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Argeșenii cu vârsta cuprinsă între 50-74 ani pot benefi cia de 
teste gratuite, teste fi t, non invazive, pentru depistarea cancerului 
colorectal. Este vorba despre o campanie care reprezintă un de-
mers complex de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tra-
tament al cancerului colorectal, vizând peste 50.000 de persoane 
din regiunea Muntenia Sud (județele Argeş, Călăraşi, Dȃmboviţa, 
Ialomiţa, Giurgiu, Prahova și Teleorman) provenind în special din 
grupuri vulnerabile. 

Marți, la Centrul Județean de Cul-
tură și Arte Argeș, Fundația „Renaște-
rea”, în parteneriat cu Consiliul Județe-
an Argeș, a lansat proiectul ROCCAS 
II - „Furnizarea serviciilor de sănătate 
din Programele de Prevenție, Depis-
tare Precoce, Diagnostic si Tratament 
Precoce al leziunilor precanceroase, 
colorectale - Regiunea Sud Muntenia”, 
fi nanţat prin Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman.  

La eveniment au fost prezenți me-
dici de renume din cadrul Institutului 
Clinic Fundeni - prof. dr. Mircea Di-
culescu - directorul Centrului de Gas-
troenterologie și Hepatologie Fundeni, 
șef de secție - Institutul de Boli di-
gestive și transplant hepatic; conf. dr. 
Mircea Manuc, dr. Carmen Ungurean 
- de la Institutul Național de Sănătate 
Publică; dr. Mihaela Udrescu - coor-
donator Medici de Familie, dr. Tabita 
Stănoiu - coordonator județean Medici 
de familie; Dragoş Iorga - director exe-
cutiv - OIR POSDRU, București-Ilfov.  

Alături de Mihaela Geoană, preșe-
dintele fondator al Fundației „Renașterea”, s-a afl at președintele 
Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, care a vorbit în deschi-
dere: 

„Suntem onorați că în județul Argeș avem asemenea oaspeți. 
Suntem și noi o mică picătură în ceea ce dumneavoastră vreți să 
întreprindeți în acest domeniu al sănătății. Vrem să sprijinim acest 
proiect generos fi nanțat de Comisia Europeană. Sunt puține mo-
mentele când în județul nostru sunt prezenți asemenea oameni de 
seamă din domeniul sănătății. Obligația noastră, a Consiliului Ju-
dețean, este să dăm o mână de ajutor la ceea ce vreți să întreprin-
deți astăzi, ca un început. Consiliul Județean Argeș, prin reprezen-
tanții săi, va fi  întotdeauna un partener statornic pentru lucrurile 
bune care se pot întâmpla. Să vă dea Dumnezeu gândul cel mai 

bun și să avem cât mai multe vieți salvate! Și să credem că, acolo 
unde există o lucrare a bunului Dumnezeu, există și o lucrare a 
specialiștilor în acest vast domeniu al sănătății”. 

La rândul său, Mihaela Geoană, președinte fondator al Funda-
ției „Renașterea” a declarat: „Sunt foarte impresionată de primirea 
făcută și vreau să mulțumesc autorităților, președintelui Ion Mînzî-
nă și echipei de la Consiliul Județean Argeș condusă de doamna dr. 
Anci Ionescu. Sunt întotdeauna impresionată de calitatea profesi-

onală a medicilor de la Institutul Clinic Fundeni și vreau să mulțu-
mesc echipei conduse de profesorul Cristian Gheorghe, domnilor 
Mircea Diculescu, Mircea Manuc și doamnei Carmen Ungurean 
de la INSP. De 21 de ani, prin Fundația aceasta încercăm să pro-
movăm sănătatea femeii, să schimbăm mentalități, iar acum ne-am 
extins programele pe mai multe paliere din sănătate. Încercăm să 
creștem rata de supraviețuire a pacienților oncologici. Faptul că, 
până acum, în campaniile precedente din Argeș au fost depistate 
17 cazuri de cancer, dintre care 8 au fost în stadii incipiente, asta 
înseamnă că au fost salvate cel puțin opt vieți. Acesta este scopul 
nostru, să salvăm vieți!”

În fi nal, dr. Carmen Ungurean, de la Institutul Național de Să-
nătate Publică, a adăugat: „Toți suntem parteneri în acest proiect. 
Nimic din ceea ce se întâmplă nu ar fi  fost posibil fără acest parte-

neriat extins. Progresele medicale au fost spectaculoase în ultimii 
50 de ani, iar în domeniul oncologiei au fost rezultate remarcabile 
și neașteptate. Am ajuns astăzi să spunem că, în prezent, cancerul 
nu mai este o sentință la moarte. Este o afecțiune care poate fi  
prevenită și chiar tratată. Este o afecțiune care poate fi  privită și cu 
optimism. Aici vorbim despre un cancer despre care se știe de 30 
de ani că poate fi  depistat și poate fi  tratat. Prevenția nu este ieftină 
ca atare, dar este mai ieftină comparativ cu tratarea. Avem datoria 
să lăsăm generațiilor viitoare o povară mai mică a bolii și putem 

face acest lucru prin prevenție și servicii 
curative de calitate!”. 

Campania se desfășoară cu sprijinul 
și prin intermediul medicilor de familie. 
În Argeș sunt afi liați în proiect 15 me-
dici, iar alți 3 se vor implica în perioa-
da următoare. Până în prezent, 3.115 de 
persoane din județ au fost mobilizate și 
înscrise în program, iar dintre acestea, 
2.716 au primit teste FIT. Pentru persoa-
nele cu test pozitiv, adică risc de cancer 
colorectal, Fundația „Renașterea” va 
asigura consilierea pacienților și tran-
sportul gratuit până la Institutul Fundeni 
din București, în vederea efectuării co-
lonoscopiei.

Iată care este lista cu medicii de fa-
milie din Argeș cărora vă puteți înscrie 
pentru efectuarea testelor: dr. Mihai Nis-
tor - Rucăr; dr. Doina Ciulcu - Rucăr; 
dr. Valentina Cazangiu - Dragoslavele; 
dr. Elena Sârbu - Lerești; dr. Magdale-
na Vrânceanu - Câmpulung; dr. Carmen 
Fătu - Mioarele; dr. Carmen Stancu - Po-
enarii de Muscel; dr. Ioana Predoiu - Go-

deni; dr. Gabriel Stanoiu - Godeni; dr. Elena Rădulescu - Berevo-
ești; dr. Mihai Udriște - Săpata; dr. Liliana Călinescu - Căteasca; 
dr. Mihaela Dragnea - Mozăceni; dr. Maria Hreniuc - Slobozia; 
dr. Alexandru Niculescu - Ștefan cel Mare; dr. Natalia Becheanu 
- Pitești; dr. Mihaela Bondoc - Mioveni; dr. Magdalena Marin - 
Curtea de Argeș.

Statistica pentru cancerul colorectal la nivelul jud. Argeș arată 
că în 2019 s-au înregistrat 1.925 de cazuri noi de cancer, distribuite 
astfel: cancer de sân - 183; cancer de colon - 172; cancer bronho-
pulmonar - 140: De asemenea, în 2020 s-au înregistrat 1.152 de 
cazuri noi de cancer: cancer de colon - 184 în creștere (locul 1); 
cancer de sân - 139; cancer bronhopulmonar - 111.

Cristina MINCU

Argeș: Campanie pentru creșterea șanselor la viață ale bolnavilor oncologici!

Reper istoric
5 mai 1949 - Zece ţări din Europa - Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, 
Norvegia, Regatul Unit, Suedia și Țările de Jos - au semnat tratatul de la Londra prin 
care a fost creat Consiliul Europei, o organizație internațională, interguvernamentală și 
regională. Acesta reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte 
state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit 
și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei 
este la Strasbourg.
Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de „Adunarea 
Parlamentară”, alcătuită din parlamentari proveniți din parlamentele naționale, și cealaltă, interguvernamentală, întruchipată de 
„Comitetul Miniștrilor”, alcătuit din miniștrii de externe ai statelor membre. Comitetul Miniștrilor reprezintă organismul de decizie al 
Consiliului Europei. România a deținut președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2005 – mai 2006.

EXPRESia zilei
„Pe niciun câmp de bătălie, oricare ar fi  el, nu există vreo certitudine.” Tom 
Clancy [n. 12 aprilie 1947, Baltimore, Maryland, Statele Unite - d. 1 octombrie 2013, 
Spitalul Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Statele Unite. A fost un scriitor american 
de thrillere, cunoscut pentru povestirile sale detaliate de spionaj și romanele de 
război în timpul și de după războiul rece. Este unul din cei doi autori care au vândut 
peste 2 milioane de exemplare ale primei cărți publicate în anii ‚90 (celălalt autor 
este John Grisham). Romanul lui Clancy din 1989 - „Clear and Present Danger” a 
fost vândut în 1.625.544 exemplare, făcându-l cel mai vândut roman al anilor ‚80. În 
1996, Clancy a co-fondat Red Storm și, de atunci, și-a pus numele în mai multe titluri 
de jocuri de succes ale acesteia. Mai târziu, Red Storm a fost cumpărată de Ubisoft, ce continuă să folosească 
numele lui Clancy.]

Sărbătoarea de Rusalii este cea mai veche sărbătoare creștină îm-
preună cu cea a Paștilor, fi ind prăznuită încă de pe vremea Apostolilor, 
ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare acestei zile. Despre 
Rusalii amintesc și Sf. Apostol Pavel și Sf. Luca. De Rusalii românii 
benefi ciază de două zile libere legale.

Rusaliile (din latina vulgară – în napolitană se folosește „Pasca 
rusata” (Paștele trandafi rilor) iar în aromână „Arusaľi” ), cunoscute și 
drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh / Sfântului Spirit reprezintă 
o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 
de zile după Paști.

La 50 de zile de la Sărbătoarea Paștelui, în fi ecare an, creștinii orto-
docși sărbătoresc Rusaliile. Prima zi de Rusalii pică întotdeauna într-o 
duminică, exact ca și Paștele, iar în cea de-a doua zi de Rusali se săr-
bătorește Sfânta Treime. Anul acesta Rusaliile vor fi  pe 12 și 13 iunie.

Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în 
popor şi Duminica mare, este sărbătoarea anuală a pogorării Sfântului 
Duh peste Sfi nţii Apostoli. Ea cade totdeauna la 10 zile după Înălţare sau 
la 50 de zile dupa Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când 
evreii îşi serbau şi ei praznicul.

Este, totodată, și sărbătoarea întemeierii Bisericii Creştine, fi indcă 
în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufl eţite a Sfântului Apostol Petru, 
s-au convertit la creştinism circa 3.000 de oameni, care au alcătuit cea 
dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

Termenul de Rusalii provine din latinescul „rosalia”, care semnifi că 

sărbătoarea trandafi rilor, dar reprezintă în acelaşi timp şi fetele împăra-
tului Rusalim, despre care se spune că aveau puteri magice şi seduceau 
oamenii.

Potrivit scrierilor Noului Testament (Faptele Apostolilor 2, 1-11) 
acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreiești (Șavuot), la 50 de 
zile de la învierea lui Iisus din Nazaret.

Întrucât Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt într-o legătură nemijloci-
tă, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfi ntei 
Treimi, sărbătoarea Rusaliilor având astfel două zile. Potrivit mărturiilor 

apostolilor, Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi  umplut de 
darurile sale pe aceştia. Pentru început, apostolii au căpătat puterea de 
a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea 
multor oameni afl aţi în Ierusalim, cei 12 au început să facă învăţătura 
Mântuitorului în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau cunoscuţi de mu-
lţi dintre cei prezenţi ca fi ind evrei simpli, în niciun caz preocupaţi de în-
văţarea limbilor străine. Apoi, apostolii au ieşit în toată lumea, săvârşind 
minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor şi aducând la credi-
nţă de la oameni simpli la împăraţi. Începutul a avut loc chiar în acea zi a 
Pogorârii Duhului Sfânt, când, în urma predicii apostolului Petru, 3.000 
de „sufl ete” au crezut în Hristos, alcătuind prima comunitate creştină.

Câte zile libere mai sunt în 2022
Prima și cea de-a două zi de rusalii sunt zile libere legale. Potrivit 

Codului Muncii, zilele libere de Rusalii se acordă în funcție de data la 
care se sărbătorește această sărbătoare în funcție de iecare cult religios 
în parte. Următoarele zile libere vor fi : 1 iunie 2022 (Ziua Copilului) – 
miercuri; 12 și 13 iunie 2022 (Rusaliile) – duminică și luni; 15 august 
2022 (Adormirea Maicii Domnului) – luni (minivacanță de 3 zile); 30 
noiembrie 2022 (Sfântul Andrei) – miercuri; 1 decembrie 2022 (Ziua 
Națională) – joi (posibilitate de 5 zile libere cu punte de o zi liberă -vi-
nerea, dacă aprobă Guvernul); 25 și 26 decembrie 2022 (Crăciunul) – 
duminică și luni (minivacanță de 3 zile).

Cristina MINCU

Când pică Rusaliile și ce zile libere mai avem până la fi nal de an
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FAPT DIVERS

Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare o notă prin 
care anunță că s-a decis extinderea intervalelor atât pentru proba de 
evaluare a competențelor digitale, cât și pentru cea de evaluare a com-
petențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Concret, 
decizia a fost luată după ce s-a constatat că proba scrisă la Limba Ro-
mână de la Evaluarea Națională 2022 coincide cu perioada în care ele-
vii de clasa a XII-a susțin competențele digitale.

Potrivit notei, evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de 
circulație internațională (proba C) se va face între 13 și 16 iunie. Eva-
luarea competențelor digitale – proba D va avea loc în perioada 8-10 
iunie 2022. Inițial, proba competențelor digitale (proba D) era progra-
mată în perioada 9-10 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice 
într-o limbă de circulație internațională (proba C) avea loc între 13 și 
15 iunie.

Comisiile județene de Bacalaureat au solicitat extinderea interva-
lelor pentru desfășurarea probelor de competențe digitale și lingvisti-
ce într-o limbă de circulație internațională, din următoarele motive, 
conform documentului citat anterior: difi cultatea organizării, în mod 
simultan, atât a probei de competențe digitale din cadrul examenului 
de Bacalaureat 2022, cât și a probei scrise la Limba Română pentru 
elevii de clasa a VIII-a, în data de 14 iunie 2022. 

De asemenea, un alt motiv este reprezentat de „difi cultatea întâm-
pinată de unele unități de învățământ liceal în ceea ce privește asigura-
rea infrastructurii necesare desfășurării probei D din cadrul examenu-
lui național de Bacalaureat”.

Malvina BÎRSAN

Modifi cări în privința Evaluării Naționale 
și Bacalaureatului

Tot mai mulți șoferi se aleg cu amenzi 
pe drumurile din județ
În ultimele zile, poliţiştii 

din cadrul Serviciului Rutier 
Argeş şi cei de la structurile 
rutiere municipale şi orăşe-
neşti au continuat acţiunile 
pentru prevenirea evenimen-
telor 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 aproape 221 de 
amenzi, în valoare totală de aproximativ 43.000 de lei. Totodată au fost 
reținute, în vederea suspendării dreptului de circulație, 12 permise de con-
ducere și au fost retrase 8 certifi cate de înmatriculare. „Recomandăm tu-
turor conducătorilor auto să circule preventiv, adaptând permanent viteza 
la condițiile meteo și cele rutiere, în special în condiții de carosabil umed 
sau vizibilitate îngreunată”, au transmis oamenii legii argeșeni.

MALVINA BÎRSAN

Argeșul, în top 10 la numărul de 
chestionare pentru recensământ 
Până în data de 01.05.2022 

au fost completate și transmise 
168.349 chestionare valide de 
recensământ în județul Argeș, 
dintre care 40.619 au fost com-
pletate și transmise de către lo-
cuitori ai municipiului Pitești. 
Județul nostru se situează pe 
locul 8 la nivel național în ce 
privește numărul de chestiona-
re de recensământ valide completate și transmise. Etapa de autorecenzare 
continuă până la data de 15 mai 2022.

Procedura de autorecenzare este extrem de simplă: se completează 
formularul de preînregistrare pe www.recensamantromania.ro și apoi 
chestionarul de recensământ primit pe e-mail. Sunt puncte de autorecen-
zare în fi ecare localitate, unde recenzori pentru autorecenzare asistată pot 
oferi sprijin în completarea chestionarelor. Locația acestora poate fi  afl ată 
accesând site-ul www.recensamantromania.ro.

Avantajele autorecenzării: Completezi oricând, de oriunde sau din 
confortul casei tale; Ușor de completat online; Protecție și siguranță sa-
nitară pentru tine și familia ta; O zi liberă plătită, fi e că lucrezi la stat sau 
la privat.

MALVINA BÎRSAN

Programul lucrărilor la infrastructura 
rutieră din județul Argeș
Consiliul Județean a infor-

mat participanții la trafi cul ru-
tier că, până pe 06.05.2022, va 
efectua, prin Regia Autonomă 
Județeană de Drumuri și terți 
în baza contractului de admi-
nistrare, următoarele activități 
la infrastructura rutieră:   

Tăiere de acostamente pe 
DJ 703 H, localitatea Șuici; 
Reparații asfaltice pe DJ 703 K 
Mărăcineni – Budeasa, km 0+000 – 15+682, localitățile Mărăcineni și 
Budeasa; Reparații asfaltice pe DJ 732 C Malu – Godeni – Capul Piscu-
lui, km 8+700 – 19+010, localitatea Godeni; Reparații asfaltice pe DJ 702 
G Căteasca – Rătești, km 12+423-21+053, localitatea Rătești; Moderni-
zare DJ 508 Căteasca – Furduiești – Teiu – Buta, km 12+400 – 17+217, 
localitățile Teiu și Negrași; Covor bituminos pe DJ 703 Morărești – Cuca 
– Ciomăgești, km 0+000 – 9+720, localitățile Morărești, Cuca; Întreținere 
platformă drum prin reprofi lare pe DJ 703 B, Morărești – Uda, km 1+745 
– 17+753, localitatea Uda; Lucrări de intervenție calamități și refacere 
elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 738 Poienari – Jugur – 
Drăghici – Mihăești, km 15+950, localitatea Mihăești.   

MALVINA BÎRSAN

Au fost înfi ințate peste 11.000 de joburi noi de la ridicarea res-
tricţiilor, cu 153% mai multe față de 2021, cu 262% în plus față de 
2020 și chiar cu 22% peste ultimul an de normalitate, 2019. Din data 
de 9 martie, când au fost eliminate restricțiile Covid-19, angajatorii 
din HoReCa au scos la bătaie zeci de mii de locuri de muncă în ţară 
şi în străinătate. Acest lucru plasează industria ospitalității pe locul 2 

în topul sectoarelor cu cele mai multe oferte de angajare publicate pe 
eJobs în această perioadă. Mai mult, numărul joburilor din HoReCa 
din perioada 9 martie-prezent este cu 153% mai mare faţă de acelaşi 
interval al anului trecut.

Dacă e să comparăm cu 2020 chiar, perioadă care s-a suprapus și 
cu lockdown-ul, creşterea e spectaculoasă: 262%. Cu toate că oferta de 
angajare e una explozivă, candidaţii rămân sceptici față de acest dome-
niu. Numărul aplicărilor înregistrat în perioada 9 martie-prezent este 
în scădere cu 20% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Se observă 
însă o creştere de 11% faţă de ultimul an de normalitate, nonpandemic, 
2019.

„Se resimte un defi cit acut de forţă de muncă în domeniu, ca ur-
mare a instabilităţii acestuia din ultimii ani. O bună parte dintre cei 
care lucrau în acest sector au ales să se orienteze către altele în ultimii 
ani, care au crescut în pandemie sau au fost mai stabile. Cei mai mulți 
candidați care au decis să părăsească HoReCa s-au reorientat către Re-
tail, zona de curierat, livratori sau ride sharing”, a spus Bogdan Badea, 
CEO eJobs Romania, cea mai mare platformă de recrutare din țară.

Malvina BÎRSAN

Industria HoReCa își revine după valurile pandemiei

Anghel Saligny este considerat unul dintre cei mai mari ingineri 
constructori din istorie în ceea ce privește proiectarea și construcția 
podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat. 
Printre realizările sale importante se numără și podul de la Cosmeşti.

Din păcate, această construcție a fost bombardată de Armata Româ-
nă în timpul Primului Război Mondial, pentru a împiedica trecerea peste 
Siret a trupelor germane. Decizia a fost una de ultim moment și a ajutat 
soldații români să facă față atacului german.

Pe lângă acest pod, Generalul Eremia Grigorescu a condus în zilele 
de 29 iulie - 6 august 1917 o memorabilă rezistenţă de înfrângere a tru-
pelor germane vrăjmaşe care ajunseseră până la pod. Urmele celui de-al 
doilea pod se cunosc şi astăzi, sub cel actual, când apele scad.

Conform istoricilor, în anul 1882 inginerul Anghel I. Saligny a proi-
ectat podul de la Cosmești, iar realizarea construcției a durat 3 ani, din 
1885 până în 1888.

Podul a fost proiectat să aibă cale ferată de-
asupra și circulație rutieră sub, iar la vremea res-
pectivă era considerat cel mai frumos pod din Ro-
mânia, datorită elementelor metalice decorative. 
Pentru prima dată, la construcţia acestui pod s-a 
folosit aerul comprimat sub clopot, metodă utili-
zată la podul Rochester din Abnglis de Fleur Saint Dennis în anul 1851.

Podul realizat de Anghel Saligny a fost utilizat timp de aproxima-
tiv 30 de ani, până în data de 2 august 1917, când a fost bombardat 
de Armata Română, pentru a împiedica trecerea peste Siret a trupelor 
germane.

După terminarea confl ictului, pe rămășițele vechiului pod a fost ri-
dicat altul, care a funcționat până în 1924. Ulterior au mai fost realizate 
mici retușuri, însă podul există și astăzi, iar autoritățile române vor să îi 
redea strălucirea de altădată.

De ce a distrus Armata Română podul de la Cosmești?

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou 
apel de proiecte în cadrul Investiției 1 - Promovarea celor 12 rute turis-
tice/culturale, Componenta 11 - Turism și cultură din Planul Naţional 
de Redresare şi Reziliență al României. Astfel, potențialii benefi ciari 
pot depune, într-un interval de 20 de zile, propuneri de obiective care 
să facă parte din cele 12 rute menţionate în Investiția 1 - Componenta 
11 din PNRR.

Pentru implementarea Investiţiei 1 - Componenta 11 din PNRR a 
fost derulat un prim apel în perioada 25 februarie - 20 martie 2022, în 
urma căruia s-a constatat necesitatea deschiderii unui nou apel în ve-
derea ocupării locurilor rămase disponibile în cadrul rutelor turistice/
culturale, respectiv pentru ca reprezentativitatea obiectivelor în cadrul 
celor 12 rute turistice/culturale să fi e cât mai mare şi la nivel național.

„Patrimoniul cultural al României este o valoare a noastră, a tutu-
ror, care trebuie valorifi cat pentru a crea locuri de muncă, mai ales în 
zonele rurale. Mulțumesc celor care au muncit şi au pregătit proiecte. 
Sper că prin acest apel nou să avem și mai multe propuneri de obi-

ective pentru restaurarea 
castrelor romane şi ale 
culelor, și pentru promo-
varea mănăstirilor, cetă-
ților, castelelor și satelor 
tradiționale, și a altor 
obiective de pe cele 12 
rute importante cu scopul 
de a promova turismului 
cultural în România”, a 
declarat ministrul inte-
rimar al Investițiilor și 
Proiectelor Europene, 
Marcel Ioan Bolos.

Informații detaliate puteți obține accesând link-ul: https://bit.
ly/3KED2d.

Malvina BÎRSAN

MIPE deschide un nou apel PNRR pentru fi nanțarea 
rutelor turistice/culturale
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În luna februarie a anului 2020, prof. dr. ing. 

Andrei Grigorescu, pe atunci încă director al 
Liceului Tehnologic „Regele Mihai I”, lansa în 
mijlocul unui public omogen - format din membri 
ai familiei, foști și actuali colegi de catedră, foști 
elevi şi câteva nume cu rezonanță din spațiul ad-
ministrativ, educațional, cultural şi social al Mu-
nicipiului Curtea de Argeș - o carte autobiografi că 
„de învățătură”, intitulată sugestiv „În vâltoarea 
reformelor educaționale”. Volumul cu pricina nu 
era nicidecum prima interferență a autorului cu 
scriitura materializată în bun de tipar, însă era cea 
mai cutezătoare de până atunci, și asta pentru că 
de la cărți tehnice, cu teme tratate obiectiv, făcuse 
un salt uriaș la o primă încercare autobiografi că. 
Ei bine, această „încercare” s-a dovedit a fi  o car-
te foarte bine legată, consistentă și cu multă apli-
cabilitate pe câmpul de bătălie al educației, un în-
drumar și totodată un îndreptar pentru cei care au 
urmat chemarea de dascăl în mica feudă 
a devenirii din copil-adolescent în fi ință 
socială, culturală și spirituală. Între ace-
le pagini, autorul a cuprins esența expe-
rienței didactice acumulate de-a lungul 
atâtor generații pe care le-a păstorit spre 
viața de adult și alegerea unei meserii.

În ziua lansării, prof. dr. Andrei Gri-
gorescu sublinia cu modestie că, întru-
cât de la o vârstă încolo memoria începe 
să nu ne mai fi e fi delă, dorința sa a fost 
de a lăsa urmașilor o dovadă palpabilă, 
documentată, a întregii contribuții aduse 
în domeniul învățământului argeșean. 
Aproximativ un an mai târziu, a închis 
acest capitol pentru a îmbrățișa o nouă 
etapă a vieții: aceea de pensionar. Dar 
nu cu ușurință, ci cu inima grea, după 
cum mi s-a confesat la un moment dat, 
întrucât întreaga sa viață a fost dedica-
tă muncii de profesor, iar ideea de a sta 
departe de elevi, de catedră și de actul 
didactic în sine părea să pună sub sem-
nul întrebării scopul anilor următori. 
Tocmai de aceea s-a retras treptat din 
școală, pentru a mai reduce din dimen-
siunile „șocului” dislocării sale după 
aproape 41 de ani de activitate – toți 
petrecuți în această unitate! Apoi, în 
perioada liniștită și lipsită de griji care 
a urmat s-a gândit că ar mai fi  ceva de 
făcut, tot pentru posteritate (mai ales pentru copii 
și nepoți): să mai scrie o carte. Așa că, la exact doi 
ani de la evenimentul editorial mai sus amintit, 
la început de 2022, d-l profesor mă anunța că se 
afl a în proces de fi nalizare a corecturii celui de-al 
doilea volum autobiografi c, pe care l-a intitulat 
„În vâltoarea vieții”.

Schimbarea registrului este cât se poate de 
evident sugerată de titlul ales, iar parcursul scri-
itoricesc al autorului, dacă ar fi  să-l privim de 
undeva de sus, se prezintă în cercuri concentri-
ce, în mijloc afl ându-se el însuși, dezghiocat de 
învelișul dur al anilor și al experienței de viață. 
Avem de a face cu o tendință de introspecție? Cu 

siguranță că da! Dincolo de dorința de a fi xa în 
nemurire amintirile cele mai prețioase care i-au 
marcat existența, acest volum este și un periplu 
de regăsire a sinelui, de recuperare și reconstruire 
a identității.

O carte autobiografi că presupune, în primul 
rând, luciditate și perspicacitate în controlarea 
fl uxului memoriei involuntare. În volumul ana-
lizat, autorul deapănă cu precizie fragmente din 
caierul cu amintiri, creează un lanț logic subiectiv 
și spontan al acestora, le colorează afectiv și cro-
șetează textele în 35 de capitole redate cronolo-
gic, pornind chiar cu anii copilăriei. Trecutul se 
derulează sub ochii cititorului aidoma unui spot 
publicitar. Permanent, autorul se raportează la 
conștiința prezentului și face legături, arcuri peste 
timp, anexează evenimente istorice și le prezintă 
prin fi ltrul propriilor trăiri, dar fără a le cosme-
tiza.

În acest volum se cuprinde analiza devenirii 
unui intelectual care a văzut și a trăit destule, re-
dată cu rigoare și sinceritate, atât în ceea ce pri-
vește lucrurile bune, cât și pe cele rele – fi indcă a 
avut parte și de unele, și de altele. Capitolul des-
pre copilărie este încărcat de duioșie. Îl descope-
rim pe micul Andrei captivat de jocurile vârstei, 
zburdând pe drum cu cercul și manifestând preo-
cupări inginerești, precum „construitul barajelor 
din pământ pe șanțurile neîngrijite ale drumurilor, 
după o ploaie torențială”. Copilul se bucură de 
dragostea primită în familie din partea părinților, 
a bunicilor, a fraților, dispuși inclusiv la sacrifi cii 
pentru a contribui la buna sa formare. Autorul a 

selectat cu grijă acele amintiri ale 
copilăriei care și-au pus amprenta 
asupra vieții sale de adult, aceasta 
fi ind perioada în care și-a construit 
efectiv modelul emoțional cu privi-
re la lume și o primă înțelegere a 
acesteia. Perioada adolescenței și 
a studenției sunt tratate în detaliu 

mai ales în ceea ce privește sacrifi ciile proprii, 
perseverența și interesul față de învățătură. Îm-
preună cu el, trecem prin emoțiile examenelor, 
resimțim oboseala acumulată în urma nopților 
nedormite de dinainte de acestea, afl ăm despre 
cititul la lumina lumânării și privim în culisele vi-
eții de student trăite la cămin, presărate cu glume, 
șotii și activități specifi ce vârstei.

De remarcat că, de aici încolo, totul este redat 
cu naturalețe și se trece lin prin fi ecare etapă a 
vieții cu provocările și greutățile ei, cu realizările 
și bucuriile ei și, nu în ultimul rând, cu neîmplini-
rile sau eșecurile temporare. În toate, ochiul critic 
ajuns la vârsta înțelepciunii caută un tâlc și le-
gături de tip cauză-efect. El consemnează eveni-
mente și fapte, atât de fi del cât îl susține memoria, 
intenția fi ind nu să afl e vinovați sau să arate cu 
degetul spre fețe posibil responsabile, ci mai cu 
seamă să identifi ce erorile proprii și să privească 

la deciziile personale cu asumare. Ori acest mod 
de analiză nu poate fi  caracteristic decât unui ins 
a cărui superioritate se naște din modestie, educa-
ție și cumpătare. Indiferent că este vorba despre 
viața de familie, intimitatea căminului, traiul la 
țară sau despre exercitarea meseriei de profesor și 
director de unitate de învățământ, volumul de față 
abundă în detalii din cele mai diverse și surprin-
zătoare, care concentrează fi ecare tablou ilustrat 
și-i conferă precizie. În ansamblu, se construiește 
un conținut aproape diaristic, întrucât luciditatea 
autorului este izbitoare: textele par scrise imediat 
după întâmplarea faptelor, și nu la ani sau zeci de 
ani distanță.

Autorul nu se sfi ește să dea voce unor frămân-
tări, unor regrete ori unor focuri care încă mai ard 
în sufl etul său - între care cel mai pronunțat este 
cel privind viitorul școlii în general și, în particu-
lar, viitorul instituției în care și-a derulat întreaga 
activitate de dascăl - la fel cum nici nu evită să 
vorbească despre întâlnirea celei care avea să-i 
devină soție, sentimentele unice trăite la nașterea 

primului copil, confl icte în familie pe tema pă-
mântului moștenit cu unele dintre rude sau cu unii 
vecini. Ne povestește apoi despre lucruri foarte 
dureroase precum pierderea părinților, întâi a ma-
mei, ceva mai târziu a tatălui, învăluită într-un 
mister despre a cărui încercare de elucidare se 
discută un capitol întreg. Cu deosebită îndemâna-
re, el împletește aspecte privind viața de familie 
cu cele în materie de parcurs profesional și ca-
rieră, amintind tangențial de momente cheie din 
istorie care au afectat în profunzime țesutul social 
și au atins, inevitabil, domeniul său de interes, 
cum ar fi  dezastrul de la Cernobîl, Revoluția din 
1989 și, de actualitate, pandemia de Coronavirus.

Deși în sine cartea este prin excelență subi-
ectivă, Andrei Grigorescu redă totuși cu obiecti-
vitate și detașat, fără a judeca, rezervat în a emite 
verdicte, acele fragmente care ies din sfera sa de 
infl uență sau de decizie, iar între ele se înscriu 

chestiuni trăite și văzute în „Epoca de aur” 
și în anii post-decembriști, până la contex-
tul pandemic din ultimii doi ani și modul în 
care s-au resimțit la nivelul școlii restricțiile 
și schimbările impuse în rândul populației.

Dezamăgirea politică, un fragment 
din experiența recentă, este poate cel mai 
încărcat de amărăciune capitol al acestei 
autobiografi i. Andrei Grigorescu a acționat 
întotdeauna în raport cu valorile însușite în 
cadrul „celor 7 ani de acasă”, și, mai apoi, 
în școală și din experiențele de viață. Ori, 
în momentul în care a fost martor al acestui 
„morman de inconsecvențe şi contradicții” 
(Jonathan Swift) care este politica de astă-
zi, al unor legi adoptate sau propuse făcute 
pe genunchi, al unor nedreptăți făcute de 
oameni mai mult sau mai puțin competenți 
afl ați în poziții cu putere de decizie și dor-
nici după câștiguri rapide și la îndemână, el 
n-a putut decât să constate: „(...) am realizat 
ceea ce intuiam dar nu puteam accepta. Si-
tuația economică, fi nanciară, administrati-
vă, educativă este și va fi  infl uențată în mod 
direct de activitățile politice”. Așa că s-a 
retras, nedorind să fi e părtaș la lucruri care 
contravin valorilor sale morale...

Rațiune în decizii când există situații 
limită, instrumente de educație, importanța 
călătoriilor și a schimbului de experiență, 
prioritizarea vieții în fața carierei – iată 

câteva dintre temele abordate în cea de-a doua 
jumătate a volumului. Andrei Grigorescu este 
exemplul de om responsabil, care crede foarte 
mult în ceea ce face, mânat de o motivație cu ră-
dăcini adânci, ori această atitudine a fost motorul 
care i-a adus de-a lungul anilor succesul și care 
l-a ajutat să depășească, atunci când a fost cazul, 
eșecul. Numai că acest atu a venit la pachet și cu 
reversul monedei. Deși nu ține neapărat să scoată 
în evidență anumite personaje negative, în cartea 
de față nu sunt ocolite nici „reclamațiile”, critica 
și etichetele de care a avut parte din plin, fi ind un 
tip activ și stârnind, desigur, invidia multora. Au-
torul se disociază de toate aceste lucruri și conta-
bilizează mai departe realizările, pe care le adună 
în capitolul „Urme lăsate în unitatea școlară”.

Ajuns la vârsta la care, privind în urmă, 
aproape că nu-și poate lămuri când a trecut așa 
de repede timpul, când s-au dus tinerețea și ma-
turitatea, la ceas de bilanț, Andrei Grigorescu are 
răspunsul la întrebarea „Am lăsat ceva în urmă?”. 

În mod cert, rămân roadele unei cariere 
didactice impecabile, iar el rămâne un 
exemplu demn de urmat pentru genera-
țiile de elevi cărora le-a modelat caracte-
rul și le-a deschis noi orizonturi, slujind 
cu imensă dragoste școala. În tot acest 
timp, pentru familie a fost stâlp al casei, 
soț devotat și tată exemplar, permanent 
preocupat de evoluția și de viitorul ce-
lor doi copii ai săi: „Au înțeles din timp 
rolul educației în viitorul lor astfel încât, 
ca părinți, nu am avut probleme cu dis-
ciplina, rezultate evaluări sau compor-
tament în colectivitate, integrarea lor în 
câmpul muncii realizându-se fără pro-
bleme”, consemnează autorul. Așa cum 
am mai spus și cu altă ocazie, descope-
rim printre rânduri un ins de o comple-
xitate surprinzătoare, cu o personalitate 
puternică şi o voință impunătoare - cali-
tăți care l-au ajutat să ajungă întotdeau-
na acolo unde şi-a dorit.

Cristina MINCU

Prof. Andrei Grigorescu publică al doilea volum autobiografi c: „În vâltoarea vieții”
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Medicul de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” 
a anunțat ce se va întâmpla cu pandemia provocată de Co-
vid-19, care sunt variantele de tulpini și ce pericole ar putea 
apărea în viitor. De asemenea, acesta a mai anunțat că, din 
punctul lui de vedere, pandemia se îndreaptă către fi nal.

„Opinia mea este că în cazul Covid-19 nu putem vorbi 
despre imunitate de turmă. Adică acea imunitate colectivă 

care era de așteptat să fi e în jur de 70-80% și să stopeze mi-
grarea virusului nu se aplică și în acest caz. Boala ne-a de-
monstrat că ceea ce știam din epidemiologia clasică nu s-a 
prea regăsit în actualul context pandemic. Și atunci trebuie să 
schimbăm paradigma.

Mai sunt vreo 35 de variante în observație. Sunt și de 
luat în considerare din punct de vedere a posibilei implicări în 

problema de sănătate publică, așa că avem 
masă de lucru, însă până acum nu a ieșit 
vreuna în evidență ca să devină de interes 
major. 

De aceea, putem spune că singurele va-
riante de care se mai face vorbire în circu-
lație cu transmitere la nivel comunitar, sunt 
variantele Delta, în proporție de 10%, și 
Omicron, în proporție de 90%. Se vorbește 
despre o nouă variantă de vaccin care să in-
cludă și Omicron din punct de vedere struc-
tural și, atunci, lucrurile vor avea un parcurs 
asemănător cu infecția cu virusurile gripale.

Avem un semnal când se termină 
pandemia, pentru că au început să apară 
celelalte virusuri din spate. Adenovirusuri, 
rinovirusuri, virusurie echo, care până acum 
dispăruseră din peisaj în acești doi ani. Și 
au început să apară virusurile gripale și 
deja, în fi ecare zi, în camerele de gardă vin 
pacienți care au forme de gripă, în general 
virus gripal A”, a explicat prof. dr. Adrian 
Streinu-Cercel.

Malvina BÎRSAN

Dr. Adrian Streinu-Cercel: „În cazul Covid-19 Dr. Adrian Streinu-Cercel: „În cazul Covid-19 
nu putem vorbi despre imunitate de turmă”nu putem vorbi despre imunitate de turmă”

Asta după o serie de 
creşteri ale previziunilor 
privind veniturile gene-
rate de vaccin făcute anul 
trecut. Mai multe ţări au 
relaxat restricţiile legate 
de pandemie, reducând 
regulile privind purtarea 
măştii şi carantina, chiar 
dacă numărul cazurilor 
creşte în unele regiuni. 

Compania a spus că 
se aşteaptă în acest an la 
vânzări de 22 de miliarde 
de dolari pentru trata-
mentul său anti-Covid 
Paxlovid, în comparaţie 
cu aşteptarea medie a 
analiştilor de 26,1 mi-
liarde de dolari. Pfi zer a 
declarat anterior că pre-
viziunile sale de 22 de 
miliarde de dolari pentru 
vânzările de pastile reprezintă doar o fracţi-
une din cele 120 de milioane de tratamente 
pe care compania le poate produce în acest 
an. Reticenţa de a majora această prognoză 
ar putea semnala o lipsă de noi contracte 
de vânzare pentru medicament în primul 
trimestru. 

Pfi zer şi-a reiterat, de asemenea, prog-
noza unor vânzări de 32 de miliarde de 
dolari ale vaccinului pentru Covid pe care 
l-a dezvoltat cu BioNTech pentru 2022. 
Compania şi-a crescut prognoza de vânzări 
ale serului împotriva Sars-CoV-2 în fi ecare 
trimestru în 2021.

Malvina BÎRSAN

Pfi zer și-a menținut previziunile 
de vânzări pentru produsele 
Covid-19 în 2022

Problema obezității în Europa a atins „proporții 
epidemice”, a avertizat Organizația Mondială a Să-
nătății într-un raport al biroului regional european. 
Obezitatea provoacă moartea a peste 1,2 milioane de 
persoane în fi ecare an pe continentul nostru, potrivit 
raportului. Cazurile de obezitate sunt în creștere alar-
mantă: 59% dintre adulți și aproape 1 din 3 copii sunt 
supraponderali sau obezi. De asemenea, datele preli-
minare au arătat că pandemia a crescut riscul de apari-
ție a obezității în rândul copiilor și adolescenților.

Aproape un sfert din populația adultă a Europei 
suferă de obezitate – o rată mai mare se întâlnește doar 
pe continentele americane. În raport, OMS Europa a 
evidențiat infl uența negativă pe care o au aplicațiile 
serviciilor de curierat care ar putea să contribuie la 
problema obezității, întrucât încurajează o viață se-
dentară. Pandemia și restricțiile de circulație au dus la 
o utilizare mai frecventă a acestor aplicații.

Persoanele obeze și supraponderale au fost afecta-
te în mod disproporționat în timpul pandemiei de Co-

vid-19. Oamenii care au probleme cu greutatea s-au confruntat 
cu un risc mai mare de spitalizare și de deces după infectarea cu 
coronavirusul.

OMS a recomandat implementarea de măsuri prin care res-
taurantele care sunt obligate să prezinte informații nutriționale să 
facă acest lucru și pe aplicațiile online și ca serviciile care livrea-
ză mâncare să fi e clasifi cate drept afaceri din domeniul alimentar, 
așa încât să poată fi  trase la răspundere într-un mod similar.

Niciuna dintre țările europene nu va putea opri creșterea 
numărului de cazuri de obezitate până în 2025. Este nevoie de 
atenție din partea celor mai înalți ofi ciali ai guvernelor europene 
pentru a preveni această „epidemie”, potrivit OMS. Obezitatea 
este de vină pentru cel puțin 13 tipuri diferite de cancer și, cel 
mai probabil, provoacă peste 200.000 de cazuri noi de cancer în 
fi ecare an.

În anumite țări se preconizează că obezitatea va depăși în ur-
mătorii ani fumatul ca factor principal de risc al apariției tipurilor 
de cancer ce pot fi  prevenite...

Malvina BÎRSAN

Epidemia despre care nu se vorbește sufi cient: obezitatea
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CUMPĂRÂND de CUMPĂRÂND de 

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

Cel mai aprovizionat 
magazin cu hrană 
pentru animale vă stă 
la dispoziţie pe str. 
Albeşti, lângă „Ursul 
Panda China Mega 
Shop”, din cartierul de 
nord al municipiului 
Curtea de Argeş. De 
acolo vă puteţi procu-
ra la cele mai avanta-
joase 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!

 16 MAI 2022

VÂNZĂRI

Vând loc de veci, situat în Cimitirul 
„Sfi nţii Îngeri”. Relaţii la telefon: 
0034.642.225.057

TERENURI

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

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, situat pe strada Banu Mără-
cine din Curtea de Argeş. Relaţii la 
telefon: 0727.460.144
Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, situat în zona 
Posada, aproape de şcoală şi piaţă. Se 
închiriază pentru o perioadă îndelun-
gată. Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 3 
camere sau casă în zona străzii Albeşti, 
din cartierul de nord al municipiului 
Curtea de Argeş. Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament cu 
4 camere situat în zonă centrală din 
Curtea de Argeş (Bulevardul Basar-
abilor), complet echipat, dispunând 
de C.T. proprie. Se preferă familie sau 
cuplu serios! Informaţii suplimentare 
la nr. de tel. 0745034300. (Ab). 
Ofer spre închiriere apartament cu 
4 camere, mobilat şi utilat, situat 
într-un bloc de pe strada Episcop 
Nichita, din Curtea de Argeş, la preţul 
de 250 euro/lunar. Informaţii la nr. de 
tel. 0745506484. (Ab). 

DIVERSE

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

ANUNŢ MATRIMONIAL

Femeie, 35 de ani, divorţată, cu doi 
copii, croitoreasă, fără obligaţii, dor-
esc să întâlnesc un domn pentru căsăt-
orie, cu vârsta între 30 şi 40 de ani. 
Relaţii la telefon: 0742.394.920 sau 
0740.365.469

ARGEȘ EXPRES - 
cotidianul omului 

informat, care 
valorează cât doi!

ABONAȚI-VĂ 
la orice poștaș sau ofi ciu 

poștal din țară și veți 
economisi timp și bani!

Costurile sunt 
la îndemâna oricui: 

 15 lei - 1 lună;  42 lei - 3 luni; 
 80 lei - 6 luni;  150 lei - 12 luni!

S.C. AGRO 
DEVELOPMENT 

angajează 
persoană califi cată pentru:

- Securitate și sănătate în 
muncă (SSM);
- Situații de urgență (PSI); 
- Managementul mediului și 
gestiunea deșeurilor;
- Responsabil sector mecanic 
- energetic .

Relații la tel.: 
0740 039 029.

ANUNȚ
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ECONOMISIȚI TIMP ȘI BANI ABONÂNDU-VĂ
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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

ANUNT PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE
URLUESCU BOGDAN- NICOLAE, URLUESCU N. PAUL, URLUESCU CĂTĂLINA - 

MIRELA, MARTIN NICOLAE, URLUESCU IRINA ȘI LAVI AL.  RUXANDRA - CRISTINA, 
comuna Corbeni, judetul Arges, titulari al planului „Amenajamentul fondului forestier pro-
prietate privată aparținând persoanelor fi zice URLUESCU BOGDAN NICOLAE, UR-
LUESCU N. PAUL, URLUESCU CATALINA - MIRELA, MARTIN NICOLAE, URLUESCU 
IRINA ȘI LAVI AL.  RUXANDRA - CRISTINA - UP I VALEA CU PEȘTI” situat in U.A.T. 
Arefu, U.A.T. Corbeni și municipiul Curtea de Argeș, anunță publicul interesat asupra luarii de-
ciziei etapei de încadrare pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate 
privată aparținând persoanelor fi zice, URLUESCU BOGDAN - NICOLAE, URLUESCU  
N. PAUL, URLUESCU CATALINA - MIRELA, MARTIN NICOLAE, URLUESCU IRINA ȘI 
LAVI AL. RUXANDRA - CRISTINA UP I VALEA CU PEȘTI” situat în U.A.T.  Arefu, U.A.T.  
Corbeni și municipiul Curtea de Argeș - necesită parcurgerea - celorlalte etape ale pro-
cedurilor de evaluare de mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedu-
rii de evaluare adecvată și se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, 
în conformitate cu H.G. nr.1076/2004.

Motivele care au stat la baza luării deciziei: 
 ca urmare a consultării autorităților publice centrale participante în cadrul ședinței Comite-

tului Special Constituit din data de 11.04.2022 și a analizării completarilor cu nr. 11015/28.04.2022;  
 în conformitate cu prevederile art.  11 si a anexei nr.  1 - Criterii pentru determinarea efecte-

lor semnifi cative potențiale asupra mediului din HG.  nr.  1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe; 

 pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştiinţat asupra 
depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă.  Nu s-au înregistrat reacții 
negative din partea publicului referitor la planul mai sus menționat;

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi  consultate 
la sediul APM Arges din Pitesti, str.  Egalitatii, nr.  50 A in perioada (10 zile de la publicare). 

Observatiile publice se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identifi care la sediul APM 
Arges str.  Egalitatii, nr.  50 A in perioada (10 zile de la publicare).

Anunt public privind dezbaterea publică (S.C. ELECTROARGES S.A.)
S.C. ELECTROARGES S.A. cu sediul in municipiul Curtea de Arges, strada Albesti, 

nr. 12, judetul Arges, anunţa publicului interesat asupra dezbaterii publice privind emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activitatile:  

- Fabricarea de aparate electrocasnice (fabricarea de masini si aparate de 
uz casnic) - cod CAEN 2751

- Tratarea si acoperirea metalelor - cod CAEN 2561 
desfasurate in municipiul Curtea de Arges, strada Albesti, nr. 12, judetul Arges.
Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 07.06.2022, incepand cu ora 

12.00, la sediul primariei municipiului Curtea de Arges, judetul Arges.  
Documentatia depusa de catre titularul de activitate în vederea obtinerii autorizatiei de 

mediu pentru activitatea sus mentionata, poate fi  consultata la sediul A.P.M.  Arges, din 
Pitesti, str.  Egalitatii, nr.  50 A, jud.  Arges in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.00, vineri 
intre orele 08.00-14.00.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi  
consultate la sediul APM Arges, mun Pitesti, strada Egalitatii nr.50 A, in zilele de luni-vineri, 
intre orele 10.00 -14.00, in perioada 05.05.2022 - 06.06.2022.

Observatiile publice referitoare la activitatea societatii se primesc zilnic,  sub semnatu-
ra si cu date de identifi care la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges (Piteşti, Str. 
Egalitătii nr. 50 A), până la data de  06.06.2022.
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România are elevi de excepție, în ciuda modului defectuos de or-

ganizare a întregului sistem de învățământ pe care cei mai mulți dintre 
școlari îl resimt plin de lipsuri. Copiii români au de învins o mulțime de 
obstacole pe parcursul devenirii lor profesionale. Unii reușesc să răzbe-
ască și să atingă culmi de neimaginat, alții se pierd pe 
drum, iar alții se luptă cum pot mai bine „ca să termi-
ne o școală”, fi indcă viața e plină de greutăți și ei știu 
că educația e șansa lor... Dintre cei care se încadrează 
în prima categorie, ei așază țara noastră pe harta in-
ternațională a marilor concursuri din diferite domenii 
și ne creează o imagine foarte atractivă în ochii străi-
nilor, care, într-adevăr, „vânează” absolvenți români 
pentru a-i valorifi ca în țările lor. Oportunități pentru 
carieră sunt, probabil, pe toate drumurile, pentru ori-
cine, dar un elev olimpic are, întotdeauna, acel ceva 
al lui „pus deoparte”...

Noi credem că un viitor măreț îl așteaptă, de pil-
dă, pe juniorul matematician Ștefan Gobej, a cărui 
dragoste pentru știința numerelor este, fără îndoială, o 
valoroasă moștenire de familie. Un copil cu un poten-
țial aparte, acesta s-a făcut remarcat încă din clasele 
mici, participând la nenumărate competiții și cuce-
rind premii care l-au ambiționat să țintească din ce în 
ce mai sus. Și, deși încă nu a ajuns în clasele de liceu, 
el deja se afl ă într-un punct în care nu se poate ajunge 
decât cu un volum imens de muncă și o determinare 
pe măsura pasiunii și dorinței de afi rmare.

Matematica este, se știe, materia care-l atrage 
spre infi nit și-l provoacă să-și testeze limitele. Cea 
mai recentă și, până acum, cea mai mare reușită a 
sa, este poziționarea pe locul al III-lea în cadrul celei 
de-a X-a ediții a Concursului Internațional de Matematică intitulat EU-
ROPEAN MATEMATICAL CUP (găzduit anul acesta de CROAȚIA), 
acolo unde au participat loturile lărgite de juniori (vârste sub 16 ani) 
din următoarele țări: Albania (lot de 4 elevi); Austria (lot de 5 elevi); 
Azerbaijan (lot de 5 elevi); Belarus (lot de 12 elevi); Belgia (lot de 13 
elevi); Bosnia și Herzegovina (lot de 28 elevi); Bulgaria (lot de 13 elevi); 

Croația (lot de 10 elevi); Danemarca (lot de 3 elevi); Finlanda (lot de 5 
elevi); Franța (lot de 17 elevi); Georgia (lot de 8 elevi); Grecia (lot de 20 
elevi); Indonezia (lot de 12 elevi); Iran (lot de 42 elevi); Italia (lot de 1 
elev); Kosovo (lot de 2 elevi); Kyrgystan (lot de 20 elevi); Lituania (lot 

de 4 elevi); Luxemburg (lot de 2 elevi); Malaezia (lot 
de 1 elev); Moldova (lot de 2 elevi); Macedonia de 
Nord (lot de 5 elevi); Norvegia (lot de 5 elevi); Filipi-
ne (lot de 10 elevi); Polonia (lot de 4 elevi); România 
(lot de 46 elevi); Serbia (lot de 12 elevi); Slovacia 
(lot de 13 elevi); Slovenia (lot de 1 elev); Turcia (lot 
de 16 elevi). În total, 341 de participanți, între care și 
Ștefan Gobej, elev în clasa a VIII-a la Școala Gim-
nazială „Armand Călinescu” din structura Colegiului 
Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș. El a obținut 
a 13-a medie din concurs și un onorant și bine-meritat 
premiu III.

De reținut că, în acest tip de concurs, corectura 
se face ca și la Olimpiada Internațională de Mate-
matică, adică o problemă are maximum 10 puncte. 
Prin urmare, un elev poate fi  punctat doar cu 10, 9, 1 
sau 0! Adică va obține 10 dacă problema e rezolvata 
complet corect, 9 dacă problema e parțial justifi cată, 
1 dacă problema e de jumătate rezolvată și 0 dacă e 
nerezolvată sau mai puțin de jumătate rezolvată. Așa 
se explica cei mulți de 0 obținuți de cei unii dintre 
participanți... Această regulă se aplică dacă partea de 
corectura este făcută de țara gazdă. Dar, întrucât țările 
care au avut statut de invitat în concurs, au benefi ciat 
și de punctaje intermediare.

Ștefan a ajuns să concureze la această competiție 
după ce a fost selectat în lotul olimpic lărgit de juni-

ori, chiar înainte de Paște, atunci când Societatea de Științe Matematice 
din România a publicat pe site-ul său rezultatele fi nale ale barajului de 
selecție. Lista nominală a celor 25 de elevi califi cați în lotul lărgit cu-
prinde 4 elevi din județul Argeș: Emanuel Mazăre, Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Pitești; David Vlad Marghidan, Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Pitești; Ștefan Gobej, Colegiul Național „Vlaicu-Vo-

dă” Curtea de Argeș; Alexandru Ciobotea, Școala Gimnazială „Nae A. 
Ghica” Rucăr.

Selecția lotului olimpic restrâns (12-15 elevi) se va face în baza unui 
al doilea baraj, în data de 14 mai, la București. Selecția echipei de 6 
elevi care va reprezenta România în acest an la Olimpiada Balcanică de 
Matematică pentru Juniori (JBMO2022), va avea loc în urma altor două 
baraje care se vor organiza în zilele de 28 și 29 mai, la București.

În acest an, Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 
(JBMO2022) va fi  organizată de Bosnia și Herțegovina la Sarajevo, în 
perioada 28 iunie-3 iulie 2022, cu data de desfășurare a probei de con-
curs pe 30 iunie 2022.

În prezent, profesorii implicați în pregătirea copiilor argeșeni speră 
la califi carea în lot și la participarea cu un rezultat excepțional la OLM a 
cel puțin unui elev din județul nostru. Ca o paranteză, anul trecut, elevul 
Emanuel Mazăre, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Piteș-
ti, a făcut parte din lotul României la Olimpiada Balcanică de Matemati-
că pentru Juniori (JBMO2021) organizată de Republica Moldova, unde 
a obținut medalia de aur.

Cristina MINCU

Ștefan Gobej, premiant internaţional la un concurs de Matematică!Ștefan Gobej, premiant internaţional la un concurs de Matematică!

În data de 09.03.2022, deputatul Mircia Chelaru a adresat Ministe-
rului Afacerilor Externe, în atenția ministrului Bogdan Lucian Aurescu, 
întrebarea ”Etnicii români în războiul din Ucraina”, înregistrată cu nr. 
4121A la Camera Deputaților. În cadrul ședinței Camerei Deputaților din 
29 aprilie 2022, au fost oferite răspunsurile, imediat după interpelarea 
deputatului Chelaru. 

„Întrebarea se referă, cu exactitate, la situaţia actuală din Ucrai-
na vecină şi am reţinut atenţia Ministerului de Externe că mai mult de 
500.000 de români, cetăţeni ucraineni, trăiesc în spaţiul care este cuprins 
actualmente de război.

Reamintesc, în această intervenţie, reprezentantului Ministerului de 
Externe, îngrijorarea noastră faţă de soarta etnicilor români şi am cerut 
să mi se răspundă, în măsura în care Domniile Lor cunosc câţi etnici 
români combatanţi şi din interiorul populaţiei civile, începând cu 24 
februarie, când s-a decretat starea excepţională sau Legea marţială în 
Ucraina, până la această dată au fost victimele acestui război. Este vorba 

despre cei care au pierit în interiorul acţiunilor militare sau, aşa cum se 
foloseşte mai nou, sunt victime colaterale. Am solicitat răspunsul scris şi 
oral. Am primit răspunsul scris. Aştept să văd în ce măsură acest răspuns 
a fost completat şi susţinut de către minister, rezervându-mi dreptul la o 
observaţie de un minut după aceea”, a declarat deputatul AUR, Mircia 
Chelaru. 

Ulterior, Janina-Mirela Sitaru, secretar de stat în Ministerul Aface-
rilor Externe, a răspuns oral la întrebarea menționată, astfel: „Stimate 
domnule deputat, referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 4121A din 
9 martie 2022, având ca obiect <<Etnicii români în războiul din Ucrai-
na>>, prin care solicitaţi informaţii cu privire la numărul persoanelor de 
origine română, civile sau combatante, rănite sau ucise în războiul din 
Ucraina, vă comunic următoarele.

Autorităţile ucrainene, care au legitimitatea de a furniza informaţii 
ofi ciale cu privire la efectivele de răniţi şi decedaţi, nu au dat publicităţii 
şi nici nu au transmis pe altă cale date relevante în acest sens.

Ministerul Afacerilor Externe monitorizează cu atenţie situaţia din 
Ucraina, inclusiv evoluţiile înregistrate pe tema care face obiectul soli-
citării dumneavoastră, însă datele publice privind victimele războiului 
provenind din regiunea Cernăuţi nu arată identitatea etnică a acestora.

Menţionăm cu acest prilej faptul că etnicii români dovedesc că sunt 
buni cetăţeni ai Ucrainei, sprijină efortul de război alături de ceilalţi 
cetăţeni ucraineni şi arată loialitate în apărarea ţării lor. Vă mulţumim 

frumos”.

Gen. (r) Prof. Dr. Dep. Chelaru Mircia 
a replicat: 

„Vă mulţumesc, doamnă secretar de 
stat.

Trebuie să fac câteva observaţii legate 
de conţinutul răspunsului dumneavoastră.

Eu nu am făcut trimitere doar la ce-
tăţenii din regiunea Cernăuţi, ci la etnicii 
români de pe întreg teritoriul Ucrainei, 
pentru că românii din Cernăuţi sau din re-
giunea Odesa nu sunt în ghetou, nu sunt 
într-o enclavă.

Bineînţeles că acest lucru trebuia ne-
apărat urmărit cu foarte mare atenţie de 
către ofi cialii noştri. Înţeleg că autorităţile 
din Ucraina nu au dat publicităţii la ora ac-
tuală, încă, spunem noi, dar de aceea, sti-
mată doamnă secretar de stat, avem amba-
sadă a României la Kiev, avem consulate, 
care trebuie să fi e în permanentă stare de 
alertă şi în permanentă acţiune de culege-
re a informaţiei privind românii etnici din 
acest spaţiu beligerant, dacă ne interesează 
şi ne pasă.

Mai mult decât atât, există o formula-
re la dumneavoastră şi pe care vă rog să o 
reţineţi din perspectiva acurateţei sensului 
semantic. Aţi spus în fi nal că etnicii româ-
nii sunt loiali în apărarea ţării lor.

Insist pe acest temei. Îşi apără patria, 
pentru că ţara lor, doamnă, este România! 
Vă mulţumesc!”.

Luana ARSENE

Deputatul Chelaru Mircia, îngrijorat Deputatul Chelaru Mircia, îngrijorat 
pentru românii  afl aţi pe teritoriul Ucraineipentru românii  afl aţi pe teritoriul Ucrainei


