulată „Incompetenţa şi minciuna închid lumina în 
România. Ministrul <<săptămâna viitoare>> Virgil Po-
pescu, un pericol pentru securitatea energetică a Româ-
niei”. Semnatarii moţiunii susţin că actualul ministru al 
Energiei a primit „şansa” să reformeze sistemul ener-
getic şi să pună umărul la consolidarea securităţii ener-
getice a României, însă „a continuat acelaşi dezastru şi 
aceleaşi combinaţii din ultimii 31 de ani”.

„Poate nu ştiaţi, dar domnul Popescu este cel mai longeviv 
ministru al Energiei. Deci a avut timp să ne arate ce poate şi 
să facă reforme. Dar să vedem ce a făcut Virgil Popescu la 
minister în ultimii ani. A continuat acelaşi dezastru şi aceleaşi 
combinaţii din ultimii 31 de ani: a promovat în funcţii cheie 
din companiile de stat în energie mulţi incompetenţi cu carnet 
de partid, a amânat să promoveze legislaţia pentru consuma-
torii vulnerabili odată cu liberalizarea pieţei, a lăsat pe <<săp-
tămâna viitoare>> decizii care ne-au crescut dependenţa de 
gazul rusesc şi ne-au făcut să importăm din ce în ce mai multă 
energie electrică. Mai mult, acest ministru liberal a preluat cu 
succes de la Liviu Dragnea un discurs anti-companii private. 
Doar contra unora, pentru că pe altele le-a promovat până şi în 

PNRR”, se afi rmă în moţiune. Totodată, USR califi -
că drept „un dezastru” gestionarea crizei facturilor la 
energie, menţionând că românii au ajuns să plăteas-
că sume „uriaşe”, iar oamenii şi economia suferă din 
cauza unor decizii „proaste” luate de ministrul Virgil 
Popescu.

Deputatul Mircia Chelaru: 
„Domnule ministru, decretați 
starea de necesitate, scoateți 
la lumină căpușarii, blocați la 
nivelul inițial prețurile!”
Vă reamintim că în data de 27 octombrie 2021, 

în Camera Deputaților a fost supus la vot Proiectul 
de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021 pri-
vind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică și gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021/2022, precum și pentru completa-
rea O.U.G. nr. 27/1996 privind acordarea de facilități 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localități din Munții Apuseni și Rezervația Biosferei 
Delta Dunării. 

Cu acea ocazie, Generalul (r) prof. dr. Mircia 
Chelaru, din partea AUR, ales în Circumscripția 3 
Argeș, a avut un discurs în Parlament, în care și-a ex-

primat punctul de vedere 
legat de acest subiect, mai sus men-
ționat. Iată ce a declarat atunci: „Iau 
cuvântul pentru că problema energi-
ei, a sistemului vital al unei națiuni 
- sistemul energetic - este o proble-
mă de securitate națională. Domnule 
ministru, ați făcut această lege sub 
impulsul necesității. Este cu adevă-
rat o necesitate vitală, dar noi votăm 
astăzi - și alianța va vota această 
lege - cu spatele la zid, în fața unei 
realități cumplite! Această realitate 
cumplită vine dintr-un trecut pe care 
l-am acceptat într-un mod fi e com-
plice, fi e tacit, fi e ignorant, pentru că 
abuzarea sistemului național energe-
tic nu a început de azi, de ieri. Nu 
au apărut de azi, de ieri, căpușarii, 
speculatorii de energie care cumpă-
ră întregul la ieftin și vând maximal 
pe vârf de sarcină. Sistemul energe-
tic este în stare de colaps, domnule 
ministru, și aveți posibilitatea să vă 
însușiți regula stării de necesitate. 
Noi - statul român - vom plăti aces-

te compensări din ce, când nu mai producem nimic?! Tot din 
împrumuturi ca să-i îmbogățim pe cei care controlează pe mai 
departe sistemul. Ne păcălim, domnilor, dar îi păcălim în pri-
mul rând pe români că tot din taxele lor vor pleca în buzunarele 
celor care au ocupat - pentru că sistemul energetic român este 
sub ocupație! Mă adresez încă o dată domnului ministru. Cred 
că este momentul să tratați cu foarte mare seriozitate rece, ne-
politic situația! Este nevoie ca în sistemul național energetic, 
pentru că este un pilon al securității naționale...domnule mi-
nistru, aveți curajul și decretați starea de necesitate, scoateți 
la lumină toți căpușarii, blocați la nivelul inițial prețurile și nu 
îmbogățiți pe ceilalți care vin să sugă din ceea ce statul român 
nu are de unde să dea... Este o problemă foarte gravă, am văzut 
că satisfacem unele grupuri. Legea este imperfectă, dar poate fi  
perfectibilă. Prima și nefericita rezultantă, o să vedeți că toate 
satele noastre, cătunele, primăriile care nu vor putea să-și plă-
tească iluminatul public vor intra în întuneric. Este un sistem 
nefericit. V-am spus că votăm <<pentru>> că suntem cu spate-
le la zid, dar așa ceva nu este admisibil în România. Închei iar 
cu spatele la zid pentru că este legea dictaturii timpului limitat! 
Mulțumesc!”.

Mircia Chelaru: „Problema energiei, 
a sistemului vital al unei națiuni - 

sistemul energetic 
- este o problemă de 
securitate națională!”

Așadar, la acea dată, domnia sa a 
susținut exact ceea ce este menționat 
în moțiunea simplă înaintată de către 
un grup de parlamentari USR, către 
Camera Deputaților! Mai mult, dis-
cursul din octombrie este valabil și 
astăzi, ca o soluție clară și pertinentă 
(la criza energiei), pe care o propune 
prim-ministrului. Trustul nostru de 
presă a consemnat atunci discursul 
deputatului Mircia Chelaru în care 
domnia sa i se adresa ministrului 
Energiei căruia îi cerea să trateze cu 
foarte mare seriozitate și nepolitic 
situația! 

De partea cealaltă, ministrul - 
care este susținut de PNL - a declarat 
că nu are nicio emoţie cu privire la 
această moţiune, fi ind convins că 
social-democraţii vor vota ”împo-
trivă”. La rândul său, preşedintele 
PNL, Forin Cîţu, a declarat, de ase-
menea, că nu are emoţii în privinţa 
votului. Rămâne de văzut dacă mo-
țiunea va avea succes, iar ministrul 
va fi  demis...

Luana ARSENE

Deputatul de Argeș, Chelaru Mircia, a oferit soluții pentru criza energetică, Deputatul de Argeș, Chelaru Mircia, a oferit soluții pentru criza energetică, 
încă din octombrie 2021!încă din octombrie 2021!


