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Și-a lăsat Și-a lăsat 
nepoata nepoata 
gravidă! gravidă! 
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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.

Turist căzut zeci Turist căzut zeci 
de metri în gol, de de metri în gol, de 
pe vârful Lespezipe vârful Lespezi
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INVESTIŢII ȘI PROIECTE INVESTIŢII ȘI PROIECTE 
DE ANVERGURĂ, DE ANVERGURĂ, 

ÎN DERULARE LA AREFUÎN DERULARE LA AREFU

TENISMENI VALOROȘITENISMENI VALOROȘI
 LA „CUPA PRIMĂVERII” LA „CUPA PRIMĂVERII”
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Eforturi pentru ca FC Argeș să dăinuie!Eforturi pentru ca FC Argeș să dăinuie! PAG.  4

Generalul Chelaru Mircia, Generalul Chelaru Mircia, 
întrebare - cheie pentru întrebare - cheie pentru 
SRI: „Sunt corporațiile SRI: „Sunt corporațiile 
petroliere străine petroliere străine 
amenințări la siguranța amenințări la siguranța 
națională?”națională?” PAG.  2

ȘI LA EDIŢIA DIN ACEST AN,ȘI LA EDIŢIA DIN ACEST AN,
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Reper istoric
28 martie 1791 - A fost trimis Curții Imperiale Habsburgice de la Viena „Supplex Libellus 
Valachorum”, primul program politic național al românilor din Transilvania. În latină 
însemnând „Petiţia Valahilor din Transilvania”, acesta este numele a două memorii înaintate 
de liderii naţiunii române din Transilvania împăratului Leopold al II-lea al Sfântului Imperiu 
Roman. Primul Supplex a fost trimis în martie 1791 de Ignatie Darabant, episcop greco-
catolic de Oradea, Consiliului de Stat din Viena. Cel de-al doilea Supplex, o versiune mult 
extinsă şi argumentată a primului, a fost înaintat Curţii din Viena pe 30 martie 1792 de către 
Ioan Bob, episcopul greco-catolic de Blaj, şi de Gherasim Adamovici, episcopul ortodox 
al Transilvaniei. Documentul a fost redactat de cei mai însemnaţi reprezentanţi ai naţiunii 
române din Transilvania (în cea mai mare parte clerici ai Bisericii Române Unite cu Roma): 
Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Ioan Piuariu-Molnar, Iosif Meheşi, Ioan Budai 
Deleanu, Ioan Para etc. Petiţia era semnata în numele națiunii române de categoriile sale libere Clerus, Nobilitas, Civicusque 
Status Universae Nationis in Transilvania Valachicae.

EXPRESia zilei
„Omul nu se preţuieşte pe sine decât în primejdie.” Napoleon Bonaparte [n. 15 
august 1769, Ajaccio, Franța - d. 5 mai 1821, Longwood House, Longwood, Sf. Elena. 
Cunoscut mai târziu ca Napoleon I și inițial ca Napoleone di Buonaparte, a fost un lider 
politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au infl uențat puternic politica europeană de 
la începutul secolului al XIX-lea. Născut în Corsica și specializat pe profi lul de ofi țer de 
artilerie în Franța continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpul Primei Republici 
Franceze și a condus campanii reușite împotriva Primei și celei de-a Doua Coaliții, 
care luptau contra Franței. În 1799 a organizat o lovitură de stat și s-a proclamat 
Prim Consul; cinci ani mai târziu s-a încoronat ca Împărat al francezilor. În prima 
decadă a secolului al XIX-lea a opus armatele Imperiului Francez împotriva fi ecărei 
puteri majore europene și a dominat Europa continentală printr-o serie de victorii 
militare. A menținut sfera de infl uență a Franței prin constituirea unor alianțe extensive 
și prin numirea prietenilor și membrilor familiei în calitate de conducători ai altor țări europene sub forma unor state 
clientelare franceze.]

În aceste zile, administrația publică din cea mai 
nordică localitate argeșeană lucrează la foc continuu 
pentru fi nalizarea proiectului „ Modernizare DC 249 
Căpățâneni - Arefu”. 

Început în anul 2019, din necesitatea argumenta-
tă de uzura fi zică și diagnoza de viabilitate, proiectul 
a avut obiectiv principal îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere, facilitând, astfel, atingerea gradului de con-
formare la cerințele unui trafi c rutier civilizat, în sigu-
ranță, dar și îmbunătățirea vieții locuitorilor arefeni.

„Imediat ce vremea ne-a permis, am reluat lucră-
rile de modernizare a drumului comunal, ajungând la 
fi nele acestei luni să avem un procent de execuție de 
aproximativ 95%. Din proiect a făcut parte și moder-
nizarea prin reasfaltarea acestui drum pe o porțiune 
de 3 km, terminată în primii doi ani, iar în prezent 

lucrăm la rigole, parapeți, semnalistică și podețe de 
acces în curțile gospodarilor arefeni. Știm cu toții 
că infrastructura este importantă pentru o dezvoltare 
economică și socială durabilă a oricărei comunități. 
Drumurile bune atrag investitori, turiști și bineînțeles 
sunt foarte importante pentru locuitorii noștri, ca ei să 
aibă condiții decente de trai”, ne-a informat primarul 
comunei, Gheorghe Stoican.

La fi nalizarea programului de modernizare a 
DC 249, intrările/ieșirile din podețe vor fi  amenajate  
prin racordarea cu terasamentul, intersecțiile cu alte 
drumuri laterale vor fi  amenajate corespunzător, iar 
pentru siguranța participanților la trafi c se vor monta 
peste 200 de metri de parapet.

De asemenea, sunt prevăzute sisteme de scurge-
re și colectare a apelor mete-
orice, iar accesul în gospodă-
riile localnicilor va fi  realizat 
ca să faciliteze traversarea de 
către orice tip de autovehicul. 
Valoarea totală a investiției 
este de 3.100.000 lei, de la 
bugetul local fi ind alocată 
suma de 2.500.000 lei, restul 
de 600.000 lei a fost fi nanțat 
de către Consiliul Județean. 
Termenul limită de fi naliza-
re a acestui proiect este 31 
decembrie 2022, dar edilul 
din Arefu estimează că în cel 
mult o lună se va putea face 
recepția fi nală.

Bineînțeles că nu este 
singurul proiect derulat aco-
lo, administrația condusă de 

primarul Stoican a scos de mult comuna de 
pe harta unde nu se întâmplă mai nimic, pe 
masa primarului afl ându-se încă multe pla-
nuri de dezvoltare și modernizare a comu-
nei. Tocmai de aceea, despre primarul Ghe-
orghe Stoican  se poate spune fără a greși 
cu nimic că este printre primii edili argeșeni 
care au înțeles că bunăstarea oamenilor din 
localitatea pe care o păstorește nu vine din 
declarații politice, ci dintr-o implicare reală 
în rezolvarea problemelor acestora.

Simultan se lucrează și la documentații întocmi-
re PUZ-uri stațiunea Molivișu și alimentare cu apă, 
pentru proiectul privind realizarea mult-așteptatului 
domeniu schiabil în zona Ghițu-Molivișu. Deși mai 
sunt câteva etape de urmărit și realizat, optimismul 

este din ce în ce mai prezent, totuși 
nici primarul, nici viceprimarul nu 
au riscat un pronostic privind posi-
bilitatea de a schia la Molivișu în 
iarna următoare, dar apreciază la 
unison că orizontul de așteptare nu 
poate fi  mai mare de 1-2 ani. 

În paralel, administrația are-
feană a început împădurirea în 
pășunea Șuricari. Această  măsură 
este impusă în urma scoaterii din 
fondul forestier a suprafeței unde a 
fost relocată noua pârtie. Și tot ea 
aduce nemulțumiri în rândul săte-
nilor care cred că, în urma împădu-
ririi terenurilor care compun acest 
izlaz, ar putea pierde dreptul de 
proprietate. Bineînțeles, primesc 
asigurări că nu se poate întâmpla 

așa ceva, că tot al lor rămâne, nejustifi cându-se ace-
astă grijă. Chiar dacă mâna de agitatori continuă să 
dezinformeze...

Tot de la primarul Stoican am afl at că în această 
perioadă, împreună cu ofi cialii din comuna înveci-
nată, fac demersuri pentru întocmirea proiectului de 
alimentare cu gaze naturale, proiect la care cele două 
autorități publice caută soluția parteneriatului.

Și nu în ultimul rând, administrația din Arefu, 
cu cei câțiva benefi ciari ai Legii 416, își propune o 
amplă acțiune de ecologizare a albiilor apelor cur-
gătoare și a șanțurilor care străjuiesc drumurile din 
localitate. „Comuna trebuie să arate european, să fi e 
plină de atractivitate. Sper ca nu doar locuitorii aces-
teia, ci și cei care o tranzitează, să fi e impresionați de 
acest lucru și să contribuie la păstrarea unui mediu cât 
mai curat. Vreau ca toți să conștientizeze că păstra-
rea unui mediu curat este o datorie foarte importantă 
pentru fi ecare cetățean, nu doar în perioada premer-
gătoare Sărbătorilor Pascale, când, de regulă, se face 
curățenie. Trebuie să ne educăm în acest sens, iar eu 
mizez pe buna credință, pe conștientizare și înțelep-
ciunea locuitorilor arefeni”, ne-a mai spus edilul-șef 
Gheorghe Stoican.

Ionel Tache

Investiții și proiecte de anvergură, în derulare la Arefu

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a or-
ganizat sâmbătă în municipiul Pitești o nouă ediție 
a „Marșului pentru viață”. Manifestarea a avut un 
impact deosebit prin prezența consilierilor eparhiali, 
a preoților din parohiile argeșene și a credincioșilor 
veniți din aproape toate localitățile Eparhiei.

Părinții împreună cu pruncii, tineri și vârstnici, 
au pornit din fața Teatrului Al. Davila pe traseul Bi-
blioteca Municipală „Dinicu Golescu” -  Biserica Sf. 
Mare Mc. Gheorghe din piața Vasile Milea, unde a 
fost săvârșită o slujbă de Tedeum.

În cadrul acestei manifestări, domnul doctor 
Bogdan Diaconu, în calitate de reprezentant al ca-
drelor medicale din județul Argeș, a adresat un scurt 
mesaj.

Participanții au purtat pancarte cu mesaje pentru 

susţinerea femeii, a familiei şi a vieţii, scopul fi ind 
acela de a atrage atenţia asupra numărului mare de 
avorturi care se fac în spitalele din România.

Corul „Glasul Arhanghelului” de la parohia ar-
geșeană Micești împreună cu grupul de chitariști de 
la Centrul Cultural din orașul Ștefănești, coordonați 
de profesor Andreea Urs, au însoțit participanții la 
acest eveniment  aducând în sufl etele tuturor bucuria 
și inocența copilăriei.

Prin participarea la Marșul pentru viață credinci-
oșii au oferit astăzi o mărturie vie despre importanța 
și sensul creștin al vieții umane, despre efectele de-
zastruoase ale avortului asupra familiei și societății și 
despre necesitatea sprijinirii femeilor care urmează 
să nască pruncul binecuvântat de Dumnezeu.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Marșul pentru viață, în Argeș

Generalul Chelaru Mircia, întrebare - cheie pentru SRI: „Sunt corporațiile petroliere 
străine amenințări la siguranța națională?”
Sunt tot mai multe intervențiile unor parlamen-

tari care vizează nu doar securitatea națională ci și pe 
cea a vulnerabilităților energetice. Fostul comandant 
al forțelor armate române, totodată și fost director al 
contraspionajului în SRI, generalul Mircia Chelaru 
(fost Șef al Statului Major General al Armatei Ro-
mâne), deputat independent, solicită ofi cial SRI să 
spună în ce măsură ”activitatea grupurilor petroliere 
active la nivel național și rețeaua de distribuție și co-
mercializare a carburanților constituie o vulnerabili-
tate națională ca sursă de riscuri severe?”.

„În România, comercializarea carburanților este 
gestionată de întreprinderi cu capital preponderent 
supranațional, care operează pe teritoriul național, 
cum ar fi  OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, MOL, 
Gazprom și SOCAR.

Pe piață sunt prezenți și alți agenți economici 
neintegrați vertical, la nivel local sau regional, cu 

una sau mai multe stații de distribuție carburanți (așa 
numiții <<benzinari independenți>>), de regulă în 
parteneriate cu aceleași organizații. De asemenea, 
aceste grupuri petroliere, active în Romania, au în-
fi ințat Asociația Română a Petrolului (OMV Petrom, 
Rompetrol, MOL și Gazprom), care dețin împreu-
nă circa 70-80% din piața națională a carburanților, 
constituindu-se într-un cartel informal și ilicit”, a 
afi rmat deputatul într-o recentă interpelare parla-
mentară.

„Având în vedere complexitatea politicilor pe 
care statul român le aplică în domeniul energiei, 
care presupun extemalizarea unor funcții ale statului 
român către aceste grupuri petroliere, este necesară 
cunoașterea vulnerabilităților și riscurilor din punct 
de vedere al apărării naționale, a ordinii publice și al 
siguranței naționale”, a mai spus deputatul.

Generalul Chelaru mai precizează că scopul in-

terpelării parlamentare este ”Emiterea de către Par-
lamentul și Guvemul României a unui act normativ 
prin care să se stabilească modul de acțiune și opera-
re a politicilor energetice, astfel încât să fi e prevenit 
riscul de funcționare a companiilor petroliere, în de-
trimentul interesului național”.

Interpelarea este fi rească în contextul în care 
guvernanții sunt mai degrabă indiferenți față de ulti-
mele evoluții ale tarifelor la energie electrică și gaze 
naturale. După ce „guvernele mele” (ale lui Iohan-
nis) Orban-Cîțu, au liberalizat total aiurea, fără dis-
cernământ și mai ales fără o gândire pe termen scurt 
sau mediu de protecție a consumatorilor casnici și a 
fi rmelor, se impune urgent realizarea unei strategii 
naționale pe un termen defi nit (ex. 10 ani) în dome-
niul energiei. O strategie care să clarifi ce evoluțiile 
surselor (energie electrică și gaz metan), alternative 
pe termen lung în producția de energie și mai ales o 

prognoză a prețurilor în zona energetică dublată de 
măsuri de protecție.

Luana ARSENE
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FAPT DIVERS

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost prezentat 
de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în 
fața instanței pentru act sexual cu un minor. Judecă-
toria Pitești a dispus arestarea preventivă pentru 30 
de zile a acestuia.

În ziua de 23 martie, polițiștii Biroului de In-
vestigații Criminale Pitești, sub supravegherea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, au con-
tinuat cercetările într-un dosar penal privind infrac-
țiunea de act sexual cu un minor, reținând un bărbat 
în vârstă de 39 de ani, din comuna Bradu. Sesizarea 
a fost primită de la reprezentanții unității școlare la 
care persoana vătămată, minoră în vârstă de 14 ani, 
frecventează cursurile. Din cercetări, s-a stabilit că 
bărbatul în cauză, care locuiește în același imobil, ar 
fi  întreținut relații sexuale cu minora, profi tând de 
starea de vulnerabilitate a victimei având în vedere 
vârsta, dar și poziția de autoritate a acestuia.

Bărbatul este chiar unchiul fetei, cel cu care lo-
cuia în casă, la Bradu, și ar fi  trebuit să-i fi e sprijin, 
nu agresor! La doar 14 ani, copila a rămas însărci-
nată, iar în luna martie a născut o fetiță. Deși era 
gravidă și ținta bullyingului din partea colegilor, eleva a continuat să 
meargă la școală până în ultima zi. În luna ianuarie, profesorii au se-
sizat ce se petrece, anunțând autoritățile. De frică, în timpul anchetei, 

minora a spus că a rămas însărcinată cu un alt bărbat, în vârstă de 21 
de ani. Asta până s-a afl at adevărul crunt…

Luana ARSENE

Și-a lăsat nepoata gravidă! 

De ziua lor, polițiștii argeșeni și-au deschis porțile și au primit 
vizita a zeci de copii entuziasmați să cunoască oamenii în unifor-
mă, tehnica și mijloacele de intervenție, dar și să asiste la exercițiile 
pregătite cu această ocazie. Semnifi cația zilei de 25 martie, pe lân-
gă însemnătatea sărbătorii creștine a „Bunei Vestiri”, se împletește 
cu semnifi cația specială a atestării documentare a înfi ințării Agiei, 
prin înmânarea steagului de către domnitorul Dimitrie Ghica, în 
ziua de 25 martie 1822.

Poliţiştii argeșeni au sărbătorit 200 de ani de la înfi inţarea 
Poliţiei Române. Astfel, pe 24 martie, la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Argeș, a fost organizată ZIUA PORŢILOR DES-
CHISE, activitate la care au participat elevi de la mai multe școli 
din județ, însoțiți de cadrele didactice, dar și copii, alături de pă-
rinți sau bunici.

Micii oaspeți au fost încântați de tehnica din dotarea „mas-
caților”, dar și de autospecialele de poliție rutieră, motocicleta de 

poliție și instrumentele polițiștilor criminaliști. RICO și TY-
SON, câinii polițiști, alături de polițiștii conductori din cadrul 
Grupei Canine, au oferit un spectacol memorabil, prezentând 
asistenței un moment cu demonstraţii de dresaj şi intervenţie.

În aplauzele celor mici, BIG, câinele din cadrul Grupei 
Pirotehnice, a detectat un colet suspect, cu încărcătură ex-
plozivă, într-o mașină dintr-o parcare. Totodată, în progra-
mul activității, a fost organizată și festivitatea de premiere a 
elevilor care au participat la un concurs pe teme juridice, în 
cadrul unui proiect regional. Pe lângă cunoștințele acumulate, 
cei care ne-au trecut pragul au plecat și cu mici suveniruri, 
constând în pliante cu sfaturi preventive și diplome de par-
ticipare.

Luana ARSENE

Ziua Porților Deschise la Poliția Argeș

Turist căzut zeci de metri în gol, 
de pe vârful Lespezi
Sâmbătă, în jurul orei prânzului, salvamontiștii argeșeni au avut 

de îndeplinit o misiune foarte difi cilă de recuperare a unei persoane de 
sex masculin, în vârstă de 71 ani, care a căzut aproximativ 40 m de pe 
vârful Lespezi. În urma impactului cu solul acoperit cu zăpadă, victi-
ma s-a ales cu o fractură de membru inferior, iar pentru salvarea sa s-a 
acționat cu o echipă de 9 membri din cadrul Bazei de salvare montană 
Cota 2000. Între timp, a fost alertat și elicopterul SMURD cu troliu de 
la Târgu Mureș. „În creastă este vânt puternic și dacă elicopterul nu va 
putea executa misiunea, extragerea și transportul victimei către baza 
muntelui se va face de către echipele de salvatori montani, pedestru”, au 
transmis în acele momente reprezentanții Salvamont. Ulterior, victima a 
fost recuperată de elicopterul SMURD și transportată la spital.

CRISTINA MINCU

Controale împotriva migrației 
ilegale, în județ
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Transporturi Argeș, îm-

preună cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Imigrări, au organizat și 
desfășurat o acțiune pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță 
publică și pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale.

În ziua de 24 martie, oamenii legii au desfășurat o acțiune preven-
tivă, în trenurile de călători și stațiile de cale ferată, de pe raza județului 
Argeș, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și 
pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Echipele au fost prezente în 12 trenuri de călători și în 8 stații de 
cale ferată, acționând pentru legitimarea, dar și transmiterea în rândul 
călătorilor a unor mesaje preventive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 
60 de persoane și au fost distribuite 100 de pliante și broșuri. Astfel de 
acțiuni vor continua și în perioada următoare.

LUANA ARSENE

Incendiu puternic la o casă 
din Tigveni 
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la o casă din comuna Tigveni. Po-

trivit informațiilor ISU, fl ăcările s-au manifestat puternic. Au ars patru 
camere afl ate la mansarda locuinței. Patru autospeciale de stingere cu 
apă și spumă s-au deplasat la locul faptei, pentru stingerea focului. În 
urma unei sesizări primite prin numărul unic de urgență 112 cu privire la 
izbucnirea unui incendiu la o casă din lemn din comuna Tigveni, pompi-
erii de la Detașamentele Curtea de Argeș și Pitești au intervenit cu patru 
autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD de prim 
ajutor califi cat și o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime. În 
urma evenimentului a ars structura acoperișului construit din lemn, pe 
o suprafață de aproximativ 500 mp și au fost distruse cele patru camere 
de la mansarda locuinței alături de bunurile afl ate în interiorul acestora. 
Au mai fost degradate camerele de la parter, aparatura electrocasnică, 
mobilierul, fațada și izolația casei. Cauza probabilă de izbucnire a in-
cendiului a fost coșul, canalul, burlanul de fum amplasat ori neprotejat 
termic față de materialele combustibile.

LUANA ARSENE

Argeș: Tineri reținuți pentru furt 
de motorină
În noaptea de 23 spre 24 martie a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii 

Secției Rurală Stâlpeni au depistat, în fl agrant delict, trei bărbați, care 
încercau să sustragă combustibil din rezervorul unui camion parcat pe 
raza localității Coșești.

Bărbații, în vârstă de 19, 23, respectiv 24 de ani, toți din comuna 
Mălureni, au fost conduși la sediul poliției, pentru audieri. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de 
furt califi cat, iar după administrarea probatoriului, sub supravegherea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cei în cauză au fost 
reținuți pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. Vor fi  prezentați Parche-
tului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei 
măsuri preventive.

LUANA ARSENE

Programul „Usturoiul” 
pentru fermierii români
Schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de su-

sţinere a producţiei de usturoi a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 147/2022. Ca atare, fermierii români pot primi subvenții de 3.000 
de euro pe hectarul cultivat cu usturoi. În acest an, valoarea bugetului 
pentru programul de stat a crescut la 22,2 milioane lei, de la 15 anterior.

Banii se acordă pentru producţiile valorifi cate în perioada 1 iunie - 
21 decembrie. Producţia minimă necesară trebuie să fi e de 3 kilograme 
de usturoi pentru 10 metri pătraţi. Data limită pentru depunerea cereri-
lor este 15 mai. Fermierii spun că însămânțarea, întreținerea și recol-
tarea unui hectar îi costă 2.400 de euro. Astfel, dacă au o producție de 
5,7 tone de usturoi de pe un hectar, de exemplu, care se vinde cu 15 lei 
kg, profi tul este de 85.500 de lei pe hectar. Agricultorii preconizează că, 
din 15 mai, vom putea consuma usturoi verde, iar după 15 iunie, pe cel 
uscat. Usturoiul din soiurile românești poate rezista până în primăvara 
următoare, dacă este depozitat corespunzător.

CRISTINA MINCU

Bilete de tratament la stațiune, pentru 
pensionarii argeșeni
Pentru seria 3 din acest an, cu date de plecare în perioada 8 – 11 

aprilie 2022, au fost repartizate 94 de bilete de tratament balnear in 
stațiunile 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Covasna, Geoagiu, Govora, 
Herculane, Olănești, Moneasa, Ocna Șugatag, Pucioasa, Techirghiol.

Repartiția poate fi  consultată și pe site-ul instituției www.cjparges.
ro. Eliberarea biletelor se face în perioada 24 martie – 4 aprilie 2022, 
conform planifi cării care este anunțată telefonic fi ecărui benefi ciar. Au 
rămas 59 de bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile: Amara 
– 4 bilete, Bala – 4 bilete, Buziaș – 6 bilete, Covasna – 10 bilete, Geoa-
giu – 3 bilete, 1 Mai – 4 bilete, Moneasa – 2 bilete, Ocna-Șugatag – 2 
bilete, Olănești – 15 bilete, Pucioasa – 8 bilete, Techirghiol – 1 bilet.

Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din 
cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată, dacă be-
nefi ciază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate celui public 
de pensie.

În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția 
individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pen-
sie și câștigul brut de natură salarială care a constituit baza de calcul 

a contribuției de asigurări sociale din luna anterioara celei în care se 
face repartiția.

Biletul de tratament se eliberează personal titularului, pe baza ac-
tului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii februarie sau 
martie 2022 (original sau copie) și xerocopia biletului de trimitere de 
la medicul de familie.

Luana ARSENE

Prefectul județului Argeș, Radu Perianu, a organizat, joi, 24 
martie, o festivitate la care a premiat spiritul civic! Peste 140 de 
voluntari ai pandemiei au primit diplome în semn de recunoștință 
din partea Prefectului, a reprezentanților Universității din Pitești, 
și din partea Sorinei Honțaru, director DGASPC Argeș.

”Am susținut mereu că tinerii sunt un plus în orice echipă și 
evenimentul de astăzi a fost o confi rmare a acestui fapt. Acum vor-
bim la trecut despre situațiile în care numărul solicitărilor de tes-
tare era atât de mare încât Serviciul de Ambulanță lucra cu marea 
majoritatea a echipajelor pentru acest lucru. Sau cum se făceau 

anchete epidemiologice 24 de ore din 24. S-a lucrat la foc continuu 
și spun cu tărie că nu ar fi  fost posibil acest lucru fără voluntari.

Unii dintre ei adolescenți au dat o lecție de solidaritate și de 
responsabilitate. Am văzut azi o sală plină de tineri. Sunt mândru 
de ei. Mulțumesc Universității din Pitești! Au răspuns mereu la 
solicitări și perioada pandemiei nu a fost o excepție. Și Consiliului 
Județean al Elevilor. Mă bucur să văd tineri atât de implicați!”, a 
transmis prefectul de Argeș.

Luana ARSENE

Radu Perianu a oferit diplome voluntarilor 
pandemiei
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Primăria Pitești și Consiliul Județean Argeș au 

oferit astăzi echipamente sportive Centrului de Copii 
și Juniori FC Argeș, centru unde activează sute de 
copii, printre care și fete. Astfel, au fost oferite echi-
pamente sportive echipei de fete și echipelor de băieți 
de la U13 până U17.

„Dumneavoastră, părinților vrem să vă dovedim, 
cred că am făcut-o și până acum, că avem grijă de 
cei mici. Dumneavoastră trebuie să aveți grijă de ei 
acasă, să-i țineți sănătoși și să fi ți siguri că vă suntem 
tot timpul alături. Știți ce ne dorim, și eu și dl. Mîn-

zînă, noi ne dorim ca viitoarea echipă a FC Argeș să 
plece de aici, din curtea noastră, să îi vedem peste 
câțiva ani în echipa mare. Voi, copiii, trebuie să fi ți 
cuminți, să vă ascultați părinții, să învățați, este foarte 
important să învățați, să ascultați antrenori, iar noi vă 
vom fi  alături”, a declarat Cristian Gentea, primarul 
municipiul Pitești.

„Este un gest, dacă vreți, minimal la eforturile 
pe care primăria Pitești le face ca această echipă să 
dăinuie. Ne-am aliniat și noi acestei politici de a ajuta 
în primul rând sportul juvenil. Suntem parteneri în 

a sprijini mai multe echipe din județ, 
dar eu rămân la ideea că totuși FC Ar-
geș este echipa fanion a acestui județ. 
Le-am spus acestor copii că gloria 
le poate aparține dacă vor munci, se 
vor implica și vor iubi acest club așa 
cum au făcut cei dinaintea lor, iubind 
FC Argeș, iubind Piteștiul și iubind 
Argeșul.  

Cred că simbolul acesta al FC 
Argeș va trebui să dăinuie pentru că, 
așa cum scrie în spatele nostru, <<le-
genda continuă>>. Această legendă 
frumoasă a unui sport iubit de toți 

argeșenii va continua și prin mini-
ma noastră implicare. Sperăm să 
facem eforturi mai mari în viito-
rul apropiat pentru că acești copii 
merită să primească tot efortul 
nostru pentru a performa pe viitor. 

Viitorul sună bine pentru FC 
Argeș. În anul în care se împli-
nesc 50 de ani de la primul titlu 
de campioni, iată că reușim să intrăm în play-off, deși 
echipa a reintrat în prima ligă de doar doi ani. Efortu-
rile Primăriei Pitești au făcut ca acum să avem și noi 
aceeași emulație pe care am trăit-o în copilăria mea, 
atunci când întregul stadion vibra la fi ecare meci al 
marei echipe FC Argeș și bineînțeles de fi ecare dată 
când juca inegalabilul Dobrin. Sperăm să atingem 
din nou gloria prin acești copii care vor umple din 
nou acest stadion, desigur, unul nou îmi doresc și eu. 
Cred în această echipă, cred în sportul argeșean și că 
trebuie să redăm gloria pe care am avut-o înainte. 

Suntem aici, în primul rând, pentru că acum șase 
ani de zile actualul primar Cristian Gentea a dus ade-
vărate lupte ca FC Argeș să redevină ceea ce a fost. 
A fost mândria Piteștiului, a fost mândria României. 
Acum 50 de ani, după primul titlul de campioni, pe 

acest stadion, FC Argeș învingea Real Madrid. Vă 
uitați, copii, la televizor și vedeți marea echipă Real 
Madrid. Afl ați că în anul 1972 Argeșul învingea Real 
Madrid cu 2-1!”, a completat Ion Mînzînă, președinte 
C.J. Argeș.

La rândul său, Adrian Dumitru Bughiu, vicepre-
ședinte C.J. Argeș, a precizat: „Pentru că anul acesta 
este <<Anul Internațional al Tineretului>>, Consiliul 
Județean Argeș a încheiat un parteneriat cu Asociația 
Județeană de Fotbal Argeș. În cadrul acestui partene-
riat vor fi  achiziționate și alte seturi de echipamente 
sportive pentru echipele înscrise în Campionatul Ju-
dețean de Fotbal - Liga a 5-a. Consiliul Județean Ar-
geș încurajează și susține sportul de masă și sportul 
pentru copii și tineret.”

Cristina MINCU

Eforturi pentru ca FC Argeș să dăinuie!

Cea de-a 45-a ediție a expoziției dendro-fl o-
ricole internaționale „Simfonia Lalelelor”, orga-
nizată, în premieră, în mijlocul naturii, în Parcul 
„Lunca Argeșului”, se va desfășura în perioada 
15 – 17 aprilie, tematica acestui an fi ind „Înfl o-
rirea speranței/Bloom of Hope”. Deschiderea 
ofi cială a evenimentului va avea loc vineri, 15 
aprilie, la ora 12.00, inaugurarea expoziției fi ind 
urmată de un spectacol în aer liber al Filarmonicii 
Pitești, dedicat ediției, susținut în Parcul „Lunca 
Argeșului”!

„Simfonia Lalelelor” 2022 este gândită 
ca un eveniment al tuturor argeșenilor, în care 
fi ecare, indiferent de vârstă, să regăsească mo-
dalități de a savura cele trei zile de sărbătoare 
ale Orașului Lalelelor: în toată zona dedicată 
festivalului fl orilor este organizat un circuit al 
activităților de timp liber, de la platoul din fața 
parcului, pe alei, până la amfi teatrul din spate.

Astfel, standurile în care își vor expune 
creațiile fl oriști din țară și de peste hotare, spa-
țiul pentru conferințe, workshop-uri și lansări 
de carte, spațiul promoțional și cel dedicat in-
terviurilor de presă vor fi  reunite în pavilionul 
expozițional, iar în afara acestuia vor fi  stan-
duri cu fl ori și material dendro-fl oricol de vân-
zare – Târgul de fl ori al festivalului. Universită-
țile piteștene, precum și fl oriști cu experiență din 
Olanda vor participa la expoziție și la activitățile 
din spațiul de conferințe. Timfl oralis Timișoara 
va fi  din nou alături de organizatori, în această 
ediție, și vor putea fi  admirate, de asemenea, mi-
ni-grădinile cu fl ori de sezon, amenajate de către 
elevii școlilor din Pitești, sub genericul „Grădi-
na mea/Florile Piteștiului”. Feeria de culori va fi  

completată de cea a muzicii: pe lângă concertul 
Filarmonicii de vineri, este programat, pentru 
sâmbătă seara, un spectacol susținut de Smiley 
și Theo Rose.

O surpriză pentru copii și părinți va fi  parcul 
tematic „Dino Park” – expoziție științifi co-edu-
cațională localizată în aer liber, cu peste 40 de 
exponate de dinozauri animatronici de ultimă ge-
nerație, ce emit sunete, respiră și se mișcă! Expo-
ziția va fi  deschisă cu prilejul Simfoniei Lalelelor 

și va rămâne în Parcul „Lunca Argeșului” până la 
sfârșitul lunii mai.

Zonă de food și de picnic
Aceasta va fi  completată cu spațiile amena-

jate de către Salpitfl or și A.D.P., în parc, dedicate 
petrecerii timpului liber: spații pentru luarea me-
sei, pentru lectură sau jocuri pe iarbă – în a căror 
amenajare s-a implicat, în calitate de sponsor, dar 
și prin muncă de voluntariat, compania Adient. 

O noutate a acestei ediții este și implicarea stu-
denților și a liceenilor piteșteni, ca voluntari, în 
organizarea festivalului „Simfonia Lalelelor”.

Transport gratuit cu 
autobuzul
Transportul către Parcul „Lunca Argeșului” 

va fi  asigurat de către Publitrans 2000 S.A., în 
cele trei zile ale festivalului, printr-o cursă regu-

lată, gratuită, ce va avea traseu din 30 în 30 
de minute, de la Teatrul „Alexandru Davi-
la” până în parc. Programul curselor va fi  
următorul: vineri, 15 aprilie, în intervalul 
orar 14.00 – 21.00, sâmbătă și duminică, 16 
și 17 aprilie, între orele 10.00 și 21.00.

Piteștiul va avea bucuria de a pune în 
valoare, atât pentru piteșteni, cât și pentru 
vizitatori, laleaua ce poartă numele orașu-
lui nostru, Tulipa Pitești – primul soi de 
lalea creat în Olanda și adoptat de un oraș 
european. În cadrul celor peste 170.000 de 
bulbi de lalea plantați în tot orașul, în par-
curi și spații verzi (peste 60.000 fi ind numai 
în Parcul „Lunca Argeșului”), 30.000 sunt 

doar bulbi din soiul Tulipa Pitești!

Promovarea evenimentului emblematic al 
Piteștiului va fi  realizată și prin intermediul tabe-
rei de fotografi e organizată cu acest prilej, la care 
vor participa fotografi  profesioniști și infl uenceri 
apreciați, fotografi ile de autor care vor rezulta în 
urma celor trei zile ale taberei urmând a fi  expuse 
publicului la sărbătoarea orașului, Zilele Pitești-
ului.

Luana ARSENE

Simfonia Lalelelor 2022, în Lunca Argeșului La „Mircea cel Bătrân”, elevii sunt 
încurajați să comunice cu Dumnezeu
„Rugăciunea în familie”, o nouă activitate înscrisă în cadrul 

parteneriatului educațional-catehetic „Biserica și Școala” dintre 
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” din Curtea de Argeș și 
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Învățământ 
și Activități cu Tineretul-Biroul de Cateheză, a fost organizată 
zilele trecute.

Activitatea comună, propusă și coordonată de prof. înv. pri-
mar Otilia-Daniela Ionescu și de prof. de Religie, Maria-Gabri-
ela Savu, s-a încadrat în calendarul activităților din semestrul al 
II-lea. Astfel, elevii de clasa a IV-a B au amenajat în sala de clasă 
un colț de rugăciune al mulțumirii și al regăsirii de sine, un unde 
copiii se opresc, se închină, își trimit în gând dorințele și promit 
că își vor asculta părinții și dascălii. Organizatorii le-au explicat 
că „Rugăciunea este calea prin care omul comunică cu Divini-
tatea și își pune sufl etul în mâinile Creatorului. Prof. Maria-Ga-
briela Savu are misiunea nobilă de a crea în universul copiilor 
imaginea micului creștin, de a-i ajuta să-și depășească temerile, 
să-și expună întrebările, să-și exprime observațiile asupra a ceva 
ce nu vedem, dar există în fi ința noastră încă de la naștere.”.

În cadrul orei, copiii au citit creațiile lor - propriile rugăciuni 
scrise și desenate, expuse apoi pe panoul din Colțul de Rugăci-
une.

La activitate au participat și directorii școlii, profesorii Cor-
nelia-Marcela Sârbu și Gheorghe-Romeo Retevoi, care au fost 
încântați de receptivitatea elevilor.

Din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului au fost 
prezenți pr. Dan-Florin Obrocea, consilier Învățământ și Acti-
vități cu Tineretul (care a adus binecuvântarea ÎPS Calinic, Ar-
hiepiscop al Argeșului și Muscelului), și pr. Vasile-Cornel Ilina, 
coordonatorul Biroului de Cateheză și Activități cu Tineretul din 
cadrul Protoieriei Curtea de Argeș.

Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei, lecția prezentată la 
clasă este înscrisă în calendarul activităților educațional-cateheti-
ce eparhiale dedicate anului 2022 în Patriarhia Română ca „Anul 
omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul 
comemorativ al sfi nților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie 
Palama și Paisie de la Neamț”. Tema prezentată este înscrisă în 
Concursul Naţional Catehetic Rugăciunea în viaţa mea organizat 
de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației, în 
perioada 15 noiembrie 2021 - 21 mai 2022.

CRISTINA MINCU

Filarmonica Pitești îi sprijină cu 
instrumente pe elevii Liceului 
”Lipatti”
Instituția a dat în folosință gratuită Liceului de Arte „Dinu 

Lipatti” din Pitești trei instrumente muzicale. Vorbim despre 
două trompete și un corn, urmând a fi  folosite pe un întreg ciclu 
liceal 9-12.

Instrumenele se afl au în magazia instituției, acestea nefi ind 
folosite de mult timp de către colegii din orchestră. Este pentru 
prima dată când instituția deschide o astfel de colaborare, una 
prin care sprijină elevii ce au nevoie de instrumente.

“Mă bucură foarte mult faptul că acest lucru a fost posibil. 
Mai ales că este pentru prima dată în istoria instituției noastre 
când se întâmplă acest lucru. Din discuțiile cu reprezentanții li-
ceului, instrumentele vor ajunge la elevi cu posibilități fi nanciare 
reduse. Spre exemplu, una dintre trompete ajunge la un elev ex-
trem de talentat, însă care mai are 7 frați…

Vreau să mulțumesc colegilor din Consiliul de Administra-
ție pentru faptul că au fost de acord cu decizia de a-i sprijini pe 
elevii de la Lipatti. Este important să fi m deschiși, transparenți și 
să ajutăm! O vom face de fi ecare dată”, a declarat Gabriel Niță, 
managerul Filarmonicii Pitești.

LUANA ARSENE
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Începând cu data de 1 aprilie 2022, Minis-
terul Sănătății va extinde lista de medicamente 
gratuite și compensate prin introducerea a 34 de 
noi molecule. Guvernul a aprobat vineri proiec-
tul de Hotărâre privind modifi carea și completa-
rea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
pentru aprobarea listei cuprinzând medicamen-
tele de care benefi ciază asigurații, cu sau fără 
contribuție personală, pe bază de prescripție 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de să-
nătate, precum şi a medicamentelor care se acor-
dă în cadrul programelor naționale de sănătate. 
Actualizarea listei de medicamente gratuite și 
compensate prevede introducerea unui număr de 
34 molecule noi destinate pacienților cu afecți-
uni neurologice și Parkinson, ciroză biliară, boli 
endocrine și metabolice, boli cronice ale rinichi-

ului, boli degenerative ale ochiului (glaucom).

De asemenea, sunt medicamente destinate 
pacienților cu afecțiuni oncologice, molecule 
noi pentru pacienții cu diabet zaharat, molecule 
pentru tratarea bolilor rare - hemofi lie/talasemie, 
pentru hipertensiune pulmonară, amiotrofi e spi-
nală, amiloidoză și angioedem ereditar, a infor-
mat Ministerul Sănătății.

„Continuăm creșterea accesului pacienților 
la tratamente de ultimă generație. Este a doua 
actualizare a listei de medicamente compensate 
și gratuite din acest an pentru pacienții cu boli 
cronice grave”, a precizat Alexandru Rafi la, mi-
nistrul Sănătății.

Cristina MINCU

Noi medicamente pe lista de gratuite Noi medicamente pe lista de gratuite 
și compensateși compensate

În contextul dramatic al războiului din Ucraina şi 
al catastrofei umanitare provocată de acesta, Biserica 
Ortodoxă Română s-a mobilizat încă din primele zile 
ale acestui confl ict declanşat de Rusia împotriva unei 
ţări independente şi suverane, acordând ajutor multiplu 
refugiaţilor ucraineni sosiţi pe teritoriul ţării noastre, 

în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor rămaşi în 
Ucraina

Cu ajutorul platformei „Ajută cu bucurie!” a Pa-
triarhiei Române și a Federației Filantropia, cu sprijinul 
Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhiepiscopiei Alba Iuliei, 
Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopiei Buzăului și 
Vrancei, respectiv al Episcopiei Alexandriei și Teleor-

manului, un nou transport umanitar al Patriarhiei Româ-
ne a ajuns în această săptămână în Republica Moldova, 
la Cahul, după cel trimis în Chișinău, la începutul lunii. 
Tirul a fost încărcat cu 20 de tone de ajutoare constând 
în produse alimentare neperisabile, articole vestimenta-
re, pături și produse igienico-sanitare. 

Cu ajutorul campani-
ei umanitare: „Împreună 
pentru refugiații ucrai-
neni”, Arhiepiscopia Ar-
geșului și Muscelului a 
trimis tot la Cahul un alt 
transport, constând în ali-
mente neperisabile, con-
serve, apă, pampers, lapte 
praf, dulciuri, obiecte de 
igienă personală, lenjerii 
și pilote.

Cu această ocazie, 
delegația argeșeană  trimi-
să de Înaltpreasfi nțitul Pă-
rinte Arhiepiscop Calinic 
a fost întâmpinată  cu mul-
tă bucurie de Preasfi nțitul 
Părinte Veniamin la sediul 
episcopiei din Cahul.

Federația Filantropia 
va mai trimite săptămâna 
viitoare un tir cu ajutoare 
în Chișinău, la Misiunea 
socială „Diaconia”, tot 

pentru refugiații ucraineni.

Biserica Ortodoxă Română desfășurat  în ultimele 
săptămâni o amplă lucrare social-fi lantropică  reușind să 
amelioreze efectele  crizei umanitare din țara vecină  cu 
ajutoare în valoare de aproximativ 24 milioane de lei.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Împreună pentru refugiații ucraineni - 
o nouă etapă

Ministerul Sănătății a fi nalizat proiectul de înfi ințare a Agenţiei 
Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), in-
stituție fi nanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
care va gestiona investițiile din sectorul sanitar.

Potrivit proiectului, ANDIS este instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, fi nanţată integral din bu-
getul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

„Scopul ANDIS constă în dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
publică, prin pregătirea, implementarea şi fi nalizarea proiectelor de in-
vestiţii în infrastructura de sănătate publică”, se arată în proiect.

În activitatea sa, ANDIS urmăreşte îndeplinirea următoarelor obi-
ective generale: crearea şi, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de 
sănătate publică apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de 
persoane la asistenţă medicală de specialitate în cele mai bune condiţii 
de calitate; asigurarea unor cerinţe înalte de calitate şi performanţă 
privind infrastructura de sănătate publică; pregătirea şi implementarea 

proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de 
sănătate publică, astfel încât acestea să fi e fi nalizate la termen, conform 
specifi caţiilor şi în cadrul bugetului aprobat; atragerea fondurilor euro-
pene şi a altor surse de fi nanţare legal constituite în domeniul infras-
tructurii de sănătate publică; asigurarea unui management performant al 
proiectelor de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de 
sănătate publică şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea permanentă a capacităţii 
administrative necesare pentru iniţierea, gestionarea şi implementarea 
proiectelor de investiţii în infrastructura de sănătate publică.

„ANDIS realizează studii, strategii, prognoze, precum şi alte do-
cumente strategice necesare, care să fundamenteze deciziile în legătură 
cu iniţierea, gestionarea şi implementarea proiectelor de investiţii de 
importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate publică”, se mai 
precizează în proiect.

Cristina MINCU

Va fi  înfi ințată agenția care va controla miliardele pentru spitale
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PUBLICITATE

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie Electroarges SA, in conformitate cu prevederile 

Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile 
Actului Constitutiv Electroarges SA, convoaca in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 
12, Judetul Arges:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2022, 
ora 08.00.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 
28.04.2022, ora 8.30.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinare si 
extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la 
sfarsitul zilei de 14.04.2022, care este data de referinta. 

In cazul in care la prima convocare nu vor fi  intrunite conditiile legale de cvorum, 
Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 29.04.2022, ora 08.00, 
iar Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 29.04.2022, ora 
8.30, in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situatiei fi nanciare individuale, bilantul contabil si a contului de 
profi t si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Adminis-
tratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar, inclusiv a raportului de 
remunerare pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 
24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea situatiei fi nanciare consolidate Electroarges SA pentru anul 2021, 
intocmita conform standarde IFRS.

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pen-
tru exercitiul fi nanciar 2021.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022 si imputernicirea Consi-

liului de Administratie sa aprobe modifi carea acestui program in functie de necesitatile 
economice concrete ale Societatii. 

6. Aprobarea Listei mijloacelor fi xe amortizate si a obiectelor de inventar propu-
se pentru casare si valorifi care prin vanzare in anul 2022 si imputernicirea Consiliului 
de Administratie sa aprobe valorifi carea acestora in anul 2022, in conditiile prevederi-
lor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta 
de legile in vigoare.

7. Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in anul 2022 pen-
tru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru 
productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii 
de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a 
Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

8. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in 
exercitiul fi nanciar 2022, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

9. Alegerea Auditorului Extern Electroarges SA, pentru un mandat de 4 (patru) 
ani, incepand cu data de 26.04.2022. Propunerea Consiliului de Administratie este 
numirea in aceasta calitate a actualului auditor BDO Audit SRL.

10. Aprobarea confi rmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a mem-
brilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 
2025, respectiv confi rmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din 
urmatorii 3 membri:

- Constantin Stefan;
- Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat;
- Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.
11. Aprobarea confi rmarii dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al 

Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 
2025, in ipoteza confi rmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea remuneratiilor fi xe lunare acordate membrilor Consiliului de Ad-
ministratie Electroarges SA:

- pentru administrator persoane fi zice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + 

TVA;
si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor 

Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 
2022, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii. 

13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepre-
sedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua 
demersurile la ORC si oriunde va fi  necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor do-
cumente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28,29.04.2022”.

14. Aprobarea datei de: (i) 16.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 
alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 13.05.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 
1 din Regulamentul nr. 5/2018.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Confi rmarea schimbarii sediului social al Societatii, incepand cu data de 

01.02.2022, de la adresa actuala din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. 
Arges, Romania, la noua adresa din strada Horatiu, nr. 8-10, sector 1, Bucuresti, Ro-
mania si infi intarea unui sediu secundar al Societatii, incepand cu data de 01.02.2022, 
la adresa din strada Albesti, nr. 12, Curtea de Arges, jud. Arges, Romania. 

1.1. In situaţ ia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, se solicita confi rmarea 
modifi carii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul menţ ionarii la art. 3 din actul con-
stitutiv, a noului sediu social. In acest sens se propune modifi carea art. 3 din actul 
conctitutiv al societatii, articolul urmand a avea urmatoarea forma: 

2. Confi rmarea prelungirii punctului de lucru al Societatii la adresa din strada 
Aleea Alexandru, nr. 7A, sector 1, Bucuresti, Romania, pentru o perioada de 4 ani, 
incepand cu data de 01.02.2022.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Viceprese-
dintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua 
demersurile la ORC si oriunde va fi  necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor do-
cumente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28,29.04.2022”.

4. Aprobarea datei de: (i) 16.05.2022 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 
alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) 13.05.2022 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 
1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale
Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot par-

ticipa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor 
juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire 
generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau 
prin mijloace electronice). Actionarii pot fi  asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul 
adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor 
este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor per-
soane fi zice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor 
persoane fi zice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fi zice care le reprezin-
ta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute 
in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, 
calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de 
referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In 
cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la 
calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certifi cat con-
statator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu 
originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii 
generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi  
reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor 
persoane.

Actionarii pot fi  reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza 
unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale. 

Actionarii persoane fi zice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi  re-
prezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei 
imputerniciri speciale. 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, 
care vor fi  puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputer-
nicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regula-
mentului ASF nr. 5/2018. 

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa 
la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod 
obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi  disponibile incepand cu 
data de 29.03.2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii electroar-
ges.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare origi-
nale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exem-
plarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

 - prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele inso-
titoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi  inregistrat la societate cel tarziu cu 
48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 26.04.2022, ora 
08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. 

 - prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroar-
ges.ro si offi ce@1electroarges.ro cu 48 de ore anterior adunarii generale a actiona-
rilor, pana la data de 26.04.2022, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de 
maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, 
data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar defi nit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente su-
plimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta 
prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul 
actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare 
prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, inter-
mediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de 
semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care 
a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa 
la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea 
generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 26.04.2022, 
ora 08.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi  reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei 
imputerniciri generale, de catre o persoana care se afl a intr-o situatie de confl ict de 
interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. 

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea 
generala (26.04.2022 ora 08.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiu-
nea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii genera-

le a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie 
de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi  disponibile 
incepand cu data 29.03.2022, la sediul societatii, sau pe website-ul societatii elec-
troarges.ro. 

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta 
completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se 
transmit la sediul societatii pentru a fi  inregistrate pana la data de 26.04.2022, ora 
08.00, astfel: 

(i) prin orice forma de curierat 
- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie; 
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 

455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si 
offi ce@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele do-
cumente: 

(i) In cazul actionarilor persoane fi zice solicitarile trebuie sa fi e insotite de o copie 
a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si 
numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fi e insotit de extras de cont 
eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 
actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind re-
prezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al 
reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de 
reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certifi cat constatator eliberat 
de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o 
vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii ge-
nerale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa 
personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespon-
denta va fi  anulat. In acest caz va fi  luat in considerare doar votul exprimat personal 
sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea 
generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru 
valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului 
prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul 
prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul 
legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

ATENTIE!
Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 

pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:
- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, 

astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,
- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin 

prezenta fi zica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii 
generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puț in 5 
(cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de de e-mail electroarges@electroar-
ges.ro si offi ce@1electroarges.ro, in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare 
pentru a proteja sanatatea participantilor, precum ș i pentru a asigura respectarea cu 
strictete a masurilor dispuse de autoritati.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii 
generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau pro-
puse spre a fi  incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. 
(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de 
administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a 
adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea 
urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fi zice solicitarile trebuie sa fi e insotite de o copie 
a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 
actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fi e insotite de 
extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si nu-
marul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei 
privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al 
reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de 
reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certifi cat constatator eliberat 
de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o 
vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii ge-
nerale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fi e insotite de o justifi care si/sau de un proiect de hotarare propus spre 
adoptare;

(iv) Sa fi e transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma 
de curierat, cu confi rmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in 
original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali 
ai acestora. 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi  transmis si 

inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confi rmare 
de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in 
monitorul ofi cial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau 
reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fi e insotit:
(i) In cazul actionarilor persoane fi zice solicitarile trebuie sa fi e insotite de o copie 

a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 
actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fi e insotita de ex-
tras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul 
de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind 
reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al 
reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referi-
toare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certifi cat 
constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma 
cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocato-
rului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in 
cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, pre-
cum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi, vor fi  disponibile si vor putea fi  consultate de actionari la sediul so-
cietatii incepand cu data de 29.03.2022, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 - 15.00 
sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN
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Ne veţi găsi şi pe Twitter, tastând ZIARUL ARGEŞ EXPRES!
Ne puteţi citi online şi pe Facebook, pe pagina Arges Expres 

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!

ANUNȚ 
În temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în admi-

nistrația publică, republicată, Primarul Municipiului Curtea de Argeș propu-
ne spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBA-
REA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE 
PUBLICĂ URBANĂ S.R.L..

Proiectul poate fi  consultat pe site-ul nostru www.primariacurteadearges.ro 
până pe data de 22.04.2022.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris 
propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul de hotărâre, la sediul Primăriei Cur-
tea de Argeș - Biroul Registratură, sau în format electronic pe email-ul Primăriei 
Municipiului Curtea de Argeș - primariacurteadearges@yahoo.com, până la data 
de 04.04.2022. 

PRIMAR, 
CONSTANTIN PANTURESCU
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ACTUALITATE - PUBLICITATE8
Cea de-a doua competiție din acest an, organizată de Tenis Club 

Curtea de Argeș, la moderna bază sportivă din strada Barajului (vizavi 
de Lidl), este înscrisă în calendarul competițional al Federației Române 
de Tenis. Turneul este adresat categoriilor 10 şi 12 ani, băieţi şi fete, iar 
meciurile se joacă la dublu. Arbitrul desemnat de FRT este prietenul 
tenisului argeșean, Iordache Giban. 

Astfel, la categoria de vârstă 10 ani fete, locul întâi a fost ocupat de 
perechea formată din Elena Natalia Nichita (ACS Young Tennis Deve-
lopment) și Ana Maria Cîmpan (CS Vaideanu Brașov). Locul al doilea 
a fost obținut de Antonia Maria Tudor (CS Dacia Mioveni 2012) și Ale-
xandra Chera (CSM Craiova), iar cea de-a treia poziție a fost ocupată de 
echipa alcătuită din sportiva gazdă, Ioana Antonia Nica (AS Tenis Club 
Curtea de Argeș) și Cristina Săvulescu (CS AS Club Muscelul). 

În ceea ce privește categoria 10 ani băieți, primul loc a fost 
câștigat de Ștefan Dobrin (ACS Tenis Club Racheta Campionilor) 
și Andrei Griguță (CS Campion Argeș). Al doilea loc a fost obți-
nut de perechea formată din argeșeanul Tudor Petru Gâdoiu (AS 
Tenis Club Curtea de Argeș) și Ștefan Voinea (ACS Young Tennis 
Development), în timp ce pe locul al treilea s-au clasat sportivii 
Alexandru Dima și Constantin Cincă, ambii de la ACS Tenis Club 
Racheta Campionilor.

La categoria 12 ani fete, în fi nală a ajuns perechea formată 
din Raisa Maria Pătru (LPS - CSS Pitești) și Karina Maria Bratu 
(CS Ceramus). Cele două sportive vor concura împotriva echipei 
formate din Maria Angela Stănică (ACS Tenis Club Next Level 
Tg. Jiu) și Andra Maria Voicu (CS Kofe).

Cât despre 12 ani băieți, duminică, începând cu ora 
09.00, perechea formată din Mario Andrei Mihăilă (ACS 
Young Tennis Development) și Eric Robert Roșu (ACS 
Young Tennis Development) i-a avut ca rivali pe Paul Ni-
cholas Stanca (CS Vaideanu Brașov) și Andy Lungu (AL 
Body). 

Al doilea meci s-a disputat între echipa alcătuită din 
Tudor Matei (CS Atlas Galați) și Mihnea Ștefan Tamași (CS 
Ceramus) contra lui Octavian Radu Marinaș și a lui Victor Andrei 
Horeanga, amândoi sportivii făcând parte din clubul CS Dinamo 
București. 

Cea de-a treia întrecere a avut în teren echipa compusă din 
Tudor Matei și Mihnea Ștefan Tamași, iar rivalii au fost Mario 
Andrei Mihăilă și Eric Robert Roșu.

În fi ne, cel de-al patrulea meci i-a avut în teren pe Octavian 
Radu Marinaș și Victor Andrei Horeanga contra lui Paul Nicholas 
Stanca și Andy Lungu. Până la închiderea ediției cotidianului nos-
tru, partidele nu erau fi nalizate, motiv pentru care vom reveni cu 
rezultatele complete. 

Pe toată durata acestor întreceri, sportivii au dat dovadă de spirit de 
echipă, disciplină și pasiune. Antrenamentul și munca tuturor au putut fi  
observate la fi ecare partidă. Având în vedere că restricțiile anti Covid-19 
au fost ridicate, tenismenii au fost încurajați și apreciați de părinții și 
prietenii cărora li s-a permis accesul în sală.

Organizatorul turneului „Cupa Primăverii” este Tenis Club Curtea 
de Argeş, iar partenerul ofi cial: Dr. Oetker Romania. Sponsorul princi-
pal al ediţiei 2022 este Dr. Oetker Romania. Sponsori ai turneului: Euro 
Tehno Group şi Macromex, parteneri media - Radio ARGEŞ EXPRES 
şi Ziarul ARGEŞ EXPRES, în timp ce promotorul turneului este Har-
mony Advertising.

Malvina BÎRSAN

Foodhub-ul Roadele Munților Făgăraș își extinde rețeaua de distri-
buție la nivel național prin parteneriatul cu Sameday, una dintre cele mai 
mari companii de curierat din România. „Roadele munților - merinde 
alese din Făgăraș culese” este un proiect al Fundației Conservation Car-
pathia care susține micii producători din satele de munte și îi ajută să 
aibă acces la piețe de desfacere pe termen lung.

„Roadele Munților Făgăraș”, o inițiativă ce reunește micii produ-
cători locali din jurul Munților Făgăraș, ajung acum în orice colț din 
țară datorită parteneriatului cu Sameday, unul dintre principalii jucători 
ai industriei de curierat. Astfel, peste 100 de produse create de 25 de 
producători locali benefi ciază de servicii de distribuție rapidă a coșurilor 
cu produse alimentare oriunde în țară, în condițiile în care aceștia nu au 
posibilitatea să ajungă ușor pe piețe mari de desfacere.

Centrul alimentar de colectare și distribuție (Food Hub) a produ-
selor locale din zona Munților Făgăraș a fost creat de Fundația Conser-
vation Carpathia în anul 2021 și are ca scop susținerea și promovarea 
micilor afaceri locale, care fac agricultură în mod responsabil și care 
respectă natura. Până acum, „Roadele Munților” ajungeau în trei orașe 
mari din România, prin intermediul distribuției asigurate de echipa Con-
servation Carpathia.

Datorită parteneriatului cu Sameday, roadele munților și roadele 
oamenilor care le produc ajung pe tot mai multe mese, la nivel național. 
Fiecare produs vorbește despre un sat și despre o familie care duce mai 
departe tradiția sau o îmbunătățește. În fi ecare coș cu merinde culese 

din Munții Făgăraș oamenii vor găsi gustul munților, savoarea soiurilor 
locale și îndemânarea oamenilor care le-au gătit, a declarat Istvan Szabo, 
manager afaceri verzi în cadrul Fundației Conservation Carpathia.

Acolo unde micii producători locali nu pot 
ajunge, livrează Sameday
Doritorii au la dispoziție coșuri predefi nite, pline cu merinde speci-

fi ce Munților Făgăraș: hribi, fragi în dulceață, afi ne și mure în siropuri 
fără zahăr, brânzeturi, miere, sucuri și compoturi, produse local, în dife-
rite combinații sănătoase. Comenzile se plasează online, prin completa-
rea unui formular de comandă disponibil pe pagina de Facebook a food 
- hub-ului (https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagarasFH/), 
iar acestea sunt livrate oriunde în țară de către compania de curierat Sa-
meday. Toți producătorii locali din „Roadele Munților” sunt certifi cați, 
respectă natura în procesul de producție, cultivare sau culegere.

Parteneriat pentru bunăstarea comunităților locale din zona mun-
ților Făgăraș

Parteneriatul cu compania de curierat Sameday este un pas înain-
te în susținerea satelor din vecinătatea Munților Făgăraș. Food-hub-ul 
„Roadele Munților” pune împreună producători de la care merită să 
cumperi, care lucrează pâmântul cu respect față de natură și față de cum-
părător. Acești omeni merită să fi e cunoscuți și promovați. Iar mâncarea 
bună trebuie să ajungă pe cât mai multe mese, a adăugat Istvan Szabo, 
manager afaceri verzi.

Food Hub-ul Roadele munților - merinde alese din Făgăraș culese 
este un model de afacere vedere creat de Fundația Conservation Carpat-
hia pentru a ajuta comunitățile locale din zona munților Făgăraș să pros-
pere. O afacere verde se bazează pe natură, fără însă a epuiza resursele 
naturale oferite cu dărnicie de aceasta. Carpathia oferă spriijin micilor 
producători pentru dezvoltarea afacerii, identifi carea piețelor de desface-
re, suport în comunicarea și promovarea produselor, suport în obținerea 
autorizațiilor de produse cu indicație geografi că, precum și consultanță 

și training, astfel încât, fi ecare producător să primească un preț corect 
pentru produsele lui și să se dezvolte.

Despre Sameday
Cu o experiență de peste 14 ani pe piața din România, Sameday este 

compania de curierat care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în 
ultimii ani, numărându-se, în prezent, printre principalii jucători din seg-
mentul său de piață. Cu o echipă de peste 4.500 de angajați și parteneri, 
compania este prezentă în România și în Ungaria, oferind atât servicii 
de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 2.800 de lockere easybox. 
Astfel, Sameday operează cea mai extinsă rețea de lockere din România 
și Ungaria, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi. 
Pentru mai multe informații, accesați https://sameday.ro sau conectați-vă 
cu Sameday România pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/sa-
meday-romania.

Despre proiectul LIFE Carpathia
Programul „Afaceri Verzi” este realizat în cadrul proiectului LIFE 

Carpathia („Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul munților 
Carpați, România”, LIFE18 NAT/RO/00108). Principalul scop al proi-
ectului este reconstrucția habitatelor degradate și aplicarea unor măsuri 
de conservare care să permită refacerea proceselor naturale și care să 
genereze benefi cii comunităților locale din zona Munților Făgăraș.

Proiectul este implementat de Fundația Conservation Carpathia, în 
parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpathia, Asociația de Vânătoa-
re Piatra Craiului Făgăraș Conservation, SC Carpathia Agro & Finance 
SRL, Conservation Capital Consulting Ltd., Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Argeș – Basarab I și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, 
între anii 2019-2024, cu sprijin fi nanciar din partea Comisiei Europene 
prin programul LIFE Nature (www.ec.europa.eu) și al Fundației Arcadia 
prin programul Endangered Landscapes Programme.

Despre Fundația Conservation Carpathia
Din 2009, Fundația Conservation Carpathia implementează în zona 

Munților Făgăraș cel mai amplu proiect de conservare privată a păduri-
lor, derulează campanii ample de reîmpădurire a suprafețelor tăiate în 
trecut, aplică un management modern, non-invaziv al faunei sălbatice 
și sprijină comunitățile locale pentru dezvoltarea unei economii verzi, 
bazată pe afaceri durabile, care să aducă un trai mai bun în zonă, în 
armonie cu natura.

Asumându-ne rolul de protectori ai naturii, ne-am asumat, implicit, 
rolul de protectori ai valorilor locale și ai tradiției și am înteles că mi-
siunea noastră este să ajutăm comunitățile locale să prospere prin opor-
tunități de afaceri care să mențină și să promoveze bogăția naturală de 
aici. Mai multe detalii aici: https://www.carpathia.org/ro/afaceri-verzi/

Fundația Conservation Carpathia

Roadele Munților Făgăraș, livrate de Sameday la nivel național

Tenismeni valoroși la „Cupa Primăverii”

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.


