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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.
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Reper istoric
14 martie 1881 - La 14 martie 1881, ţara era în sărbătoare. Parlamentul a votat legea prin 
care Principatul României a fost înălţat la rang de regat, iar prinţul Carol I de Hohenzollern 
devenea rege. Turcia a fost prima care a recunoscut Regatul României. Au urmat-o Anglia, 
Italia, Statele Unite, Germania, Rusia şi Austro-Ungaria. România a fost recunoscută ca stat 
independent în urma Războiului de Independență din 1877-1878. În anul 1878 domnitorul 
(principele) Carol I de Hohenzollern a primit titlul de „alteță regală”. În anul 1881 a fost 
modifi cată Constituția din 1866, pentru a specifi ca, printre altele, faptul că din acel moment 
șeful statului va fi  numit rege, iar România, regat sau monarhie constituțională (Regatul României). Ceremonia de încoronare a 
avut loc pe 10 mai 1881.

EXPRESia zilei
„Într-adevăr omul este regele animalelor, pentru că brutalitatea sa o întrece 
pe a lor. Trăim prin moartea altora. Suntem locuri de înmormântare.” Leonardo 
da Vinci [n. 15 aprilie 1452, Anchiano, Italia - d. 2 mai 1519, Château du Clos Lucé, 
Amboise, Franța. A fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanți al Renașterii din 
perioada de apogeu a acesteia. Spirit universalist: pictor, sculptor, arhitect, muzician, 
inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor. Geniul său creator și 
spiritul său inventiv și-au pus amprenta asupra epocii, fi ind considerat arhetipul omului 
renascentist, un spirit animat de o curiozitate nemaiîntâlnită până atunci, animat de o 
imaginație fără precedent în istorie. Leonardo da Vinci este considerat adesea cel mai 
de seamă geniu din întreaga istorie a omenirii.]

De curând, Școala Gimnazială „Prof. Dr. Vasile 
Vasilescu” Oești din structura Școlii Gimnaziale Nr. 
1 Corbeni a organizat și găzduit ediția a IV-a a proiec-
tului educativ-concurs „Mama, chipul cel mai sfânt”. 
Acțiunea s-a derulat în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Argeșului, Școala Gimnazială „George Stephănescu” 
Arefu, Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Danului, Școa-
la Gimnazială Albeștii de Argeș, Școala Gimnazială 
„Toma Brătianu” Șuici și Școala Gimnazială Nr. 1 
Ciofrângeni.

Acest proiect educațional de creație literară și 

plastică s-a bucurat de o 
participare numeroasă, 
înregistrându-se peste 
600 de lucrări înscrise 
în concurs, provenind 
de la 40 de școli. Cre-
ațiile copiilor s-au re-
marcat prin simț estetic, 
imaginație și origina-
litate.

Urmând tradiția, 
proiectul s-a fi nalizat cu 
un medalion artistic în note de primăvară și secvențe 
lirice, susținut de elevii din cadrul instituției-gazdă. 
La nivel primar, activitatea a fost coordonată către 
înv.: Mihaela Ilina, Mariana Cican, Ionela Popa, So-
rina Ambrinos, Elena Lazăr și Sorina Ureche. Elevii 
din clasa a V-a, coordonați de către prof. Luminița 
Vișoiu, au prezentat sceneta „Inima mamei.” Un mo-
ment deosebit, încărcat de sensibilitate și emoție, în 
cadrul programului artistic intitulat „Sărbătoarea ta 
și-a primăverii”, a fost oferit prof. de istorie Maria-
na Turian, care a prezentat drama mamelor din sa-

tul Oești, trăită în timp de 
război, trasând o paralelă la 
mama ucraineană, din zile-
le noastre, și transmițând un 
mesaj de pace și speranță. 
Cadrul didactic a îndemnat 
audiența la solidaritate. Pre-
zentarea de o profunzime 
aparte a fost făcută pe fun-
dal muzical, în acordurile 
„Doinei de jale” a marelui 
naist Gheorghe Zamfi r. La 

fi nalul programului, elevii din cadrul Școlii Gimna-
ziale „prof. dr. Vasile Vasilescu” Oești, îndrumați de 
către prof. Irina Creț și prof. Constantin Matei, au 
prezentat un moment muzical dedicat mamei.

De asemenea, elevii de la Școala Gimnazială 
„George Stephănescu” Arefu, unitate parteneră în 
cadrul concursului, sub supravegherea prof. Claudia 
Matei și Corina Precup, au fost alături de organiza-
tori, prin prezentarea video a unui moment încărcat 
de spiritualitate și duioșie, intitulat „Mama, înger 
păzitor”.

Coordonatorul proiectului educativ „Mama, chi-
pul cel mai sfânt” a fost prof. de Limba română, Irina 
Creț. „Prin activitățile derulate, s-a urmărit dezvol-
tarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai 
mici dintre noi, al copiilor, faţă de fi inţa care le-a 
dat viaţă, cel mai drag nume al orânduirii lumeşti – 
mama. Felicit implicarea de excepție a colegilor mei 
de la învățământul primar și gimnazial, prezentarea 
deosebită a colegei mele de la catedra de Istorie și 
materialul trimis de școala parteneră de la Arefu”, a 
transmis aceasta.

Cristina MINCU

„Mama, chipul cel mai sfânt” - încă o ediție de succes, la Școala din Oești!

Una din cele două secțiuni 
ale tronsonului care traverse-
ază Carpații, între Cornetu și 
Tigveni, are o lungime de 37,4 
km și un cost estimat cuprins 
între 5,3 și 5,8 miliarde de 
lei, fără TVA. Constructorii 
români, austrieci, spanioli, ita-
lieni și turci care concurează 
pentru Secțiunea 3 a Autos-
trăzii Sibiu-Pitești vor avea la 
dispoziție maximum 14 luni 
pentru proiectare și 59 de luni 
pentru execuție, după semna-
rea contractului.

Câștigătorul va trebui să 
construiască: 95 de poduri și pasaje; 1 tunel cu două 
galerii independente (1,7 km/ galerie); 2 noduri ruti-
ere (Cornetu și Văleni); 1 ecoduct (în zona localității 
Călinești).

Lucrările vor fi  fi nanțate din fonduri europene 
nerambursabile. În momentul fi nalizării celor 5 sec-
țiuni, Autostrada Sibiu – Piteşti va avea o lungime de 
peste 122 de km și va lega Centrul și Vestul Români-

ei de reţeaua europeană de autostrăzi pe Coridorului 
Rin -Dunăre (Coridorul 4 Paneuropean).

La ora actuală Secțiunile 1 și 5 sunt în construc-
ție, Secțiunea 4 este în etapa de elaborare a Proiec-
tului Tehnic, iar Secțiunea 2 (pentru care s-a semnat 
contractul în luna februarie) urmează să intre în scurt 
timp în faza de proiectare.

Malvina BÎRSAN

Trei oferte pentru ultima secțiune 
a Autostrăzii Pitești-Sibiu

Așa cum vă informam în edițiile anterioare ale 
cotidianului nostru, administrația publică locală Mu-
șătești a organizat o campanie de strângere a ajutoa-
relor umanitare destinate persoanelor refugiate din 
Ucraina. Acțiunea s-a dovedit un succes, oamenii 
mobilizându-se exemplar, dovedind compasiune și 
solidaritate. Cu toții au donat alimente, apă îmbute-
liată, produse de igienă, medicamente sau bani, uti-
lizați pentru a cumpăra alimente, și alte produse de 
strictă necesitate. Consistența donațiilor a făcut po-
sibilă organizarea unui transport umanitar. Așadar, 
zilele trecute, o echipă de oameni cu inima mare, 
avându-l în frunte pe primarul localității, Constantin 
Oancea, a ajuns la frontiera de la Sighetu Marmației, 
acolo unde au predat cele strânse, cu speranța că ac- țiunea lor va contribui la alinarea suferinței semeni-

lor noștri greu încercați în aceste momente. 

Produsele donate au fost alocate imediat unui 
transport umanitar al Crucii Roșii care a pornit că-
tre spitalele din Ucraina. De mare trebuință sunt, în 
acest moment, medicamentele.

„Mulțumim pe această 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”, au menționat repre-
zentanții Primăriei Mușătești. 

Luana ARSENE

Ajutoarele colectate la Primăria 
Mușătești au ajuns la destinație!

Senatorul PNL de Argeș, Dă-
nuț Bica, a anunțat că în perioada 
7 martie - 26 aprilie autoritățile 
locale sunt așteptate să depună ce-
reri de fi nanțare, prin Programul 
Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. În cadrul acestuia se pot 
fi nanța: înfi ințarea de noi sisteme 
de distribuție a gazelor naturale; 
extinderea sistemului de distribu-
ție a gazelor naturale în localități-
le din cadrul unei unități adminis-
trativ – teritoriale; modernizarea 
sistemelor de distribuție a gazelor 
naturale prin transformarea în sis-
teme inteligente de distribuție a 
gazelor naturale.

Cererile de fi nanțare se pot 
depune online: https://investitii.mdlpa.ro/. Concret, 
se alocă 50 de miliarde de lei pentru extinderea și 
modernizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă, ca-
nalizare și gaz, iar, în urma preluării fi nanțării altor 

105 de proiecte de rețele de gaz de la Ministerul In-
vestițiilor și Proiectelor Europene, bugetul total se va 
ridica la 55,5 miliarde de lei.

Malvina BÎRSAN

Se pot depune cererile pentru Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”

Este vorba despre proiectele dedicate tineretu-
lui, programele din domeniul social și educațional, 
din sfera sportului sau culturii, dar  și a cultelor re-
ligioase.

În ședința de vineri, 11 martie, s-a aprobat alo-
carea sumei de 800.000 lei pentru fi nanțarea unită-
ților de cult și 500.000 lei pentru fi nanțarea activi-
tăților non-profi t de interes general (tineret, cultură, 
mediu – 200.000 lei, proiecte sportive – 300.000 
lei). „După perioada pandemică grea în care multe 
dintre activități au fost chiar întrerupte, foarte afec-
tate fi ind cele din domeniile tineret, cultură, sport, 
acum lucrurile par a se îndrepta către normalitate. 
Tocmai de aceea, în acest an, CJ Argeș vine din nou 
în sprijinul entităților non-profi t care implementează 
programe și proiecte din sfera tineretului și activi-
tăților socio-educaționale, a sportului, culturii, pre-
cum și a cultelor religioase. În acest an am alocat cu 
350.000 de lei mai mulți bani decât în anul 2021”, a 
spus Ion Mînzînă, președintele CJ Argeș.

Malvina BÎRSAN

Consiliul Județean Argeș cofi nanțează 
activitățile non-profi t de interes general
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FAPT DIVERS

Zilele trecute s-a fi nalizat ediția din 2022 a Stagiului Național de 
Formare și Reconfi rmare al Unităților Canine pentru Intervenția la 
Avalanșă. În urma testărilor au fost reconfi rmate echipele deja exis-
tente și, în plus, au primit brevet noi unități canine de intervenție la 
avalanșă, dintre care două în Argeș.

„Poate cele mai dure condiții de până acum, cu temperaturi 
până la -18C și vânt continuu și susținut, cu avalanșe peste traseul 
de acces către poligon, dar avem patru noi unități canine de avalanșă! 
Cu încântare vă spunem că Haruki și Kamura sunt descendenții lui 
Helios, primul câine Salvamont din țara noastră. Sunt frate și soră 
cu Loca, având mame tot din sistem, pentru că genele contează!”, a 
transmis Ion Sănduloiu, directorul Salvamont Argeș, cel care a pus 
bazele sistemului de intervenţie cu unităţi canine în România, în caz 
de avalanşă.

Iată și care sunt unitățile canine noi: Ares&Cornel Voicu de 
la Salvamont Argeș; Dingo&Cristi Toma de la Salvamont Argeș; 
Maya&Robert Vaszi de la Salvamont Covasna; Śaba&Zsolt Benkö 
de la Salvamont Harghita.

Au fost reconfi rmați pentru un an: Helios, Dara și Loca & Ion 
Sănduloiu de la Salvamont Argeș; Erik și Yan & Ionuț Pașcu de la 
Salvamont Suceava; Yukanna & Tibi Krizbai de la Salvamont Alba; 
Raya & Gigi Coșa de la Salvamont Bacău; Bruno și Recco & Carlos 
Tașcău de la Salvamont Gorj; Hera & Sorinel Danciu de la Salvamont 
Hunedoara; Carp & Sergiu Frusinoiu de la Salvamont Prahova; Athos 
& Nicoară Andreica de la Salvamont Borșa; Nero & Istvan Feren-
czy de la Salvamont Mureș; Argo & Zsolt Benkö de la Salvamont 
Harghita

Deja confi rmați și admiși în stagiul 2023, novicii: Haruki & Gigi 
Coșa - Salvamont Bacău; Kamura & Tibi Krizbai - Salvamont Alba; 
Noa & Dragoș Grigoraș - Salvamont Petroșani.

Cu un număr de 68 de apeluri in 2021 (față de 33 apeluri in 

2020) unitățile canine Salvamont încep să-și dovedească utilitatea, 
fi ind esențiale în găsirea rătăciților și dispăruților, precum și a celor 
prinși în avalanșe.

„În perioada următoare, vom asista la un schimb de generații, o 
parte dintre seniorii canini urmând a fi  pensionați și înlocuiți cu câini 
tineri, deja brevetați sau în pregătire, asigurând astfel o continuitate a 
componentei de căutare canină, la fel ca oriunde în lumea civilizată. 
Deja un sistem foarte solid pus la punct! There is NO way back! Haita 
se va mări!”, a completat Sănduloiu.

Specializare a meseriei de salvator montan, Stagiul Național de 
Formare și Reconfi rmare al Unităților Canine pentru Intervenția la 
Avalanșă se organizează anual în luna martie la Hotel Pârâul Capra 
în județul Argeș.

Cristina MINCU

Argeșul are două noi unități canine 
de intervenție la avalanșă

Societatea Academică din România a dat startul înscrierilor pentru 
Redacția Monitorului Educației din România, recrutând și formând 15 
tineri care vor analiza și comenta agenda parlamentară în domeniul 
educației, vor prezenta biografi ile parlamentarilor și vor analiza decla-
rațiile politice ale aleșilor în domeniul învățământului, semnalând fake 
news-urile și încălcările legii.

Criteriile cerute pentru a fi  parte din Monitorul Educației din Ro-
mânia sunt următoarele: ești cetățean român; ai 
vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani; demonstrezi 
abilități de comunicare avansate (cunoști și stă-
pânești regulile gramaticale, de ortografi e și de 
punctuație în limba română); ești energic/ă, res-
ponsabil/ă și dornic/ă să înveți lucruri noi; vrei să 
contribui la procesul de monitorizare a legilor cu 
impact în sistemul de învățământ în România.

În ceea ce privește responsabilitățile pe care 
le vor avea editorialiștii din Monitorul Educați-
ei din România, iată un rezumat: voi documen-
ta biografi ile decidenților din educație și le vei 
prezenta într-o formă prietenoasă, prin articole 
publicate pe site-ul Monitorului Educației; vor 
analiza, timp de două sesiuni parlamentare, do-
cumentele de lucru ale comisiilor de specialitate 
în Parlamentul României, realizând agendele par-
lamentare săptămânale într-o formă prietenoasă, 
livrată pe site-ul Monitorului Educației, integrat în platforma România 
Curată. Vei învăța cum să interoghezi anumite instrumente specifi ce 
pe paginile Camerei Deputaților și a Senatului; vor analiza declarațiile 
politice ale aleșilor și vei semnala nereguli/cazuri de fake news; vor 
analiza activitatea autorităților publice locale în domeniul educației, 
prin crearea unor buletine informative, prietenoase pentru orice tip de 
public; vor contribui la dezvoltarea canalului YouTube al Monitorului 
Educației și la realizarea unei serii de video-uri privind demontarea 
unor mituri din educație.

Monitorul Educației din România oferă, ca răsplată, următoarele 
benefi cii: participarea gratuită la un training dispus pe două module, 
de 4 zile (online) și 3 zile (on-site), cu scopul de a oferi participanților 
la proiect cunoștințe și instrumente în așa fel încât să devină cetățeni 
activi și implicați la nivel local, jurnaliști și să adreseze orientați spre 
rezultatul problemele pe care le-au identifi cat prin mobilizarea comu-
nității și documentarea informațiilor de interes public privind educația 

(în cazul trainingului desfășurat fi zic, se asi-
gură cazarea, masa și decontarea cheltuielilor 
de transport); contract de voluntariat pe o pe-
rioadă de 12 luni, în conformitate cu legisla-
ția în vigoare; remunerație pentru articolele 
pe care le vei publica pe platforma România 
Curată; asistență în redactarea și editarea arti-
colelor, mentorat și coaching; posibilitatea de 
a publica propriile articole de opinie cu privire 
la teme alese de tine, în acord cu specifi cul 
platformei de blogging cetățenesc România 
Curată (toate articolele publicate pe Româ-
nia Curată sunt promovate pe numeroase pa-
gini de Facebook, administrate de Societatea 
Academică din România); oportunitatea de a 
te dezvolta în cadrul celui mai longeviv think 
tank din România, Societatea Academică din 
România, și de a te implica în activitățile de 
promovare a bunei guvernări în administrație, 

educație, sănătate, muncă, sectorul de tineret și alte domenii cu impact 
pentru cetățeni.

Așadar, dacă ai talent la scris și te preocupă schimbările din siste-
mul educațional românesc, atunci ești așteptat/ă să devii membru al Re-
dacției Monitorului Educației din România. Pentru înscriere, se va com-
pleta formularul de la adresa https://forms.gle/g9bzfLtpPU9eN2Q16. 
Termenul limită este data de 24 martie 2022, ora 23:59.

Cristina MINCU

Oportunitate: Fii editorialist la Monitorul 
Educației din România!

Peste 10.000 de argeșeni cu buletine 
expirate în pandemie
Aproximativ 387.000 de cărţi de 

identitate expirate sunt în circulaţie 
în acest moment în România, potrivit 
directorului Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Baze-
lor de Date a Ministerului Afacerilor 
Interne, chestorul de poliţie Cătăli-
n-Aurel Giulescu. În Argeș, 10.489 
de buletine sunt expirate și trebuie 
preschimbate în maximum trei luni de la ridicarea stării de alertă. Peri-
oada de 90 de zile începe să curgă din 9 martie 2022 şi se va încheia la 
7 iunie. Cetățenii se pot prezenta la serviciile publice comunitare, locale, 
de evidenţă a persoanelor, acolo unde îşi au domiciliul pentru a solicita 
preschimbarea cărţii de identitate.

LUANA ARSENE

Războiul din Ucraina oprește 
producția de cutii de viteze la Dacia
Pe fondul confl ictelor militare 

din țara vecină, Uzina Mecanică şi 
Şasiuri Dacia va stopa activitatea, în-
cepând de astăzi. Principala cauză o 
constituie scăderea de comenzi pen-
tru cutii de viteze din partea uzinelor 
Renault din Rusia. Totuși, angajații 
nu vor avea de suferit pagube sala-
riale majore. În perioada în care vor 
sta acasă, aceștia vor încasa 85% din 
salariu, dar și tichetele de masă pe care le primeau în mod obișnuit pentru 
zilele lucrate. 

Uzina Dacia din România produce componente pentru fabricile Glo-
bal Acces ale Renault Group, dar şi pentru alte modele ale mărcii, precum 
şi pentru Nissan. Pe partea de componente, la Mioveni sunt produse atât 
motoare, cât şi cutii de viteze, care ajung apoi și-n Rusia, unde Renault 
Group are două uzine: una în Moscova, pentru automobilele produse sub 
sigla Renault, şi o alta la Togliatti, pentru maşinile Lada produse de Av-
toVAZ. Cele două uzine și-au suspendat temporar activitatea din cauza 
războiului din Ucraina și a restricțiilor impuse Rusiei, însă un alt factor 
îl reprezintă criza de semiconductori, apărută încă din perioada de vârf a 
pandemiei...

CRISTINA MINCU

Ajutoare pentru mamele afl ate în 
situații de risc
Ministrul Familei, Tineretului și 

Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a 
anunţat că 12 milioane de €, din fon-
duri europene, vor fi  cheltuite pentru 
trusoul destinat nou-născutului. „Am 
avut o întâlnire de lucru cu Roxana 
Mânzatu, secretar de stat în Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, 
fost ministru al Fondurilor Europene. 
Sprijinul pentru nou-născuți, pe scurt trusoul, este în valoare de 2.000 de 
lei pentru fi ecare bebeluș. Mamele care se afl ă în situații de risc, victimele 
violenței domestice, chiar și mamele minore pe care ar trebui să le avem 
într-un număr cât mai mic, se afl ă printre benefi ciare”, a explicat aceasta.

De reţinut că nu se oferă direct bani, pe care femeile i-ar putea folosi 
în alte scopuri, ci tichete sociale sub forma unui card electronic. Acest 
ajutor se emite în maximum 3 luni de la momentul nașterii și poate fi  
folosit de proaspeții părinți doar pentru a cumpăra produse destinate no-
u-născuților.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se implică di-
rect în acest proiect, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, oferind sprijin serviciilor sociale din toată țara când vor fi  dis-
tribuite aceste tichete. Proiectul va ajunge în scurtă vreme la aprobare 
pe masa Guvernului. „Anul trecut, s-au născut cei mai puțini copii din 
ultimul secol. Mulți tineri au renunțat la gândul de a fi  părinți din cauza 
situației economice îngreunate de pandemia din ultimii doi ani. Orice mic 
ajutor poate fi  doar benefi c și contribuie la stoparea declinului demografi c 
din țara noastră”, a încheiat Gabriela Firea.

MALVINA BÎRSAN

În cursul lunii februarie, consilierii din cadrul Direcției Sanitară Ve-
terinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș au efectuat 266 de con-
troale în supermarketuri, hypermarketuri, abatoare, magazine, fabrici și 
ferme. În aceeași perioadă, pentru neconformitățile constatate, consilierii 
DSVSA Argeș au aplicat 13 amenzi în valoare totală de 44.500 lei, astfel: 
o sancțiune de 1.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale referi-
toare la eliberarea produselor medicinale veterinare; o amendă în valoare 
de 12.000 lei pentru încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru si-
guranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor la pro-
ducerea, prelucrarea, distribuţia, punerea pe piaţă sau comercializarea 
alimentelor sau a hranei pentru animale; 3 de 21.200 lei pentru nerespec-
tarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 
condiţiile de depozitare a produselor alimentare, a celor de nutriţie pen-
tru animale şi a produselor de uz veterinar; o amendă de 2.000 lei pentru 
lipsa încheierii unui contract, încheiat în condiţiile legii, cu o fi rmă spe-
cializată pentru denaturarea produselor medicinale veterinare şi a hranei 

pentru animale, cu termen de valabilitate depăşit; o 
sancțiune de 1.200 lei pentru comercializarea directă 
către consumatorul fi nal a produselor alimentare şi 
a hranei pentru animale în spaţii necorespunzătoare 
sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea 
condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare; o amendă de 3.500 lei pentru deţinerea 
de produse medicinale veterinare cu termen de vala-
bilitate depăşit în spaţii neamenajate special în acest 
scop; o amendă de 1.200 lei pentru nerespectarea 
normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelu-
crare, depozitare şi de valorifi care a produselor alimentare, precum şi 
a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite; o amendă în 
valoare de 1.200 lei pentru manipularea produselor alimentare şi a hra-
nei pentru animale cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor; o amendă de 1.200 lei 
pentru vânzarea sau înstrăinarea în orice mod 
a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora 
în proprietate cu orice titlu, fără documentele 
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în 
vigoare; 2 avertismente scrise.

„Au fost retrase de la comercializare 
16.355 kg produse alimentare de origine ani-
mală și nonanimală în valoare totală de 97.850 
lei (produse alimentare ajunse la fi nalul ter-
menului de valabilitate, produse alimentare 

cu ambalajul deteriorat sau produse alimentare de origine animala și/
sau nonanimală retrase de la comercializare în urma alertelor primite 
pe platformele SRAFF și AAC)”, a transmis dr. Sorin Sorescu, director 
executiv al DSVSA Argeș.

Malvina BÎRSAN

DSVSA: Tone de alimente au fost retrase de la vânzare din magazinele argeșene
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Războiul pornit de Rusia împotriva 

Ucrainei, pe 24 februarie, este în plină desfă-
șurare și nu pare că se va termina curând, mai 
ales că negocierile de până acum nu au ajuns 
la un numitor comun. În acest context, gene-
ralul Mircia Chelaru, fost șef de Stat Major al 
Armatei Române, deputat membru în Comi-
sia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță 
Națională, din Camera Deputaților, a fost din 
nou invitat la TVR, în emisiunea moderată de 
jurnalista Monica Ghiurco. În studio, gazda a 
făcut o analiză a evoluției frontului alături de 
invitatul său. 

„Să începem cu o butadă. Să nu uitați că 
războiul este cea mai mare crimă a umanită-
ții. El este produs de politicieni, condus de 
generali, și-l suferă națiunile și popoarele. 
Dacă domnii politicieni se ascund în spatele 
unei vorbe, că <<Vezi, Doamne>>, războiul 
este o continuare a politicii cu alte mijloace, 
eu le spun de la acest post de televiziune a 
națiunii române, ca o sentință severă și ire-
conciliabilă: NU, domnilor, războiul nu tre-
buie să fi e o continuare a politicilor! Luați 
aminte că războiul este un eșec al politicilor 
politicienilor care nu au fost în stare să evite 
războiului. Iată ce înseamnă iraționalul unei 
politici care a ales moartea în locul dialogu-
lui și a vieții. Ca militar de profesie, care a 
făcut studiile pe ambele maluri ale Atlanti-
cului, vă pot spune că războiul are o singură 
fi nalitate: moartea! Indiferent dacă este sub 
forma operațiunilor speciale limitate, suma 
acestora dă în cele din urmă întregul. A încer-

cat să producă o operațiune militară specială 
în urma căreia se aștepta la rezultate imedia-
te, numai că, de la bun început, Moscova, nu 
Putin, a pierdut războiul informațional. Nu 
a cunoscut, în primul rând, starea de spirit 
a populației Ucrainei. Chiar dacă în termeni 
informativi, informațiile clasifi cate, cele de 
exactitate, îi dădeau oarecum credit și puteau 
să argumenteze, informațional și din punct 
de vedere al clarității exprimate prin canalele 
diplomatice, Moscova a rămas aceeași din-
totdeauna. Cu acțiunea înainte de explicație. 
Toată tehnologia gândirii Moscovei de la Im-
periul Țarist, Uniunea Sovietică și cea de as-
tăzi, resovietizată mental, este factor împlinit 
după care discutăm. Așa s-a întâmplat. În altă 
ordine de idei, atacul a început în noaptea de 
23 spre 24 februarie, pentru că pe 23 februa-
rie este Ziua Armatei Roșii. În termeni mo-
derni, acum, este Ziua Armatei și Eroismului 
Sovietic. Politicile Vestului, ale Europei în 
general, ale spațiului euroatlantic, lăsând de-
oparte țările care sunt la contact, nu au avut 
o politică a estului realistă. Noi am avut o 
politică a dezideratelor. Pentru că a apărut o 
sufi ciență, pe de-o parte a cunoașterilor și a 
garanțiilor, pe de altă parte un fel de tango în 
diplomație... În 26 septembrie 2000, la întâl-
nirea mea de la Pentagon cu ocazia analizei 
condițiilor de îndeplinire ale membrelor pen-
tru a intra sub semnătură în 2004 în NATO 
- avem documentele astăzi,  putem vorbi des-
pre ele - am avertizat pe baza informațiilor pe 
care le-a avut inteligența românească. Aver-

tizam atunci că începând cu a doua decadă, 
respectiv între 2010 și 2020, din 2012, Rusia 
va ocupa Crimeea și estul Ucrainei! Iată că 
s-a confi rmat... Evoluția gândirii ex-sovi-
etice, dar profund țariste a Kremlinului s-a 
adeverit... Acum, sunt aceleași condiții preli-
minare ale anilor 1917, când explozia socia-
lă, ca urmare a incapacității de a mai suporta 
condițiile, sunt pregătite aproape în toată Eu-
ropa, să nu ne facem iluzii. Sistemul mimetic 
de gândire este foarte rău pentru că în loc să 
analizezi cu severitate vulnerabilitățile, să le 
recunoști ca atare, să iei măsurile care se sunt 
corespunzătoare realității, tu vii cu sloganuri 
și cu umbrele... Auzi peste tot de umbrela 
NATO... Da, dar NATO este suma integra-
tă a forțelor membrilor săi. Nu poate fi  un 
NATO puternic cu membrii slabi. Și-atunci, 
tot așteptai să vină cineva să-ți pună umbrela 
deasupra, doar că uneori umbrela aceasta e 
foarte ciuruită. Deci, ceea ce vedem la grani-
ța noastră, este la granița românității și cine 
nu ia în calcul treaba asta înseamnă că nu tră-
iește sentimentul apartenenței unei civilizații 
a românilor care s-a dus exact/extinsă până 
unde este ea astăzi. Această reținere și lipsă 
de abordare sinceră, bărbătească, a realității, 
face să nu luam soluțiile cele mai bune, din 
păcate. Spre norocul nostru, sunt centre de 
gândire rapid funcționale care ne mai dau și 
soluții. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem 
unde suntem! În altă ordine de idei, declarați-
ile și măsurile luate de Alianță, sunt, evident, 
cele de răspuns, de a da sens scopului Alian-
ței și de descurajare, eventual, a unui sistem 
de alertă preventivă. Văd că și d-l președinte 
Iohannis a folosit sintagma <<aliații noș-

tri>>. Noi nu suntem în exteriorul Alianței, 
deci suntem în interiorul unei organizații în 
care fi ecare parte este componentă a unei for-
țe, a unui concept. NATO nu mai este o alian-
ță, este un concept de civilizații și de apărare 
a acestei civilizații de tip euroatlantic. Lupta 
la ora actuală, dincolo de ce vedem în teren 
este între două concepte de civilizație. Una 
euroatlantică cu libertățile, drepturile, care, 
din păcate, mai sunt schilodite din când în 
când, și civilizația eurasiatică, pregătită prin 
noua doctrină a euroasiatismului, să condu-
că lumea în rigorile dogmelor ale oligarhiei, 
autocrației, care sunt fi rești, de când lumea 
și pământul, practicate în spațiul eurasiatic. 
Eu n-am să văd niciodată o democrație de 
tip liberală, sau liberal-democrată, sau con-
servator de tip englez, la Astana sau unde-
va în Turkmenistan. Nici măcar în Ucraina. 
Această țară este o lecție neînvățată a istoriei. 
Ucraina, de-a lungul timpului, aproape un se-
col, a fost un exemplu prin care acest spațiu 
trebuia re-reglementat. S-a încercat cu jumă-
tăți de măsură. Din 1997, odată cu dezarma-
rea nucleară, când i s-au asigurat toate garan-
țiile de securitate, apoi în 1999, apoi în 2011 
când s-a reîntregit tratatul Ucraina - NATO, 
parteneriatul strategic în contextul actorului 
principal: Moscova. Și au convenit niște re-
guli. Noi, acum, suntem obligați să condam-
năm actul de agresiune militară directă, cu 
consecințe criminale asupra poporului ucrai-
nean. Poporul ucrainean nu e vinovat. Nici 
poporul rus nu e vinovat. Cine încearcă să 
plaseze vina într-o singură parte, greșește”, a 
explicat generalul Mircia Chelaru. 

Luana ARSENE

Generalul Chelaru Mircia: „Războiul este cea mai mare crimă Generalul Chelaru Mircia: „Războiul este cea mai mare crimă 

a umanităţii. El este produs de politicieni, condus de generali, a umanităţii. El este produs de politicieni, condus de generali, 

și-l suferă naţiunile și popoarele!”și-l suferă naţiunile și popoarele!”
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Guvernul a aprobat ajutorul pe care îl va acorda 
românilor care găzduiesc refugiați din Ucraina. Este 
vorba despre o sumă de bani care va acoperi o parte 
din cheltuielile cu hrana cetățenilor ajunși în Româ-
nia. Sprijinul fi nanciar pe care statul îl asigură pentru 
fi ecare persoană cazată în fi ecare zi, pentru a acoperi 
cheltuielile necesare cu hrana este de 20 de lei/zi 
pentru fi ecare persoană. Pentru hoteluri și pensiuni 
suma care va fi  acordată este de 100 de lei pe noapte 
pentru fi ecare refugiat. În cazul instituțiilor de stat, 
suma este de 50 de lei pe noapte. „Românii trebuie să 
se înscrie în platforma lansată de Guvernul României 
<<Ucraina – Împreună ajutăm mai mult>>, pentru a 
primi acești bani. Inițiativa este destinată coordonării 
acțiunilor de acordare a asistenței umanitare refugia-
ților și persoanelor relocate din Ucraina, precum și 
autorităților ucrainene. Pe platformă se ține evidența 

persoanelor care vin din Ucraina, în ce zone sunt și 
de ce au nevoie. Atât persoanele fi zice, cât și cele 
juridice trebuie să se înscrie pe platformă pentru a 
benefi cia de bani”, a transmis prefectul de Argeș, 
Radu Perianu.

Platforma este disponibilă în limba română 
(https://www.gov.ro/ro/ucraina-impreuna-ajuta-
m-mai-mult), în ucraineană (https://www.gov.ro/ro/
pagina/ykpa-ha-pa3om-ao-omora-mo-b-nbwe) și în 
engleză (https://www.gov.ro/ro/ucraina-impreuna-a-
jutam-mai-mult). Bugetul M.A.I. a fost suplimentat, 
pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Ur-
genţă, cu suma de 18 milioane de lei din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, bani pre-
văzuţi în bugetul de stat din acest an.

Malvina BÎRSAN

Cum primești bani de la stat pentru cazarea refugiaților ucrainieni?

Începând de ieri, la dispoziția celor interesați a 
fost pusă o aplicație prin care sunt prezentate cori-
doarele verzi de tranzit pe teritoriul României, pentru 
persoanele refugiate din Ucraina. Datele sunt furni-
zate în limba română, engleză și ucraineană, pentru 
modurile de transport feroviar, rutier și aerian. Astfel, 
persoanele refugiate care vor să tranziteze România 
pot alege cele mai efi ciente rute. Aplicația a fost dez-
voltată de CESTRIN, unitatea afl ată în coordonarea 
Ministerului Transporturilor, în colaborare cu Cen-
trul Național de Coordonare și Conducere a Inter-

venției și Inspectoratul General al Poliției.

Ea poate fi  accesată din linkul de mai jos:

h t t p s : / / c e s t r i n . m a p s . a r c g i s . c o m /
a p p s / w e b a p p v i e w e r / i n d e x . h t m l ? i d = 6 8 e -
8bb8089cc4d3f9d0a0cbe44afc425&fbclid=Iw-
AR1GOJ20pEexcZGzF58XsGpJrbMwgDiig-
GCO0xGHjADrRtLj3oyMp0fur5Q.

Cristina MINCU

Aplicație de monitorizare Aplicație de monitorizare 
a coridoarelor de tranzit destinate a coridoarelor de tranzit destinate 
refugiaților ucrainienirefugiaților ucrainieni

Aceștia benefi ciază de toate drepturile prevă-
zute de legislația națională. Pe întreaga perioadă 
a procedurii, solicitanții de azil pot benefi cia de 
cazare în centrele Inspectoratului General pentru 
Imigrări, dacă doresc acest lucru, precum și de 
măsuri de asistență materială, fi nanciară, medica-
lă, consiliere psihologică și juridică de specialitate, 
acces la piața forței de muncă și activități de adap-
tare culturală. „Complementar, pot benefi cia de 
suportul organizațiilor internaționale și neguverna-
mentale care își desfășoară activitatea în domeniul 
migrației. La acest moment, gradul de ocupare al 

centrelor de cazare ale IGI este de 71,2%”, a tran-
smis Ministerul Afacerilor Interne.

În ceea ce privește trafi cul prin punctele de 
trecere a frontierei, în ultimele zile, 70.974 de per-
soane, dintre care 21.003 de cetățeni ucraineni, au 
intrat în țară, iar 93.417 de persoane, dintre care 
23.653 ucrainieni, au părăsit teritoriul României. 
Totodată, 20.502 de mijloace de transport au trecut 
frontiera pe sensul de intrare și 25.641 pe sensul 
de ieșire.

Malvina BÎRSAN

Peste 3.600 de refugiați din țara 
vecină au solicitat azil în România
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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 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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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  

COMUNA VALEA IAȘULUI, cu sediul în comuna Valea Iașului, satul Valea Ia-
șului, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilita-
re pod peste pârâul Valea Badilii și consolidare DC 259 comuna Valea 
Iașului, județul Argeș”, titular COMUNA VALEA IAȘULUI.  

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul APM Argeș, Str. 
Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul COMUNA VALEA IAȘULUI, din comu-
na Valea Iașului, satul Valea Iașului, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, județul Argeș, în 
zilele de luni pâna joi, între orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic, sub semnătura și cu datele de identifi care, la sediul APM Argeș, Str. Egali-
tății, nr. 50A, județul Argeș.
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După mai bine de 100 de ani, castorul revine acasă, în albi-

ile râurilor Dâmbovița, Argeșel și Râul Târgului, județul Argeș. 
După succesul reintroducerii zimbrilor în zonă, prezența casto-
rului reprezintă o importantă atracție turistică, dar și un bene-
fi ciu pentru mediul înconjurător. Castorul este simbol național 
al Canadei din 1975 și generează venituri importante pentru 
această țară. În România specia a fost reintrodusă în ultimii 24 
de ani, este protejată, însă, din 23 decembrie 2021 este supusă 
unui regim legislativ care permite intervenții.

Castorii pe pământurile noastre
Brebul este denumirea sub care era cunoscut Castor fi ber în 

arealul nostru, cele mai vechi fosile fi ind descoperite pe malul 
Oltului, la Slatina. Săpăturile arheologice atestă prezența lui în 
toate zonele țării noastre, iar istoricii arată că numărul acestora 
scade odată cu defrișările masive și din cauza vânătorii.

Strămoșii castorilor au venit în Europa din America în mi-
ocen și pliocen, cu aproximativ 23 de milioane de ani în urmă, 
ajungând în perioada postglaciară să populeze toate bazinele de 
apă înconjurate de păduri.

Ca dovadă a prezenței lor trecute, numeroase sate românești 
poartă nume ca Brebu, Breb, Brebine, toponimia actuală numă-
rând peste 100 de sate cu acest nume. Pe Valea Dâmboviței se 
înalță Muntele Brebul, unul dintre toponimele care amintesc de 
prezența mamiferului în zona montană.

Cel mai vechi toponim este Hodust, menționat la 1135, apoi 
satul Hodos la 1169, sinonim cu Hodiș, cuvânt care înseamnă 
locuri bogate în castori. De această toponimie se leagă sate ca 

Hodărăști, Dâmbovița, Hodea, Muramureș, Hodea, Arad, Ho-
dea Bihor, Hodoni, comuna Saschiz etc. La fel de bogată este 
și toponimia legată de pâraie, dealuri, văi și lunci din preajma 
apelor: Balta Brebilor, Balta Brabul, dealurile Brebeni, vâlceaua 
Brebenul.

Castorul era răspândit pe întreg spațiul carpato-danubia-

no-pontic, existând nenumărate dovezi 
scrise în acest sens. Încă de la 1500, 
diverse documente vorbesc despre 
calitățile castorului, în special despre 
valoarea pe care o are blana acestuia, 
carnea gustoasă, coada, considerată o 
adevărată delicatesă, castoreum (se-
creție folosită în parfumerie), dar și 
despre „vindecările miraculoase” care 
i se atribuiau. 

Scrisorile familiei Nadasdy din 
sec. XVI-lea indică numărul crescut 
de brebi în Transilvania și arată că erau 
prinși și crescuți în captivitate. Pe la 
1700 blănurile de castor sunt mențio-
nate în Regulamentul cojocarilor din 
Sibiu și în documentele negustorești 
din zona Brașov. În 1823 farmacistul 
Ioan Schmitz atestă prezența brebului 
în malurile ostroavelor Dunării, iar ul-
tima menționare este în 1824, potrivit 
istoricului Ion Nania.

De ce au dispărut castorii?
Castorul european (Castor fi ber) a dispărut la începutul se-

colului al XIX-lea, nu numai în România, ci și în mare parte a 
Europei, din cauza că a fost vânat excesiv pentru blană și pentru 
castoreum, substanța cu care își marchează teritoriile. Casto-

reumul conține mosc, un compus folosit 
în industria parfumurilor. Rolul său este 
de a fi xa și de a menține diferite esențe/
parfumuri.

În România, proiectul de reintroduce-
re a fost inițiat de ICAS Brașov în perioada 
1998-2003, când au fost eliberate 182 de 
exemplare de castori pe cursurile râurilor 
Olt, Mureş şi Ialomița, migrând până în 
2010, fără vreo intervenție umană şi în 
Delta superioară.

Rolul castorului și cum se 
comportă

Castorul este supranumit „inginerul 
ecosistemelor” pentru ingeniozitatea prin 
care construiește un mozaic de suprafețe 
naturale, unde reține apa și extinde zonele 
umede, atât de necesare în condițiile ac-
tuale ale schimbărilor climei și secetelor 
prelungite. Deși la prima vedere, barajele 

și canalele create de castori par să incomodeze, acestea măresc 
capacitatea de stocare a apei și produc o scurgere mai lentă a 
apei. În caz de furtuni sau ploi abundente, se reduce riscul de 
inundații, în zonele în care acesta există. În perioadele de secetă, 
apa care se eliberează mai lent din barajele castorilor va permite 
un fl ux constant de apă, inclusiv în pâraiele care în ultimii ani 
se usucă.

Pescarii sunt printre primii care observă rolul benefi c al cas-
torilor. În zonele locuite de ei, peștele se înmulțește.

Printre benefi ciile pe care le aduce prezența castorului într-o 
zonă, este calitatea apei. Aceasta devine mai curată, datorită ca-
pacității de fi ltrare a barajelor. De asemenea, prezența castorilor 
atrage cu sine o multitudine de specii, zonele devenind mult mai 
frumoase și atractive.

Contrar opiniei generale, el NU se hrănește cu pește, ci doar 
cu vegetație: salcie, plop și alun, mai rar mesteacăn, paltin sau 
anin. Preferă vlăstarii tineri și arborii de esență moale, fără va-
loare economică. În plus, are grijă de ecosistemul în care trăi-
ește, menținând întotdeauna o densitate sufi cientă de arbori și 
vlăstari.

Castorul nu mănâncă găini sau alte animale domestice și nu 
are cum să inunde beciurile/gospodăriile sătenilor.

Deși există îngrijorări referitoare la siguranța barajelor hi-
drologice, cum ar fi  Voina sau Pecineagu, nu există niciun risc 
pentru acestea, dovada fi ind concluziile studiilor de fezabilitate. 
În primul rând, castorii preferă cursurile stabile de apă, unde 
găsesc condiții propice de viață. Fluctuațiile din barajele hidro-
logice nu sunt compatibile cu modul lor de viață. Chiar dacă o 

familie de castori ar alege să trăiască în proximitatea acestor ba-
raje, nu pot afecta în vreun fel pereții acestor construcții. În pus, 
în România nu există și nu a existat niciun caz de distrugere sau 
rupere a vreunui baraj hidrologic provocată de castori, în ultimii 
24 de ani de când au fost reintroduși.

Cât trăiesc castorii
Sunt monogami, trăiesc în familii permanente câte 12-14 

ani și se reproduc o singură dată pe an. Reintroducerea oricărei 
specii se face analizând condițiile de mediu, dar și menținerea 
echilibrului natural. Castorii au prădători sufi cienți în zonele de 
reintroducere, precum ursul, râsul, lupul și vulpea.

Localizare si plan de măsuri
Locurile de reintroducere în munții Făgăraș sunt la distan-

ță de localități, în partea superioară a văilor: Bătrâna, Argeșel 
Chilia, Coman și Bădeanca. Posibilitatea ca ei să ajungă și să se 
stabilească în zone locuite este redusă. Deși este o specie pro-
tejată, Planul de acțiune pentru conservarea la nivel național a 
populației de castor eurasiatic (Castor fi ber) din 23 decembrie 
2021, realizat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pu-
blicat în Monitorul Ofi cial nr. 22 bis în 7 ianuarie 2022, preve-
de un plan de intervenții. În eventualitatea scăzută, în zona de 
reintroducere din munții Făgăraș, a unor potențiale probleme, 
echipa Conservation CARPATHIA va interveni prompt în orice 
problemă cauzată de castori și o va soluționa, în funcție de caz, 
aplicând norme prevăzute în Planul de acțiune precum: dezafec-
tarea barajelor care prezintă riscuri, în special în zonele de câm-
pie, instalarea de garduri metalice/electrice, protejarea anumitor 
specii cu plase, îndepărtarea vegetației lemnoase din anumite 
sectoare, asigurarea scurgerii libere a apelor sau chiar relocarea.

Proiectul a presupus demersuri legale care au fost îndepli-
nite: studiu de fezabilitate, studiu de impact, aviz Agenția Na-
ționala pentru Arii Naturale Protejate și derogare prin Ordin de 
Ministru.

Benefi ciile reintroducerii castorului
Prin barajele pe care le construiesc, castorii contribuie la 

purifi carea și fi ltrarea apei, îmbunătățindu-i calitatea. Ei cree-
ază zone umede, suprafețe întregi bogate din punct de vedere 
natural, ce oferă hrană și adăpost pentru alte specii: păsări, pești, 
insecte, amfi bieni. Activitatea lor încurajează dezvoltarea lăsta-
rilor tineri de specii lemnoase și determină întinerirea vegetației, 
creând condiții favorabile pentru arbori noi. Pot reduce semni-
fi cativ viteza debitului și chiar stabiliza volumul de apă în urma 
ploilor abundente, pot atenua efectul inundațiilor și pot ajuta, 
de asemenea, la susținerea unui fl ux optim de apă în perioadele 
de secetă.

Reintroducerea castorilor asigură oportunități pentru dez-
voltarea turismului bazat pe observarea naturii. Cel mai cunos-
cut exemplu este al Canadei, unde castorul a devenit simbol 
național din 1975. O parte din veniturile de 104,9 miliarde USD 
generate din turism (2019) se datorează și castorului.

Pentru a sprijini dezvoltarea turismului în zonă, Conserva-
tion CARPATHIA va crea un program complet de servicii și 
produse de ecoturism asociate speciilor reintroduse: zimbru și 
castor, pentru ca natura să devină un motor pentru dezvoltarea 
locală și să aducă benefi cii comunităților din zona munților Fă-
găraș. Benefi ciile locale pot proveni din folosirea ghizilor loca-
li, cumpărarea de bunuri și servicii locale, folosirea facilităților 
oferite de pensiuni. Turismul nu va rezolva toate problemele 
economice, dar va fi  o sursă importantă de venit.

Natura este sursa noastră de viață și orice acțiune umană 
negativă poate avea un impact pe care cu greu îl putem repara. 
Fiecare animal sălbatic are rolul său și aduce cu sine prosperi-
tatea altor specii, menținerea echilibrului în natură și bunăstarea 
noastră a tuturor.

Fundația Conservation Carpathia

Castorii - mituri și realități

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.


