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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:

Îţi dorești un loc de muncă 
de încredere, constant și sigur, 

în care să evoluezi?
SC CIPCOS MAR 

își mărește echipa și angajea-
ză CASIER pentru depozit  ma-
teriale de construcţii. 

Cerințe minime:

- Absolvent de liceu cu diplo-
mă de bacalaureat;

- Cunostinţe operare PC.
Dacă ești interesat să faci 

parte din echipa noastră, con-
tactează-ne la numărul de tel.: 

0755.010.781, 
de luni până vineri, 

între orele 08.00-18.00.

Sală fi tness, Sală fi tness, 
angajeazăangajează  
instructor. instructor. 
Relații la Relații la 
nr. de tel.: nr. de tel.: 

0741.080.266.0741.080.266.

Chelaru Mircia: „Mă tem să nu Chelaru Mircia: „Mă tem să nu 
se transforme Ucraina într-un se transforme Ucraina într-un 
teritoriu tip ISIS, în care vin toți teritoriu tip ISIS, în care vin toți 
nebunii care primesc arme și nebunii care primesc arme și 
se pun în slujba zeului război, se pun în slujba zeului război, 
nu a unei cauze!”nu a unei cauze!” PAG.  8

Creangă, evocat la Creangă, evocat la 
Biblioteca MunicipalăBiblioteca Municipală
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Reper istoric
11 martie 1642 - Sinodul de la Iaşi, Moldova, aprobă cartea „Mărturisirea ortodoxă” a lui Petru Movilă, 
care a contribuit la ofensiva împotriva Catolicismului şi a Protestantismului - mai întâi, împotriva iezuiţilor 
şi, în al doilea rând, împotriva mişcării Calviniste, conduse de Cyril Lucar. Ea este precedată de o relatare 
istorică a compunerii şi publicării sale, o scrisoare pastorală a lui Nectarius, Patriarh de Ierusalim, datată 
20 noiembrie 1662, şi de o scrisoare de gir a textului grec de la Parthenius, Patriarh de Constantinopol, 
datată 11 martie 1643, urmată de semnăturile a douăzeci şi şase de Patriarhi şi prelaţi ai Bisericii estice.
Anterior, în 1640, aceeaşi carte fusese ofi cial adoptată şi de Sinodul de la Kiev. După acceptarea 
Mărturisirii Ortodoxe în sinodul Moldovei, lucrarea va fi  publicată la Iaşi şi consituie cea dintîi tipăritură 
din Ţara Moldovei. Mărturisirea ortodoxă (Pravoslavnica Mărturisire) a fost tradusă în limbile latină (sub 
titlul „Expositio fi dei Ecclesiaae Rusiae minoris”), greacă, rusă şi română (1691). Lucrarea cuprinde 261 
de întrebări şi răspunsuri, conform celor trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea.

EXPRESia zilei
„Nicio mamă nu poate şti viaţa cui leagănă: a unui viitor rege sau a unui 
viitor criminal.” Grigore Vieru [n. 14 februarie 1935, Pererita, Moldova - d. 
18 ianuarie 2009, Chișinău, Moldova. A fost un poet român din Republica 
Moldova. În 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. 
S-a născut și a activat în Republica Moldova devenind un simbol al valorilor 
şi unității românești, fi ind strâns legat de ambele maluri ale Prutului. Tematica 
lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă – a scris poezii despre mamă, natură, sat, poezii 
cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești. A ţinut să sensibilizeze caracterul 
cititorului, încercând să facă omul mai bun și mai spiritual. A adus un aport considerabil la dezvoltarea limbii 
române şi grafi ei latine pe teritoriul de azi al Republicii Moldova, pe vremuri încă inclus în fosta Uniune 
Sovietică. Vieru face parte din grupul celor care au luptat pentru independența țării. Personalitatea lui va 
rămâne veșnic în memoria şi sufl etul nostru.]

Așa cum v-am adus la cunoștință, într-un număr 
trecut al cotidianului nostru, la Albeștii de Argeș, 
anul 2022 a început cu speranțe destul de mari în ceea 
ce privește proiectele de modernizare necesare co-
munei. Printre cele mai importante lucrări se numără 
extinderea rețelei de canalizare din satul Dobroțu, în 
punctul Dobroțu de Jos, asfaltările, dar și construirea 
trotuarelor. 

Consiliul Județean Argeș a ajutat cu bani aproa-
pe toate localitățile din județul nostru. Sumele oferite 
sunt destinate fi nalizării sau demarării unor investiții, 
iar în comuna Albeștii de Argeș, proiectul rețelei de 
canalizare din satul Dobroțu a fost fi nanțat cu suma 
de 250.000 de lei. Așa cum ne-a declarat atunci pri-
marul Gabriel Popa, banii oferiți nu sunt sufi cienți 
pentru a termina aceste lucrări, dar suma reprezintă 
un pas înainte.

Desigur, importante sunt și cele două proiecte 
mari depuse pe „Anghel Saligny” în valoare de două 
milioane de euro pentru încă 20 de kilometri de asfalt 
la care se așteaptă aprobarea. „În afară de asta, chiar 
sper ca anul acesta să putem duce la bun sfârșit și 
proiectul cu sala de sport așa cum v-am spus. Pentru 
moment, la început de primăvară, trag speranțe că ne 
vom apuca de trotuare. Amenajarea centrului comu-
nei este una dintre priorități. Așteptăm ca temperatu-
rile să crească pentru că nu putem da startul lucrărilor 
câtă vreme pământul este înghețat. E nevoie de multă 
muncă, spart, săpat, este vorba despre un proiect des-
tul de vast. În orice caz, parcă vremea nu vrea să ni 
se alăture. Doar ce am avut parte de zile cu ger și nin-

sori, dar rămâne să vedem cum o vom scoate 
la capăt”, ne-a declarat edilul șef. 

Alte proiecte despre care șeful admi-
nistrației publice locale ne-a spus că trebuie 
fi nalizate sunt podurile din zona „Brătești” și 
„Pățiți”, necesare pentru traversarea în con-
diții optime a cetățenilor, dar și asfaltarea în 
zonele unde nu s-a ajuns încă. De asemenea, 
am profi tat de această ocazie și am discutat și 
despre actuala situație din Ucraina, confl ict in-
tens dezbătut pretutindeni, iar edilul șef a ținut 
să ne spună câteva impresii. „Da, lucrurile nu 
sunt roz, asta este sigur. E deprimant să vezi un 
asemenea război derulându-se în zilele noas-
tre la mică distanță de România. Sunt lucruri 
despre care auzeam poate din povestirile buni-
cilor, din fi lme, documentare etc. Nu mă gândeam să 
fi m martori la așa ceva. Am crezut că s-a dus pande-
mia și revenim la normal, dar am dat peste altă pro-
blemă. Eu sunt de părere că cel mai mult o să suferim 
pe plan economic din cauza războiului. Deja se vede 
catastrofa dacă ne referim la prețul combustibililor. 
Prețurile cresc de-a dreptul alarmant, chiar și de două 

ori pe zi. Nu știu, sper să nu fi e o luptă de lungă dura-
tă pentru că nu merită. Mor tineri, copii! Mor oameni 
care nu au nicio vină, iar consecințele acestor acte vor 
fi  suportate de cei care nu și-au dorit acest confl ict. 
Rămâne să vedem ce se va întâmpla, dar eu sunt de 
părere că totul are o rezolvare...”, a încheiat, într-o 
notă optimistă, primarul Gabriel Popa. 

Malvina BÎRSAN

Lucrările pentru trotuarele de la Albeștii de Argeș vor începe în această primăvară

Mai exact, aceasta va crește cu un 
punct procentual, de la 3,75%, cât este 
în prezent, până la 4,75%, începând cu 
data de 1 ianuarie 2024, potrivit unui 
proiect de Ordonanță de urgență pregă-
tit de guvern.

Noua creștere a contribuţiilor la pi-
lonul II de pensii este prevăzută în pro-
gramul de guvernare și în Planul Nați-
onal de Reziliență și Redresare, 2024 
fi ind termenul limită. Administratorii 
de pensii private au solicitat recent Gu-
vernul ca majorarea să fi e efectuată eta-
pizat, parțial în 2023 și parțial în 2024.

Varianta aleasă acum de Guvern presupune 
amânarea pe cât posibil a creșterii contribuției, 
care ar avea impact fi nanciar asupra bugetului 
statului. Actul a fost transmis spre avizare inter-
ministerială, fi ind un proiect conceput de ASF și 
Ministerul Muncii. „Obiectul de reglementare al 
proiectului de act normativ îl constituie majora-

rea, începând cu 1 ianuarie 2024, a contribuții-
lor la fondurile private de pensii de la 3,75% la 
4,75%. Atât în PNRR, cât și în Programul de Gu-
vernare este prevăzută măsura care vizează creș-
terea contribuțiilor pentru Pilonul II de pensii cu 
un punct procentual de la 3,75%, cât este în pre-
zent până la 4,75% în 2024”, s-a arătat în proiect.

Malvina BÎRSAN

Cota de contribuție la Pilonul II de pensii 
va fi  majorată Miercuri, la Biblioteca Municipală - Secția 

pentru Copii (manager, ing. Marian Ghiță) - s-a de-
rulat o activitate organizată în parteneriat cu Arhie-
piscopia Argeșului și Muscelului - preot prof. univ. 
dr. consilier Dan-Florin Obrocea și preot consiler 
Vasile Ilina. Benefi ciari au fost mai mulți elevi de la 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, coordonați 
de prof. Otilia Ionescu. Profesorul și scriitorul Ion 
Ionescu-Bucovu le-a vorbit acestora despre viața 
și opera lui Ion Creangă, autorul lunii, născut la 1 
martie 1837, la Humuleşti. Cei mici și-au actuali-
zat memorabilele episoade din ciclul „Amintirilor”, 
iar reprezentantul Arhiepiscopiei a discutat aspecte 
privind registrul de simboluri religioase din textele 
lui Creangă.

Cristina MINCU

Creangă, evocat la Biblioteca Municipală

Este măsura anunţată de ministrul 
Educaţiei, după ce criza de personal ar 
pune piedici statului român de a primi în 
școli elevii ucraineni. În contextul crizei 
actuale generate de confl ictul militar de pe 
teritoriul Ucrainei, Ministerul Educației a 
transmis inspectoratelor școlare județene 
că elevii ucraineni sosiți în România vor 
putea fi  înscriși în școlile de la noi ca au-
dienți. Iar pentru a asigura resursa umană 
necesară activității didactice suplimentare, 
autoritățile din educație vor putea angaja 
studenți din universitățile de stat ori parti-
culare sau profesori pensionați pentru a le 
preda copiilor refugiați.

Ministerul Educației permite derogarea de la 4 
articole din Legea Educației pentru această procedu-
ră. Pentru studenți, de pildă, nu vor fi  necesare nici 
modulul psihopedagogic sau efectuarea stagiului de 
practică întins pe durata unui an școlar. Totodată, Mi-

nisterul Educației a precizat că elevii ucraineni vor 
avea dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, 
alocație de hrană, rechizite, îmbrăcăminte, încălță-
minte, manuale și la activități extracurriculare.

Malvina BÎRSAN

Studenții și profesorii pensionați vor 
putea preda fără să mai dea concurs

Benefi ciarele Centrului de Recreere a Pensi-
onarilor din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Curtea de Argeș (director, Mariana Moise) au 
sărbătorit Ziua Internațională a Femeii în tradi-
ționala atmosferă de bucurie și parfum de primă-
vară. Această zi importantă nu putea trece fără 
a fi  remarcată prin voie bună și neuitatele fl ori 
dăruite doamnelor. „Ca de fi ecare dată, ne-am 

îngrijit ca fi ecare benefi ciară să primească sim-
bolul anotimpului care presupune revenirea la 
viață. Am celebrat femeia, mama, bunica și le-am 
oferit ocazia să se bucure împreună de ziua lor! 
În plus, ne-am dorit să simtă că le suntem aproa-
pe și le apreciem”, a precizat Mariana Moise.

Cristina MINCU

Ziua Femeii, sărbătorită la DAS
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FAPT DIVERS

În urma numeroaselor solicitări adresate 
instituţiei cu privire la supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Argeș a informat următoarele: Conform H.G. 
nr.355/2007, modifi cată și completată prin H.G. 
nr.1169/2011, supravegherea sănătăţii lucrători-
lor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care 
asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea 
bolilor profesionale şi a bolilor legate de profe-
sie, precum și menținerea sănătăţii şi a capacităţii 
de muncă a lucrătorilor;  Supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor este asigurată de către medicii spe-
cialişti de medicina muncii.

Serviciile medicale profi lactice prin care se 
asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: 
examenul medical la angajarea în muncă, de 
adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supra-
veghere specială şi promovarea sănătăţii la locul 
de muncă.

Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă sta-
bilește aptitudinea/aptitudinea conditionată/ inaptitudinea perma-
nentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcția și locul de 
muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze.

Serviciile de medicina muncii participă la realizarea şi im-
plementarea programelor de informare, educare și formare pro-
fesională cu privire la sănătatea și securitatea în muncă pentru 
lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătăţii prin exame-
ne medicale profi lactice. Medicii de Medicina Muncii desfăşoară 
activităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena ocupațională a 
lucrătorilor şi a reprezentantilor acestora din întreprindere şi din 
comitetul de sănătate şi securitate în muncă, după caz, și cola-
borează cu organismele din domeniul securității şi sănătății în 
muncă.

Serviciul de Medicina Muncii care asigură supravegherea 
stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi și va prezenta angaja-
torului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile 

evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum și recomandări 
medicale privind promovarea sănătății la locul de muncă.

Dosarul medical şi fi şa de identifi care a factorilor de risc pro-
fesional se păstrează la structura de Medicina Muncii pe durata 
derulării contractului cu angajatorul; Dosarul medical și fi șa de 
identifi care a factorilor de risc profesional pot fi , la solicitare, pre-
date noii structuri de medicina muncii agreate de angajator; Do-
sarele medicale trebuie păstrate la structurile de Medicina Muncii 
cel puțin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii 
profesionale la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de mun-
ca; Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informaţiile referitoare 
la starea lor de sănătate.

Angajatorii sunt obligați sa asigure fondurile și condițiile 
efectuării tuturor serviciilor medicale profi lactice necesare pentru 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefi ind implicaţi în 
niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profi lacti-
ce specifi ce riscurilor profesionale.

Malvina BÎRSAN

ITM Argeș: Sănătatea angajaților trebuie 
să fi e o prioritate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafi la, a declarat că, în cazul 
în care mai mulţi copii dintr-o clasă sau grupă se vor infecta cu 
Sars-CoV-2, Inspectoratul Școlar şi Direcţia de Sănătate Publică 

pot decide suspendarea cursurilor în respectiva clasă pentru o 
anumită perioadă. 

Deși starea de alertă a fost ridicată în România, iar masca 
nu mai este obligatorie, Alexandru Rafi la a re-
comandat purtarea acesteia în continuare în 
spaţiile deschise aglomerate şi în mijloacele de 
transport în comun, dar şi în spaţiile închise, 
inclusiv în unităţile sanitare şi şcoli, pentru a 
se limita răspândirea infectărilor cu Covid-19 
„Este aceeaşi situaţie pe care o avem descrisă şi 
pentru alte boli infecţioase, nu doar pentru noul 
coronavirus. În funcţie de contextul epidemio-
logic, o anumită clasă poate să-şi înceteze acti-
vitatea, dar nu vom mai întrerupe cursurile în 
întreaga şcoală. Dacă sunt foarte multe cazuri 
într-o clasă, sigur că se poate lua decizia de către 
Inspectoratul Școlar împreună cu DSP ca în sala 
respectivă, pentru un anumit interval, cursurile 
să se suspende”, a explicat Rafi la.

Malvina BÎRSAN

În ce condiții se pot suspenda cursurile?

Șofer rănit în accident, la Merișani!
Pompierii de la Detașamentul 

Pitești au intervenit ieri, în jurul orei 
06.30, cu o autospecială de interven-
ție și o ambulanță SMURD de prim 
ajutor califi cat în cazul unui accident 
rutier produs între un autoturism și 
un autotren cu remorcă, pe raza loca-
lității Merișani. Paramedicii SMURD au acordat primul ajutor califi cat 
șoferului în vârstă de 41 de ani, din autoturism, care prezenta răni la mâna 
stângă, refuzând transportul la spital. Echipajul de pompieri a asigurat 
zona împotriva izbucnirii unui posibil incendiu.

LUANA ARSENE

Când trebuie schimbate anvelopele 
de iarnă?
Legislația din România prevede 

că este obligatorie dotarea mașinilor 
cu anvelope de iarnă atunci când se 
circulă pe un drum public acoperit 
cu gheață, polei sau zăpadă. Așadar, 
legea nu face referire exclusiv la peri-
oada de iarnă. Registrul Auto Român 
precizează că toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, 
care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi și zăpadă), sub 
forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţi-
ile specifi ce de iarnă prevăzute în legislaţia națională. „Vă recomandăm, 
când reveniți la anvelopele de vară, să cereți personalului din atelierele 
autorizate să verifi ce starea și uzura cauciucurilor pe care urmează să le 
montați, pentru a vă asigura că sunt în condiții optime” a anunțat RAR.

MALVINA BÎRSAN

Argeșean dat dispărut! L-ați văzut?
În noaptea de 9 spre 10 martie, polițiștii 

câmpulungeni au fost sesizați cu privire la fap-
tul că Gheorghe Aldiș, în vârstă de 65 de ani, 
a plecat în mod voluntar de pe raza comunei 
Valea Mare Pravăț, fără a reveni la domiciliu.

Semnalmente: înălţime 1,85 m, circa 70 
kg, constituție atletică, faţa rotundă, ochi că-
prui, păr grizonant, neîngrijit, poartă barbă.

Vestimentație la momentul plecării: nu se 
cunoaște.

Oamenii legii Secției de Poliție Rura-
lă Valea Mare Pravăț desfășoară activități specifi ce pentru identifi carea 
acestuia, însă până în prezent, persoana nu a fost găsită. Cei care pot da 
relaţii despre bărbatul în cauză sunt rugați să anunţe Serviciul Unic de 
Urgenţă 112 sau să ia legătura cu Poliția Municipiului Câmpulung, tele-
fon 0248.512.100.

MALVINA BÎRSAN

A crescut producția de autoturisme 
în România
În luna februarie 2022, au fost 

produse 44.111 autoturisme în țara 
noastră, o creștere de 12% față de 
luna februarie 2021, respectiv 39.372 
unități. 

Dintre acestea, 24.878 au fost 
produse în uzina Dacia de la Mioveni 
și 19.233 unități au fost făcute de uzina Ford de la Craiova.

Pe primele două luni din 2022, producția de autoturisme în România 
a atins volumul de 79.282 de mașini (40.694 Dacia + 38.588 Ford), o 
creștere cu 1,9% față de perioada similară din 2021.

MALVINA BÎRSAN

Bărbat din Sălătrucu, 
prins băut la volan 
În ultimele zile, poliţiştii din cadrul Ser-

viciului Rutier Argeş şi cei de la structurile 
rutiere municipale şi orăşeneşti au continuat 
acţiunile pentru 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 163 de amenzi, în 
valoare totală de peste 30.000 de lei. Totodată au fost reținute, în vederea 
suspendării dreptului de circulație, 11 permise de conducere și au fost 
retrase 9 certifi cate de înmatriculare.

De asemenea, în ziua de 8 martie, oamenii legii din cadrul Secției 
de Poliție Rurală Tigveni au depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, 
din comuna Sălătrucu, care conducea un autoturism pe DJ 703H, pe raza 
localității de domiciliu, în timp ce se afl a sub infl uența alcoolului.

Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea 
stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar conform art. 336 din 
Codul Penal, iar permisul de conducere al celui în cauză a fost reținut, 
fi ind eliberată dovadă fără drept de circulație. „Recomandăm tuturor con-
ducătorilor auto să circule preventiv, adaptând permanent viteza la con-
dițiile meteo și cele rutiere, în special în condiții de carosabil umed sau 
vizibilitate îngreunată”, a transmis IPJ Argeș.

MALVINA BÎRSAN

În ziua de 8 martie, polițiștii din cadrul Ser-
viciului de Investigare a Criminalitatii Economi-
ce Argeș, împreună cu oamenii legii din cadrul 
Poliției Municipiului Curtea de Argeș, au acți-
onat pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fi scale și verifi carea legalității activităților de co-
merț în domeniul afacerilor cu fl ori. 

În cadrul activităților au fost verifi cați 10 
agenți comerciali din municipiul nostru, iar în 
urma abaterilor constatate, au fost aplicate 4 
amenzi în valoare totală de 4.500 lei, conform 
O.U.G. 28 din 1999 privind obligația operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electro-
nice fi scale, totodată fi ind aplicată măsura com-
plementară de confi scare a sumei de 404 lei.

Malvina BÎRSAN

Curtea de Argeș: Patronii de fl orării 
s-au ales cu amenzi de 8 martie
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Între 1971-1975 s-au construit 
alte 14 fabrici, printre care și Elec-
troargeș... Numărul institutelor de 
cercetare - dezvoltare ajunsese la 
18, la care se adăugau laboratoarele 
de cercetare uzinală, precum și cele 
de cercetare din universități și insti-
tuții de învățământ superior. Rezultă 
limpede faptul că noi apăream pe un 
sol fertil, dacă vreți, în perioada de 
industrializare, unde deja exista su-
fi cientă experiență, respectiv multe 
posibilități de cooperare și ajutor 

pentru noi.

Etapa de construcție a fabricii, 1971-1973, a venit după con-
textul social, economic, geopolitic în care a fost decisă inves-
tiția. Încordarea de după Praga a impus măsuri speciale. Hala 
monobloc era acoperită cu grinzi de beton, așa încât lumina 
naturală nu pătrundea. Mai târziu, după 1982, când s-au văzut 
semnele declinului sistemului - criză de energie, de alimente, 
de combustibili etc., am procedat la modifi carea acoperișului 
pe care au fost montate luminatoare. O discuție mare a apărut 
pentru că unele voci avertizau că se va prăbuși acoperișul după 
tăierea a peste 60 de goluri pentru montaj. Am semnat fără re-
țineri în 1978, ca director al fabricii, comanda de practicare a 

găurilor pe acoperiș. Reținusem de la șeful de proiect 
că ei aleseseră grinzile de beton destul de solide, încât 
să reziste fără probleme cu golurile de luminatoare...

Așa cum arătam anterior, primele produse au 
fost cele care se realizau la secția de electronice de 
la EMT, unde producția de bază era seria de motoare 
asincrone de mică și medie putere, electocasnicele 
fi ind producția secundară. Vom arăta, așa cum am 
procedat pe parcursul întregii lucrări, cadrul general, 
contextul în care se desfășura activitatea.

Producția secției de la Electromotor (EMT) era 
relativ mică, mult sub cererea pieței, care se ampli-
fi ca de la an la an datorită folosirii forței de muncă 
feminine în noile fabrici apărute în peisajul industriei 
noastre. Ca urmare, din lipsă de timp, era nevoie în 
gospodăriile oamenilor de aparatură electrocasnică, 
începând cu aspiratorul, râșnițele de cafea, uscătorul 
de păr, mixerele de bucătărie etc.. Cererea pieței fi ind nesatisfă-
cută, se făceau importuri („clearing ţări socialiste”), cu plata în 
ruble transferabile, o unitate monetară scripturală utilizată până 
în 1991 în CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc), 
pentru calculul valorii schimburilor comerciale dintre țările 
membre ale acestui bloc economic.

Ca o paranteză, în 2019, România avea de încasat 716 mili-
oane de dolari și 1,5 mld. ruble transferabile (rubla transferabilă 
era un dolar în 1991, la dispariția ei). Cele 1,5 mld. de ruble 
transferabile (echivalentul la 1,5 mld. de dolari în 1911, anul 
dezmembrării URSS și dispariției rublei) sunt în totalitate de 
recuperat din Cuba, unde s-au exportat ventilatoare de masă în 
anii 1976, 1977 și 1978 - 350.000 de bucăți. Electroargeș a pri-
mit plata prețului produselor exportate prin Electroexportimport 
București.

Revenind, importurile României se făceau prin direcția spe-
cială a Ministerului Comerțului Interior, entitatea care răspun-

dea de asigurarea măsurilor pentru fondul pieței în conformi-
tate cu cifrele prevăzute în Planul Cincinal (pe cinci de ani). În 
principal, bunurile de consum electromotorice - electrocasnicele 
în general - se aduceau din URSS, RDG, Polonia, Ungaria și 
Cehoslovacia. Deși se fereau de „ochii și timpanul” societății 
socialiste multilateral dezvoltate, angajații Ministerului Comer-
țului Interior nu erau foarte bucuroși să vadă că le dispărea obi-
ectul muncii, așa încât au comandat cantități relativ mari din 
import, supralicitând asupra duratei transferului fabricației de 
la EMT...

(Va urma)

Gheorghe Olteanu a activat în perioada aprilie 1971 - ia-
nuarie 1991 în cadrul Electroargeș în calitate de director, ingi-
ner tehnolog, șef serviciu, inginer șef - management și organiza-
rea proceselor industriale. În prezent, acesta este sunt consilier 
de inovare în CNR-CME - asociație științifi că (Consiliul Națio-
nal Român al Consiliului Mondial al Energiei).

Rubrică aniversară    

ELECTROARGEȘ 50ELECTROARGEȘ 50

- Monografi e. VIII  -- Monografi e. VIII  -
GHEORGHE OLTEANUGHEORGHE OLTEANU

TRIUNGHI SILABICTRIUNGHI SILABIC

ORIZONTAL ȘI VERTICAL
1. Știința cea mai exactă.
2. Nu e practică.
3. Multiplicată ( ig.).
4. Pronume.
5. Calciu.

DEZLEGAREA: 1)EA-TU-MA-TI-CA ; 2)TE-0-RI-E ; 3)MA-RI-TA ;
 4)TI-E ; 5)CA

Emanoil Sterescu

Îl cheamă Matei și are 6 ani. Nu prea-i 
place la școală, fi indcă deja știe multe lucruri 
pe care le face acolo. Se plictisește și-atunci o 
enervează pe Doamna, care o sună pe „mama 
și-i zice că nu-i cuminte, Matei. Știe multe și nu 
e bine!”. Îmi spune asta uitându-se la mine și cu 
un ton de satisfacție împlinită. Poartă un trening 
alb-murdar, ceea ce face ca în nestatornicia jo-
cului său, prin parcul orașului, să se confunde, 
uneori, cu un om de zăpadă.

Mă alătur jocului său, cifrat în limba-
jul copilăriei și, însoțit de privirile părinților, 
abandonați în brațele unei bănci retrase, întreb 
la-ntâmplare:

• Ce anotimp îți place?

• Iarna. Pentru că vine Moșul cu jucării. Noaptea, pe coș...

Se ridică, se uită la cer și arată cu mâinile un coș imaginar....

• Ce sunt norii?

• Norii sunt ploaie...

• Ce este luna?

• Luna este când merg noaptea pe stradă.

• Ce este mama?

• Mama este care ne dă de mâncare, 
ne lasă să ne uităm pe telefon și ne bate 
când nu suntem cuminți...

• Ce este țara?

• Când mă duc la bunica.

• Câte umbre are omul?

• Una, care aleargă după el.

• Oamenii, când ajung bătrâni sau 
sunt foarte bolnavi, mor. Ce face omul 
când moare?

• Nu face nimica și e singur.

• Ce este libertatea?

• Libertatea e când mă joc toată ziua!

L-am lăsat pe Bogdan să-și continue jocul și am luat-o la pas prin 
memorie, recapitulând fi ecare secvență de dialog, din miezul cărora 
picura un soi de înțelepciune brută, încă netrecută prin fi ltrul experi-
enței ontologice personale.

Multă vreme, după întâlnirea cu Bogdan, m-a urmărit privirea sa 
inteligentă și radioasă din care, parcă izvora toată liniștea planetei...

George BACIU

„Libertatea e când mă joc toată ziua”
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Instituția Prefectului Argeș a informat că, po-
trivit datelor furnizate de către Direcția de Sănă-
tate Publică, situația epidemiologică din județ se 
prezintă astfel: incidența pe ultimele 14 zile - 3,13 
(marți 3,37); internați la ATI - 14 (marți 14) și în spi-
tal - 237 (marți 256); diagnosticați pozitiv - 72.789 
(marți 72.727); cazuri nou confi rmate, în ultimele 
zile - 62 (marți 79); decese - 1.960 (marți 1.960); 
teste RT-PCR efectuate în spitalele publice în ulti-
mele zile - 112 (marți 108) și rapide (antigen) - 191 

(marți 650); persoane complet vaccinate - 237.841 
(marți 237.794).

Datele despre incidența pe localități, prezentate 
sub forma unei hărți interactive sau prin grafi ce, pre-
cum și alte informații utile despre situația epidemi-
ologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului Sars-CoV-2, sunt disponibile accesând si-
te-ul: http://www.covidarges.ro.

Malvina BÎRSAN

De la începutul pandemiei, aproape 
2.000 de argeșeni și-au pierdut viața 
din cauza Covid-19 

Aceștia vor fi  trecuți în ca-
taloage provizorii, până la echi-
valarea studiilor și susținerea 
eventualelor diferențe. Conform 
ordonanței de urgență publica-
tă în Monitorul Ofi cial, minorii 
din Ucraina pot dobândi „cali-
tatea de elev în România după 
recunoașterea sau echivalarea de 
către inspectoratele școlare jude-
țene, respectiv de către minister a 
studiilor urmate în străinătate și, 
după caz, după susținerea exa-
menelor de diferență stabilite în 
cadrul procedurii de echivalare, 
în conformitate cu prevederile 
ordinului ministrului Educației”.

Procedura de înscriere a acestor copii în școlile 
și grădinițele din România va fi  stabilită prin ordin 
al ministrului Educației. Inițial, într-o adresă trimisă 

săptămâna trecută către inspectoratele școlare, M.E. 
anunța că elevii din Ucraina vor fi  înscriși la școală la 
cererea părintelui sau reprezentantului legal.

Malvina BÎRSAN

Școlile din România vor primi elevi Școlile din România vor primi elevi 
ucrainieniucrainieni

Misiunea Comitetului Națio-
nal de Coordonare a Activităților 
privind Vaccinarea se va încheia 
în săptămânile viitoare, iar mai de-
parte, imunizarea anti Covid-19 se 
va face în principal la cabinetele 
medicilor de familie. „Împreună cu 
colega mea, secretar de stat, Adria-
na Pistol, am avut miercuri o ședin-
ță cu reprezentanții medicilor de 
familie despre integrarea activității 
de imunizare anti Sars-CoV-2 în 
Programul de Vaccinare al Minis-
terului Sănătății. I-am informat pe 
toți colegii că misiunea CNCAV se 
va încheia în săptămânile viitoare, iar mai departe 
vaccinarea anti Covid-19 se va face în principal la 
cabinetele medicilor de familie”, a anunțat Andrei 
Baciu, șeful CNCAV.

Conform Comitetului Național de Coordo-
nare a Activităților privind Vaccinarea, pe 8 mar-
tie erau imunizați 8.076.153 cu doza completă și 
2.542.833 cu doza de rapel.

Malvina BÎRSAN

Toate centrele de vaccinare se vor 
închide în România

Noi afi rmații îngrijo-
rătoare vin din partea mai 
multor oameni de ştiinţă 
care susţin că experții tre-
buie să se pregătească pen-
tru următorul val pandemic 
provocat de un nou virus, 
numit „Boala X”. Cocret, 
oamenii de ştiinţă din spa-
tele vaccinului Oxford Co-
vid sunt de părere că pentru 
această boală trebuie reali-
zat rapid un ser, în următoa-
rele 100 de zile.

Profesorul Sarah Gil-
bert a declarat că, pentru a 
preveni impactul catastrofal 
al unei viitoare pandemii, 
timpul de răspuns trebuie să fi e mult mai rapid. „Nu 
vorbim despre a face acelaşi lucru din nou, ci doar 
să o facem mai repede. Ceea ce vreau să spun este 
că trebuie să fi m mult mai bine pregătiți ca să nu tre-
buiască să o luam de la început şi data viitoare. Oa-
menii de ştiinţă ar trebui să construiască o bibliotecă 
de vaccinuri împotriva mai multor familii de viruşi 
care reprezintă cele mai mari amenințări pandemi-
ce. Asta ar însemna cel puțin 10 vaccinuri efi ciente 
la nivel general, pentru început. Ne dorim să facem 
stocuri de semințe pentru o serie de seruri diferite. 
Apoi am putea începe să facem teste clinice, astfel 
încât să putem analiza răspunsul imun pentru fi e-
care dintre diferitele tipuri de viruşi cu scopul de a 

vedea dacă serul ar putea fi  efi cient. Vrem să mer-
gem cât de departe putem, după care să avem un 
stoc mic de vaccin gata de utilizare şi capacitatea de 
a creşte rapid producția, dacă va exista un focar”, a 
spus acesta.

În acest sens, profesorul Gilbert se va alătura 
directorului general al OMS, consilierului medical 
al preşedintelui SUA, Prof. Anthony Fauci, şefi lor 
farmaceutici şi reprezentanţilor Guvernului la un 
Summit global de pregătire pentru pandemie care 
va fi  organizat la Londra. Guvernul Regatului Unit 
a promis 160 de milioane de lire sterline pentru a 
lansa „Misiunea de 100 de zile”.

Malvina BÎRSAN

Experții se pregătesc pentru următorul Experții se pregătesc pentru următorul 
val pandemicval pandemic
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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.

17 MARTIE 2022

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 propri-
etate. 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 in-
travilan 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 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 îndelun-
gată. Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 3 camere 
sau casă în zona străzii Albeşti, din 
cartierul de nord al municipiului Curtea de 
Argeş. Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament cu 4 
camere situat în zonă centrală din Curtea 
de Argeş (Bulevardul Basarabilor), com-
plet 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 Cur-
tea 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

SC RAUMEX 2007 SRL cu sediul în 
comuna Muşăteşti, judeţul Argeş, având 
CUI RO 22240322, anunţă pierderea 
certifi catului de înregistrare la registrul 
comerţului Argeş şi actul constitutiv, seria 
J/031573/2007. Se declară nule! 

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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Ofi cial. Dai un like şi ai ştiri gratis! 

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 public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu

SC ECO VILLAGE SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru Proiectul „Construire pensiune 
Dpartial+P+M, piscină descoperită, fosă septică, împrejmuire și siste-
matizare verticală”, propus a fi  amplasat în comuna Merișani, sat Crampotani, 
Punct Valea Radului, jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul APM Argeș, str. 
Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul PRIMĂRIEI MERIȘANI din comuna Me-
rișani, sat Merișani, județul Argeș, în zilele de luni până joi, între orele 09.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, str. Egalității nr. 
50A, jud. Argeș.
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ACTUALITATE - PUBLICITATE8
Generalul Mircia Chelaru, fost șef de Stat Major al Armatei Româ-

ne, deputat membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță 
Națională, din Camera Deputaților, a fost din nou invitat la Televiziunea 
Națională, de data aceasta la o Ediție Specială, moderată de jurnalis-
ta Monica Ghiurco. Subiectul dezbătut a fost cel mai arzător al zilelor 
noastre, și anume războiul Rusia-Ucraina. După eșecul a trei runde de 
negocieri dintre cele două state, Monica Ghiurco l-a întrebat pe invitatul 
său: Cine și cât este dispus să cedeze? Care este raportul între cei doi 
combatanți, așa cum se vede din toate relatările de până acum? 

„Am să încep, în primul rând, prin a mulțumi că avem posibilitatea 
să clarifi căm din poziția încercată din partea mea, total neutră. Eu trebuie 
să fac acum o ruptură, o disociere între omul care este revoltat pentru 
ceea ce vede, militarul care vede rece și sec desfășurarea, și omul politic, 
angajat cu țara sa într-o anumită parte a lumii care trebuie să înțeleagă 
și rațiunea politică a intervenției noastre. Începând cu omul, vreau să 
vă spun că sunt un pacifi st convins. Probabil că cei mai îngrijorați de 
starea lumii la ora actuală sunt tocmai militarii, care cunosc, conștien-
tizează, cataclismul consecințelor unor asemenea acțiuni care pot ieși 
de sub control. Rețineți acest pot! Nu este între ghilimele. Mă duce tot 
mai mult către o convingere, la care o să revin. Din punct de vedere mi-
litar, ceea ce văd este o confruntare inegală al aspectului tehnologic, al 
raportului de forțe, al trupelor regulate. Să știți că cea mai mare resursă 
de luptă a unei națiuni nu sunt armamentele, și nici numărul, ci voința 
de a lupta. Această voință de a lupta care vine dintr-o anumită stare de 
spirit și mai ales atunci când ai convingerea și trăirea că ești într-o luptă 
dreaptă, într-un război drept, triplează forța de rezistență și reacția de 
răspuns față de inamicul care te invadează. Oricât de bun ar fi  un ordin 
dat de general, pe câmpul de luptă, dacă el nu este înțeles și nu e aplicat 
de către soldat, eșecul este total. Deci, din acest punct de vedere, Armata 
Federației Ruse este într-un colaps emoțional, într-un colaps psihologic. 
Când spun treaba aceasta, mă refer la faptul că ei au primit o anumită 
garanție că nu este un război, ci o operațiune militară de scurtă durată 
împotriva unor netrebnici care ucid separatiști, care au început să creeze 

o anumită formă de conduită nazistă... și când au intrat în fața realității și 
au văzut că sunt frații lor, rubedeniile lor, că sunt aceiași vorbitori de lim-
bă, aceeași credință, nu că au dat înapoi... sunt situații - din informațiile 
pe care le am - în care s-au repetat neexecutările de ordine, n-au executat 
focul respectiv, și de aceea au fost nevoiți, în această perioadă operativă 
să modifi ce și structura forțelor, să schimbe unitățile și marile unități, cu 
așa zișii profesioniști. Ce înseamnă un profesionist? Are cel puțin 10-15 
ani de instrucție specială, este plătit din greu, și pentru el, lupta nu mai 
este una ideologică, ci una pur și simplu materială. Loviturile militare 
vizează, din păcate, inclusiv structuri ale societății civile, școli... Din 
păcate, spun eu, și partea ucraineană, prin apelul pe care l-a făcut, de a fi  
apărată de toți cei care cred în cauza lor, de pe tot spațiul lumii, inclusiv 
legiunea străină franceză, mercenarii care vin, aventurierii războaielor, 
mă tem să nu se transforme Ucraina într-un teritoriu tip ISIS, în care 
vin din toate părțile, toți nebunii care primesc arme și se pun în slujba 
zeului război, nu a unei cauze. Cauza este a poporului ucrainean, dar de 
aici până la a se întâmpla, cred că-i cale lungă. Drept dovadă, premierul 
englez și ministrul Apărării, au atras atenția asupra conaționalilor săi: 
<<Măi copii, voi sunteți britanici, nu aveți ce căuta acolo. Nu vă duceți 
pentru că nu este nici fi resc, nici moral>>. Acesta este mesajul, cred că 
însușit și de alți lideri ai comunității europene. Trecerea la sprijinirea, 
la fi nanțări colosale, din punctul meu de vedere, punerea la dispoziție 
a unor sume incredibile pentru Ucraina, pentru ce?! Pentru înarmare și 
ducerea războiului mai departe? În alte situații, s-a cerut dezarmarea 
Irakului, Iranului, Libiei, Siriei... Aici văd că se duce spre înarmare... 
Ce națiune răsturnată pot eu să descopăr în așa ceva, când ar trebui un 
embargo total și de-o parte și de alta care să oblige stingerea focului, nu 
întreținerea sa. Forma aceasta de abordare a confl ictului înseamnă esca-
ladare permanentă. Și escaladarea, odată ce are o presiune uriașă pe un 
spațiu, se extinde în spațiile extra- confl ictuale, și se poate extinde foarte 
periculos către alte granițe. Eu analizez toată această confl ictualitate de 
tip război masiv - căci aici nu mai este un război punctual, un fel de hâr-
joneală cu cartușe de manevre - din perspectiva necesității apărării sau 

prezervării stării de pace a națiunii române. Trebuie să fi m foarte atenți 
ce scoatem pe gură, ce procesăm, astfel încât să fi e în folosul românității. 
În momentul în care se încearcă o escaladare prin înarmare, va produce 
o infl amare și trecerea la nivelul 3 sau 4 de amenințare și rușii au aver-
tizat! Dacă se va întâmpla cumva pasul spre un război al 3-lea, va veni 
<<dintr-o eroare de judecată>>. Prima eroare de judecată a fost situația 
dintre Rusia și Ucraina care putea fi  rezolvată pe căi diplomatice sau pe 
alte căi de operațiuni speciale... 

La ora actuală, obuzele secolului XXI nu mai sunt cele care distrug 
doar casele. Cele mai cumplite obuze ale secolului XXI sunt cuvintele. 
Iar cuvintele amestecate produc efectul de clepsidră. Vă pun o clepsidră 
în față. Nisipul curge într-un sens. O mică neatenție și v-am întors-o, 
aveți aceeași imagine, doar că sensurile sunt invers. Și din punctul aces-
ta de vedere, răsturnarea de imagine, prin dezinformare, poate crea cea 
mai cumplită catastrofă existențială a umanității. Acest război a stopat 
așa zisa resetare mondială. Suntem la deresetarea mondială și revenirea 
în parametrii anteriori acestui confl ict. Acest război nu mai este doar 
la Ucrainei, acum. De aceea accept intervenția și grija tuturor actorilor 
europeni, pentru că este un război al civilizațiilor”, a concluzionat depu-
tatul Mircia Chelaru. 

Luana ARSENE

Chelaru Mircia: „Mă tem să nu se transforme Ucraina într-un teritoriu 
tip ISIS, în care vin toți nebunii care primesc arme și se pun în slujba 
zeului război, nu a unei cauze!”

„Acțiunea de strângere a ajutoarelor umanitare destinate persoane-
lor refugiate din Ucraina ne-a întărit 
convingerea că suntem o adevărată 
comunitate; ne-am mobilizat la ne-
voie dovedind compasiune și soli-
daritate. Ne bucurăm că apelul nos-
tru nu a rămas fără ecou și că mulți 
cetățeni au venit la centrele de co-
lectare; cu toții au donat alimente, 
apă îmbuteliată, produse de igienă, 
medicamente sau bani, utilizați de 
noi pentru a cumpăra alimente și 

alte produse de strictă necesitate; consistența donațiilor a făcut posibilă 
organizarea unui  transport umanitar.

Mulțumim pe aceasta cale tuturor cetățenilor care au contribuit, 
după posibilitățile fi ecăruia, la reușita campaniei. Trebuie menționat, de 
asemenea, efortul consilierilor locali și al angajaților primăriei implicați 
din această campanie. Plecăm în această noapte către granița cu Ucraina 
cu speranța că acțiunea noastră va contribui la alinarea suferinței seme-
nilor noștri greu încercați în aceste momente”, au transmis reprezentanții 
Primăriei Mușătești. 

Luana ARSENE

Mușătești: Campania de colectare pentru ajutoare 
umanitare - un succes!

Pe 9 martie, comuna Mușătești a comemorat cu 
profundă tristețe, împlinirea a 14 ani de la tragica dis-
pariție a preotului Ion Virgiu Pătruleasa.

În ziua de duminică, 9 martie 2008, rostindu-și 
nelipsita predică, la fi nal de Sfântă Liturghie, în odăj-
dii, cu poporul ascultător în față, preotul Ion Virgiu 
Pătruleasa se prăbușește ireversibil încheind prea re-
pede misiunea sa pe pământ.

 Ioan (Virgiu) Pătruleasa: 1953-
2008 – preot, poet, pictor, orator 
Ulița de la limita cu  DJ 703 I,  la nord de  Valea 

Bârnii, se va numi Aleea Preot Ion Virgiu Pătruleasa. 
Acesta s-a născut în satul  Mușătești, la data de 13 
ianuarie 1953. A urmat școala primară și gimnazia-
lă în satul natal, apoi cursurile Seminarului Teologic 
din București (1969-1974). După efectuarea stagiului 
militar la Iași, obligatoriu pe atunci, urmează cursuri-
le Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Din anul 1978 a slujit timp de 3 decenii ca preot 
în satul natal în Biserica lui Popa Dincă.

Ion Virgiu Pătruleasa a fost un talent înnăscut, 
un sufl et plin de pasiune și credință. Lui îi datorăm 
actuala înfățișare a Parohiei de la Mușătești;  restau-
rează întreaga frescă din biserică, trudind ani la rând 
pe schelă, zi și noapte, plin de vopsea, cu penelul în 
mână;  reface împrejmuirea întregii incinte și realize-
ază cu sprijinul sculptorului Petre Donescu, monu-
mentalele porți din lemn de stejar de la intrare, pe 
care le admirăm astăzi.

Preotul a fost un înzestrat orator, predicile sale 
memorabile, rostite la fi nal de slujbă sau necrologul 
rostit cu patos după  fi ecare ceremonie de înmormân-
tare, i-au adus faima în rândul clerului și mirenilor, 
deopotrivă.

Ion Virgiu Pătruleasa a avut, de asemenea, un 
inegalabil talent poetic. Ușurința cu care versifi ca și 
rima cuvintele devenise proverbială;  memora, la fel 

de ușor, și recita întregi capodopere 
ale literaturii universale.  

Din nefericire, nu a publicat în 
timpul vieții mai multe volume de 
poezie, cu excepția volumului ”Veș-

nic tânăr și ferice”- Ed. Dac-
press, 2005.

Prin grija colegului și 
consăteanului său, preotul 
Nicolae Eftimie de la Paro-
hia Galeș, care prefațează lu-
crarea, este publicat postum 
un alt volum de poezie ce 
cuprinde și câteva fragmente 
cu caracter oratoric: ” Preo-
tul Ioan Virgiu Pătruleasa - 
In memoriam”.

”Nu găsesc o altă oază,

Într-un secol rătăcit, 

Ca atunci când, pe Robaia, 

Merg la sfântul nostru Schit.

Dealuri nalte, povârnite, 

Vale-aceasta au nimbat

De la gurile Robăii, 

Pân la schitul minunat.

Stau bătrâne, dar semețe,

Căutând în infi nit, 

Râpile-nfricoșetoare, 

Străjuind străvechiul schit.

Călătorul ce se-ndreaptă 

Către locu-acesta sfânt,

Se convinge că aicea

Este raiul pe pământ.

Ne simțim aici, departe

De focarul pământesc, 

În afară de ispită

Și de haosul lumesc. 

Mai aproape - aici de ceruri

Sufl etele noastre sunt,

Iară ruga noastră zboară

Către Domnul cel Prea Sfânt.

Deci, de vrei creștine-o oază, 

Într-un secol rătăcit,

Poartă-ți pașii pe Robaia,

Către sfântul nostru Schit.” 

”LA ROBAIA, SUS LA SCHIT” -  ”Preotul 
Ioan Virgiu Pătruleasa - In memoriam”.

Text cules și prelucrat
de Luana ARSENE

Preotul Ioan Virgiu Pătruleasa - In memoriam

Nu rata șansa unui job bun!

Un nou restaurant în Curtea de Argeș, cu specifi c turcesc, 
angajează urgent, în vederea începerii activității: ajutori de 
bucătari, barmani, ospătari, shaormari și pizzeri. Se oferă sala-
rizare motivantă în condiții excelente de muncă. 

Informații suplimentare se obțin la Restaurant Orient 
Balcanic situat în str. Lascăr Catargiu, zona Lidl sau la telefon: 
0769.088.705.


