
   Anul XXII,    nr. 5578  Joi, 31 martie 2022  8 pagini  1 leu
C O T I D I A N U L  I N D E P E N D E N T  D E  I N F O R M A R E  Ș I  A T I T U D I N E  A L  Z O N E I  C U R T E A  D E  A R G E Ș

Fondat în 6 Decembrie 1999

scaune/posturi frizerie/coafor, post manichiură-pedichiură, 
pat pentru epilat, pensat, micropigmentare sau aplicare gene. 

Mai multe detalii la 0741.080.266.

De la 01.03.2022 se dau spre închiriere:

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

în care să evoluezi?
SC CIPCOS MAR 

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

Cerințe minime:

- Absolvent de liceu cu diplo-
mă de bacalaureat;

- Cunostinţe operare PC.
Dacă ești interesat să faci 

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

0755.010.781, 
de luni până vineri, 

între orele 08.00-18.00.

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

0741.080.266.0741.080.266.
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Consiliul Județean, prin Regia Județeană de Drumuri Argeș, în co-
laborare cu Universitatea din Pitești, efectuează în cursul anului 2022, 
Recensământul General al Circulației Rutiere pe drumurile județene din 
județul nostru. 

În decursul acestui an, se vor efectua 10 citiri conform Calendaru-
lui pentru înregistrarea circulației rutiere, astfel: 4 aprilie; 12 aprilie; 22 
mai; 22 iulie; 7 august; 20 august; 6 octombrie; 19 octombrie; 10 noi-
embrie, între orele 06.00 – 20.00, și 11 mai (între orele 06.00 – 06.00). 
Pe întreaga rețea de drumuri județene se vor identifi ca 71 de posturi de 
înregistrare. 

Datele din recensământ vor sta la baza dimensionării structurilor 
rutiere ce se vor executa, la capacitatea de circulație a drumurilor, res-
pectiv a alocărilor fi nanciare necesare sistemului rutier. Cu alte cuvinte, 

grosimea staturilor rutiere sau numărul benzilor de circulație ale unui 
drum se stabilesc în funcție de trafi c.

Cunoașterea caracteristicilor trafi cului pe rețeaua rutieră este nece-
sară pentru fundamentarea şi proiectarea investițiilor rutiere şi a lucră-
rilor de: întreținere şi reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor 
de organizare a circulației rutiere şi urmărirea dinamicii de evoluție a 
trafi cului pe rețeaua rutieră.

Efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere se face pe baza metodei 
specifi ce de investigare a trafi cului din ţara noastră, care are în vedere şi 
recomandările Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţi-
unilor Unite.

Malvina BÎRSAN

CJ Argeș va efectua Recensământul General 
al Circulației Rutiere pe drumurile județene 

PSD propune, în pachetul de sprijin pentru ro-
mâni, care urmează să fi e prezentat în coaliţia de 
guvernare, o schemă de ajutor de stat pentru decon-
tarea preţului fi nal la carburanţi pentru operatorii 
economici care efectuează transport rutier. 

Condiţia pentru decontare este ca alimentarea 
cu carburanţi să fi e făcută pe teritoriul României. 
Potrivit surselor PSD, impactul bugetar este de 50 
milioane lei, cu posibilitatea suplimentării, pentru 
decontarea a 50 de bani/litru de carburant.

Categoriile de transportatori vizate sunt: tran-
sportul de mărfuri în cont propriu, transportul de 

mărfuri pentru alte persoane, transportul de persoa-
ne regulat sau ocazional (inclusiv transportul local 
public de persoane). 1.500 de fi rme ar benefi cia de 
această măsură de ajutor.

Malvina BÎRSAN

Cine benefi ciază de ajutorul 
de stat pentru decontarea prețului 
la carburanți

Anul acesta, de Paște, românii vor scoate din 
buzunar mai mulți bani pentru masa festivă: mielul 
de Paște va fi  mai cu mult mai scump față de anul 
trecut. Prețul unui kilogram de carne de miel va 
ajunge să coste între 40-45 de lei.

Totodată, de trei luni s-au înregistat creșteri de 
prețuri la toate ingredientele necesare pentru prepa-
rarea cozonacilor tradiționali și pentru pască. Făina 
ne costă cu 16% mai mult, uleiul e mai scump cu 
26%, iar pentru brânza de vacă este cu 8% mai mult. 

Astfel, românii vor 
fi  obligați să scoa-
tă mai mulți bani 
din buzunar pen-
tru ingredientele 
de bază. De asemenea, a crescut și prețul ouălor la 
crescătorii particulari. Un ou ecologic se vinde în 
prezent cu 1 până la 1,5 lei, în funcție de oraș, dar 
este de așteptat ca prețul să crească înainte de Paște.

Malvina BÎRSAN

Masa de Paște, un lux

Registrul Auto Român este alături de fermi-
erii și apicultorii care solicită eliberarea cărții de 
identitate a vehiculului și efectuarea inspecției 
tehnice periodice la domiciliu sau locul de garare 
al acestora. Echipele RAR se deplasează continuu 
pe tot teritoriul țării cu autolaboratoarele specia-
lizate, pentru ca deținătorii acestor vehicule să nu 
mai fi e nevoiți să le transporte la stațiile ITP sau la 
reprezentanțele județene ale Registrului Auto Ro-
mân. Începând cu această primăvară, procedura 
se efectuează și pentru remorcile speciale apicole.

Legea nr. 260/2020 a produs modifi cări în 
procedura de înregistrare a tractoarelor și ma-
șinilor autopropulsate pentru lucrări în cadrul 
primăriilor, această procedură fi ind posibilă doar 
pentru vehiculele care dețin CIV sau atestat teh-
nic și ITP. Desigur, obligativitatea se aplică doar 
în cazul în care respectivele vehicule circulă și pe 
drumurile publice, dar este puțin probabil ca un 
astfel de utilaj să se poată deplasa doar în afara 
acestor sectoare de drum.

La scurt timp după modifi cările cadrului le-
gal, Registrul Auto Român a demarat o campanie 
de sprijinire a deținătorilor de tractoare agricole 
și mașini autopropulsate 
pentru lucrări, prin in-
termediul laboratoarelor 
noastre mobile pentru 
certifi carea autenticității, 
disponibile în toate repre-
zentanțele din țară. „La 
solicitarea proprietarilor 
acestor vehicule, specia-
liștii RAR se deplasează în 
teren și efectuează proce-
durile necesare pentru eli-
berarea CIV sau a atesta-
tului tehnic, în funcție de 
tipul vehiculului: tractor agricol sau mașină auto-
propulsată pentru lucrări. În plus, în cadrul ace-
leiași deplasări în teren, inginerii RAR fac și in-
specția tehnică periodică a tractoarelor. Tot acest 

demers vine în sprijinul proprietarilor de utilaje, 
care nu mai sunt nevoiți să transporte vehicule-
le la stațiile ITP sau la reprezentanțele RAR, dar 

pentru a face aceste 
proceduri mai efi cien-
te, sfatul nostru este ca 
proprietarii să solicite 
sprijinul autorităților 
locale, pentru a fi  aju-
tați să se organizeze și 
să solicite deplasarea 
autolaboratoarelor 
mobile.

Luând în calcul 
difi cultățile pe care le 
au apicultorii în a se 
deplasa la stațiile ITP 

sau la reprezentanțele RAR, de curând am extins 
procedura și pentru pavilioanele apicole. Astfel, 
ne deplasăm noi, inginerii RAR, acolo unde sunt 
amplasate remorcile sau semiremorcile speciale 

apicole care au nevoie de CIV sau ITP, iar proce-
dura este una cât se poate de simplă. 

Pentru efectuarea ITP în teren, apicultorii 
pot contacta șefi i reprezentanțelor teritoriale ale 
RAR ca să stabilească detaliile concrete ale de-
plasării autolaboratoarelor noastre. <<ITP la fața 
locului>> face parte din campania de sprijinire 
a deținătorilor de (semi)remorci speciale apicole, 
prin înlesnirea condițiilor de efectuare a inspecției 
tehnice periodice acolo unde ne solicitați prezența.

În ceea ce privește autovehiculele speciale 
apicole, precizăm că avem în lucru procedura de 
extindere a acestei facilități și asupra pavilioa-
nelor apicole montate pe autovehicule, activitate 
ce se va regăsi în proxima modifi care a legislației 
naționale de ITP. Până când se va concretiza de-
mersul, această activitate se poate face doar la re-
prezentanțele RAR sau la stațiile ITP autorizate”, 
a transmis RAR.

Malvina BÎRSAN

RAR sprijină apicultorii și deținătorii de tractoare și utilaje agricole

Reper istoric
31 martie 1437 - A izbucnit Răscoala Țărănească de la Bobâlna (1437-1438), cea mai importantă 
din Regatul Ungariei înainte de Marele Război Țărănesc, condus de Gheorghe Doja (9 aprilie 
- 15 iulie 1514). Răscoala a început atunci când episcopul catolic al Transilvaniei a cerut să se 
plătească zeciuiala, care nu mai fusese strânsă din 1434, într-o singură tranşă. Mai mult, micii 
nobili maghiari şi locuitorii români (care înainte erau scutiţi de plata zeciuielii, fi ind ortodocşi) au 
fost şi ei obligaţi să o plătească. Când ţăranii au refuzat să plătească, episcopul i-a excomunicat. Ţăranii erau nemulţumiţi şi de 
faptul că încă din timpul lui Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, fuseseră scoşi (în 1365) de sub autoritatea comiţilor regali şi puşi 
sub jurisdicţia moşierilor. Treptat, aceştia i-au privat pe ţărani de dreptul lor de până atunci la strămutare liberă.

EXPRESia zilei
„Trăinicia fericirii tale atârnă de chipul cum îți vei înțelege și construi viața.” 
Alexandru Vlahuță [n. 5 septembrie 1858, România - d. 19 noiembrie 1919, 
București. A fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fi ind 
România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografi c 
comentat, traversat de o caldă iubire de țară”. Patriotismul scriitorului se maifestă 
şi prin dragostea pentru frumuseţile şi bogăţiile patriei. Scriitorului i se acordă în 
anul 1900 premiul „Năsturel Herescu” al Academiei Române pentru volumul  „Clipe 
de liniște”, iar în 1919 i se decernează Marele Premiu al Academiei pentru volumul 
„Poezii” publicat în 1915.]

Mai multe fi rme de asigu-
rare mari, printre care și liderul 
detașat din RCA, au luat prin 
surprindere șoferii și brokerii 
de asigurare și au aplicat scă-
deri semnifi cative ale tarifelor 
practicate pentru RCA, con-
form datelor de vânzări.

Prețurile RCA au scăzut 
cu 10%, până la 20%, la câte-
va dintre cele mai importante 
societăți de asigurare din Ro-

mânia. Au operat deja ieftiniri 
medii de 15% societăție Euroins, 
Groupama, Omniasig şi Generali. 
Surse din piață susţin că urmea-
ză să opereze ieftiniri și Allianz 
Țiriac, liderul pieței de asigurări 
și al doilea nume din RCA, sin-
gura societate care nu a operat 
schimbări de tarife de mai bine de 
jumătate de an, adică dinainte de 
falimentul City Insurance.

Malvina BÎRSAN

Prețurile RCA au scăzut semnifi cativ 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul structurilor 
de control de la nivel naţional, a demarat controalele 
tematice specifi ce în perioada premergătoare Sărbă-
torilor Pascale, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ 
cu alimente sigure şi a preveni apariţia de toxiinfecţii 
alimentare.

La aceste acţiuni de control participă, alături de 
medicii veterinari, şi inspectori de specialitate din ca-
drul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor judeţene/a Municipiului Bucureşti şi cir-
cumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor ofi ciale. „Controalele urmăresc verifi carea 
respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru si-
guranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, 
abatoarele şi centrele de sacrifi care cu activitate tem-
porară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de pro-
cesare şi depozitare a alimentelor de origine animală 
şi nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu 
amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimen-

taţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, co-
fetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pen-
siuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, 
magazine alimentare etc)”, a transmis ANSVSA.

Astfel, fi ecare DSVSA judeţeană/a Municipi-
ului Bucureşti a stabilit un program de lucru pentru 
perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare 
Sărbătorilor Pascale Catolice şi Sărbătorilor Pasca-
le Ortodoxe), în baza căruia medicii veterinari vor 
efectua controale şi verifi cări asupra modului în care 
sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor în obiectivele supuse controlului 
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Potrivit ANSVSA, în perioada 28 martie 2022 
– 24 aprilie 2022 este asigurată permanenţa activi-
tăţii prin programul prelungit la nivelul DSVSA şi 
CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbătă şi 
duminică.

Malvina BÎRSAN

ANSVSA va face controale înainte
de Sărbătorile Pascale
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FAPT DIVERS

Un accident rutier s-a produs marți dimineață în municipiul 
nostru. Un autoturism a intrat într-un stâlp de electricitate. La fața 
locului au acționat pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu 
o autospecială de stingere a incendiilor cu apă și spumă, o ambulanță 
SMURD de prim ajutor califi cat, alături de un echipaj SAJ Argeș.

În urma evenimentului rutier, a rezultat o victimă de sex feminin 
în vârstă de 62 de ani, din Pitești. Afl ată în stare de inconștiență, ace-
asta a fost asistată de către membrii echipajului SAJ și transportată la 
spital. Din nefericire, victima şi-a pierdut viața după ce a făcut infarct 
în timp ce se afl a la volan, acesta fi ind și cauza impactului. 

Din primele informații, se pare că femeia, ieșită de aproape un 
an la pensie, a decis să plece pentru a-și rezolva o serie de probleme 
personale, dar pe drum a început să se simtă foarte rău, a pierdut con-
trolul volanului și a intrat direct în stâlp.

Echipajul medical sosit la fața locului și au găsit-o în stare de 
inconștiență. Aceștia au început menevrele de resuscitare, iar în mo-
mentul în care au reuşit să o stabilizeze au transportat-o la spital. Din 
păcate, după aproximativ două ore, starea victimei s-a agravat. Femeia 

a intrat din nou în stop cardio-respirator, dar, în ciuda eforturilor depu-
se de medici, a decedat.

Malvina BÎRSAN

Femeia implicată în accidentul din 
Curtea de Argeș și-a pierdut viața

În curând va exista un singur tip de echipament de serviciu 
pentru ofi țeri și agenți de poliție, dar și articole noi pentru sezonul 
rece, iar drepturile în bani pentru echipament vor putea fi  acorda-
te acestora după fi nalul lui 2024 sau după ce au primit noul echi-
pament. Deși inițial data de 31 martie urma să fi e ultima zi în care 
drepturile de echipament în bani erau acordate, acum, printr-un 
ordin publicat zilele trecute în Monitorul ofi cial, Ministerul Aface-
rilor Interne amână acest termen pentru fi nalul lunii iunie. Astfel, 
polițiștii vor mai primi drepturile de echipament în bani doar până 
la sfârșitul lunii amintite, iar de la 1 iulie și până la fi nalul anului 
2024 vor primi doar uniforme.

Ordinul M.A.I. nr. 36/2022, ofi cializat luni, stabilește prelun-
girea termenului până la care polițiștii pot primi drepturile de 
echipament inclusiv în bani, până în 30 iunie 2022, deși perioada 
inițială era stabilită ca fi ind data de 31 martie 2022, după cum se 
arată în Ordinul M.A.I. nr. 183/2021. Astfel, drepturile de echipa-
ment în bani nu vor fi  acordate politiștilor între 1 iulie 2022 și 31 
decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu noul 
echipament. Ulterior, polițiștii vor putea primi drepturile de echi-
pament din nou în bani.

De fapt, după data de 31 decembrie 2024 sau după dotarea 
integrală cu echipamentul nou, polițiștii vor putea primi: numai 
echipament; echipament pentru completarea uniformei şi difere-
nţa în bani; numai bani.

Noile articole de echi-
pament sunt reprezentate 
de pardesiu, jachetă, cos-
tum termic și fes, și sunt 
oferite doar două tipuri de 
echipament, atât pentru ofi -
țeri, cât și pentru agenții de 
poliție, unul pentru serviciu 
și unul pentru ceremonie, 
după cum se arată în Ordi-
nul M.A.I. nr. 183/2021.

În plus, prin ordinul 
M.A.I. s-a stabilit că „pe timpul suspendării raportului de serviciu 
din inițiativa polițiștilor, aceștia nu mai benefi ciază de drepturile 
de echipament, începând cu prima zi a lunii următoare celei în 
care a intervenit suspendarea, dacă în luna în care și-au suspendat 
raporturile de serviciu au cel puțin o zi lucrată”. La reluarea acti-
vității, polițiștii vor primi drepturile începând cu luna următoare 
celei în care le-a încetat suspendarea.

Studenții și elevii din instituțiile de învățământ care aparțin 
de M.A.I. nu mai au o uniformă de clasă, ca înainte, acum fi ind 
stabilite doar două categorii de uniforme, respectiv cea de oraș și 
cea de instruire.

Cristina MINCU

Polițiștii vor primi uniforme în loc de drepturile 
de echipament în bani

Dosar penal pentru un bărbat din 
Corbeni, prins fără permis
În ultimele zile, po-

liţiştii din cadrul Servici-
ului Rutier Argeş şi cei de 
la structurile rutiere mu-
nicipale şi orăşeneşti au 
continuat acţiunile pentru 
prevenirea evenimentelor 
rutiere, precum şi pentru 
conştientizarea de către 
șoferi a riscurilor la care se 
expun prin nerespectarea regulilor de circulaţie.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate peste 150 de amen-
zi, în valoare totală de peste 36.000 de lei. Totodată au fost reținute, în 
vederea suspendării dreptului de circulație, 12 permise de conducere și au 
fost retrase 5 certifi cate de înmatriculare.

De asemenea, în ziua de 28 martie, oamenii legii din cadrul Biroului 
Rutier Curtea de Argeș au depistat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din 
comuna Corbeni, care conducea un autoturism pe B-dul Basarabilor din 
municipiul nostru, având dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar conform art. 335 din Codul Penal, iar 
verifi cările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapte-
le au fost săvârșite. „Recomandăm tuturor șoferilor să circule preventiv, 
adaptând permanent viteza la condițiile meteo și cele rutiere, în special 
în condiții de carosabil umed sau vizibilitate îngreunată”, au anunțat po-
lițiștii argeșeni.

MALVINA BÎRSAN

Mesaje RO-Alert pentru stoparea 
incendiilor 
ISU Argeș a transmis, 

la începutul acestei săptă-
mâni, un mesaj RO-Alert 
în încercarea de a stopa 
incendiile de vegetaţie 
uscată. Acestea au fost cu 
zecile, în ultimele zile, ju-
dețul nostru afl ându-se sub 
asediul fl ăcărilor. „Stop 
incendiilor de vegetație 
uscată! Fiți responsabili! În luna martie acestea au afectat peste 950 ha 
doar în județul nostru, provocând rănirea a 52 de persoane și mari pagube 
materiale. Incendierea terenurilor este interzisă și se pedepsește conform 
legislației în vigoare cu  neacordarea subvențiilor APIA şi cu amendă”, 
s-a precizat în mesajul transmis de ISU Argeș.

MALVINA BÎRSAN

Câți soldați are Armata Română? 
Războiul din Ucraina 

a generat un val de îngrijo-
rări și în România. În acest 
sens, ministrul Apărării, 
Vasile Dîncu, a venit cu 
noi informații. El a vorbit 
despre armata țării noastre, 
dar și despre numărul sol-
daților care ar putea lupta 
în caz de război.

Ministrul Apărării a spus că armata României este una dintre cele 
mai importante din întreaga Europă. Potrivit acestuia, are peste 70.000 
de militari profesioniști, la care se adaugă și rezerviștii. „Sunt date publi-
ce. Armata României este o armată profesionistă. Există o transparenţă 
NATO destul de importantă în acest sens. Sigur că aici se adaugă şi re-
zervişti, dar şi alte forme, însă acestea nu intră în armata regulată. Armata 
regulată, a noastră, este în jur de 70.000, una din cele mai importante din 
Europa. Sunt unele ţări care au încercat şi au vorbit despre suplimentarea 
numărului de militari. Deocamdată, noi lucrăm în altă zonă, pregătirea 
din ce în ce mai bună a resursei umane din armată, la nivel de experţi, de 
expertiză. De asemenea, vrem să mărim retenţia în cadrul resursei uma-
ne”, a spus Dîncu.

MALVINA BÎRSAN

Vouchere sociale pentru românii 
vulnerabili
După explozia preţu-

rilor la alimente şi la 
combustibili, statul vrea 
acum să-i ajute pe româ-
nii vulnerabili. Persoanele 
cu venituri mici ar urma 
să primească vouchere so-
ciale cu care să-şi cumpere 
alimentele de bază. Vorbim 
despre peste trei milioane 
şi jumătate de persoane 
care se vor bucura de aces-
te tichete sociale. În plus, 
surse guvernamentale au 
declarat că şi elevii care benefi ciază de burse sociale ar putea să prime-
ască vouchere lunare, timp de 7 luni. Mai exact, între aprilie – iunie şi 
septembrie – decembrie 2022, 156.000 de elevi vor fi  sprijiniți lunar cu 
tichete de 30 de euro pentru alimente, haine şi rechizite.

MALVINA BÎRSAN

Cimitirul ascunde o mulțime de povești triste, dar de departe cea 
mai cutremurătoare are în prim plan familia lui Constantin Poroine-
anu, un mare fi lantrop de la începutul secolului trecut și unul din cei 
mai cunoscuți moșieri din țară.

O sculptură semnată de italianul Rafaello Romanelli are în spate 
o dramă demnă de grecii antici. Acesta este autorul a peste 300 de 
lucrări plastice, iar 40 dintre acestea se afl ă în țara noastră. Constantin 
Poroineanu a fost cel care a dorit la cripta familiei sale monumentul 
care-i reprezintă pe cei doi frați, Constantin și Eufrosina. Sora moși-
erului pe nume Eufrosina a murit la o vârstă fragedă, dar a fost foarte 
iubită de fratele său. Astfel, sculptorul Romanelli a descris durerea 
lui Constantin, care apare îngenunchiat lângă cadavru, doborât de 
suferință. Totuși, ce avea să trăiască Constantin Poroineanu la 6 ani 
de la moartea surorii avea să fi e mult mai dureros și avea să-i aducă 
sfârșitul.

Pentru a înțelege contextul, trebuie să ne întoarcem în timp, la ju-
mătatea anilor 1800. Constantin Poroineanu, moșier din sudul Româ-
niei, și-a făcut studiile la Paris. Acolo s-a îndrăgostit de o pariziancă, 
deși în țară era căsătorit și avea un băiat. Din iubirea lor s-a născut o 
fată, dar Poroineanu nu a afl at că femeia a rămas însărcinată și, astfel, 
moșierul a revenit în țară, la familia sa.

Odată ajuns pe meleagurile natale, Con-
stantin Poroineanu și-a continuat viața și a avut 
grijă să-i ofere lui Sergiu Poroineanu, fi ul său, o 
educație aleasă. Când a venit vremea, tânărul a plecat tot în Franța, la 
studii, călcând astfel pe urmele tatălui său.

„La Paris fi ul lui Constantin Poroineanu se îndrăgosteşte şi el de 
o studentă pariziancă ce fusese crescută doar de mamă, tatăl părăsin-
du-i dinainte de naşterea ei. De data aceasta, cei doi tineri se căsăto-
resc la Paris şi, ulterior, fi ul o aduce pe proaspăta lui soţie acasă, în 
România, pentru a-i cunoaşte părinţii”, potrivit Danei Roxana Nicula, 
director al Muzeului Romanaţiului din Caracal.

Doica băiatului şi-ar fi  dat însă seama, punând cap la cap anumite 
detalii - printre care poveştile lor de viaţă, trăsăturile fi zice şi de com-
portament etc. - că fi ul şi nora lui Constantin Poroineanu erau, de fapt 
- fraţi, fata fi ind nimeni alta decât fi ica lui Constantin Poroineanu din 
aventura sa de pe vremea când el fusese student la Paris.

Cei doi tineri nu au putut suporta şocul veştii și în toamna anului 
1908 au decis să-și pună capăt zilelor. Mai întâi, Sergiu a împuşcat-o 
pe soţia sa, care se dovedise a fi  sora lui, iar, apoi, s-a împuşcat şi el.

Distrus de moarte surorii și de povestea tragică a copiilor lui, 
Constantin Poroineanu cedează la rândul lui și, la câteva zile distanță, 
își face testamentul și se spânzură. Avea numai 65 de ani.

Cei trei sunt înhumați în Cimitirul Bellu. Există voci care susțin 
că tânăra sculptată pe monument nu ar fi  sora Eufrosina, ci fi ica lui 
Poroineanu de existența căreia ar fi  afl at mult prea târziu. Indiferent 
de identitatea femeii sculptate, povestea trista a familiei Poroineanu a 
facut înconjurul continentului.

Întrucât nu avea alți copii, Constantin Poroineanu a lăsat moşte-
nire oraşului Caracal toată averea sa impresionantă (3.100.000 lei, din 
care 2.150.000 avere imobiliară, restul – pământuri). În testamentul 
lăsat de moșier este menţionat ca, în fi ecare an, Primăria din Caracal 
să îi facă o colivă de sărbătoarea sfi inţilor Constantin şi Elena. Din 
păcate, administrația locală nu a respectat această clauză...

Cea mai tristă poveste din Cimitirul 
BelluIvan cel Groaznic?
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Renate Weber le-a transmis membrilor Comisiei de anchetă privind 
abuzurile asupra minorilor că legislaţia în domeniu ar trebui schimbată, 
în sensul stabilirii cu claritate a vârstei până la care orice act sexual cu un 
minor este o faptă ce poate fi  califi cată drept viol.

„Din punct de vedere legislativ, considerăm aceste situaţii ca fi ind 
violuri. Nu trebuie să mai majoraţi pedepsele, trebuie să califi căm exact 
cum este un asemenea comportament. Pentru că violul presupune con-

strângere şi asta trebuie să înţelegem – constrângerea este şi psihologică 
prin astfel de ademeniri cu mijloace de subzistenţă, până la urmă”, a su-
sţinut Weber.

Potrivit Avocatului Poporului, în fi ecare săptămână, sunt semnalate 
în jur de 15 cazuri de abuzuri, inclusiv sexuale asupra minorilor, care se 
petrec, cele mai multe dintre ele, în comunităţile în care se afl ă aceştia şi 
în familie.

„Din centrele instituţiilor de stat nu au fost prea multe, cred că au fost 
în jur de 10, dar discutăm de zeci de cazuri de abuzuri, inclusiv abuzuri 
sexuale groaznice care se petrec în familie, în comunităţile în care se afl ă 
copiii. Numărul acestora s-a înmulţit îngrijorător, probabil, şi ca urmare a 
faptului că în pandemie copiii au stat izolaţi, nu au mai mers la şcoală, nu 
au putut să scape de cei care le erau cu adevărat călăi. Sunt foarte multe 
astfel de situaţii şi noi, în acest moment, încercăm că convingem şi Par-
chetele, dar şi instanţele de judecată că ori de câte ori este vorba despre un 
copil cu vârste foarte fragede – 8, 9, 10 ani – să nu mai considere aceste 
cazuri ca fi ind acte sexuale cu un minor, care ar presupune consimţămân-
tul acestora, ci să le califi ce drept violuri şi să le trateze ca atare. Cred că 
este important acest lucru, pentru că dacă mergem pe ideea că un copil de 
10 – 11 ani îşi poate da consimţământul pentru un act sexual cu un adult 
de 60, de 30 sau de 40 de ani, cred că distorsionăm ceea ce înseamnă 
protecţia copilului”, a explicat Weber.

Cristina MINCU

Avocatul Poporului vrea 
modifi carea legislației 
privind abuzurile sexuale 
împotriva copiilor

Un nou proiect de lege votat de deputați, în Camera Deputaților 
prevede că romii care aparţin grupurilor sociale marginalizate pot fi  in-
spectori şi mediatori şcolari.

Propunerea legislativă a fost votată cu 233 de voturi „pentru”, 3 
voturi „împotrivă” şi 61 de abţineri. Dacă va fi  votată, legea ar urma să 
intre în vigoare începând cu anul şcolar 2022-2023.

Mai exact, proiectul prevede reglementarea, modifi carea şi comple-
tarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 în sensul includerii în structura 
inspectoratelor şcolare a unor inspectori proveniţi din grupurile margi-
nalizate din punct de vedere social – romi, precum şi al stabilirii unor 

condiţii specifi ce pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în comu-
nităţile cu populaţie majoritară de etnie romă, prin excepţie de la regle-
mentările general, scrie știripesurse.ro.

În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori pentru 
problemele copiilor şi tinerilor proveniţi din medii socio-economice de-
zavantajate şi/sau din grupuri marginalizate din punct de vedere social 
– romi. Inspectorii şcolari pentru copii şi tinerii proveniţi din grupuri 
marginalizate din punct de vedere social – romi sunt numiţi respectând 
procedurile legale în vigoare, cu consultarea grupului parlamentar al mi-
norităţilor naţionale”, prevede un amendament care aparţine deputatului 

minorităţilor naţionale Cătălin Manea.

Potrivit proiectului, pentru funcţia de mediator şcolar, una dintre 
condiţiile necesare este absolvirea cu diplomă de licenţă cu specializa-
rea asistenţă socială sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceu-
lui pedagogic, specializarea mediator şcolar, ori absolvirea cu diplomă 
de bacalaureat a oricărui alt profi l liceal, urmată de un curs de formare 
profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Se face excepţie de la această prevedere, pentru funcţia de mediator 
şcolar, „în comunităţile cu populaţie majoritară de etnie romă unde nu 

există mediator şcolar care să îndeplinească condiţiile de studii 
prevăzute de lege – absolvirea minim a clasei a XII-a/XIII-a, 
fără diplomă de bacalaureat, urmată de un curs de formare pro-
fesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Minis-

terul Educaţiei”, prevede un amendament iniţiat tot de Cătălin 
Manea.

De asemenea, aceasta a mai precizat că ”proiectul de lege 
reprezintă un pas extrem de important pentru copiii şi tinerii care 
provin din medii socio-economice defavorizate din România. 
Aşa cum ştim cu toţii, potrivit art. 32 din Constituţia Românei, 
dreptul la învăţătură este un drept constituţional, este un drept 
garantat de Legea fundamentală a ţării şi care trebuie exercitat 
de către toţi copiii, indiferent de apartenenţa lor socială sau etni-
că”, a mai declarat inițiatorul.

Cristina MINCU

Romii vor putea fi  inspectori sau mediatori școlariRomii vor putea fi  inspectori sau mediatori școlari

Potrivit legii în vigoare, familiile cu venituri nete lunare mai mici 
de 1.386 lei pe fi ecare membru sau persoanele singure care realizează 
venituri nete lunare până la 2.053 lei pot solicita ajutorul pentru în-
călzirea locuinței și suplimentul pentru consumul de gaze naturale și 
energie electrică 

Pentru sezonul rece (noiembrie 2021-martie 2022), la Direcția de 
Asistență Socială Curtea de Argeș (director, Mariana Moise) au fost 
depuse, înregistrate și soluționate 550 de cereri și declarații pe pro-
pria răspundere prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locu-
inței cu gaze naturale; 550 de cereri pentru acordarea suplimentului 
pentru consumul de gaze naturale; 31 de solicitări pentru acordarea 
ajutorului la încălzirea locuinței cu energie electrică; 433 de solici-
tări pentru acordare supliment pentru consumul de energie electrică.
În acest context, au fost emise 2.750 de dispoziții de acordare sub-
venție gaze naturale, 2.750 de dispoziții de acordare supliment pentru 
consumul de gaze naturale; 155 de dispoziții pentru acordare subvenție 
de energie electrică; 2.165 de dispoziții pentru acordare supliment de 
consum de energie electrică.

Pentru persoanele care au solicitat acordare subvenției la încăl-
zirea cu energie electrică, în termen de 15 zile de la primirea, verifi -
carea și înregistrarea cererii, au fost efectuate 31 de anchete sociale 
la domiciliul acestora pentru a se vedea sursă de încălzire. Amintim 

că, potrivit art.33, alin. 7 din legea 226/2021, în vederea urmăririi 
respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru încăl-
zire și a suplimentului pentru energie, primarii dispun efectuarea de 
anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
În acest context, în decursul lunii aprilie a acestui an, toate persoa-
nele care au solicitat acordare de subvenție de gaze naturale, energie 
electrică, încălzire cu combustibil solid și supliment de energie (gaze 
naturale, energie electrică, combustibil solid) vor fi  verifi cate la domi-
ciliu prin efectuarea de anchete sociale. În total, la nivel de municipiu, 
nu mai puțin de 700 de astfel de proceduri se vor derula luna această.

Conducerea ne-a informat că, în luna martie, la D.A.S. s-au depus 
25 de dosare pentru alocație de stat, 17 pentru indemnizație de creștere 
copil și 12 pentru stimulent de inserție. „În prezent, sunt în plată 50 
de dosare de alocație pentru susținerea familiei, dintre care 3 au fost 
primite în cursul acestei luni. În ceea ce privește reevaluarea trimes-
trială, tot în martie, la 10 familii benefi ciare de alocații pentru susținere 
s-au efectuat anchetele sociale necesare. Pe partea de ajutor social, 40 
de familii și persoane singure se afl ă în plată. De la începutul lunii 
curente, s-au efectuat 15 anchete sociale la domiciliul benefi ciarilor. 
De asemenea, pentru o familie a fost încetată plata pentru neefectuarea 
orelor de muncă în folosul comunității!”, ne-a detaliat Mariana Moise.

În conformitate cu Legea nr. 225/2021, pentru modifi carea și 
completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șo-
maj și stimularea ocupării forței de muncă, s-a întocmit dispoziție cu 
privire la modifi carea cuantumului ajutorului social, motivul fi ind ac-
tualizarea, începând cu 01.03.2022, a indicatorului social de referință. 
În aceste condiții, au fost întocmite 40 de fi șe de calcul pentru toate 
familiile și persoanele existente în plată care poartă viza de control 
fi nanciar preventiv.

Cristina MINCU

Direcția de Asistență Socială a emis peste 
2.500 de dispoziții pentru ajutor de încălzire 
și supliment de energie!
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În ultimele zile au fost înregistra-
te peste 4.200 de cazuri noi de infecta-
re cu coronavirus, iar 44 de pacienți au 
murit. De asemenea, 398 de persoane 
sunt internate la ATI. Astfel, 533 din-
tre cazurile noi sunt ale unor pacienți 
reinfectați, testați pozitiv la o perioadă 
mai mare de 90 de zile după prima 
infectare.

Distinct de cazurile nou confi r-
mate, în urma retestării pacienților 
care erau deja pozitivi, 366 au fost 
reconfi rmate pozitiv. În unitățile sani-
tare de profi l, numărul celor internați 
în secții cu Covid-19 este de 2.702 cu 
145 mai puțin față de zilele anterioare. De ase-
menea, la ATI sunt 398 persoane, cu 2 mai puțin. 
Dintre cei 398 pacienți internați la terapie inten-
sivă, 346 sunt nevaccinați.

Din totalul acestora, 183 sunt minori. Nu 
există niciun minor internat la ATI. În intervalul 

28.03.2022 (10.00) – 29.03.2022 (10.00) au fost 
raportate de către INSP 45 decese (29 bărbați și 
16 femei). Dintre acestea, 1 a fost la categoria de 
vârstă 40-49 de ani, 4 la 50-59 de ani, 12 la 60-69 
de ani, 13 la 70-79 de ani și 15 la peste 80 de ani. 
Din totalul celor decedați, 31 au fost nevaccinați 
și 14 vaccinați. 

Malvina BÎRSAN

Peste 4.000 de cazuri Covid-19 au fost Peste 4.000 de cazuri Covid-19 au fost 
depistate recentdepistate recent

Denumită și BA.2, a devenit do-
minantă la nivel global în urma ridică-
rii simultană a restricţiilor în mai mul-
te țări. BA.2 reprezintă acum aproape 
86% din toate cazurile, potrivit Orga-
nizației Mondiale a Sănătății.

Ca şi în cazul celorlalte variante 
Omicron, vaccinurile sunt mai puțin 
efi ciente împotriva BA.2 decât împo-
triva variantelor anterioare, cum ar fi  
Alpha sau tulpina originală de corona-
virus, iar protecţia scade în timp. Cu 
toate acestea, conform datelor Age-
nţiei de Securitate Sanitară din Marea 
Britanie, protecția este restabilită de 
o doză booster, în special pentru pre-
venirea spitalizării și a decesului.

O preocupare cheie cu privire la această subvariantă 
este reinfectarea persoanelor care au avut deja BA.1, în 
special pentru că o serie de țări păreau să se confrunte cu 
„vârfuri duble” ale ratelor de infectare surprinzător de 
apropiate. Indiferent de cauza răspândirii repide a BA.2, 

oamenii de ştiinţă sunt de părere că este un memento 
pentru faptul că virusul continuă să provoace daune, în 
special în rândul celor nevaccinați, subvaccinați și vul-
nerabili. „Rămâne o problemă uriașă de sănătate publi-
că”, a declarat Mark Woolhouse, epidemiolog la Univer-
sitatea din Edinburgh.

Malvina BÎRSAN

Varianta invizibilă a Omicron, tot mai 
contagioasă

Comisia Europeană a anunţat că certifi catele de 
vaccinare împotriva Sars-CoV-2 ale minorilor nu vor 
expira după trecerea a 270 de zile de la administrarea 
seriei de imunizare primară.

Noile norme îi scutesc pe minori de la perioada 
standard de acceptare de 270 de zile. Deşi, în urma unei 
recomandări din partea EMA, a fost autorizat rapelul 
începând cu vârsta de 12 ani, nu toate statele membre 
recomandă în prezent administrarea dozei de rapel 
minorilor. „Unul dintre cele mai mari 
avantaje ale certifi catului digital al UE 
privind Sars-CoV-2 este fl exibilitatea 
cu care se adaptează la noile circumsta-
nţe. În urma discuţiilor cu experţi din 
domeniul sănătăţii publice din statele 
membre, am decis că certifi catele de 
vaccinare ale minorilor nu ar trebui să 
expire. Atunci când călătoresc, ei vor 
putea continua să utilizeze documentul 
primit după seria de imunizare prima-
ră”, a declarat comisarul european pen-
tru justiţie, Didier Reynders.

La rândul său, comisarul pentru 
sănătate şi siguranţă alimentară, Stel-
la Kyriakides, a afi rmat: „Pandemia 
nu a dispărut, iar vaccinarea rămâne 
o măsură vitală. Mesajul nostru nu 
s-a schimbat: vaccinaţi-vă, inclusiv cu 
dozele de rapel cât mai curând posibil. 

Vaccinarea salvează vieţi şi este esenţială pentru noi 
toţi”.

Excepţia pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani se 
va pune în aplicare în etapa de verifi care, prin adaptarea 
aplicaţiilor mobile utilizate pentru verifi carea certifi ca-
telor digitale ale UE privind Covid-19. Până la 6 aprilie 
2022, statele membre trebuie să efectueze adaptările 
tehnice necesare pentru aplicarea acestei derogări.

Malvina BÎRSAN

Schimbări în cazul certifi catelor 
Sars-Cov-2 ale minorilor 

Ministrul Sănătăţii a afi rmat că activitatea în 
spitalele pentru cazurile de Sars-CoV-2 va reveni 
la normal în mod progresiv, până la data de 30 
septembrie. Există în acest sens o ordonanţă de 
urgenţă, în curs de avizare. „Este o ordonanţă în 
procedură de avizare, urmată de acte normative 
pe care le va elabora Ministerul Sănătăţii. Toate 
aceste spitale vor putea să consulte toate tipurile 
de pacienţi. Sigur, va exista o zonă pentru pa-
cienţii infectaţi cu noul coronavirus, dar ideea 

noastră este ca măcar până la 30 septembrie să 
putem să revenim progresiv la activitate norma-
lă. Din cauza asta vom asigura fi nanţare în mod 
similar la nivelul cheltuielilor efectuate până la 
30 septembrie, după care se va trece la fi nanţarea 
clasică. Lăsăm o perioadă de 6 luni ca să poată 
să existe o reluare a activităţii graduală pentru că 
nu se poate face dintr-o dată”, a explicat Rafi la.

Malvina BÎRSAN

Rafi la: „Până în 30 septembrie, Rafi la: „Până în 30 septembrie, 
spitalele Covid vor reveni la normal”spitalele Covid vor reveni la normal”
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LA DOI SACI - bine LA DOI SACI - bine faci!faci!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operatorul exclusiv 
FINANCIAR URBAN 
anunţă toţi utilizat-
orii serviciului de 

salubritate persoane 
fi zice şi juridice din 

municipiul  Curtea de 
Argeş şi persoanele 

juridice din comunele 
limitrofe - Albeşti, 

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

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

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

contracte individuale 
de prestare serviciu 

de salubritate. Pentru 
încheierea contracte-

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, situat pe strada Banu Mărăcine 
din Curtea de Argeş. Relaţii la telefon: 
0727.460.144
Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, situat în zona 
Posada, aproape de şcoală şi piaţă. Se 
închiriază pentru o perioadă îndelun-
gată. Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 3 camere 
sau casă în zona străzii Albeşti, din 
cartierul de nord al municipiului Curtea de 
Argeş. Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament cu 4 
camere situat în zonă centrală din Curtea 
de Argeş (Bulevardul Basarabilor), com-
plet echipat, dispunând de C.T. proprie. Se 
preferă familie sau cuplu serios! Informaţii 

suplimentare la nr. de tel. 0745034300. 
(Ab). 
Ofer spre închiriere apartament cu 4 
camere, mobilat şi utilat, situat într-un 
bloc de pe strada Episcop Nichita, din Cur-
tea de Argeş, la preţul de 250 euro/lunar. 
Informaţii la nr. de tel. 0745506484. (Ab). 

DIVERSE

 Vând bicicletă PEGAS nouă, nefolosită, cu 
40% reducere faţă de preţul pieţii (600 de 
lei în loc de 1.000 de lei). Relaţii la tel. nr. 
0248/726.283. (Ab.).

PIERDERI

S.C. DECORI ART ITALIA SRL., cu sediul 
în com. Corbeni, sat Corbeni, nr. 81, jud. Argeș, 
declară pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGIS-
TRARE ÎN SCOPURI DE TVA. Se declară nul.

Societate comercială din Curtea de Argeș, 
zona Confarg, angajează 

muncitori califi cați/necalifi cați, pentru brode-
rie. Se oferă salarizare motivantă și condiții bune 
de lucru. (8 ore/zi, 5zile/săptămână). Constituie 

avantaj experiența în domeniul croitoriei. 
Relații la telefon: 0724.210.711. 

(ch. 009486/14.02.2022)

ANUNŢ DE INFORMARE
ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNELOR 

VLĂDEŞTI ŞI PIETROŞANI
S. C. Financiar Urban S.R.L. informează 

locuitorii acestor două comune că, începând 
cu 01.02.2021, noul program săptămânal de 
colectare a deşeurilor menajere în amestec 
este în ziua de JOI- pentru comuna Vlădeşti, 
respectiv VINERI- pentru comuna Pietroşani.

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

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

ARGES EXPRES

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

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

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

Director general, Claudia Mihăilescu

ARGEȘ EXPRES - cotidianul omului 
informat, care valorează cât doi!

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

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

Anunț public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu

CIOLAN ION ADRIAN și CIOLAN LARISA GABRIELA anunță publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proi-
ectul: „Construire locuință P+E și împrejmuire proprietate”, propus a fi  
amplasat în comuna Muşăteşti, sat Robaia, punct „Robaia Centru Pod”, județul 
Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorității com-
petente pentru protecția mediului Argeș, str. Egalității, nr. 50A, Piteşti, jud. Argeș, 
tel. 0248.213.099; fax. 0248.213.200, e-mail: offi ce@apmag.anpm.ro și la titularul 
proiectului CIOLAN ION ADRIAN - Primăria Muşătești în zilele de luni - vineri, 
între orele 08.00 - 16.30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru 
protecţia mediului Argeş.
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Zilele trecute, Sala „Alexandru Ioan 

Cuza” de la Palatul Parlamentului a găzduit 
Congresul extraordinar al AUR. La reuni-
une au participat 867 de delegaţi cu drept 
de vot, din toate fi lialele judeţene şi de peste 
hotare. Delegaţii l-au ales pe George Simion 
ca preşedinte al partidului. Au fost înregis-
trate 784 de voturi în favoarea moţiunii sale, 
„România bogată: creştină şi democrată”. 
Participanţii la Congresul AUR au decis în 
privinţa alegerii prin vot deschis de către 
toţi românii, „pe model occidental”, a can-
didatului formaţiunii la alegerile prezide-
nţiale din 2024, a anunţat liderul partidului, 
George Simion. El a arătat că acest vot în 
privinţa candidatului AUR la prezidenţiale 
va avea loc în luna mai 2023, iar cei care se 
pot înscrie în cursă pot fi  şi din afara par-
tidului. A adăugat că este foarte important 
ca pentru această candidatură să fi e aleasă 
persoana „cu cea mai mare aplecare la ne-
voile românilor şi cu cele mai mari şanse în 
al doilea tur de scrutin”.

La acest congres, Mircia Chelaru, deputat 
din partea AUR, ales în Circumscripţia 3 Ar-
geş, a susținut un discurs memorabil, aplaudat 
la scenă deschisă de întreaga asistență, pe care-l 
redăm în cele ce urmează. 

„Încerc să vă văd pe toți. Reușesc, și tare-mi 
bucurați sufl etul când văd atâta lume frumoasă, 
inteligentă și foarte pregătită pentru a înțelege 

de ce suntem noi aici. Dragii 
mei, încerc de fi ecare dată 
să încep cu aceeași frază pe 
care dumneavoastră ați mai 
auzit-o, dar dați-mi voie să o 
repet și să fi e ca un slogan 
de sufl et când începem orice 
discurs: Te salut, popor ro-
mân, oriunde ai fi  în această 
lume, sărut-mâna patrie ro-
mână, mai ales astăzi, când 
ești pregătită de sărbătoare, 
să-ți primești fi ica rătăcită în 
bejenie prin alte părți, Basa-
rabia! Basarabia nu e o noți-
une, nu e un nume, Basara-
bia este sufl et viu și trup viu, 
trup din trupul țării mamă. 
Iar România nu este doar o 
expresie, ci este tocmai voia 
lui Dumnezeu de a fi  așezat 
aici dintotdeauna, de aceea, oameni buni, sun-
tem popor de AUR. Chiar dacă unii ne tratează 
în subsidiar, și o să ajungem și acolo... 

George, cuvântul ăsta-i pentru tine. Dacă 
ești aici, și pentru tine, dragul meu Claudiu, 
probabil c-ați rămas conectați cu neuronul ac-
tiv la ceea ce urma să spun sau ați intrat cumva 
într-un mod mișelesc în computerul meu. Dragi 
conaționali, frați de credință și neam, de ce nu 
și camarazi, pentru că ceea ce urmează va fi  o 
luptă, iar camaraderia e mai presus de senti-

mentele, de protecție personală 
sau de conservare. 

Țara a ajuns la ananghie. 
Țara nu mai poate respira. Nu 
din cauza Covidului. O con-
spirație a solidarității criminale 
transdoctrinară, transpartinică, 
transetnică, transfrontalieră, 
transmorală... era să spun și tran-
sgenă... s-a însinuat în fi ecare 
celulă vitală a societății, a falsifi -
cat codul de valori și a produs un 
mutant comportamental perfi d, 
extravagant, bazat pe puterea 
banului, pe risipirea clipelor de 
viață și abandonarea spiritului 
creator de minuni al acestui po-
por. Iată de ce este nevoie de fi e-
care picătură de român, adunată 
în marele degetar al patriei. Pen-
tru o îndumnezeită resurecție 
națională. Asta trebuie să facem, 
de aceea suntem aici și acum. 
Prezența în spațiul social politic 
a Alianței pentru Unirea Româ-
nilor reprezintă izbânda națiunii 
și credinței noastre în valorile 
fundamentale ale acestui popor 
statornic, cu virtuți incontestabi-
le, dar urgisit de netrebnicia ne-
dreptăților și a multor nerușinări 
publice. Alianța nu este doar re-
zultatul unui act de voință a unui 

grup de patrioți rămași aproape rătăciți în fi de-
litate și deplină loialitate cauzei naționale, cât 
mai degrabă o manifestare inexorabilă, dincolo 
de voințele noastre, pentru că e lucrare dumne-
zeiască. Acest lucru trebuia să se înfăptuiască 
și s-a realizat, căci țara a cerut-o. Dacă ne de-
clarăm apărători ai națiunii române, dragii mei, 
atunci trebuie să ne câștigăm meritul de a vorbi 
în numele acestei națiuni. Lupta noastră va fi  
de aici încolo o jertfă continuă, de aceea m-am 
adresat cu apelativul camarazi. Ori acest lucru 
nu se poate face decât prin sacrifi ciu asumat și 
preluarea răspunderilor în folosul obștei și nici-
decum de clanuri politice și cunoscute de gru-
puri de strânsură, racolate pe interese minore și 
deloc folositoare națiunii. Țara, după cum sim-
țiți voi toți, a căzut în totală devălmășie, peste 
tot doar spaimă și batjocură. Spun toate astea ca 
să înțelegem încă o dată de ce e nevoie de noi. 
Este nevoie de o defi nitivă și irevocabilă des-
prindere de mentalul reacționar al unui trecut, 
al eșecului continuu, peste tot pe ultimul loc. 
Și care ne-a risipit și ne mai risipește și astăzi 
puterea și energia națiunii. Trebuie să ne pro-
ducem propriul destin național într-o Europă a 
națiunilor, a națiunilor unite, demne și solidare, 
capabile de a garanta existența și pacea cetă-
țenilor. Iată ce se întâmplă lângă noi. Această 
șansă nu poate sta sub semnul unei opțiuni, ci 

a unei obligații de conștiință față de viitorul în-
tregii românități. Înțelegeți: întregii românități! 
Tocmai de aceea ne revine obligația de a genera 
o altă societate, clădită pe legea cea dreaptă, pe 
buna rânduială și ordinea instituțională. Toate 
fundamentate pe respectul de sine și demnita-
te națională. Este menirea noastră de sfi nțenie 
pentru a întemeia o Românie a zilei de mâine, 
nu una retardată mereu cu decizii pentru trecut. 
O Românie eliberată de refl exele retardate ale 
unei societăți deformate, plină de metastaze ale 
implanturilor străine. Este obligația generației 
prezentului de a lăsa drept moștenire copiilor 
noștri o țară a bucuriei. Am uitat să ne bucurăm. 
A binelui regăsit, a dragostei de viață, a iubirii 
de semeni, și nicidecum ceea ce este acum, un 

maidan de la periferia Euro-
pei, ori o mahala a celora în 
tranzit pe la putere. Au mu-
tat mahalaua în centru. 

Vom reuși numai și nu-
mai dacă societatea pe care 
o simțim toți cum este, prin 
jertfa noastră, o s-o aducem 
în fi reasca sa moralitate co-
lectivă. Numai dacă vom fi  
capabili să recuperăm sever, 
fi e și cu titlu reparatoriu bo-
găția hoțită a nației... Trebu-
ie să reîmproprietărim na-
țiunea română cu propria-i 
bogăție hoțită, urgisită și 
aruncată de peste 30 de ani 
în afara granițelor. Asta se 
va întâmpla numai dacă noi 
înșine vom refuza compro-
misul și vom avea tăria să 

respingem orice fărădelege. Din această per-
spectivă - așa-mi place mie să-i spun - Alian-
ța Românității nu va rămâne doar un recipient 
de speranțe și promisiuni! Noi vom deveni o 
certitudine a împlinirilor atât de mult așteptate. 
Un adevărat producător de soluții reale pentru o 
Românie reală, pentru o națiune vie, adevărată 
și frumos trăitoare. Oameni buni, noi suntem 
soluția! Pentru noi - și vă asimilez pe toți em-
patic - valorile națiunii nu pot fi  nici subiect, 
nici obiect de negociere. Iar atunci când acestea 
ne sunt amenințate, așa cum se întâmplă astăzi, 
nu vom avea nici toleranță, nici iertare. Nu pu-
tem accepta dislocarea identității și demnității 
noastre prin sfi dări depravate permanente! Nu 
trebuie să admitem surclasarea românității pen-
tru că așa cum a spus Eminescu, <<suntem ro-
mâni și punctum>>. Această vrednică trudă nu 
o poate duce la bun sfârșit decât acela, sau aceia 
care alături de puterea minții își poartă crucea-n 
sufl et. Mulți o au, dar e doar rumeguș. De ace-
ea, frații și surorile mele de credință, neam, tre-
buie să apărăm familia, națiunea, libertatea de 
a fi  noi înșine, pentru a da puterii sensul drep-
tății, iar dreptății sensul izbânzii. Pentru noi nu 
există cuvântul înfrângere, ci doar victorie. Și 
atunci când vom gândi la victorie, vom ajunge 
să schimbăm țara și neamul înspre binele lui, 

cu fața către Dumnezeu. Cu aceste cuvinte, cei 
care sunteți aici, cei care sunteți pretutindeni 
și ne auziți, primiți salutul meu de lângă cei 3 
corifei aleși astăzi, sau chiar 4, de demnitate, 
cu îndemnul cuvenit, de a vă desăvârși lucrarea 
începută spre lauda domniilor voastre și spre 
binele celor care-l așteaptă de atâta vreme. Și 
nu uitați, România este și trebuie să rămână a 
românilor. Cu credința în cauza noastră vă zic: 
Totul pentru țară, nimic pentru sine. La mulți 
ani!”, a transmis deputatul Chelaru, stârnind ro-
pote de aplauze, atât pentru conținutul discur-
sului său, cât și pentru incontestabilele calități 
oratorice.  

Luana ARSENE

Deputatul Chelaru Mircia: „România este și trebuie să rămână 
a românilor. Totul pentru ţară, nimic pentru sine!” 


