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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.

Întreruperi Întreruperi 
de curent de curent 
în zonă - în zonă - 
săptămâna săptămâna 
21-25 martie21-25 martie
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CHELARU MIRCIA:  30 DE ANI DE LA CHELARU MIRCIA:  30 DE ANI DE LA 
RĂZBOIUL RUSO-ROMÂN DE LA NISTRURĂZBOIUL RUSO-ROMÂN DE LA NISTRU
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Reper istoric
La 21 martie 1886 s-a născut la Azilul „Elena Doamna”, din Bucureşti, poetul 
George Topîrceanu, membru corespondent al Academiei Române din 1936. Acolo 
lucra mama sa, Paraschiva, care venise cu soţul, Gheorghe, din părţile Sibiului. A 
învăţat la Bucureşti (1893-1895), apoi la Şuici, Argeş, unde se stabiliseră părinţii, 
iar studiile liceale le-a făcut la Bucureşti, la „Matei Basarab” şi „Sf. Sava”. A lucrat 
ca funcţionar la Casa Bisericii, apoi ca profesor suplinitor. S-a înscris în 1906 
la Facultatea de Drept, la care a renunţat destul de repede, fi ind atras de viaţa boemă. Poet talentat, cu spirit polemic, a 
debutat la 19 ani, pe când era licean şi a fost bine primit de public. Este autorul volumelor „Balade vesele şi triste”, „Parodii 
originale” (ambele din 1916), „Scrisori fără adresă” (1930), la care se adaugă multe altele, Căsătoria i s-a destrămat repede 
şi viaţa dezordonată l-a expus la un cancer la fi cat care l-a şi doborât la 7 mai 1937, după ce medicii vienezi se declaraseră 
neputincioşi. A murit la Iaşi, în casa prietenului Demostene Botez.

EXPRESia zilei
„A te judeca pe tine însuţi este mult mai greu decât a-i judeca pe alţii. Dacă ajungi 
să te judeci cum trebuie, înseamnă că eşti într-adevăr un om înţelept.” Antoine de 
Saint Exupery - „Citadela” [n. 29 iunie 1900, Lion, Franța - d. 31 iulie 1944, Marea 
Mediterană. Antoine-Marie Roger, viconte de Saint-Exupéry a fost un poet, jurnalist, 
aristocrat, romancier și eseist francez, aviator căzut pe frontul antifascist. S-a făcut 
cunoscut unui cerc larg de cititori în special datorită povestirii „Le Petit Prince” („Micul 
Prinț”, 1943), una din cele mai răspândite cărți din lume, tradusă în trei sute șaizeci și 
una de limbi. „Micul prinţ”, cea mai iubită dintre scrierile lui şi una dintre primele trei cele 
mai traduse cărţi din toate timpurile, a văzut lumina tiparului la New York, în 1943. De 
atunci şi până acum, povestea micului prinţ s-a bucurat de un succes uriaş: i s-au dedicat 
muzee şi expoziţii, a fost ecranizată şi dramatizată, iar copiii de pretutindeni o citesc şi o recitesc de fi ecare dată cu 
aceeaşi încântare.]

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, a anunţat că a emis metodolo-
gia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2022 
- 2023. Concret, din 28 martie încep activitățile prevăzute în calendar - 
afi şarea numărului de clase și celelalte activităţi, iar din 11 aprilie are loc 
înscrierea efectivă în clasa pregătitoare.

Între 30 martie şi 8 aprilie 2022 are loc evaluarea dezvoltării copii-
lor care împlinesc 6 ani după 1 septembrie și până la fi nalul anului, care 
au nevoie de recomandare pentru înscrierea în învăţământul primar. Între 
11 aprilie și 10 mai 2022 are loc înscrierea efectivă în clasa pregătitoa-
re, anume: completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori 
legal instituiţi, reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învățământ 
la care solicită înscrierea copiilor și depunerea acestora la unitatea de 
învăţământ la care se solicită înscrierea

Fiecare unitate de învăţământ și inspectoratul școlar vor afi șa cir-
cumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase 
pregătitoare alocate. În perioada 11 aprilie - 10 mai, părinţii vor comple-
ta și depune cererile-tip de înscriere.

Prima etapă de înscriere 
în învățământul primar
Procesarea de către Comisia Națională a cererilor-tip de înscriere, 

cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de cir-
cumscripție se va face în perioada 11 - 12 mai. Apoi, între 13 - 25 mai, 

se va efectua procesarea la nivelul unităţilor de învăţă-
mânt, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere 
și din documentele depuse/transmise de către părinți/ 
tutori legal instituiți/reprezentanţi legali, a cererilor prin 
care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ 
decât la școala de circumscripţie, pe locurile rămase 
libere. Pe 27 mai, unităţile de învăţământ și site-ul in-
spectoratului școlar vor afi șa candidații înmatriculaţi şi 
numărul de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere 
în învățământul primar
Pe 30 mai este prevăzută comunicarea, prin afi şare 

la unităţile de învăţământ și pe site-ul inspectoratului, a 
procedurii specifi ce de repartizare a copiilor pe locuri-
le disponibile, elaborate de inspectoratul școlar. Apoi, 
între 31 mai - 7 iunie va avea loc depunerea/transmite-
rea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de în-
văţământ afl ate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni 
exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost 
cuprinși în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au 
participat la prima etapă. În fi ne, pe 10 iunie se va face afi șarea, la fi ecare 
unitate de învăţământ, a listelor fi nale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 8 septembrie se va trece la centralizarea și soluțio-
narea de către inspectoratul școlar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal 
instituiţi, reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la 
vreo unitate de învățământ.

Malvina BÎRSAN

S-a afi șat calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Ar-
geș, a declarat că autoritățile locale pot înainta cereri 
de fi nanțare pentru înfi ințarea, extinderea și moder-

nizarea de rețele de gaze prin Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny”. Solicitările pot fi  de-
puse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației până la data de 26 aprilie. „Prin acest 
program național se pot fi nanța investiții precum: 
înfi ințarea de noi sisteme de distribuție a gazelor na-
turale; extinderea sistemului de distribuție a gazelor 
naturale în localitățile din cadrul unei unități admi-
nistrativ - teritoriale; modernizarea sistemelor de 
distribuție a gazelor naturale prin transformarea în 
sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale.  
Prin Programul <<Anghel Saligny>> sunt alocate 
50 de miliarde de lei pentru extinderea și moderni-
zarea rețelelor de drumuri, poduri, apă, canalizare 
și gaz. Cererile de fi nanțare se pot depune la adresa 
https://investitii.mdlpa.ro/”, a spus aceasta.

Malvina BÎRSAN

Au fost alocate 50 de miliarde de lei prin 
programul „Anghel Saligny” Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se 

calculează costul creditelor de consum în lei cu do-
bândă variabilă, a urcat, vineri, la 4,39% pe an, de la 
4,37% pe an joi, conform informaţiilor publicate de 
Banca Naţională a României.

Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consem-
nat în 5 august 2013 - 4,40% pe an. La începutul lui 
2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar 
la debutul lui 2021 se situa la 1,98%. Indicele la 6 
luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipote-
care în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 4,48% 
pe an, de la 4,44% pe an în şedinţa anterioară, iar 
ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,55%, de la 4,52%.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale 
a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de 

politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 
2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, 
şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe 
piaţa monetară.

Malvina BÎRSAN

Indicele ROBOR, tot în sus!

Numărul de mandate pe care le pot avea 
primarii, consilierii locali, consilierii județeni 
sau președinții de consilii județene ar putea fi  li-

mitat la trei, dacă o propunere legislativă afl ată 
în dezbaterea deputaților va ajunge să se aplice. 
Astfel, ținând cont că un mandat este de patru 
ani, aceștia vor putea ocupa funcțiile timp de cel 
mult 12 ani.

Proiectul de lege de la Camera Deputaților 
vizează, de fapt, modifi carea OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. „Nicio persoană nu 
poate îndeplini funcția de primar, consilier lo-
cal, președinte de consiliu județean sau consilier 
județean mai mult de 3 mandate”, va scrie, mai 
exact, în Codul administrativ, dacă proiectul ce 
conține schimbarea va ajunge să se aplice. În pre-
zent, Codul administrativ nu conține o limitare 
privind numărul de mandate pe care le pot avea 
cei aleși în funcțiile amintite.

Luana ARSENE

Primar pentru cel mult 12 ani!

Autoritatea Electorală Permanentă a anu-
nţat că, în luna martie, au fost virate în contul 
partidelor politice subvenţii de 22.083.392,50 
de lei. PSD a primit 8.502.549,58 lei, iar PNL – 
7.208.021,16 lei. USR benefi ciază de 3.885.691,68 
de lei subvenţie, AUR de 1.720.849,18 lei, Mişca-
rea Populară de 444.860,46 şi Pro România de 
321.420,44 lei.

Sumele au fost virate conform prevederilor 
Legii nr. 334/2006 privind fi nanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale şi normelor 
metodologice de aplicare a acesteia.

Malvina BÎRSAN

Subvenții de peste 22 milioane de lei, 
virate partidelor politice

Guvernul a publicat, joi seară, în transparență 
decizională, proiectul de OUG privind măsurile apli-
cabile clienților fi nali din piața de energie electrică și 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 
2023.

Astfel, pentru consumul realizat în perioada 1 
aprilie 2022 - 31 martie 2023, prețul fi nal facturat 
de către furnizorii de energie electrică/operatorii de 
distribuţie de energie electrică - aceia care asigură 
revânzarea energiei electrice - este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar 
realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic 
sau egal cu 100 KWh;

b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar 
realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins 
între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul 
clienţilor noncasnici.

Noile prețuri la gaze
Conform documentului, pentru 

consumul realizat în perioada 1 apri-
lie 2022 - 31 martie 2023, prețul fi nal 
facturat de către furnizorii de gaze na-
turale este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu 
TVA inclus, în cazul clienților casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu 
TVA inclus, în cazul clienților noncas-
nici al căror consum anual de gaze naturale realizat în 
anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 

MWh, precum și în cazul producătorilor de energie 
termică destinată consumului altor clienții.

Luana ARSENE

Noile tarife la curent și gaze
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FAPT DIVERS

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală au început o campanie națională de 
controale la școlile de șoferi. Autoritățile deja au identifi cat 
fi rme care nu și-au declarat integral veniturile, evitând par-
țial obligațiile fi scale pe care le au.

Perioada pentru care fac verifi cări inspectorii antifraudă 
este reprezentată de anii 2019, 2020 și 2021. Concret, veri-
fi cările vizează modul în care taxele de școlarizare au fost 
fi scalizate de către școlile de șoferi din toată țara, inclusiv 
județul Argeș.

„Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din 
cadrul ANAF, verifi că modul în care reprezentanții legali 
ai școlilor de șoferi din întreaga țară au fi scalizat taxele de 
școlarizare încasate în perioada 2019 – 2021. În prezent sunt 
verifi cate 239 de fi rme cu activitate în acest domeniu și s-a 
constatat că în 24 de cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat 
cu suma totală de 8,53 milioane lei, prin sustragerea de la 
plata TVA, a impozitului pe venitul microîntreprinderilor și 
a impozitului pe dividende, situații în care sunt sesizate par-
chetele competente pentru recuperarea prejudiciului. De asemenea, 
inspectorii au constatat abateri pentru sancționarea cărora au dispus 
amenzi și confi scări în valoare de 231.792 lei și au emis decizii de 

impunere pentru recuperarea a 11,94 milioane lei, reprezentând obli-
gații fi scale datorate suplimentar identifi cate în timpul controalelor 
antifraudă”, arată comunicatul ANAF.

Luana ARSENE

Școlile de șoferi din județ, sub lupa ANAF

Aceste produse de bază pentru mesele românilor cu venituri 
mici încep să aibă prețuri tot mai piperate. Potrivit ultimelor date 
furnizate de către Institutul Național de Statistică, doar în ultimul 
an, cartoful s-a scumpit cu 30%, iar fasolea a avut o creștere de 
6%.

Importurile din care ne 
asigurăm o mare parte din con-
sum au dictat prețurile, iar ca 
să impulsioneze producția au-
tohtonă, ministrul Agriculturii 
a anunțat programe de susți-
nere a fermierilor care cultivă 
aceste legume. Pentru cartof 
sunt disponibile 15 milioane de 
lei - ajutor pentru fermieri ca 
să-și reducă din costuri - și 50 
de milioane de euro pentru con-
strucția de depozite. 

Aliment de bază în gospo-
dăriile din România, cartoful 
a înregistrat în ultimul an cea 
mai mare creștere de preț din-
tre legume. Acum este cu 30% 
mai scump decât în februarie 
2021 - chiar dacă producătorii autohtoni cer pentru el același preț 
ca în toamnă. Mircea Costinaș, vicepreședintele Federația Cultiva-
torilor de Cartofi , a spus că această creștere de preț se datorează 
importurilor: „Prețul cartofului este același care a fost și toamna 
trecută: 1.2 - 1.3 lei. Majorarea se datorează importurilor care au 
venit cu prețuri mult mai mari față de anul trecut.”

Conform INS, un român mănâncă, în medie - în fi ecare an - 
peste 90 de kg de cartofi . Ca să acopere consumul, România aduce 
cartofi  din străinătate. Astfel, 60% din necesar vine din import, 

din țări precum Germania, Belgia, Franța, Olanda și Polonia. În 
2020, importurile s-au ridicat la aproape 50 de milioane de euro. 
Cu 10 ani în urmă, România cumpăra cartofi  din alte țări de nu-
mai 14 milioane de euro, însă importurile au crescut pe măsură ce 

suprafața cultivată cu cartofi  în 
țara noastră a scăzut de la aproa-
pe 300.000 de ha în 1990, la mai 
puțin de 180.000 în 2020.

Ministerul Agriculturii a 
promis un program de susținere 
pentru producători: „Va fi  sub 
forma unei prime directe către 
fermieri, astfel încât să reducem 
o parte din costurile pe care ei le 
au. Din păcate, spațiile de depozi-
tare sunt destul de reduse de ace-
ea, în viitorul plan strategic am 
alocat o suma de 50 de milioane 
de euro pentru construcția de de-
pozite de cartofi ”, a spus Adrian 
Chesnoiu.

Conform INS, fasolea, o altă 
legumă des întâlnită pe mesele 
românilor, s-a scumpit și ea în 

ultimul an. Creșterea a fost de peste 6% în decurs de câteva luni. 
În ianuarie, kilogramul se vindea la raft cu 12,7 lei - cu un leu 
mai mult decât în septembrie 2021. Și în acest caz, producătorii 
autohtoni susțin că scumpirea a fost determinată de importurile 
care s-au triplat în ultimii cinci ani și au ajuns să acopere 70% 
din consum. Ca să impulsioneze cultura de fasole, statul a anunțat 
subvenții, însă doar pentru cei care promit producții mari, de cel 
puțin 850 de kg la ha.

Malvina BÎRSAN

Cartofi i și fasolea, odinioară hrana săracilor, 
țintesc spre clasa alimentelor de lux

Un inconștient băut, prins șofând 
prin Domnești
La fi nal de săptămâ-

nă, poliţiştii din cadrul 
Serviciului Rutier Argeş 
şi cei din partea structu-
rilor rutiere municipale şi 
orăşeneşti au continuat, în 
tradiționalul mod cu care 
ne-au obișnuit, acţiunile 
pentru prevenirea eveni-
mentelor rutiere, precum 
şi pentru conştientizarea 
de către conducătorii auto 
a riscurilor la care se ex-
pun prin nerespectarea 
regulilor de circulaţie.

Verifi cările au fost „la sânge”, dovadă că, în urma abaterilor consta-
tate, au fost aplicate peste 430 de sancțiuni contravenționale, în valoare 
totală de aproximativ 100.000 de lei. Totodată au fost reținute, în vederea 
suspendării dreptului de circulație, 42 de permise de conducere și au fost 
retrase 19 certifi cate de înmatriculare.

Un caz tipic de suspendare a permisului a fost semnalat de agenții din 
cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești. Aceștia au depistat un bărbat 
de 26 de ani, din comuna Corbi, care conducea un autoturism pe DJ 731, 
pe raza localității Domnești, în timp ce se afl a sub infl uența alcoolului. 
Individului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea sta-
bilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal conform art. 336 
din Codul Penal, iar permisul de conducere al celui în cauză a fost reținut, 
fi ind eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

CRISTINA MINCU

Direcția de Asistență Socială 
face angajări
DAS a muni-

cipiului Piteşti, cu 
sediul în Bld. Re-
publicii, nr.117B, 
bloc D5B, parter, 
organizează concurs 
pentru ocuparea ur-
mătoarelor posturi 
contractuale vacan-
te din cadrul Cen-
trului de Îngrijire și 
Educație Timpurie 
Creșe Pitești: 1 post 
de administrator I și 1 post de muncitor califi cat III (bucătar).

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Piteşti, după cum urmează: 13.04.2022 ora 10.00 – proba scrisă; 
19.04.2022 ora 10.00 – interviul. Condițiile specifi ce pe care trebuie să le 
îndeplinească participanții la concurs:

Pentru postul de administrator I sunt următoarele: studii medii liceale 
fi nalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în activități administrative 
minimum 4 ani; nu se afl ă sub incidența prevederilor art. 4 din Legea 
nr.22 din 1969 cu modifi cările si completările ulterioare, fapt atestat prin 
declarație notarială.

Pentru postul de muncitor califi cat III ( bucătar) sunt următoarele: 
studii generale dovedite cu acte; califi care pentru funcția de bucătar con-
fi rmată de certifi cat; vechime în specialitate minimum 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afi șării anunțului, la sediul Direcţiei de Asistenţă So-
cială Piteşti. Relații suplimentare se pot obține la sediul DAS și la telefon 
0372.030.420 int. 106.

LUANA ARSENE

Românii care nu vor putea 
fi  luați la război
Proiectul de 

modernizare a legii 
privind securita-
tea națională este 
aproape gata și va 
fi  supus votului în 
Parlament foarte 
curând, potrivit mi-
nistrului Apărării 
Naționale, Vasile 
Dâncu. Noua lege 
va permite moder-
nizarea armatei 
române și achizițio-
narea de echipamente noi. „Mai mult decât atât, una dintre priorități va fi  
creșterea alocării bugetare pentru apărare de la 2 la sută din PIB, la 2,5 la 
sută”, mai spune ministrul.

Dâncu a vorbit și despre problema mobilizării bărbaților cu vârste 
cuprinse între 18 şi 60 de ani, în cazul izbucnirii unui război. Acesta dă 
asigurări că nu se pune problema mobilizării tuturor bărbaților între 18 și 
60 de ani, așa cum se vehiculase.

„Mobilizarea tuturor bărbaților între 18 și 60 de ani nu se poate. Ci-
neva care nu a făcut stagiul militar, indiferent de vârsta lui, nu poate fi  
mobilizat pe front. Vorbim despre situații ipotetice. În momentul ăsta nu 
există nicio dovadă, niciun argument că România și NATO ar intra în 
vreun confl ict cu Federația Rusă”, a explicat Vasile Dîncu.

Luana ARSENE

Nu mai puțin de 12 autospecialele pirotehnice și 6 autoplatforme 
pentru salvarea de la înălțime vor intra în dotarea pompierilor din țară. 
Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Una 
dintre autoplatforme va ajunge în Argeș, dispozitivul urmând a fi  re-
partizat Detașamentului din Pitești. Aceste 
echipamente sunt vitale pentru îndeplinirea 
misiunilor de salvare și de protecție civilă 
și reprezintă un câștig important pentru 
cetățeni și pentru sistemul de intervenții în 
situații de urgență.

Dotarea IGSU cu primele 12 autospe-
ciale pirotehnice din totalul celor 19 achizi-
ționate reprezintă o premieră. Acestea sunt 
destinate unor tipuri de intervenții extrem 
de nișate și din această perspectivă consti-
tuie un instrument util și efi cient în acțiunile 
de salvare ale pompierilor. „Voi fi  întotde-
auna un susținător al demersurilor menite să 
efi cientizeze activitatea de protecție civilă, 
pentru ca România să fi e în continuare un 
furnizor în acest domeniu atât pentru cetă-
țenii săi, cât și pentru partenerii internați-
onali. Încurajez cu fi ecare ocazie astfel de 
investiții care aduc salvatorii mai aproape 
de oameni și sporesc gradul de protecție 
al comunităților! Felicit întreaga echipă de 
proiect, managementul IGSU, conducerea 

DSU și pe toți cei au contribuit la materializarea celor 2 proiecte de 
investiții. Pentru structurile MAI furnizarea de servicii de calitate către 
cetățeni este și va rămâne prioritatea zero!”, a transmis ministrul Bode.

Luana ARSENE

Pompierii argeșeni primesc o autoplatformă 
pentru salvarea la înălțime



LUNI, 21 MARTIE 2022 www.ARGEŞEXPRES.ro

ACTUALITATE  - PUBLICITATE4
Veneţia, unul dintre cele mai romantice oraşe din lume, a atras în-

totdeauna prin farmecul ei aparte, numeroşi turişti şi a inspirat, deopo-
trivă, artişti de pretutindeni. Poate mai mult decât pe oricine, acest oraş 
suspendat între cer şi mare i-a impresionat şi i-a inspirat pe pictori, care 
i-au redat, cu fi delitate şi sensibilitate frumuseţea şi grandoarea, palate-
le somptuoase, cele 455 de poduri, canalele şi gondolierii, strălucirea 
jucăuşă a valurilor sau irizaţiile de sidef ale norilor. Astfel a apărut, în 
Europa secolului al XVI-lea, „veduta” sau „stampa”, un nou gen artistic, 
care îşi are geneza în sinteza mai multor curente ale epocii. Provenind 
din cuvântul italian „vedutismo”, „veduta” înseamnă vedere, perspec-
tivă. 

Arta vedutelor (sau a stampelor) este un gen de pictură foarte de-
taliată, de cele mai multe ori în format mare, în care sunt reprezentate, 
în perspectivă largă, peisaje sau vederi panoramice citadine. Acest stil 
s-a dezvoltat, în special, în pictura venețiană, atingând apogeul la mij-
locul secolului al XVIII-lea, prin operele celebrilor pictori, Canaletto şi 
Guardi. Exista în epocă şi o cerere 
din ce în ce mai mare pentru aceste 
stampe din Veneţia, din partea engle-
zilor pentru care „Serenissima” (nu-
mele atribuit Republicii Veneţiene, 
în perioada renascentistă) era o etapă 
obligatorie în „Marele Tour” pe care 
trebuia să-l facă orice persoană cul-
tivată. 

Pictorii italieni ai vremii şi-au 
dat seama repede de posibilităţile ar-
tistice pe care le oferea Veneţia - ea 
însăşi un decor somptuos, martor al 
unei istorii prestigioase şi scena unui 
spectacol continuu. 

Reprezentantul cel mai de sea-

mă al artei vedutelor, Canaletto (1697-1768), pe numele său adevărat 
Giovanni Antonio Canal, a avut o formaţie de scenograf, adică de pictor 
de decoruri, care i-a permis stăpânirea perfectă a perspectivei şi i-a dez-
voltat simţul punerii în scenă a arhitecturilor, atât de necesar în crearea 
vedutelor. „Pictează în natură şi nu inventează în atelierul lui, cum face 
Luca Carlevarijs”, scria un contemporan al lui Canaletto. 

Afi rmaţia a fost confi rmată şi de bibliotecarul bazilicii San Marco, 
Antonio Maria Zanetti cel Tânăr: „Canaletto se ducea întotdeauna la faţa 
locului şi crea totul după natură. De aici, impresia de realism a picturilor 
sale, în faţa cărora ochii se înşală şi crezi cu adevărat că vezi realitatea 
şi nu un tablou”. Începând cu anul 1730, talentatul pictor introduce în 
lucrările sale o lumină mai clară şi mai intensă ce inundă atmosfera, 
redând valurile de la suprafaţa apei, refl exiile, atât de schimbătoare ale 
soarelui în apă, dar, mai ales, bogatele detalii ale edifi ciilor prezentate.

Introducerea luminii clare şi intense (fapt ce a constituit o revoluţie 
în crearea vedutelor de atunci) conferă operelor sale iluzia unei fi delităţi 

aproape fotografi ce a realităţii prezenta-
te. „Pentru a compune o imagine, el se 
servea de multe unghiuri de vedere, nu 
numai din stânga sau din dreapta moti-
vului, ci şi din depărtare. El răstoarnă 
construcţiile, adăugând altele, reorgani-
zează după propriul plac curbele Canal 
Grande, reapropiindu-le sau depărtân-
du-le, schimbă vederea acoperişurilor 
simplifi când arhitectura. Canaletto des-
chidea o vedere laterală pentru a arăta 
clădirile sub un unghi care îi convenea. 
Această interpretare personală a spaţi-
ului i-a permis lui Canaletto de a tran-
sgresa realitatea şi de a recrea vedutele 
ca pe niște creaţii ale spiritului”, a expli-

cat J.G. Links, specialist în pictura lui Canaletto (în „Canaletto şi Guardi.

Secția Colecții Speciale a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” 
Argeș se mândrește cu 46 de stampe originale, realizate şi semnate de 
urmaşii artistici ai lui Canaletto, M. Moro și G. Regellato. Vedutele 
(stampele), care au văzut lumina zilei la Litografi a Brizeghel din Vene-
ția, au fost executate de cei doi pictori italieni, în perioada 1856-1857. 

Stampele din colecție prezintă, cu lux de amănunte, piețele, podu-
rile, canalele, bisericile şi palatele somptuoase ale Veneţiei: Palatul Do-
gilor şi Piazzetta, Piaţa San Marco, Grand Canal şi Podul Rialto, dar şi 
interiorul grandios al Catedralei San Marco. 

Frumuseţea stampelor constă în închiderea panoramei, redată prin 
structura scenografi că a compoziţiei, cât şi prin acea lumină clară şi in-
tensă, dozată cu măiestrie de cei doi artişti italieni. Expresivitatea for-
melor şi contururilor, reproducerea fi delă a realităţii este de-a dreptul 
documentară, ele devenind veritabile jurnale de călătorie, care mediază 
cunoașterea directă a unor locuri și arhitecturi, învestite cu valoare sim-
bolică.

Gabriela TOMESCU - Secţia Colecţii Speciale

Colecție impresionantă de stampe originale Colecție impresionantă de stampe originale 
la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeșla Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Axul central al DN 73C, de la limita cu localitatea Domnești, 
la est, până la limita cu satul Robaia, zona pod peste Vâlsan, se va 
numi B-dul Alexandru Valescu.

Alexandru Valescu (1861-1944) - 
învățător, gazetar, tipograf, politician
Acesta se naște la data de 24 aprilie 1961 în comuna 

Vâlsănești, fi ind fi ul unei familii de clăcași: Nica Moise 
din Domnești și Ancuța din Vâlsănești, de unde dobân-
dește numele de Moisescu .  

Urmează școala elementară (1869-1874) și Semina-
rul teologic (1874-1878), la Curtea de Argeș, unde pri-
mește numele de Valescu spre a se deosebi de alți elevi ce 
purtau numele Moisescu.

Termină Seminarul Teologic la 17 ani, nu este hiro-
tonit preot, iar peste 2 ani, în 1880 începe cursurile Școlii 
Normale „Carol I” din București. Termină Școala Norma-
lă în 1884, fi ind, apoi, numit învățător la Sâmburești (Olt) 
și Mălureni (Argeș).

În 1888 preia postul vacant de învățător al lui C. Do-
brescu-Argeș, de la Mușătești, întrucât acesta este ales 
deputat la Colegiul III electoral; devine cumnat al lui 
Dobrescu-Argeș prin căsătoria cu sora acestuia, Chivuca 

(Paraschiva), fi ica preotului Ion Dobrescu.

Devine, totodată, cel mai bun și apropiat colaborator al lui C. Do-
brescu-Argeș în lupta de emancipare a țărănimii, iar după moartea lui 
Dobrescu-Argeș, în 1903,  preia frâiele activității tipografi ce și jurnalis-
tice de la Mușătești.

În perioada 1895-1897 urmează cursurile serale ale Școlii Superi-
oare de Științe de Stat din București, absolvind secțiile administrativă, 

fi nanciară și juridică.

Este proprietarul tipografi ei unde a fost 
editată revista „Gazeta țăranilor” (1892-1931), 
alături de fratele său, învățătorul Gheorghe Moi-
sescu din Vâlsănești.

Tipografi a își va avea sediul la Mușăteș-
ti (1892-1895, 1901-1910),  București (1895), 
Câmpulung Muscel (1896-1900) și Curtea de 
Argeș (1910-1931).

În 1900 devine proprietar și director al revis-
tei „Gazeta țăranilor” pentru  trei decenii, până în 
anul 1931, la ultima ei apariție.

E arestat în martie 1907, în timpul răscoalei 
țărănești, și închis la Penitenciarul  Giurgiu pen-
tru 6 luni, sub acuzația de instigare a țăranilor la 
revoltă; este eliberat din lipsă de probe.

Alexandru Valescu este 
unul dintre autorii celor trei 
tentative de reînfi ințare a Par-
tidului Țărănesc de dinainte de 
primul război mondial (1904, 
1906, 1910), act realizat, în cele 
din urmă, de către Ion Mihala-
che în 1918.

După război, în perioada  
1919-1922, este ales senator 
din partea Partidului Țărănesc . 

Printre altele, la Mușătești 
a înfi ințat și condus: 

- în 1902 Banca „Mușăteș-
ti”, în 1908 Cooperativa „Masa 
de Piatră”, Obștea „Miorița”, 
Banca ”„C. Dobrescu-Argeș” 
s.a..

A avut 3 copii, cu toții oameni de valoare: Ion Valescu, avocat, asis-
tent universitar, directorul Liceului „Enăchiță Văcărescu” din Târgoviș-
te, decedat prematur la 31 de ani; Constanța (Cora) Valescu-Hurmuz, 
asistent universitar la catedra de estetică literară - Facultatea de Litere - 
Universitatea din București; Emil Valescu, colonel  - șeful de Stat Major 
al Diviziei 3 Infanterie. 

Alexandru Valescu se stinge din viață la 21 noiembrie 1944.

Luana ARSENE

Nomenclatorul stradal - Satul Mușătești (III)
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Ieri au fost înregistrate 2.241 cazuri 
noi de persoane infectate cu Sars-Cov-2 
(COVID-19), cu 927 mai puține decât în 
ziua anterioară. Dintre acestea, 253 din-
tre cazurile noi reprezintă pacienți rein-
fectați, testați pozitiv la o perioadă mai 
mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confi rmate, 
în urma retestării pacienților care erau 

deja pozitivi, 131 de persoane au fost 
reconfi rmate pozitiv. În unitățile sanitare 
de profi l, numărul de persoane interna-
te în secții cu COVID-19 este de 2.957 
cu 54 mai mult decât în ziua anterioară. 
De asemenea, la ATI sunt internate 464 
de persoane, cu 1 mai mult decât în ziua 
anterioară.

Dintre cei 464 de pacienți internați 

la ATI, 417 sunt nevaccinați. Din totalul 
pacienților internați, 195 sunt minori, 
193 fi ind internați în secții, cu 3 mai mult 
decât în ziua anterioară și 2 la ATI, cu 1 
mai mult decât în ziua anterioară. Până 
ieri, 64.685 de persoane diagnosticate cu 
infecție cu SarsCov-2 au decedat. În in-
tervalul 19.03.2022 (10.00) - 20.03.2022 
(10.00) au fost raportate de către INSP 

16 decese (10 bărbați și 6 femei), dintre 
care 4 anterioare intervalului de refe-
rință.

Dintre cele 16 decese, 2 au fost la 
categoria de vârstă 50-59 de ani, 4 la 
categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 la 
categoria de vârstă 70-79 de ani și 5 
la categoria de vârstă peste 80 de ani. 
Toți pacienții decedați au prezentat 
comorbidități. Din totalul de 16 paci-
enți decedați, 14 au fost nevaccinați și 
2 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau 
vârsta între 60-89 de ani. Toți pacien-
ții vaccinați care au decedat prezentau 
comorbidități.

În Argeș, numărul total de infec-
tări, de la începutul pandemiei, a ajuns 
la 73.204. Ieri au fost confi rmate 12 noi, 
incidența la 14 zile fi ind de 0.99.

Cristina MINCU

Bilanțul COVID la fi nal de săptămână în România: Bilanțul COVID la fi nal de săptămână în România: 
2.241 cazuri noi și 12 decese2.241 cazuri noi și 12 decese

Ministrul de Externe, Bog-
dan Aurescu, a anunțat că aproape 
500.000 de refugiaţi din Ucraina au 
intrat în România, iar în jur de 80.000 
dintre aceştia au rămas pe teritoriul 

ţării noastre. „Avem deja jumătate 
de milion de persoane refugiate din 
țara vecină. Au ajuns în România și 
aproximativ 80.000 au rămas pe teri-
toriul țării în aceste momente. Efortul 

autorităţilor, împreună cu societatea 
civilă, cu ONG-urile, cu cetăţenii 
români, care cu multă empatie au 
sprijinit tot acest efort, a dat și dă 
rezultate în continuare. Țin să spun 

că am reuşit până acum să gestionăm 
acest val de refugiaţi. Sperăm la ce 
este mai bine și de acum încolo”, a 
detaliat Bogdan Aurescu.

Malvina BÎRSAN

Jumătate de milion de 
refugiați au ajuns în țară

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice 
pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametri-
lor de calitate ai energiei electrice distribuite. Pentru zona noastră, com-
pania anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii 
casnici şi agenţii economici în această săptămână, astfel:

- luni, 21 martie, între orele 09.00 - 17.00, în comuna Arefu - Hotel 
Cumpăna, Hidroelectrica - PTCZ CHE Cumpănița; între orele 12.00 - 
15.00, în Curtea de Argeș - SC Foresta SA; între orele 09.00 - 16.00, în 
comuna Ciofrângeni -satul Piatra;

- marți, 22 martie, între orele 09.00 - 16.00, în comuna Valea Ia-
șului - satele Cerbureni, Muștătești alimentate din PTA Cerbureni 2; în-
tre orele 11.00 - 15.00, în Curtea de Argeș - strada Valea Iașului - S.C. 
Northmetel SRL., S.C. Romcat GIC Metal SRL., alimentate din PTCZ 
Metalurgica; între orele 08.00 - 16.00, în comuna Băiculești - satul Ste-
jari - S.C. Donprest SRL., S.C. Aldemar Funghi 95 SRL., S.C. Euro-
com Expansion S.A., locuințe sociale alimentate din PTCZ Conserve 
Băiculești;

- miercuri, 23 martie, între orele 09.00 - 15.00, în comuna Băicu-
lești - S.C .Eurocom Expansion S.A. alimentat din PTAB master Wood; 
între orele 08.00 - 16.00 S.C. Agro Development SRL. alimentat din 

PTCZ Ferma 6 Avicola Băiculești;

- joi, 24 martie, între orele 09.00 - 16.00, în comuna Valea Iașului - 
satul Valea Iașului - PTAB CFV, Primăria Valea Iașului - terț, Poligonul 
Valea Iașului; între orele 09.00 - 16.00, în comuna Mușătești - satele 
Robaia, Schitul Robaia, Valea lui Mas, PTA IAS Mușătești - terț.

Lucrările pot fi  reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo 
sunt nefavorabile! Informaţii actualizate despre programul acestor lu-
crări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distribu-
tieoltenia.ro. Distribuţie Oltenia avertizează: constituie pericol iminent 
de electrocutare acţiunile întreprinse de persoane neautorizate precum 
intrarea în posturile de transformare, urcarea pe stâlpii de susţinere ai 
reţelelor electrice sau înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de 
transformare, cutii de distribuţie, nişele şi fi ridele de la case şi blocuri 
de locuinţe. Defi cienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectea-
ză reţelele electrice din judeţul Argeş pot fi  semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie, la unul dintre numerele de telefon: Info 
Tel 0800.500.000 (număr de telefon gratuit în orice reţea), respectiv 
0251.408.006, 0251.408.007, 0251.408.008 - numere de telefon cu tarif 
normal în reţeaua naţională. Utilizând doar codul locului de consum şi 
numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile 
în alimentarea cu energie electrică după aproximativ 20 de secunde de 

aşteptare fără a mai intra în contact cu un operator. Codul locului de 
consum se afl ă pe factura de energie electrică şi începe cu „005”.

Cristina MINCU

Întreruperi de curent în zonă - săptămâna 21-25 martie
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CUMPĂRÂND de CUMPĂRÂND de 

LA DOI SACI - bine LA DOI SACI - bine faci!faci!

Cel mai aprovizionat 
magazin cu hrană 
pentru animale vă stă 
la dispoziţie pe str. 
Albeşti, lângă „Ursul 
Panda China Mega 
Shop”, din cartierul 
de nord al municipiu-
lui Curtea de Argeş. 
De acolo vă puteţi 
procura la cele mai 
avantajoase preţuri 
o gamă completă 
de cereale, furaje 
concentrate, şroturi, 
calciu furajer, tărâţe, 
mălai, grâu boabe, 
porumb sau spărtură 
pentru orice animal 
din bătătură.

Magazinul LA DOI SACI vă pune la dispoziţie porumb şi 
grâu de sâmânţă, hrană pentru câini şi pisici, dar şi unelte 
şi scule necesare oricărui gospodar adevărat, precum şi 

damigene şi butoaie!
Pentru informaţii şi comenzi, aveţi la dispoziţie nr. de tel. 

0740454355!
Nu ezitaţi: cele mai bune afaceri se fac cu furnizori serioşi!

Clienţii ce apelează LA DOI SACI nu vor fi  vreodată săraci!

Informare FINANCIAR URBAN
Începand cu data de 15 NOIEMBRIE 2020, NU se vor mai efectua încasări de către casierii de teren; plata se va face doar 
la casieria centrală sau prin contul BRD regăsit pe factură. Operatorul de Salubritate Financiar Urban vă reaminteşte ca 

facturile de salubrizare se transmit către utilizatori exclusiv Online şi pot fi  vizualizate/descărcate de pe siteul operatorului 
www.salgf.ro folosind pentru logare codul de client înscris pe facturi atât la utilizator cât şi la parolă (ulterior parola poate 

fi  schimbată de către utilizator urmând procedura regăsită pe site), sau sunt transmise automat de către operator la o 
adresă de e-mail validă furnizată de către utilizator. Facturile tipărite pot fi  ridicate de către utilizator şi de la adresa mun. 
Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. De asemenea, vă reamintim că aveţi obligaţia 

de a achita în termen factura pentru serviciul de salubritate, cu ordin de plată/internet banking, în contul Operatorului 
înscris pe factură sau în numerar la casieria operatorului Financiar Urban din mun. Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 

1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. Neplata facturilor în termen atrage penalităţi de întârziere începand cu prima zi 
după data scadentă înscrisă pe factură. Factura emisă pentru serviciile de salubritate constituie titlu executoriu, conform 

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

Operatorul exclusiv 
FINANCIAR URBAN 
anunţă toţi utilizat-
orii serviciului de 

salubritate persoane 
fi zice şi juridice din 

municipiul  Curtea de 
Argeş şi persoanele 

juridice din comunele 
limitrofe - Albeşti, 

Arefu, Băiculeşti, Bră-
duleţ, Cepari, Corbeni, 

Ciofrângeni, Corbi, 
Domneşti, Muşăteşti, 
Pietroşani, Poienarii 
de Argeş, Sălătrucu, 
Şuici, Tigveni, Valea 

Danului şi Valea Iaşu-
lui - că au obligaţia 
legală de a încheia 

contracte individuale 
de prestare serviciu 

de salubritate. Pentru 
încheierea contracte-

lor, programul de lucru 
este în toate zilele 
lucrătoare în inter-

valul orar 07.30-15.30, 
la sediul operatorului 
din municipiul Curtea 
de Argeş, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 1, etaj 2, 
ap. 207 (în clădirea cu 
Poliţia) şi este necesar 
actul de identitate al 

persoanei care încheie 
contractul şi CUI-ul 
persoanelor juridice.
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TERENURI

Vând teren în suprafaţă de 2.400 
mp situat la 7 km de Târgovişte, în 
apropiere de centrul comunei Răzvad. 
Deschidere de 14 mp la drum asfaltat, 
toate utilităţile (apă, gaz curent, cablu) 
fi ind la limita de proprietate. Pretabil 
pentru casă de locuit, dar şi pentru 
spălătorie, depozit sau service auto. 
Relaţii la tel : 0744.560.625.
Ofer spre vânzare 1.210 mp teren in-
travilan cu casă bătrânească, împo-
mat şi cadastrat, situat în apropierea 
Bisericii Băiculeşti. Preţ super-av-
antajos: 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 negociabil. Informaţii supliment-
are la nr. de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, situat pe strada Banu Mără-
cine 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 Basar-
abilor), complet echipat, dispunând 
de C.T. proprie. Se preferă familie sau 
cuplu serios! Informaţii suplimentare 
la nr. de tel. 0745034300. (Ab). 
Ofer spre închiriere apartament cu 
4 camere, mobilat şi utilat, situat 
într-un bloc de pe strada Episcop 
Nichita, din Curtea de Argeş, la preţul 
de 250 euro/lunar. Informaţii la nr. de 
tel. 0745506484. (Ab). 

DIVERSE

 Vând bicicletă PEGAS nouă, nefo-
losită, 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.).

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

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

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

Director general, Claudia Mihăilescu

Anunț concesionare muntele Brătila
1. Informații generale privind concedentul, 

în special denumirea, codul de identifi care fi s-
cală, adresa, număr de telefon, fax şi/sau adre-
sa de e-mail, persoana de contact: Comuna 
Domnești, CIF 4971960, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 2, comuna Domnești, 
județul Argeș, telefon 0248.269.942, fax 
0248.269.952, email primariadomesti@
yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul con-
cesiunii, în special descrierea și identifi carea 
bunului care umează să fi e concesionat: Pășu-
nea alpină „Brătila”, înscrisă și neînscri-
să în Cartea Funciară, în suprafața de 
754,8933 ha, amplasată pe raza U.A.T. 
Nucșoara și Rucăr, afl ată în proprieta-
tea publică a comunei Domnești, județul 
Argeș, concesiune aprobată prin H.C.L. 
Domnești, nr. 10 din 2 martie 2022 și con-
form O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribu-
ire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la ce-
rere de la sediul instituției, birou Secre-
tariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului compar-
timentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obține exemplar din documentația de 
atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei 
Domnești, str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 2, comuna Domnești, județul Argeș, 
telefon: 0248.269.942, fax: 0248.269.952.

3.3. Costul şi condițiile de plată pentru ob-
ținerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 

lei/exemplar, se achită la casieria Primă-
riei comunei Domnești, județul Argeș.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi cări-
lor: 29.03.2022, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele: Oferta va 
conține un plic exterior pentru documen-
tația de califi care și un plic interior cu 
oferta fi nanciară.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor 
12.04.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Secretariatul Primăriei Comunei Dom-
nești, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, 
comuna Domnești, județul Argeș, telefon: 
0248.269.943, fax: 0248.269.952.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fi ecare ofertă: un exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfășu-
ra sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.04.2022, ora 10.00. La sediul Primări-
ei Comunei Domnești, comuna Domnești 
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, et.1, 
sala de ședințe a Consiliului Local Dom-
nești, județul Argeș.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanței com-
petente în soluționarea litigiilor apărute şi ter-
menele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Argeș, Secția Contencios administrat și 
Fiscal, mun. Pitești. bd. I.C. Brătianu, nr. 
7. județul Argeș, tel. 0248.216.599, fax 
0248.212.410. e-mail arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituţiile abilitate în șederea publicării: 
16.03.2022.

Convocator
Se convoacă Adunarea Generala a Asociației Crescătorilor de Ani-

male „Fii Căpățânenilor-Argeșeni’’, duminică, 03 aprilie 2022, orele 13.00, 
la Căminul Cultural din satul Căpățânenii Ungureni - comuna Arefu/Argeș, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Organizarea pășunatului pentru primăvara-vara 2022;
2. Depunere dosar subvenție APIA 2022;
3. Diverse.
La ședință, fi ecare membru va prezenta adverința eliberată de medicul veteri-

nar cu numărul de animale care vor pășuna pe terenurile asociației. 
Președintele asociației,

Diaconescu Tudorel
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La începutul lunii în curs, în Senatul României a avut loc o dezbatere 

organizată de Comisia pentru românii de pretutindeni. Pe marginea aces-
tui subiect deosebit de important pentru istoria noastră, deputatul Mircia 
Chelaru a avut o intervenție apreciată de audiență.  

„Natura confl ictului, logica sau ilogica confl ictului, după formula: 
<<Hai să vedem ce am învățat dintr-o lecție din care nu s-a învățat ni-
mic>>. Americanii spun: <<the lesson learned>> – lecția învățată. Siste-
mul de gândire politic este neanalogic cu cel al sistemului de gândire mi-
litar. Nu există analogie, ci doar o complementaritate. Ne-am adunat să 
comemorăm și, în același timp, să extragem 
o minimă soluție la nivelul zilei de astăzi a 
acelor evenimente din 1992. Eu mă voi opri 
direct în fraze abrupte, de tip concluzii.

Războiul a izbucnit ca urmare, în primul 
rând,  a ratării marii oportunități din 1990-
1991 a României și a Republicii Moldova de 
a se uni. Dacă se uneau atunci, corespunzător 
voințelor ambelor părți, nu mai exista con-
fl ictul de pe Nistru, în forma aceasta.

Vă spun treaba aceasta pentru că o să 
vedeți paralela. Cert este că la dezagregarea 
aproape controlată a URSS-ului, Federația 
Rusă și-a asumat, într-un document public, 
care este cunoscut și depus, corespunzător 
uzanțelor internaționale, la ONU, precum că 
este succesoarea de drept a Cnezatului Mos-
covei, Imperiului Țarist și a URSS. 

Evident că, succesoarea de drept a UR-
SS-ului răspundea în fața fostului lagăr inte-
rior, precum și a instituțiilor internaționale, 
în numele URSS-ului. Așadar, imediat după 
ce s-a destrămat URSS-ul a apărut și, dacă 
vreți, o subliniere foarte exactă din punct de 
vedere militar, în continuarea acestui aspect 
politic, precum că securitatea  Federației 
Ruse depinde de cele două tipuri de vecinătăți: vecinătatea imediată și 
vecinătatea apropiată. 

În vecinătatea imediată intrând fostele țări din fosta URSS, iar veci-
nătatea apropiată,  toate țările din fostul lagăr socialist.

Și dacă pot face unele excepții de la regula anterioară, în vecinătatea 
apropiată, respectiv în fostele țări din lagărul socialist, în interiorul fostei 
URSS nu va admite nici o altă ingerință exterioară. Aceasta este com-
binația între modul de gândire post-sovietic, care nu era altceva decât o 
continuare a politicii sovietizate de la Moscova, în fapt agreate de toate 
așa-zisele guverne democratice, instantaneu apărute în fostele republici 
sovietice, dar care, în realitate, erau la fel de sovietizate mental ca și cei 
de la Moscova.

Să nu ne amăgim unii pe alții sau să ne încurajăm cu cuvinte fru-
moase. 

Basarabia anilor de atunci sau conducerea de la Chișinău, a anilor de 
atunci, era încă puternic infestată de același spirit al Comitetului Central 
a aceluiași model de gândire a sovietului Republicii Sovietice Moldo-
venești, rețeaua informativă și controlul militar-economic era 100% în 
cea a Moscovei.

Acestea sunt realități, domnilor. Dorințele sunt mari, enorme. 

Basarabia nu putea rupe catehismele muscovite, decât dacă Româ-
nia se comporta ca o țară regală sau imperială din punct de vedere al 
demnității. Dar, faceți paralela și de aceea vreau să vă duc la lecția în-
vățată. 

Imediat ce curentul unionist, eu am declarant-o și la televiziune și 
s-a auzit și la Moscova, începuse să funcționeze cu așa vigoare, astfel 
încât până și rușii mergeau, dragii mei, să învețe limba română. Acest 
curent nu a fost exploatat imediat de o conducere politică vizionară, cum 
le spunea Mircea Eliade către toți conducătorii români. Așa ne critica 

Mircea Eliade, în 1934, în <<Scrisoarea de 
Paști>>. Chiar așa se numește eseul:  Vizi-
onarii orbi, Barza chioară, Piloții orbi. Nu 
a avut cine să piloteze țara atunci, ca să se 
producă ce: legitimitatea de preeminență și 
preemțiune românească asupra teritoriilor 
de iure ereditare. 

Acesta este titlul sub care trebuie dis-
cutat în relațiile internaționale. 

Să nu credeți că vorbesc astăzi, că mi-
am adus aminte de atunci. Așa am susținut 
și atunci, fi e din calitatea pe care am avut-o 
imediat în perioada din 1990, fi e de pe po-
zițiile diplomatice de reprezentare directă, 
unde mi-am îndeplinit misiunile. România 
însăși era infestată de mentalul KGB-isto 
sovietic. Colcăiau peste tot toate conserve-
le deschise. Dumnezeu să-l ierte pe Pavel 
Coruț, care ne spunea treaba aceasta! 

Eram ca o fecioară dezbrăcată pusă la 
zidul infamiei și fi ecare a făcut ce a vrut în 
țara aceasta, mai puțin pro-românesc, nu. 

Idem în Moldova, că de aia suntem 
țări surori. O veselie și o panaramă publi-
că. O să spuneți, păi nu se putea altfel. Da 
a fost o șa, un hău istoric. 

Imediat ce Basarabia căpăta acel curent crescut extraordinar unionist 
- ce aveam împreună: același imn, același cântec, același port, aceeași 
limbă, aceleași obiceiuri, doar voința și înțelepciunea lipsea să fi m îm-
preună. 

Și atunci, când s-a concluzionat că există doar vulnerabilitate, nu 
risc de apropiere, văzând că există totuși un curent puternic fi lo-unio-
nist, prin însăși declarațiile unui evreu ca Bârlădeanu, crescut la vechile 
chatehisme internaționaliste, un Marțian Dan care a semnat o declarație 
prin care a atras atenția că toate pământurile, inclusiv ale Ucrainei, sunt 
ale românilor. Au zis, stai puțin că aceștia încep să miște. Atunci ce a 
apărut? Secesionismul transnistrean, piatra de moară groaznică pusă de 
gâtul Republicii Moldova pentru comunitatea europeană sau Basarabiei 
pentru unirea cu România. Transnistria este osul de viperă otrăvit care ni 
l-a pus Stalin acolo, pentru ca niciodată această țară să nu fi e liberă. S-a 
făcut aici o statistică a etnocomponetenței. 

Eu dacă fac statistică a ce e la Timoc sau ce este mai la Nord, sunt 
mai în favoarea noastră. Dar când faci act istoric și când vrei să aduci 
în corpul viu al națiunii partea întreagă, 
mai trebuie să și renunți la ceva. Sunt și 
sacrifi cii istorice. 

Există tehnologia pe care ne-a dat-o 
la dispoziție statul Israel, pământ con-
tra pământ, schimb de populații, avem 
Gaza, avem Cisiordania, avem atâtea 
modele în această lume, dar nu intrăm în 
detalii tehnice. 

Facem salt astăzi, în 1997, la 9 iu-
lie, după Tratatul de la Madrid, Ucrainei 
i se oferă, de către Clinton, acel acord 
special acel curs <<action plan>>, acel 
plan de acțiune preferențial, în care, 
scopul fi nal al acestui plan preferențial 
era ca Ucraina să acceadă, într-un viitor 
oarecare, defi nitiv în structurile Nord 
Atlantice. S-a pus pe burtă și cu basma pe țambal. Doar că, începând cu 
1912, când se celebrau 15 ani de la semnarea acestui plan, Ucraina ridică 
din nou problema, pentru ca acea acțiune preferențială să facă Ucraina să 
urgenteze accederea în structurile NATO. 

2012, replica a fost Crimeea, Donbas și Luhansk. Lecția neînvățată a 
Transnistriei a trăit-o Ucraina. Iată de ce am făcut acest recurs. 

Ce învățăm de aici? Că acel model din 1991, când au defi nit sferele 
de infl uență și de control direct, prin vecinătatea apropiată sau depărtată, 
funcționează. În virtutea acestei considerații a intrat și în Georgia și în 
Abhazia și în Osetia, în virtutea acestor principii. 

Și acum vine expresia ofi țerului de informații: <<tacit agrementate 

între marile puteri>>, tacit agrementate. 

Am căutat să o divulg într-un fel, în prima mea carte <<O posibilă 
soluție>>, care a dispărut în 24 de ore de pe piață, toată cumpărată de 
cine trebuia, ca să nu mai fi e difuzată. Acolo am spus așa: au stabilit jocul 
lumii, astăzi Rusia dansează cazacioc pe ritm de country, dar vine vremea 
revanșei când își vor da mâna pentru a juca același joc pe ritm mondial. 
Era exact fraza pe care eu am redat-o. Se întâmplă astăzi. 

Lesson learned - să învățăm să vedem lecția României. Singura lec-
ție a României, acum, este de a nu mai sta în poziția ginecologică. 

Singura lecție a României, acum, nu este stand-up comedy, este 
stand-up diplomație, activă, dinamică și să-i spună Republicii Moldova: 
Soro! Eu nu iți mai sunt frate. Eu îți sunt soț, te iau de nevastă și cu forța, 
ca să iți fac un bine. 

Lecția învățată este că România este unică în această zonă și ea nu 
trebuie să se apere pe granița politică, pe Prut. Obligația neamului româ-
nesc și a Românei este apărarea românității de răsărit și românitatea de 
răsărit este de-a lungul Nistrului până pe Ceremuș. Și dacă nu gândim 
în terminii aceștia și dacă nu convingem partenerii aceștia, că civilizația 
noastră este mai presus decât viziunea lor, nu am făcut nimic. Ce vă spun 
dumneavoastră, am spus-o ieri și alaltăieri și la TVR 1. 

Îmi asum toate aceste probleme de organizare mentală a politicului 
românesc, de descifrare a urgențelor strategice. Dar să știți că politica 
mare se face cu oameni mari, nu mari ca înălțime și nu neapărat să fi i stat 
mare ca să fi i puternic. 

Puterea unui stat nu vine din mărimea lui, ci din capacitatea lui de 
a crea. Ce? Măreție. Deci din punctul acesta de vedere, lecția neînvă-
țată a românilor este că nimeni nu o să îți bage în traistă. În politică nu 
există prietenii, ci doar interese și cine știe să își impună interesul prin 
voință națională cu dragoste și înțelegere oportunitatea momentelor este 
câștigător. 

Lumea de astăzi nu este una a tratativelor, ci este o lume a faptului 
împlinit. Nu prea îmi aduc aminte să fi  împlinit vreun fapt, în fața căruia, 
cineva să spună: Asta e! Rămâne așa cum a stabilit România. E o pro-
blem de asumare. 

Și ultima parte a lecției neînvățate este aceea că întotdeauna inami-
cul inamicului meu este prietenul meu. 

Cine poate spune, la ora actuală, cine este inamicul României? Cine-
va încerca să spună aici că Ucraina ne punea, în ierarhia poziției noastre 
de inamic, pe locul I. În strategia de securitate a Ucrainei sunt 4 criterii 
de evaluare a statelor. 

Institutul Pentru Studii de Securitate și a Sondării Opiniei Publice de 
la Kiev, în 1996 a început treaba aceasta și ultimul a fost în 2014, are 4 
categorii: țări prietene, țări aliate, țări neutre și țări inamice. Pe locul ță-
rilor inamice, 2 țări fi gurează: Rusia și România. Deci pentru ei, la Kiev, 
eram categorisită ca țară inamică. 

Cu toate bunele noastre intenții, cu toate strângerile de mână ale 
domnului Constantinescu, cu semnarea ilegală, ilicită și trădătoare a 
Tratatului din 1997, nu e un secret, cine vrea să intre în arhivă, se poate 
duce, este documentația la Ministerul apărării naționale. În 2000, genera-
lul de 2 stele, Chelaru Mircia a refuzat în fața președintelui, în Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării, să pună în discuție semnarea Tratatului de 

frontieră cu Ucraina. 

Au făcut-o 4 ani mai 
târziu, sub conducerea 
înțeleaptă a lui Iliescu, 
Năstase, Mircea Geoană 
et. Co., după ce au sem-
nat Tratatul de înțelegere 
cu Rusia, din 2003. Iată 
cum au lucrat acești, as-
tăzi, inamici. Cam despre 
aceasta este vorba, dom-
nilor, să vedem de ce au 
ajuns să fi e inamici, ina-
micii noștri. 

Închei cu o notă de 
maxim optimism. 

S-a uitat 1973. Organizația de Cooperare și Securitate Europeană, la 
care sunt toți semnatari și în baza căreia s-a putut face unifi carea Germa-
niei și dezmembrarea URSS-ului, spune clar: 

1. Nu se modifi că frontierele în forță. 

2. Se pot modifi ca frontierele pe baza tratativelor și înțelegerilor bi-
laterale. 

Așa s-a făcut unifi carea cu Germania și așa s-au stabilit frontierele 
în mod legal și elegant în interiorul fostei URSS, care intra sub incidența 
aceleiași Convenții.

Întrebare: 

- Onorată, Europă! Dragă, Europa! 

- România are dreptul să reclame prevederea Cartei de la Helsinki, 
de a putea să își întregească teritoriul fără să modifi ce frontierele, decât 
în mod pașnic? 

Aceasta este lecția învățată de astăzi și aceasta este vocea pe care 
trebuie să o pună, ce, portavocea numită președinte, ministrul de externe 
și mai mult decât atât, toată diplomația parlamentară. 

Eu constat că, de la București se aude doar un scârțâit de muștiuc 
al unei goarne străine”, a conchis generalul Mircia Chelaru, deputat din 
partea AUR în Parlamentul României. 

Luana ARSENE

Războiul Ruso-Român de la Nistru - 30 de ani

Chelaru Mircia: „Războiul a izbucnit ca urmare a ratării marii oportunităţi Chelaru Mircia: „Războiul a izbucnit ca urmare a ratării marii oportunităţi 

din 1990-1991 a României și a Republicii Moldova de a se uni” din 1990-1991 a României și a Republicii Moldova de a se uni” 

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.


