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Fondat în 6 Decembrie 1999

SC CIPCOS MAR 
angajează 

GESTIONAR,
în depozit materiale de 

construcții. 
Se oferă:
- Salariu motivant;
- Bonus trimestrial;
- Bonuri de masă.

Program de lucru: 
5 zile pe săptămână.

Relații la telefon: 
0755.010.781, 

de luni până vineri, 
între orele 08.00-18.00.

PAG. 2

Viva Metal Decor Viva Metal Decor 

Se oferă salariu motivant și comision din vânzări! 
Relații suplimentare la tel.: 0722.266.344 

sau la sediul irmei din Curtea de Argeș, 
strada Albești, nr. 10.

ANGAJEAZĂ agent comercial 
pentru zonele Argeș și Vâlcea. 

SC ERREA SA
ANGAJEAZĂ personal califi cat și necalifi cat 
în domeniul confecțiilor textile. Pentru mai multe 

informații vă așteptăm la sediul fi rmei din str. 
Albești, nr. 12, Curtea de Argeș sau la tel. 0348.44

2.655/0744.108.074/0755.273.426. 
Tel: 0348.442.655, 0744.108.074, 

0755.273.426.

montator produse electronice 
(PERIOADĂ DETERMINATĂ)
Condiţii generale:

 Studii medii 

Dosarele se primesc în perioada 14.12.- 
31.12.2021 la sediul S.C. STEINEL ELEC-
TRONIC S.R.L. din Curtea de Argeş, str. Rm. 
Vilcea nr.79 sau la adresa de e-mail cristina.
ciocirlie@steinel.ro.

Angajarea se face în baza unui examen în-
tr-o data anunata ulterior, la sediul fi rmei. 

STEINEL ELECTRONIC SRL – CURTEA DE ARGEȘ

producator de subansamble si echipamente 
electrice si electrotehnice la standardele 

Comunitatii Europene, angajează:

Informații suplimentare la numărul de telefon:  0248 507520.
Persoană de contact: Ciocirlie Cristina.

Copiii au primit daruri la Școala Copiii au primit daruri la Școala 
Gimnazială din TigveniGimnazială din Tigveni PAG.  8

Crăciunul Copiilor - Concursul Crăciunul Copiilor - Concursul 
județean de pictură religioasă și județean de pictură religioasă și 
creație literară, ediția a VIII-acreație literară, ediția a VIII-a
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SC NORTHMETAL SRL
cu peste 20 de ani de experiență în indus-

tria de componente auto angajează:
 INGINER - studii superioare tehnice, 

cu atributii de proiectare si dezvoltare produs - 
post de debutant

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

 ELECTRICIENI de intretinere si repa-
ratii

 LACATUSI  MECANICI
 SUDORI
 SCULERI - MATRITERI
 STRUNGARI 
 FREZORI
 VOPSITORI

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

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

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

Vacanta;
- Plata dubla pentru orele suplimentare si de we-

ekend;
- Alte bonusuri materiale si drepturi conform con-

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

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

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

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

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

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

Ședință ordinară la Valea Ședință ordinară la Valea 
Danului, focalizată pe elevi, Danului, focalizată pe elevi, 
rectifi carea de buget și rectifi carea de buget și 
ajutorul de încălzireajutorul de încălzire PAG.  2

DOUĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DOUĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DE PE VALEA TOPOLOGULUI AU DE PE VALEA TOPOLOGULUI AU 

NEVOIE DE CĂRȚI PENTRU DOTAREA NEVOIE DE CĂRȚI PENTRU DOTAREA 
BIBLIOTECILORBIBLIOTECILOR
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Scriitoarea Ioana Nicolaie, soția cunoscutului Mircea Cărtărescu, 
ajută, împreună cu Fundația Melior, la dotarea bibliotecilor din școlile 
fără viitor. Este vorba despre un proiect cunoscut sub numele de „Bibli-
otecile Melior”, inițiat de organizația amintită, care le oferă celor mici 

șansa întâlnirii cu cărți noi, precum și ocazia de a se juca și a-și explo-
ra creativitatea. Valoarea acestui proiect este, până acum, de 50.000 de 
euro. Organizatorii primesc mesaje din partea școlilor pe pagina Fun-
dației Melior, care sunt înscrise la concursuri de aplicații. În funcție de 
povestea fi ecări unități în parte, se poate câștiga o donație de cel puțin 
cinci sute de volume superbe pentru copii, dar și un atelier de joacă și 
imaginație ținut de un scriitor cunoscut. 

Școala Gimanzială „Nicolae Velea” Cepari este înscrisă în cursa 
pentru un set de 500 volume, cu ajutorul cărora să fi e dotată biblioteca 
unității. Așezată pe Valea Topologului și având 153 de elevi și preșco-
lari, dornici de lectură, această școală nu deține o bibliotecă în adevă-

ratul sens al cuvântului. Volumele sunt puține, încăperea de depozitare 
este departe de a genera o atmosferă care să invite la citit. „Am devenit 
director al școlii în septembrie și am găsit multe lucruri de îndreptat. 
Unul dintre ele este biblioteca. Interesul copiilor pentru cărți este pro-
fund, dar școala și comunitatea locală nu poate să-l satisfacă. Una dintre 
prioritățile mele în anul care vine este tocmai crearea unei săli de lec-
tură, în care elevii noștri să poată citi, să poată împrumuta cărți, să fi e 
ajutați să descopere lumea. Copiii școlii noastre au rezultate deosebite la 
învățătură, avem mulți absolvenți care au reușit să intre la licee de vârf 
din Curtea de Argeș. O bibliotecă dotată cu o sală de lectură i-ar ajuta 
enorm. Sperăm să reușim să le redăm copiilor bucuria de a citi”, a spus 
directorul, prof. Romulus Hirică. 

Impresionant a fost și mesajul transmis de către Școala Gimnazială 
„Toma Brătianu” Șuici, formulat de directorul Daniela Florentina Hiri-
că, profesor de limba și literatura română: „Activez în învățământ de 10 
ani, iar de la 1 septembrie 2021 am primit cea mai frumoasă provocare: 
să conduc școala în care, în urmă cu 17 ani, eram elevă, situată pe Valea 
Topologului, la 55 km de Municipiul Pitești și 22 km de Curtea de Ar-
geș, o comună încărcată de istorie, cu oameni credincioși pentru care lu-
mea satului e sacră. Dintotdeauna am iubit cărțile, dragoste ce mi-a fost 
insufl ată în familie, dar mai ales în școala mea dragă peste care timpul 
s-a așternut nerăbdător. Știu cât de importantă este lectura pentru fi ecare 
copil și tocmai de aceea îmi doresc cu ardoare să ajungeți și la noi. Cei 
158 de copii ar fi  extrem de fericiți. Avem o bibliotecă școlară, dar care, 
din rațiuni fi nanciare, din păcate, nu are un fond de carte nou. Conține 
clasicele opere. Copiii noștri, deși își duc existența într-un univers rural, 
își doresc să exploreze și cărți de actualitate, racordate la tot ce înseamnă 
nou. Sunt sensibili, buni, blânzi și au potențial. Dovadă stau activitățile 
la care participă și mediile mari ce le permit să intre la un colegiu bun. 
Dar uneori nu-i sufi cient să primești sprijin limitat. Au nevoie de cărți 
moderne, care să le ofere alinare, o oază de liniște. Nu toți copiii noștri 
au posibilitatea de a-și procura o carte. Nu toți dețin acasă o bibliotecă. 

Cei mai mulți locuiesc într-un mediu fragil și au nevoie de aripi pentru a 
zbura trainic. Pentru că, din fericire, cuvintele chiar pot schimba lumea 
lor. Ele pot clădi viitorul unui copil sărac și au forța de a aduce speranță 
în sufl etele lor curate. Vreau ca biblioteca noastră să prindă viață și să 
amenajăm un spațiu care să aducă bucurie. Ne lovim întotdeauna de 
bariere fi nanciare pentru că, după cum știți, bugetul unei școli e limitat 
și nu ne oferă posibilitatea de a schimba, de a aduce o lumină în sufl etul 
fi ecărui copil. Literatura pentru copii din biblioteca noastră este perima-
tă și se limitează la autori precum Ion Creangă, Ionel Teodoreanu... Ei 
au nevoie de opere literare care să le capteze atenția și interesul pentru 
lectură. Trebuie să creștem cititori veritabili dacă dorim să se schimbe 
ceva în jurul nostru. Și simt că voi ne puteți ajuta. Nutrim speranța că ne 
veți păși pragul și veți sădi lumina în sufl etele puilor noștri.”

În speranța că vor ajunge la inimile organizatorilor, noi le dorim 
succes celor două școli aplicante! Dacă, însă, nu vor câștiga de această 
dată, invităm pe această cale oameni cu dare de mână să le ajute în înde-
plinirea visului pentru educație!

Cristina MINCU

Două unități de învățământ de pe Valea Topologului au nevoie 
de cărți pentru dotarea bibliotecilor

Reper istoric
22 decembrie 1989 - Revoluția Română din 1989 - Nicolae si Elena Ceauşescu au părăsit sediul CC al 
PCR cu elicopterul. S-a creat un vid de putere, pe fondul căruia au avut loc acţiuni violente necontrolate. 
După o săptămână de demonstrații populare și reprimări sângeroase, Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la 
conducerea României. Revoluția Română a dus la schimbarea regimului comunist. După o noapte însângerată 
pe străzile Bucureștiului, muncitorii de pe marile platforme au ocupat încă de dimineață Piața Universității.
Cu puțin înainte de ora 10.00, Nicolae Ceaușescu a convocat, în sediul C.C. al PCR, ultima ședința a CPEx. El a anunțat că, din cauza situației extrem 
de grave, a preluat conducerea armatei și a hotărât să instituie starea de necesitate în întreagă țară. Despre generalul Vasile Milea, care a fost găsit 
împușcat cu puține minute în urmă în sediul Comitetului Central, fostul dictator a afi rmat că a fost un trădător de țară.
Puțin după ora 10.00, postul de radio a anunțat introducerea stării de necesitate în întreagă țară, printr-un decret semnat de Ceaușescu. Cetățenii – 
conform decretului – nu aveau voie să se întrunească în grupuri mai mari de 5 persoane. În ciuda interdicțiilor, situația a început să se precipite în toată 
România unde au izbucnit proteste anticomuniste.
În Capitală, manifestanții strânși în fața sediului C.C. al PCR au forțat ușile și au pătruns în clădire, determinându-l pe Ceaușescu să fugă cu un 
elicopeter de pe acoperiș. La orele amiezii, la radio și televiziune s-a transmis vestea fugii dictatorului, ceea ce a provocat valuri de bucurie în întreagă 
țară. Sute de români au ieșit pe străzile marilor orașe pentru a saluta căderea regimului comunist.

EXPRESia zilei
„La omul cu însuşiri mediocre şi virtutea e mediocră.” 
Jean Racine [n.  22 decembrie 1639, La Ferté-Milon, Franța - 
d. 21 aprilie 1699, Paris, Franța. A fost un dramaturg francez. 
Teatrul lui Racine a zugrăvit pasiunea ca o forță fatală ce îl 
distruge pe cel care o posedă. Găsim la el teoriile janseniste: 
fie omul primește grația divină, fie este fără griji, nimic nu îi 
poate schimba destinul, este condamnat din naștere. Realizând 
idealul tragediei clasice, teatrul racinian are trăsături simple, 
clare, cu aventuri născute din aceeași pasiune a personajelor. 
Pasiunile descrise în tragediile raciniene ating o intensitate pe 
care nu o mai întâlnim decât la el. Violenței sentimentelor îi 
corespunde o limbă de o deosebită eleganță și armonie. Tragediile sale, cu acțiune mai 
simplă și evenimente mai puține, interesează, mai ales, prin viața interioară a eroilor. La 
Racine se impun tipurile feminine, capabile de pasiuni devastatoare. Prin opera lui Racine, 
tragedia s-a impus ca gen major al clasicismului modern.]

În unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din județul nostru au rămas vacante 107 posturi-cheie 
după concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de 
conducere - sesiunea 2021. Lista a fost postată de In-
spectoratul Școlar pe site-ul dedicat. Astfel, au rămas 
neocupate 88 de funcții de director la: Curtea de Argeș 
(Grădinițele „Căsuța cu povești”, „Academia piticilor” 
și „O lume minunată”, Seminarul teologic ortodox, 
Școlile „Basarab I”, „Carol I”, „Mircea cel Bătrân”, 
„Regina Maria”), Pitești (Colegiul Economic, Grădi-
nițele „Aripi deschise”, „Castelul magic”, „Dumbrava 
minunată”, „Floare de colț”, „Luminișul Pădurii”, „Mi-
cul prinț”, „Primii pași”, „Rază de soare” și „Sf. Elena”, 
Liceele „Constantin Brâncuși” și „Elim”, școlile „Al. 
Davila”, „Ion Pillat”, „Negru Vodă”, „Nicolae Iorga”, 
„Nicolae Simonide” și „Tudor Arghezi”), Câmpulung 
(Grădinița „Sf. Nicolae”, Liceele cu Program Sportiv, 
Tehnologic Auto, „Dan Barbilian”,Seminarul teologic 

ortodox, Școlile „C.D. Aricescu” și „Oprea Iorgules-
cu”), Mioveni (Clubul Copiilor, Grădinițele „Campi-
onii”, „Florile Soarelui”, „Tic-Pitic”, Școlile „George 
Topârceanu” și Nr.1), Ștefănești (Liceul „Dinu Brătia-
nu”, Școlile „Constantin Brâncoveanu” și „Vintilã Bră-
tianu”),Topoloveni (Liceele Tehnologic și Teoretic „Ion 
Mihalache și Grădinița „Lumea copiilor”), precum și la 
Școli gimnaziale din mediul rural (Albeștii de Muscel, 
Băbana, Săpata, Bârla, Berevoești, Boțești, Budeasa, 
Căteasca, Cicănești, Cocu, Cuca, Dobrești, Drăganu, 
Galeșu, Izvoru, Coșești, Lerești, Mălureni, Mioare-
le, Merișani, Miroși, Morărești, Moșoaia, Nucșoara, 
Oarja, Priboieni, Popești, Rătești, Râca, Recea, Rucăr, 
Slobozia, Stoenești, Suseni, Rociu, Șuici, Teiu, Țițești, 
Uda, Valea Danului, Valea Iașului, Valea Mare-Pravăț 
și Vulturești. 

În ceea ce privește funcțiile de director adjunct au 
rămas disponibile 19 posturi la: 
Curtea de Argeș (Colegiul Nați-
onal „Vlaicu Vodă”, Liceul Teh-
nologic „Constantin Dobrescu” 
și Școala „Mircea cel Bătrân”), 
Pitești (Liceele Sportiv, de Arte, 
„Ion Barbu” și „Ion Cantacuzi-
no”, Colegiul Economic, Școlile 
„Adrian Păunescu”, „Al. Davi-
la”, „Ion Pillat”, „Marin Preda”, 
„Matei Basarab” și „Tudor Vla-
dimirescu”), Vrănești (școala), 
Corbeni (școala), Câmpulung 
(Colegiul Național Pedagogic 
„Carol I”), Mărăcineni (Liceul 
Tehnologic) și Mioveni (Școala 
„G. Topârceanu”). 

Malvina BÎRSAN

Școlile din județul Argeș încă au 
nevoie de directori

Zilele trecute, membrii Consiliului Local de la 
Valea Danului s-au întrunit în cadrul unei ședințe 
odinare pentru a decide asupra câtorva aspecte. În-
tre acestea s-a regăsit și propunerea privind reţeaua 
şcolară a unităţilor de învăţământ care vor funcţi-
ona în anul şcolar 2022-2023 în comună. Astfel, la 
Școala Gimnazială nr. 1 Valea Danului s-a aprobat 
pentru învățământul preșcolar o clasă de 24 de ele-
vi. Pentru cel primar au fost stabilite 5 clase, cu 
un total de 61 elevi, iar pentru cel gimnazial vor 
funcționa 4 clase, însumând 64 copii. La Școala 

Primară nr. 1 Vernești (structură), a fost aprobată 
o singură clasă, pentru învățământ preșcolar, cu un 
total de 16 copii.

În același context, s-a aprobat rectifi carea bu-
getului local de venituri și cheltuieli, astfel: total 
venituri buget local - 6.075,35 lei; total cheltuie-
li buget local - 7.306,35 lei; defi cit buget local - 
1.231 lei; total venituri secțiunea de funcționare 
- 4.261,10 lei; total cheltuieli secțiunea de func-
ționare - 4.261,10 lei; total venituri secțiunea de 

dezvoltare - 1.814,25 lei; 
total cheltuieli secțiunea 
de dezvoltare - 3.045,25 
lei; defi cit secțiunea de 
dezvoltare - 1.231 lei.

De asemenea, având 
în vedere decizia AJFP 
Argeș nr.11/07.12.2021, 
prin care s-a alocat suma 
totală de 63,9 mii lei re-
prezentând sume defalcate 
din TVA pentru fi nanțarea 
cheltuielilor descentrali-
zate la nivelul comunelor, 
orașelor și municipiilor, 
la Valea Danului s-a de-
cis majorarea indicatoru-
lui 43.02.34 cu suma de 
41.000 lei, bani care repre-
zintă ajutorul de încălzire 
pentru populație.

Cristina MINCU

Ședință ordinară la Valea Danului, 
focalizată pe elevi, rectificarea de 
buget și ajutorul de încălzire
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FAPT DIVERS

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, des-
pre greva spontană de la CFR, că greviștii trebuie să respecte le-
gea și că a avut și va avea discuții în continuare cu managerii com-
paniilor și cu liderii de sindicat. Grindeanu a spus că dacă salariile 
ar fi  majorate cu 10%, impactul ar fi  de 1 miliard de lei, bani care 
nu există. Ministrul a menționat că va căuta soluții și că a discu-
tat cu ministrul Finanțelor ca de anul viitor să fi e plafonat prețul 
la energie pentru companiile feroviare unde statul este acționar, 
astfel încât să fi e acoperite pierderile, iar banii să meargă către 
majorările salariale. „Trebuie să se respecte legea. Este o grevă și 
aș face apel să se respecte cadrul legal. Este o grevă spontană, nu 
a fost anunțată. Eu sunt dispus, cu pixul în mână, cu bugetele în 
mână, să găsim soluții sustenabile economic. Nu am nici cea mai 
mică ezitare să aprob măriri de salarii. Îmi doresc să găsesc solu-
ția, dar să știți că CFR a fost privit ca ruda săracă în transporturi 
în acești ani. Are nevoie de investiții masive. În fi ecare zi avem 
evenimente, întârzieri, ăsta este efectul a 30 de ani de neinvestit în 
domeniul feroviar. Vorbim despre companii care sunt într-o situa-
ție difi cilă din punct de vedere economic. Dacă am mări cu 10% 

salariile în acest moment, să spunem cu infl ația, impactul este de 
peste un miliard. Aceste resurse nu există. Pe statutul feroviarilor 
majorările sunt de 40%”, a spus ministrul. El a adăugat că oame-
nii sunt nemulțumiți că le sunt înghețate salariile și că nu mai au 
bani pentru cheltuielile de zi cu zi.

Malvina BÎRSAN

Salariile CFR se vor majora anul viitor

În fi ecare an, în preajma Sărbătorilor de Crăciun, poliţiştii 
argeşeni, în colaborare cu Asociaţia Umanitară de pe lângă In-
spectoratul de Poliţie Judeţean Argeș, au misiunea deosebită de 
a aduce bucurie în sufl etele unor copii. Astfel, zilele trecute, oa-
menii legii din cadrul IPJ Argeş s-au deplasat la Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia”, situat în cartierul Valea 
Mare din Ştefăneşti, pentru a aduce puțin din magia sărbătorilor 
în sufl etele copiilor de acolo. Autospecialele de poliție au înlo-
cuit sania lui Moș Crăciun, pentru că nu este zăpadă, iar darurile 
pentru cei peste 100 de copii au ajuns în siguranță. Cadourile, 
constând în dulciuri şi alte produse alimentare, au fost oferite de 
polițiști, în numele Moșului, iar copiii i-au răsplătit cu bucurie 
și zâmbete sincere. Acest eveniment este organizat din sufl et și 
a devenit deja tradiție pentru polițiștii argeșeni, de peste 10 ani.

Luana ARSENE

Daruri din sufl et, de la polițiștii argeșeni 
pentru copiii mai puțin norocoși

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că este nevoie ca 
până la sfârșitul anului certifi catul verde să devină obligatoriu. Acesta 
a precizat că va exista o întâlnire în coaliție și că documentul va fi  
înaintat spre aprobare în Parlament. „O să avem o discuţie şi pe certifi -
cat şi pe modul în care va fi  înaintat în Parlament. Cred că este nevoie 
ca acest proiect să fi e adoptat până la sfârşitul anului şi acum profeso-

rul Streinu-Cercel ne-a făcut o informare cum vede dânsul perioada 
următoare. Se discută ca testele rapide să fi e luate în calcul pentru eli-
berarea certifi catului verde, dar nu s-a luat o decizie defi nitivă. Când 
vom avea o discuţie în coaliţie, atunci o să o comunicăm”, a declarat 
liderul PSD.

Malvina BÎRSAN

Este posibil ca certifi catul verde să devină 
obligatoriu și în România

Amenzi de mii de lei pe drumurile 
argeșene
În ultimele zile, poliţiştii din cadrul 

Serviciului Rutier Argeş şi cei de la struc-
turile rutiere municipale şi orăşeneşti au 
continuat acţiunile pentru prevenirea eveni-
mentelor rutiere, precum şi pentru conşti-
entizarea de către șoferi a riscurilor la care 
se expun prin nerespectarea regulilor de 
circulaţie. Ca urmare a abaterilor constatate 
la regimul circulației pe drumurile publice, au fost aplicate peste 160 de 
amenzi, în valoare totală de aproximativ 35.000 de lei. Totodată au fost 
reținute, în vederea suspendării dreptului de circulație, 15 permise de con-
ducere și au fost retrase 5 certifi cate de înmatriculare.

MALVINA BÎRSAN

Cei cu 2 doze de vaccin riscă să 
rămână fără certifi cat verde!
Raed Arafat a declarat că nu este exclus ca, pe viitor, certifi catul CO-

VID în România să fi e generat doar persoanelor vaccinate cu toate cele 
trei doze. ”Este foarte posibil să se ia decizia ca doza a treia să fi e una 
necesară pentru recunoașterea continuității certifi catului și a imunității. 
Ce am vorbit eu se referea la decizia la nivel european, că poate urmează 
să se ia. Am dat exemple care au aplicat această regulă și aici vorbim 
despre Austria, Israel, și Franța, care încep să aplice acest lucru. Ideea este 
că la un moment dat e posibil să se ia o decizie ca valabilitatea certifi catul 
verde să se termine. Și aici vorbim despre certifi catul verde european care 
ne permite să circulăm fără să avem probleme. Acesta este posibil să se 
ajungă să fi e prelungit numai dacă ai a treia doză”, a explicat Raed Arafat. 

LUANA ARSENE

Punctul-amendă, plafonat ofi cial 
la 145 lei pentru 2022
Punctul de amendă va rămâne 

la 145 lei și în anul următor. În lipsa 
modifi cării aduse de o ordonanță de 
urgență ce a fost ofi cializată la sfâr-
șitul săptămânii trecute, punctul de 
amendă ar fi  crescut, din 1 ianuarie 
2022, la 10% din salariul minim brut 
pe țară, respectiv 255 lei. Executivul 
a stabilit, prin O.U.G. 130/2021, 
apărută recent în Monitorul Ofi cial 
1.202, continuarea plafonării valorii punctului de amendă, măsură înce-
pută în 2018: „în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 un punct-a-
mendă este 145 lei”. Ordonanța apărută recent cuprinde mai multe măsuri 
fi scale și bugetare.

Salariul minim brut pe țară pentru anul 2022 a fost ofi cializat în oc-
tombrie, valoarea acestuia fi ind stabilită la 2.550 de lei. În prezent, salari-
ul minim brut pe ţară are valoarea de 2.300 de lei.

CRISTINA MINCU

Cum va fi  vremea de Crăciun
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi informații des-

pre vremea din următoarele două săptămâni. Aceasta va fi  ușor mai caldă 
decât în mod obișnuit în prima zi a intervalului, cu o medie a tempera-
turilor maxime în jurul a 5 grade, după care va deveni rece în perioada 
21-23 decembrie, când mediile vor tinde spre 0 grade. Ulterior, valorile 
diurne vor crește semnifi cativ, iar în intervalul 25-27 decembrie, media 
maximelor va ajunge la 12 grade. Începând cu 28 decembrie, temperatura 
aerului va avea tendința de scădere treptată până la medii de 2-3 grade. 
Aceeași evoluție o vor avea și valorile din timpul nopților, astfel media 
minimelor va scădea pană la -8 grade, în nopțile din 22 și 23 decembrie, 
apoi de creștere spre 3-4 grade în nopțile din perioada 25-28 decembrie 
și din nou de scădere spre -4 grade, la sfârșitul intervalului. Probabilitatea 
pentru precipitații în general slabe cantitativ va fi  în creștere după data de 
25 decembrie.

MALVINA BÎRSAN

Proteste declanșate în toată țara 
de către oamenii legii
Începând cu data de 23.12.2021, 

ora 12.00, angajații din poliție, peni-
tenciare și militarii rezerviști declan-
șează proteste în toată țara. Acestea se 
vor desfășura la Guvernul României 
(București - Piața Victoriei) și la pre-
fecturile județelor Iași, Timiș și Cluj. 
Angajații și pensionarii din poliție, 
penitenciare și armată cer: aplicarea 
în integralitate a legii salarizării unita-
re (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice); actualizarea pensiilor militare conform prevederilor Legii nr. 
223/2015 privind pensiile militare de stat. Oamenii legii nu solicită ma-
jorări de salarii sau pensii, ci respectarea legilor, așa cum au fost adoptate 
de Parlament.  Creșterea volumului activităților din sectorul de apărare, 
ordine publică și securitate națională cauzată de contextul epidemiei de 
Sars-CoV-2, impune, din partea clasei politice, obligația respectării pro-
misiunilor și a eliminării discriminărilor față de alte categorii de personal 
din sectorul public.

MALVINA BÎRSAN

În anul 1859, Moldova se unea cu Țara 
Românească după ce la data de 5 ianua-
rie 1859 Alexandru Ioan Cuza fusese ales 

domnitor al Moldovei, iar pe 24 ianuarie al 
aceluiaşi an - şi al Ţării Româneşti. Ofi cial, 
numele de România a fost recunoscut pentru 

întâia dată în anul 1862, în cadrul 
primei Adunări Generale de după 
unirea Moldovei cu Ţara Româ-
nească.

La doar 8 ani, ia naștere în 
România sistemul monetar, după 
ce Petre Mavrogheni a depus 
proiectul de lege în Parlament. Pe 
22 aprilie/4 mai 1867 a fost pro-
mulgată „Legea pentru înfi inţarea 
unui nou sistem monetar şi pen-

tru fabricarea monetelor 
naţionale”, care a intrat 
în vigoare la 1 ian. 1868. 
Legea din 1867 prevedea 
emiterea următoarelor 
monede: de bronz – 1, 2, 
5 și 10 bani; de argint – 50 bani, 1 și 2 lei; de 
aur – 5, 10 și 20 de lei.

Tot atunci, România a avut cel mai pu-
ternic leu. În acea perioadă, cu un singur leu 
se puteau cumpăra zece pâini. În acele tim-
puri un litru de vin costa 0,40 lei, kilogramul 
de carne costa 0,34 lei, iar kilogramul de car-
tofi  era doar 0,05 lei.

Cel mai puternic leu din istoria României

Elevii până la clasa a IV-a inclusiv pot opta să primească ti-
chetele pentru educaţie pe suport electronic, în vederea achitării 
cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de 
tipul „Şcoala după şcoală”. Proiectul de lege privind aprobarea 
O.U.G. nr.6/2021 pentru modifi carea şi completarea unor acte 
normative a fost adoptat luni de plenul Senatului.

Actul normativ a fost votat cu majoritate de voturi – 122 de 
voturi „pentru” şi o abţinere. Potrivit unui amendament, unităţile 
de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot 
extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin 
programe „Şcoala după şcoală”, dacă dispun de infrastructura şi 
de personalul necesare implementării acestor programe. 

Este vorba despre tichete de valoare pe suport electronic fi -
nanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la 

bugetul de stat destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale 
a costurilor aferente programului amintit. Obiectivul fi nal este de 
a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se 
afl ă elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi de a contribui 
la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia 
în timpul orelor de şcoală. Tichetele pe suport electronic nu sunt 
transferabile iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe benefi ciari la 
plata contravalorii educaţionale de care au benefi ciat.

Decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic 
între unităţile de învăţământ sau organizaţiile neguvernamentale 
care le acceptă ca mod de plată a costurilor aferente programului 
„Şcoala după şcoală” şi unităţile emitente ale tichetelor se face 
numai prin intermediul unităţilor bancare.

Cristina MINCU

Tichete pentru educație pe suport electronic, 
în programul „Școală după școală”
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ACTUALITATE4
Este vorba despre o broşură (88 de 

pagini, format mare, A4) tipărită de cu-
rând la Tiparg, Piteşti, cu sprijinul Aso-
ciaţiei Culturale „Curtea de Argeş”, cea 
care realizează şi revista „Curtea de la 
Argeş”. Are titlul „Oraşul Curtea de Ar-
geş în catagrafi ile din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea şi în notele călători-
lor străini”, iar autor este cunoscutul isto-
ric Spiridon Cristocea, mulţi ani director 
al Muzeului Judeţean din Piteşti. Un pro-
fesionist al domeniului (pe coperta din 
spate a lucrării sunt menţionate, selec-
tiv, douăzeci de cărţi anterioare ale dlui 
Cristocea, prima fi ind „Argeş. Dicţionar 
de istorici”, din 2003, iar cea mai recentă 

este „Boieri argeşeni. Căsnicii, prigoniri, despărţiri”, apărută în 2020, pe 
la mijlocul listei apărând şi monografi a comunei Cicăneşti, din 2009), 

ceea ce se vede şi în lucrarea de faţă, de la coperte la fi ecare fi lă (merită 
amintit şi tehnoredactorul, Ionel Dobre, autor şi al copertei).

După o introducere lămuritoare, sunt prezentate catagrafi ile din 
1833 (numită de fapt, la vremea respectivă, „tablă statistică”), 1834 şi 
1838. Trei mahalale avea oraşul pe atunci, cu pagini şi tabele separate în 
catagrafi i, Târgului, Poştei şi Olari.

De pildă, „Catagrafi ie arătătoare de suma sufl ării ce se afl ă într-a-
cest oraş Argeş, cum năuntru se arată. Plasa Argeşului, listă arătătoare de 
toată sufl area ce se afl ă într-acest oraş, 1834 octv. 10” este formată din 
trei tabele, unul pentru fi ecare mahala, cu opt coloane: „No./ Numele 
lăcuitorilor ot Mahalaoa Târgului, vopseaua roşu/ De câţi ani au venit 
într-acest oraş/ Patentar, birnic sau sudit/ Din ce ţară sau judeţ/ Starea 
ce o are/ Meseriia, cu ce se hrăneşte/ Familist, ori cu capu, neînsurat sau 
văduv”. Pentru celelalte două mahalale, trebuie scris, respectiv, „Maha-
laoa Olarii, vopseaua galbenă” şi „Mahalaoa Poştii, vopseaua albastră”. 
Sunt consemnaţi 211 „lăcuitori” în prima mahala, 113 în Olari şi 101 
în Poştei.

Multe lucruri interesante conţin aceste catagrafi i – iar autorul subli-
niază o parte dintre ele, sintetizându-le în tabele, privind starea civilă şi 
socială, locul de provenienţă, meseriile. Reiau doar lista „meşteşugului” 
locuitorilor din Curtea de Argeş aşa cum apare în catagrafi a din 1834 
(menţionez în paranteză şi numărul de meşteşugari, pentru că chiar me-
rită): arendaş (4), băcan (10), bărbier (1), boiangiu (1), boltaş (2), braşo-
vean (9), brutar (8), butar (1), cârciumar (23), cântăreţ (2), chirigiu (3), 
cizmar (13), cojocar (12), condei (1), croitor (8), dascăl (1), dogar (2), 
dulgher (1), lemnar (3), măcelar (3), mămular (9), meseriaş (1), morar 
(2), negustor (1), olar (19), opincar (2), pantofar (1), pescar (3), plugar 
(35), povarnagiu (1), publar (1), rotar (1), salpap (5), săpător (226), si-
migiu (1), slugă (4), spaltos (1), zugrav (2), liber (2), lipit (3). În ordinea 
descrescătoare, mulţi săpători, plugari, cârciumari şi olari… plus meserii 
despre care azi nici nu mai ştim ce înseamnă…

Atmosfera rustic-patriarhală a „oraşului” este din plin confi rmată 
de însemnările călătorilor străini prin partea locului. Sunt redate (cu de-
talii lămuritoare despre autorii lor şi contextul în care au trecut pe aici) 
douăzeci şi unu de citate, primele datând de la 1698, 1623, 1640, cele 
din urmă de pe la jumătatea secolului al XIX-lea. Mai toţi călătorii se 
referă, superlativ impresionaţi, la Mănăstirea Argeşului, unii menţionea-
ză şi Biserica Domnească, cu „mormântul lui Negru-Vodă” de aici, sunt 
încântaţi de peisaj, dar deloc de drumuri, incluzând la critici şi „uliţa 
principală a oraşului”…

Deşi lucrare de specialitate, pentru istorici, broşura conţine, după 
cum se vede, multe lucruri atrăgătoare pentru orice localnic interesat de 
trecutul oraşului – autorul merită recunoştinţa noastră pentru acest dar.

La curtea lui Urmuz

Oraşul, prin prima parte a secolului al XIX-lea 
GHEORGHE PĂUN

Marea sărbătoare creştină a Naşterii lui Iisus Hristos - 25 De-
cembrie - este numită în popor Crăciun. Cu privire la originea cu-
vântului Crăciun s-au emis mai multe părări. Unii lingvişti şi teologi 
cred că provine de la termenul latin calatio - calationem, care însem-
na chemarea poporului, a credincioşilor, de către preoţi, la începutul 
fi ecărei luni pentru a li se comunica slujbele din luna respectivă. 
Alţi specialişti în domeniu, inclusiv Dicţionarul Explicativ al limbii 
române, editat de Academia Română, cred că numele Crăciun pro-
vine de la termenul latin creatio - creationem, care înseamnă zidire, 
creaţie. În sfârşit, alţii consideră că provine de la cuvântul slav Kră-
ciun, aşa cum se întâlneşte la mai multe popoare de origine slavă. 
Transfi gurarea numelui Crăciun într-un moş care aduce daruri co-
piilor de ziua Naşterii lui Iisus este legată de mitul unui cioban bogat 
şi demonic. Acesta a refuzat să primească pe Fecioara Maria să nas-
că în staulul lui. Crăciuneasa a primit-o pe ascuns şi chiar a moşit 
pe pruncul Iisus. Furios, Crăciun i-a tăiat soţiei sale - Crăciuneasa 
- mâinile. Sfânta Fecioara Maria i-a lipit Crăciunesei mâinile la loc.

În faţa acestei minuni dumnezeieşti, Crăciun s-a convertit la 
credinţa în Dumnezeu. De bucurie că soţia sa a fost vindecată de 
Sfânta Fecioara Maria, Crăciun a aprins un rug în curtea lui şi a ju-
cat o horă împreună cu toate slugile lui. După joc a împărţit daruri 
păstoreşti (lapte, caş, urdă, smântână) nu numai Fecioarei Maria şi 
Pruncului Ei, ci şi slugilor. Cântecele de bucurie adresate de slugi-
le lui Crăciun bunei lor stăpâne, Crăciuneasa, s-au transformat în 
colinde ce glorifi că, în credinţa creştină, Naşterea lui Iisus. 25 De-
cembrie, ca zi a Naşterii cu trup a Domnului a fost stabilită pentru 
Biserica Bizantină în anul 354 de către Sfântul Ioan Gură de Aur, 

răspândindu-se apoi în toată lumea creştină răsăriteană, 
cu excepţia Bisericii Armene, care şi în prezent serbează 
Naşterea Domnului la 6 Ianuarie, odată cu Botezul lui Iisus 
Hristos.

Numele Iisus este forma greacă a numelui ebraic Ios-
hua. În limba greacă, Iisus înseamnă „Cel care vindecă”, 
iar în limba ebraică, Ioshua înseamnă Mântuitorul sau 
Domnul este mântuirea. Pentru a-L distinge de alţii cu 
acelaşi nume, s-a recurs la o indicaţie geografi că: Iisus 
din Nazaret sau Iisus Nazarineanul. Numele Hristos este 
echivalentul în limba greacă a numelui ebraic Messiah şi 
înseamnă Unsul lui Dumnezeu sau Alesul lui Dumnezeu. 
Iisus Hristos s-a născut în vremea împăratului roman Oc-
tavian Augustus, în cetatea Betleem care, în limba ebrai-
că, înseamnă „Casa pâinii” şi se afl ă la sud de Ierusalim (în limba 
ebraică, „Oraşul păcii”). Iisus este din neamul din David, rege în 
Israel timp de 40 de ani în secolul al IX-lea î.Hr. El a refăcut unitatea 
regatului, care se dezmembrase după moartea lui Saul şi a stabilit 
capitala la Ierusalim, în provincia Iudeea. Lui David îi este atribuită 
„Cartea Psalmilor”, cea mai înaltă expresie a credinţei, pioşeniei şi 
respectului faţă de Dumnezeu. Fiul şi urmaşul lui David a fost regele 
Solomon.

„Crezul” - sinteză a învăţăturii de credinţă creştină, formulată 
de Părinţii Bisericii la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, 
ne învaţă că Iisus este a doua persoană a Sfi ntei Treimi: „Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de 
o fi inţă cu Tatăl”. Noul Testament cuprinde istoria sfântă a vieţii şi 

învăţăturii Sale, pe care o propăvăduieşte creşti-
nismul. Prin întrupare, Iisus Hristos a devenit om 
adevărat, având toate însuşirile fi rii omeneşti, în 
afară de păcat. Iisus a trăit în lume ca om adevărat 
şi Dumnezeu adevărat şi a venit în lume pentru ca 
„prin El să se mântuiască lumea” (Ioan).

Poporul român a păstrat de la strămoşii ro-
mani o mulţime de datini şi obiceiuri bazate pe 
fenomenele naturii, printre care Saturnaliile şi Ju-
venaliile, pe care le-a pus în legătură cu Naşterea 
Domnului, atribuindu-le sens şi caracter creştin. 
Dintre acestea menţionăm: colindele, sorcova, 
pluguşorul, la care s-au adăugat şi altele tot de 
concepţie şi origine pur creştină: Steaua, Viclei-
mul, Irozii. Saturnaliile erau, la romani, sărbători 
organizate în cinstea lui Saturn - Zeul Soarelui şi 
protector al semănăturilor şi al săracilor. Cultul 
lui Saturn era legat de schimbarea anotimpurilor, 
fi ind adorat şi ca Zeu al Timpului. Juvenaliile erau 
sărbătoarea tinerilor. Saturnaliile şi Iuvenaliile 
erau sărbători de iarnă ale romanilor şi se serbau 

în acelaşi timp, între 17-23 decembrie, când sclavii şi cei săraci pe-
treceau şi se ospătau.

Colindele sunt cântece populare dintre cele mai vechi la ro-
mâni, cu un fond religios, fi ind legate de sărbătoarea Naşterii lui 
Iisus Hristos. În limba română, termenul se foloseşte, la singular, în 
două forme: colind - subst. n. şi colindă - subst. fem. La plural exis-
tă o singură formă corectă pentru ambele genuri: colinde. Numele 
provine de la latin. calendae - nume dat sărbătorilor precreştine de 
Anul Nou, când romanii îşi urau noroc şi fericire, iar copiii umblau 
din casă în casă şi cântau imnuri. La români, dar şi la alte popoare, 
aceste cântece au devenit, cu timpul, de natură religioasă, inspirate 
din viaţa Mântuitorului. Voi menţiona doar câteva dintre cele mai 
cunoscute colinde: „Astăzi Domnul s-a născut”; „Trei crai de la Ră-
sărit”.

În această ultimă colindă se fac referiri la uciderea a paispre-
zece mii de prunci din porunca lui Irod cel Mare, numit şi Idumeu 
- rege al Iudeii între anii 37 î. Hr.-4 d.Hr. Vestiţi de îngeri, Fecioara 
Maria şi bătrânul Iosif au fugit atunci cu Pruncul în Egipt, unde au 
stat până la moartea tiranului. Alte colinde sunt: „Astăzi s-a născut 
Hristos”; „Trei păstori se întâlniră”; „O, ce veste minunată!”; „Moş 
Crăciun”; „Cerul şi pământul”; „O, brad frumos!”, „Sus la Poarta 
Raiului”; „Lerui, Doamne, lerui ler”; Cuvântul ler este de origine 
ebraică, provine de la „roe” şi înseamnă păstor, cuvânt folosit de 
Iisus care s-a numit pe Sine Păstor: „Eu sunt Păstorul cel Bun”. 
Aşadar, lerui ler înseamnă păstorului păstor. Alt colind este „Linui 
lin şi iară lin”. Termenul lin este de origine ebraică. Linui lin şi iară 
lin se traduce prin Noaptea nopţilor şi iarăşi noapte, cu referire la 
noaptea sfântă a Naşterii lui Iisus.

Create de preoţi şi cântăreţi bisericeşti, de dascăli şi dieci, colin-
dele se referă la viaţa zbuciumată a Mântuitorului pe pământ de la 
naştere până la răstignire. Specialiştii în domeniu afi rmă că niciun 
popor din lume nu posedă o colecţie mai frumoasă şi mai variată de 
colinde ca poporul român.

Prof. Constantin Voiculescu

IN MEMORIAM CONSTANTIN VOICULESCU

Despre datini și colinde de Crăciun

Încă un an ne-a mai destrămat puțin fi rea. Sună 
colindele în colțul dinspre sfi nțenie al inimii, dorul 
se apleacă peste noi ca ruga unui țăran gârbovit de 
istorie și uitare. Suntem bătrâni de noi înșine. Abia 
mai putem privi crucea aceea plină de sânge și viață. 
Obosiți de mizerii,  despuiați de sfi nțenie, umbre de 
lut fără rost, trăim în clipa trupului, cerșind o fărâmă 
de demnitate. 

Să ne reîntoarcem în sufl ete pentru a trăi naşterea 
lui Iisus. Fiindcă doar astfel ne putem ridica din deca-
dență spre frumusețe. Capacitatea de a gândi divinul 
înseamnă drumul către mântuire. Îmbrățișându-l pe 
Hristos cu lacrima păcatului putem deveni liberi. lar 
libertatea duce la esența iubirii de care avem nevoie 
pentru a deveni întru fi ință. Iubirea ne umple goliciu-

nea indecenței mentalității, ne îndeamnă către spove-
dania tăcerii de dinaintea trecerii în metafi zic.

Să ne reîntoarcem în sufl ete pentru a trăi naşterea 
lui Iisus. Și să ne colindăm cu gândurile cele bune.

În această vreme, când bolnavă-i lumea,

Doar cu noi în sine, singuri am rămas,

Crăciunul ne-aduce în casă pe Domnul,

Cu Dânsul o clipă să stăm la taifas.

 

Și să-i spunem multe, ca unui prieten,

O mărturisire în chilia fi rii,

Sufl etu-n derivă, un suspin să verse

Peste pandemia grea a neiubirii.

Să-l rugăm pe Domnul să ne dea lumină,

Să putem cunoaște al vieții folos,

Și-ntr-un cânt de legăn, inima suspine,

Psalm de mântuire: Bine-ai venit, Hristos!

CRĂCIUN cu lumină în inimă și pace în sufl et!

Din România Tainică vă colindă cu iubire,

respect și deosebită prețuire,

Prof. dr. George Baciu

Gânduri de Crăciun
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Specialiştii au tras un semnal de alarmă şi 
au anunţat că România ar putea avea foarte 
mult de suferit din pricina variantei Omicron a 
Covid-19. Situaţia este gravă în mai multe state 
din Europa. Spre exemplu, în Marea Britanie 
au fost raportate, zilele trecute, alte 37.000 de 
cazuri Sars-CoV-2, dar medicii au declarat că 
numărul real al celor bolnavi este cu mult mai 
mare. Olanda intră timp de o lună în caranti-

nă, iar situaţia este gravă şi în Germania. În tot 
acest timp, în România, adunările sunt peste tot 
şi aproape că nimeni nu mai respectă nicio re-
gulă. Specialiştii au declarat că valul 5 va lovi 
crunt țara noastră, fi ind aşteptate măsuri radi-
cale, unele dintre ele amintind de carantina de 
acum doi ani...

Malvina BÎRSAN

Relaxările nu fac decât să agraveze 
situația Covid pe viitor

Aproximativ 58.249 de ro-
mâni au murit de la începutul 
pandemiei până în prezent. Din-
tre aceștia, 104 erau lucrători 
în sistemul medico-sanitar. Cei 
mai mulți erau medici și asistenți 
medicali, potrivit cifrelor oferite 
de Ministerul Sănătății: 47 de 
medici, 30 de asistenți medicali, 
2 infi rmieri, 7 ambulanțieri și 
18 persoane din alte categorii 
(brancardieri, femei de serviciu). 
Astfel, 77 dintre cadrele medica-
le din prima linie au pierdut lup-
ta cu nemilosul virus anul trecut, 
înainte de apariția vaccinurilor. 
În 2021, când România a trecut 
prin cele mai dure valuri ale pandemiei, dar a 
avut acces și la ser, numărul a scăzut considera-
bil, la 27. Dintre aceștia, 21 erau nevaccinați, cu 
comorbidități asociate, însă 4 dintre ei au murit 
în prima jumătate a lunii ianuarie și fuseseră 
infectați înainte de a avea posibilitatea să se 

imunizeze. Totodată, 115.500 de lucrători din 
domeniul sănătății, din întreaga lume, au mu-
rit de Covid-19 între ianuarie 2020 și mai 2021, 
conform unei estimări a Organizației Mondiale 
a Sănătății.

Malvina BÎRSAN

Peste 100 de persoane din sistemul 
sanitar s-au stins din cauza 
coronavirusuluiDouă noi cazuri cu noua va-

riantă a virusului Sars-CoV-2 au 
fost depistate în țara noastră, a 
anunţat Grupul de Comunicare 
Strategică. Este vorba despre o fe-
meie în vârstă de 65 ani şi un bărbat 
în vârstă de 67 de ani. Ambele per-
soane sunt din judeţul Braşov şi au 
istoric de călătorie în Nigeria. Cei 
doi sunt vaccinaţi cu schema com-
pletă, se afl ă în izolare la domiciliu, 
iar starea lor de sănătate este una 
bună. Până în prezent, pe teritoriul 
României au fost confi rmate 15 ca-
zuri cu varianta Omicron a virusu-
lui Covid-19. Specialiștii sustin că, dacă nu se vor 
lua măsuri din timp, noua tulpină se va răspândi 

foarte repede în țara noastră, dominând cel de-al 
cincilea val al pandemiei.

Malvina BÎRSAN

România are 15 cazuri confi rmate 
cu Omicron

Compania farmaceutică a anunțat, în urma 
unor teste de laborator, că doza 3 de vaccin anti 
Covid sporeşte de zeci de ori nivelul anticorpilor 
neutralizanți împotriva variantei Omicron. Doza 
booster autorizată de Moderna - o jumătate din 
doza normală de 100 μg - duce la creșterea de 37 
de ori a nivelului anticorpilor neutralizanți împo-
triva variantei Omicron, a precizat compania. O 
doză booster întreagă, 100 μg, crește nivelul an-
ticorpilor neutralizanți împotriva noii tulpini de 
aproximativ 83 de ori. Moderna a precizat că este 
vorba despre o variantă a virusului „îngrijorătoa-
re pentru toţi” şi „înalt contagioasă”, dar a subli-

niat că doza booster duce la creşterea nivelurilor 
de anticorpi neutralizatori şi că lucrează deja la o 
doză de ranfort specifi că împotriva acestei tulpini.

Compania a asigurat că, în faţa complexităţii 
dezvoltării unui nou ser, îşi va axa eforturile „pe 
termen scurt” pe combaterea noii variante a co-
ronavirusului cu doza de supra-rapel a vaccinului 
său original. În perspectivă şi în faţa vitezei de 
transmitere a noii tulpini, compania a precizat că 
va continua să lucreze la un ser specifi c împotriva 
Omicron şi că speră să desfăşoare teste clinice la 
începutul anului viitor.

Malvina BÎRSAN

Serul Moderna este efi cient împotriva 
noii variante Sars-CoV-2
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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!

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!

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.

13 IANUARIE 2021

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 operato-
rului 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. Cur-
tea 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 servicii-
le de salubritate constituie titlu executoriu, conform art. 42 alin (6’) din Legea nr. 51/2006.

Vino la Biroul de mediere!       
Te afl i într-o situație confl ictuală și nu știi cum 

s-o rezolvi? Poate fi  de natură: civilă, penală, de 
contencios administrativ, de muncă sau în domeniul 
protecției consumatorilor! 

Din diferite motive: lipsa timpului; stresul 
cauzat de ședințele de judecată în eventualitatea 
unui proces; teama de o hotărâre judecătorească 
potrivnică intereselor tale; teama de a cunoaște toți 
problemele tale, etc., renunți la medierea confl ic-
tului?

FII DESCHIS și spune DA MEDIERII!
- timp scurt în rezolvarea confl ictului; costuri 

reduse în comparație cu cele ale unui proces; părțile 
pot discuta liber, fără a fi  supuse unor constrângeri 
sau mustrări; soluții convenabile pentru toate părți-
le, adoptate ca urmare a propriilor decizii în funcție 
de interesele și necesitățile fi ecăreia; confi dențiali-
tatea discuțiilor, dar și a soluției adoptate etc.

Alege MEDIEREA - ca modalitate alternativă 
la instanța de judecată, de soluționare a confl icte-
lor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane 
specializate în calitate de MEDIATOR, în condiții 
de neutralitate, imparțialitate și confi dențialitate și 
având liberul consimțământ al părților.

INFORMAREA este GRATUITĂ!
Se poate face: fi e la sediul Biroului de Media-

tor Stănică Laura Elena (Curtea de Argeș, Bld. Ba-
sarabilor, Bl. M42, Ap.13), fi e  la numărul de tel: 
0744.560.625 sau online pe pagina de Facebook – 
Birou de Mediator Stănică Laura (în privat).

TERENURI

Vând teren în suprafaţă de 2.400 
mp situat la 7 km de Târgovişte, 
în apropiere de centrul comunei 
Răzvad. Deschidere de 14 mp la 
drum asfaltat, toate utilităţile 
(apă, gaz curent, cablu) fi ind la 
limita de proprietate. Pretabil 
pentru casă de locuit, dar şi pen-
tru spălătorie, depozit sau service 
auto. Relaţii la tel : 0744.560.625.
Ofer spre vânzare 1.210 mp teren 
intravilan cu casă bătrânească, 
împomat şi cadastrat, situat în 
apropierea Bisericii Băiculeşti. 
Preţ super-avantajos: 30.000 lei, 
nenegociabil! Tel. 0745.855.460. 
(Ab.)
Vând teren intravilan în supra-
faţă de 2.200 mp, dispunând de 
utilităţi (apă şi curent electric), 
situat în spatele Pensiunii Mara, 
din Băiculeşti-Argeş. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
nr. de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament 
cu 2 camere, mobilat, utilat, 
situat în zona Posada, aproape 
de şcoală şi piaţă. Se închiriază 
pentru o perioadă îndelungată. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 
3 camere sau casă în zona străzii 
Albeşti, din cartierul de nord al 
municipiului Curtea de Argeş. 
Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament 
cu 4 camere situat în zonă cent-
rală din Curtea de Argeş (Bulevar-

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

DIVERSE

Caut sa cumpar apartament 2 
sau 3 camere in Curtea de Arges 
doar etajele 1-3, exclus C-uri sau 
camine.
Plata prin credit cu avans. 
Ofer si rog seriozitate.
Nr contact: 0311311697
Exclus intermediari!
Vând apartament cu 3 camere, 
zona Unic, etaj 2, decomandat. 
Preţ, 65.000 de euro, negociabil. 
Relaţii la telefon: 0746.101.528 
(b.f. 00001/23.11.2021)
VÂND CÂINE LUP, 1,6 ANI. 
RELAŢII LA TELEFON: 
0721.202.856.
Efectuez masaj de relaxare la 
domiciliu. Relaţii la telefon 
0744230672. 
Masaj relaxant şi anticelulitic 
cu produse naturiste. Relaţii la 
0741726915. (r) 
Angajez muncitor necalifi cat în 
domeniul tâmplărie şi mobilier. 
Relaţii la tel. 0749.134.568. (Ab.)

Club sportiv de înot, în curs 
de înfi inţare, căutăm per-
soană serioasă, dinamică, 
cursant sau absolvent al Fac-
ultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport. Pentru mai multe de-
talii vă rugăm să sunaţi la 
nr. de tel. 0740696570.

Firmă de pază angajează 
agenţi de pază la obiectivul 
din Bucureşti. Transportul 
este gratuit. Relaţii la tele-
fon: 0761137223.
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Ofi cial. Dai un like şi ai ştiri gratis! 

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

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

ARGES EXPRES

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

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

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

Director general, Claudia Mihăilescu

ARGEȘ EXPRES - cotidianul omului 

informat, care valorează cât doi!

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

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

ANUNT PUBLIC 2
S.C. FUCHS CONDIMENTE RO SRL avand sediul in Str. Nordului, nr.41/43, jude-

tul Arges, localitatea Curtea de Arges, in scopul elaborare PUZ, titular al realizarii investitiei „Ex-
tindere si recompartimentare interioara hala de productie si depo-
zitare, imprejmuire si amenajare exterioara” localitatea Curtea de Arges str. 
Nordului, nr. 41/43, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi  consultata la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arges, din localitatea Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges, de luni pana joi intre orele 
900 – 1100 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Arges, in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.
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Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sec-
torul Învățământ și Activități cu Tineretul - Biroul 
de Cateheză în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Argeș, a organizat Concursul județean 
de pictură religioasă şi creaţie literară „Crăciunul 
copiilor”, ediţia a VIII-a, la Școala Gimnazială 
„Mircea cel Bătrân” din Curtea de Argeș. Acesta 
este cuprins în Calendarul activităților educative 
județene, anul școlar 2021/2022, semestrul I, NR. 
10397 din 08.10.2021, poziția nr.47 și face parte 
din cadrul „Proiectului educativ județean de pro-
movare a tradițiilor și obiceiurilor populare româ-
nești de Crăciun”. A fost realizat din dorinţa de a 
promova şi de a pune în valoare, prin intermediul 
elevilor, cultura, tradiţiile, obiceiurile şi valorile 
religioase creștine din zona Argeșului.

Coordonatorii Proiectului au fost profesoarele: Ra-
mona-Elena Leca de la Școala Gimnazială „Mircea cel 
Bătrân” din Curtea de Argeș și Elena Ilina, directoarea 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Valea Danului, alături de Părin-
tele Dan-Florin Obrocea, Consilier Învățământ și Acti-
vități cu Tineretul și Părintele Vasile-Cornel Ilina, Coor-
donatorul Biroului de Cateheză și Activități cu Tineretul 
din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș. În acest proiect 
au fost implicate Arhiepiscopia Argeșului și Muscelu-
lui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Palatul copii-
lor Piteşti, Protopopiatul Curtea de Argeş, Școala Gim-
nazială „Mircea cel Bătrân’’, Școala Gimnazială „Carol 
I” din Curtea de Argeş, Școala Gimnazială Nr.1 Valea 
Danului și școlile înscrise în concurs: Şcoala Gimnazia-
lă Carol I, Curtea de Argeș; Şcoala Gimnazială „Mircea 
cel Bătrân”, Curtea de Argeș; Şcoala Gimnazială „Ba-
sarab I”, Curtea de Argeș;  Şcoala Gimnazială Nicolae 
Velea, Cepari;  Şcoala Gimnazială Oești; Şcoala Gim-
nazială Nr.1 Valea Danului; Şcoala Gimnazială Poinarii 

de Argeș; Şcoala Gimnazială Albeștii de Argeș; Şcoala 
Gimnazială Băiculești, Structura Valea Brazilor; Şcoa-
la Gimnazială Băiculești; Şcoala Gimnazială Galeșu; 
Şcoala Gimnazială Toma Arnăuțoiu, Nucşoara; Şcoala 
Gimnazială Nr.1 Ciofrângeni, plus multe altele. 

Comisia de jurizare a fost formată din artişti plas-
tici şi profesori de specialitate: 

Creație plastică - profesor Cornelia Mihăilescu, 
„Seminarul Teologic Ortodox Neagoe-Vodă Basarab”, 
Curtea de Argeș, profesor Ruxandra Socaciu, „Clubul 
copiilor” Curtea de Argeș, artist plastic Aurel Gârjoabă, 
pictor bisericesc Ilie Căpușe.

Creaţie literară - profesor Melania Floroiu Comă-
nescu, profesor Ionela Lupaşcu, profesor Bogdan Județ 
(Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Ar-
geș), profesor Monica Oprescu, profesor Oana Lazăr 
(Școala Gimnazială „Carol I” Curtea de Argeș), pro-
fesor Cătălina Bobirică, Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Velea”, Cepari, profesor Denisa Georgeta Mihăilescu, 
Școala Gimnazială Nr.1 Valea Danului.

S-a ţinut cont de următoarele aspecte: elemente 
de tematică şi conţinut, profunzimea şi complexitatea 
mesajului transmis prin culori, cuvinte, elemente de ori-
ginalitate și creativitate, calitatea și aspectul general al 
lucrării. Scopul proiectului a fost de a identifi ca, stimu-
la și valorifi ca potențialul artistic și creativ al școlarilor 
prin intermediul artelor plastice, literaturii și de a culti-
va și menține interesul pentru păstrarea și transmiterea 
tradițiilor creștine specifi ce sărbătorilor de iarnă. Bucu-
ria Nașterii lui Hristos a fost transmisă prin frumoasele 
lucrări ale micilor artiști.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Crăciunul Copiilor - Concursul 
județean de pictură religioasă 
și creație literară, ediția a VIII-a

Părintele consilier 
Andrei Diaconescu, coor-
donatorul Sectorului So-
cial, Filantropic și de Mi-
siune al Arhiepiscopiei 
Argeșului și Muscelului, 
în baza parteneriatului 
încheiat cu Școala nr. 19 
„Matei Basarab” din Pi-
tești, a oferit daruri pen-
tru toți elevii preșcolari 
de la Școala Gimnazială 
din localitatea Tigveni. 
Cum acesta este sezonul 
dăruirii și al bucuriei, a 
oferi aproapelui nostru este modul prin care ne putem apropia de Dumnezeu. „Dă 
milostenie din cele ce ai și de la niciun sărac să nu-ți întorci fața ta, și atunci nici de la 
tine nu se va întoarce fața lui Dumnezeu. Când ai mult, dă mai mult; dacă ai puțin, 
dă mai puțin, dar nu pregeta să faci milostenie. Și îți vei adăuga prin aceasta vistierie 
bogată pentru zile grele. Că milostenia izbăvește de la moarte și nu te lasă să te cobori 
în întuneric” (Tobit 4, 7-10).

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Copiii au primit daruri Copiii au primit daruri 
la Școala Gimnazială la Școala Gimnazială 
din Tigvenidin Tigveni

Curtea de Argeș, 
22 decembrie 2021, 
de ziua Libertății

General(r) prof. dr. Mircia Chelaru
Deputat de Argeș 

Din partea Alianței pentru Unirea Românilor.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Distinși compatrioți,
Frați români de pretutindeni,
Dragii mei Argeșeni.

Prin aceste cuvinte de sufl et Vă chem să întâmpinăm Miracolul Nașterii 
Domnului Nostru Isus cu Sfântă Smerenie și plini de Har Divin. 
Și apoi, să intrăm în Anul ce Vine înmiresmați cu Fericire - făcându-L 

Fericit, împliniți cu Bunătate - făcându-L Bun, îmbrăcați cu Frumusețe - făcân-
du-L Frumos, plini de Viață Trăită - făcându-L Viu și Trainic. 

Bucurați-vă Români de Clipa cea Repede de Viață și țineți-o ca pe o Veșnicie 
Omenească izvorâtă din Ruga voastră cea Dreaptă, care se va împlini Aievea, cât 

de curând!

LA MULȚI ANI POPOR ROMÂN
SĂRUT MÂNA PATRIE MAMĂ!


