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SC NORTHMETAL SRL
cu peste 20 de ani de experiență în industria 

de componente auto angajează:
 LĂCĂTUȘI  MECANICI 
 SUDORI 
 MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim:
- Salariu de bază competitiv și alte avantaje materiale;
- Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi (~ 420 lei/lună);
- Prime substanțiale  de Paște, de Crăciun și de Vacanță;
- Plata dublă pentru orele suplimentare și de weekend;
- Alte bonusuri materiale și drepturi conform contractului;
- Concediu de odihnă până la 32 zile/an în funcție de vechi-

mea în muncă;
- Echipament de protecție și de lucru, materiale igienico-sa-

nitare, măști de protecție, s.a.;
- Respectarea integrală a Contractului Colectiv de Muncă la 

nivelul unității și a legislației muncii.
Relații la sediul societății - Curtea de Arges, Str. Valea  Iasu-

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

email angela.andrei@gic.ro, sau direct la sediu.
Vă așteptăm în echipa noastră! 

Ziua revistei Ziua revistei 
Curtea de la Argeş, Curtea de la Argeş, 
11 iunie 202211 iunie 2022
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Examenul Național de Bacalaureat 2022 (prima sesiune) a înce-
put luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programa-
te în intervalul 6 – 16 iunie. În județul Argeș, la sesiunea 2022 a exa-
menului s-au înscris 4.246 de absolvenți de clasa a XII-a. Probele de 
evaluare a competențelor se vor susține astfel: 6 – 8 iunie - Proba A 
– evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 
română; 8 – 9 iunie - Proba B – evaluarea competențelor lingvistice 
de comunicare orală în limba maternă; 8 – 10 iunie - Proba D – eva-
luarea competențelor digitale; 14 – 16 iunie - Proba C – evaluarea 
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, 
limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, 
pentru fi ecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul 
didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru 
didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ). În 
cazul în care nu există cadre profesori de specialitate în unitatea 
respectivă de învăţământ, care pot fi  desemnate în comisia de Baca-
laureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau acestea 
se afl ă în incompatibilitate, examinatorii vor fi  selectaţi din alte școli.

Rezultatele obţinute nu se exprimă prin note sau prin califi ca-
tive admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă cores-

punzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemenea, 
rezultatele la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă 
tot prin stabilirea nivelului de competenţă, în raport cu standardele 
europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile 
metodologiei de examen.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve 
subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţe-
lor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut pro-
ba. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul 
candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, în-
semnări etc., care ar putea fi  utilizate pentru rezolvarea subiectelor, 
şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/
comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea 
de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candi-
datului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

„Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de 
învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţe-
lor lingvistie și digitale sau în centrele de examen numai cu avizul 
preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv 
înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realiza-
rea materialelor specifi ce (înregistrări/fotografi i/preluări de imagini 

etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.

Examenul Național de Bacalaureat se consideră promovat de 
către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, urmă-
toarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au 
susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fi ecare 
dintre acestea, obținând minimum media 6”, a transmis ISJ Argeș.

Malvina BÎRSAN

Peste 4.000 de elevi argeșeni s-au înscris pentru BAC 2022

Reper istoric
La 8 iunie 1838 avea loc inaugurarea ofi cială, la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, a primei biblioteci publice naţionale. Fondul 
de carte, care includea aproximativ 8.000 de volume, provenea din patrimoniul Bibliotecii Mitropoliei Bucureşti. Organizarea şi 
catalogarea publicaţiilor erau făcute pe grupe lingvistice, iar în cadrul fi ecăreia, pe domenii. Primul catalog al bibliotecii a fost 
tipărit, în două volume, în anii 1846 şi 1847, prin îngrijirea profesorului bibliotecar Iosif Genilie. La 11 iunie 1848, însă, izbucneşte 
revoluţia în Bucureşti şi activitatea bibliotecii se întrerupe până în anul 1849. În 1862 este promulgată Legea presei. Se hotărăşte 
depunerea a patru exemplare la Ministerul Instrucţiunii Publice şi a 2 exemplare la fi ecare Prefectură judeţeană, cu scopul: Spre 
constatarea dreptului de proprietate garantată autorilor de scrieri şi publicaţii literare şi artistice se va ţine un registru special la 
Ministerul Instrucţiunii Publice…, iar autorii primesc odată cu depunerea operelor un extras din registru. În completarea acestor 
dispoziţii, în 1864, legea Regulamentul pentru bibliotecile publice, art. 11, stipulează: Bibliotecile centrale primesc depozitele de cărţi, ziare, etc., datorate de autori şi 
editori după Legea presei. În felul acesta, depozitul legal are caracter de cenzură, de dezvoltare a colecţiilor publice de bibliotecă şi de garant al proprietăţii intelectuale. 
Abia în 1864, la 23 octombrie este promovată prima lege românească specifi că pentru biblioteci, cunoscută sub denumirea de Regulamentul bibliotecilor publice. 
Acest act normativ este contemporan cu întreaga dezvoltare biblioteconomică europeană. În anul 1850, este promulgată în Anglia, Legea pentru bibliotecile publice 
(Public Libraries Act), prin care se asigura gratuitatea serviciului de lectură publică. Regulamentul pentru bibliotecile publice stipula ca bibliotecile centrale să primească 
depozitele de cărţi, ziare, datorate de autori şi editori după Legea presei. În 1935, Primăria Municipiului Bucureşti a reînfi inţat Biblioteca Municipiului Bucureşti, instituţie 
care funcţionează şi în prezent (Biblioteca Metropolitană București).

EXPRESia zilei
„Când întemeiezi biblioteci, pregăteşti hambare 
publice, strângi rezerve menite să preîntâmpine o 
iarnă a spiritului.” Marguerite Yourcenar [n. 8 iunie 
1903, Regiunea Capitalei Bruxelles, Belgia - d. 17 
decembrie 1987, Northeast Harbor, Mount Desert, 
Maine, Statele Unite. Pe numele adevărat Marguerite 
De Crayencour, a fost o eseistă, poetă, profesor 
universitar, romancieră, traducătoare și scriitoare de 
limbă franceză de origine belgiană, care a trăit marea 
majoritate a vieții sale în Franța și Statele Unite ale Americii. În 1977 îi este 
atribuit de către Academia Franceză Grand Prix de Littérature pentru întreaga 
operă, iar în 1980 devine prima femeie aleasă în Academie. Cu o operă care 
cuprinde romane, povestiri, eseuri, poeme, piese de teatru și trei volume de 
memorii, Marguerite Yourcenar este una dintre cele mai importante scriitoare 
de limbă franceză.] 

Începând din luna iunie, clienţii care doresc să 
evite procesul anevoios de vânzare a unei mașini se-
cond-hand pot benefi cia de un serviciu de trade-in 
oferit pe două platforme specializate: „Carculator” 
Dacia, şi „Tradein” Renault. Disponibile la adre-
sele: https://carculator.dacia.ro şi https://tradein.re-
nault.ro, cele două platforme le permit utilizatorilor 
să benefi cieze de o estimare a valorii unui vehicul 
rulat, ca prim pas dintr-un pachet de servicii oferit 
de Dacia şi Renault în vederea înlocuirii vehiculului 
existent.

Clienţii, indiferent dacă sunt persoane fi zice 
sau juridice, pot astfel să afl e care este valoarea de 
achiziție a autoturismului de care dispun, indiferent 
de marcă sau model (cu unele excepții, indicate mai 
jos). Întregul proces de evaluare se derulează onli-
ne, ținând cont de ultimele informații de pe piaţă, în 

timp real. Clienţii nu au obligația de a achiziționa în 
schimb un vehicul nou.

Estimarea online este dublată de o evaluare fi zi-
că efectuată la un partener Renault Selection. Dacă 
părțile agreează, clientul poate valorifi ca mașina 
existentă pe loc. Suma obținută poate fi  constituită 
în avans pentru un model nou Dacia sau Renault, 
în acelaşi loc. 

Criteriile de eligibilitate pentru estimare sunt 
următoarele: Vehicule înmatriculate oriunde în Uni-
unea Europeană de minimum 6 luni și cu minimum 
8.000 km rulați (oricare dintre cele două valori este 
atinsă prima); Vehicule înmatriculate oriunde în UE 
de maximum 12 ani și cu maximum 200.000 km ru-
lați; Vehicule care nu sunt transformate/modifi cate; 
Vehicule care au o valoare de piață estimată con-
form aprecierii unui terț, furnizor de date pentru va-
lori reziduale a companiei Renault > 2.500 euro; Ve-
hicule care au o valoare de piață estimată conform 
aprecierii unui terț, furnizor de date pentru valori 
reziduale a companiei Renault < 30.000 euro; Apli-
cația nu oferă estimare pentru următoarele mărci: 
SAAB, LEXUS, ROVER, CHRYSLER, IVECO, 
MASERATI, LADA. Renault își rezervă dreptul 
de a completa lista și de a actualiza documentul în 
funcție de mărcile excluse de la estimare prin acest 
website. Aplicația nu oferă estimare pentru vehicule 
de peste 3,5 tone.

Malvina BÎRSAN

Platforme online pentru estimarea valorii 
mașinilor second hand

Utilizatorii aplicației vor 
avea în curând posibilitatea 
să modifi ce mesajele după 
ce le-au trimis. WhatsApp 
testează o nouă funcție care 
le va permite utilizatorilor 
să editeze mesajele odată 
ce acestea au fost trimise, 
permițându-le să corecteze 
orice, de la greşeli de scriere 
la informații greșite. Fun-
cţia „Editaţi mesajul” poate 
ajunge în curând la versiuni-
le beta ale aplicației, conform 
unui raport al WABetainfo.

De asemenea, se pare 
că WhatsApp lucrează și la 
o funcţie care le va permite utilizatorilor să iasă 
discret din grupuri. Conform WABetalnfo, carac-
teristica este în prezent în curs de dezvoltare şi va 
ajunge într-o viitoare actualizare a aplicației. Cu 

noua extensie, atunci când un utilizator părăseşte 
un grup, doar administratorii vor fi  notifi cați. 
Ceilați nu vor fi  alertați...

Malvina BÎRSAN

Funcție de editare a mesajelor
de pe WhatsApp

În perioada 13-18 iunie, operatorul de salubritate derulează o 
acțiune de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice 
(DEEE) în zona de nord a județului, în program fi ind inclusă și co-
muna Mușătești.

Prin urmare, cei care posedă astfel de deșeuri sunt rugați să se 
pregătească din timp și să le aducă aproape de limita proprietații, fără 
a le scoate în stradă. Săptămâna viitoare operatorul care le colectează 
va merge prin fi ecare localitate și le va prelua.

Vă reamintim că Deşeurile de Echipamente Electrice şi Elec-
tronice (DEEE) sunt : televizoarele, frigiderele, maşinile de spălat, 
cuptoarele cu microunde, aspiratoarele, computerele, imprimantele, 
monitoarele, telefoanele mobile, chiar şi becurile şi tuburile fl uores-
cente (neoanele). 

În general, orice echipament a cărui funcţionare necesită energie 
electrică, devine deşeu atunci când se strică sau pur şi simplu nu ne 
mai e de folos; pe scurt: orice “se bagă în priză” sau funcţionează cu 
baterii...

De asemenea, joi, 9 iunie, începând cu ora 09.00, la sediul primăriei, o echipă de medici oftalmologi va 
realiza consultații gratuite pentru cetățeni!

Luana ARSENE

Anunț important pentru cetățenii 
comunei Mușătești

Guvernul României a aprobat proiectul Ordo-
nanţei de urgenţă privind înfi inţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii în Sănătate. ANDIS va fi  o instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Mi-
nisterului Sănătăţii şi se va ocupa de infrastructura 
de sănătate. Agenţia va avea ca obiective principale 
preluarea, continuarea şi fi nalizarea celor 3 proiecte 
de construcție a spitalelor regionale şi preluarea a 
cel puţin 3 proiecte de construcţie de unităţi spita-
liceşti din lista de 25 de investiții în infrastructura 

publică nouă prevăzută în Planul Național de Re-
dresare şi Rezilienţă.

Malvina BÎRSAN

Agenția Națională pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii în Sănătate, o nouă 
instituție de stat
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FAPT DIVERS

Legea ce extinde sfera de acope-
rire a infracțiunii de instigare pentru a 
acoperi și violența, nu doar ura și dis-
criminarea, a fost ofi cializată la înce-
putul săptămânii, după a doua trecere 
prin Parlament. În toamna lui 2021, 
Curtea Constituțională a României a 
stabilit că prevederea ce trebuia să fi e 
introdusă în Codul penal era neconsti-
tuțională, astfel că măsura a revenit în 
Parlament pentru a i se aduce modifi -
cările semnalate de judecătorii CCR.

Legea 170/2022, publicată deja 
în Monitorul ofi cial nr. 548 și care se 
va aplica de mâine, va modifi ca arti-
colul 369 din Codul penal, astfel: „In-
citarea publicului, prin orice mijloace, 
la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane 
sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită 
categorie de persoane defi nită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, 
avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagi-
oasă sau infecție HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale 
inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Anterior celei de-a doua treceri prin Parlament, conținutul pre-
vederii era: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură 
sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva 
unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de 
persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă”.

În prezent, articolul 369 din Codul penal stabilește că sunt con-
siderate infracțiuni doar incitarea la ură şi discriminare, prin orice 
mijloace, împotriva unei categorii de persoane.

Sesizarea de neconstituționalitate a fost transmisă de președin-
tele țării, fi ind reclamată lipsa unor criterii explicite privind această 
categoriile de persoane, și nu doar unele generale. Același lucru l-au 
reținut și judecătorii CCR, în Decizia 561/2021, afi rmând că noua 
prevedere are nevoie să aibă prevăzute criterii discriminatorii pentru 
existența infracțiunii de instigare.

Curtea a constatat că Parlamentul s-a limitat „la a completa sfera 
de pericole cu privire la subiectul activ al infracțiuni incită publicul 
(adăugând violența) și sfera subiectelor pasive ale infracțiunii (adau-

gând persoana care face parte dintr-o anumită categorie/grup), fără 
a circumscrie însă existența elementului material al infracțiunii de 
incitare la violență, ură sau discriminare anumitor criterii, deci fără 
a opera o circumstanțiere expresă a temeiurilor care pot determina 
violența, ura sau discriminarea”.

Prevederile privind instigarea la ură şi discriminare a unui grup 
apar în Decizia europeană 2008/913/JAI, care a avut termen de tran-
spunere în legislația națională luna noiembrie 2010. La momentul 
respectiv, autoritățile din țara noastră au anunțat transpunerea com-
pletă a deciziei.

Totuși, în realitate, dispoziţiile actului normativ european au 
fost transpuse incomplet. Comisia Europeană, care, din acest mo-
tiv, a atenţionat România în mai multe rânduri, a invocat o serie de 
defi ciențe ce au în vedere că legislaţia penală naţională incriminează 
instigarea publică la violenţă sau la ură împotriva unui grup de per-
soane, fără a se referi în mod expres şi la instigarea împotriva unui 
membru al respectivului grup de persoane.

Prevederea actului normativ european pe care România trebuia 
să o transpună integral în legislaţie este următoarea: „Articolul 1. 
Infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă - (1) Fiecare stat membru ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menţionate în con-
tinuare, săvârşite cu intenţie, sunt pedepsite: a) Instigarea publică la 
violenţă sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui mem-
bru al unui astfel de grup defi nit pe criterii de rasă, culoare, religie, 
descendenţă sau origine naţională sau etnică.”.

Cristina MINCU

Incitarea la violență împotriva unei persoane care 
aparține unui grup va fi  pedepsită!

Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat, luna trecută, 339 de 
controale. În urma verifi cărilor, s-au dat 130 de amenzi în valoare de 
472.800 de lei. Potrivit unui comunicat de presă transmis de ITM Ar-
geș, în domeniul Relaţiilor de muncă s-au efectuat 176 de controale, 
s-au aplicat 58 de sancţiuni, dintre care amenzi în valoare totală de 
389.300 lei. Principalele domenii de activitate în care au fost constata-
te defi ciențe: comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, 
restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto, panifi cație.

Principalele defi ciențe constatate: primirea la muncă a persoane-
lor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual (mun-
ca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea 

repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de 
fi ecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în 
termen a modifi cărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor, neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul își 
întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, 
neînmânarea salariului anterior începerii activităţii a unui exemplar 
din contractul individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechi-
me. Astfel, la 16 angajatori sancționați, au fost  depistate ca prestând 
muncă nedeclarată 20 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate este 
de 350.000  de lei. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: În baza Legii nr. 
319/2006 privind securitatea şi sănătatea 
în muncă, au fost efectuate 163 de con-
troale. Au fost aplicate 74 de sancțiuni, 
dintre care 24 de amenzi, valoarea totală 
a acestora fi ind de 83.500 lei. Principalele 
domenii de activitate în care au fost con-
statate defi cienţe: construcţii, exploatare 
forestieră, transport, alimentație publică, 
instalații electrice, distribuție mărfuri, 
morărit și panifi cație, confecții textile și 
comerț.

„Persoanele care vor să sesizeze 
munca fără forme legale de angajare 
o pot face, în scris, la numărul de fax 
0248.223.412, la adresa de e-mail itmar-
ges@itmarges.ro sau direct la sediul din 
Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11”, s-a 
arătat în comunicat.

Malvina BÎRSAN

ITM a luat cu asalt fi rmele din Argeș și în luna mai

Tânăr din Brăduleț, beat la volan 
În ultimele zile, po-

liţiştii din cadrul Servi-
ciului Rutier Argeş şi cei 
de la structurile rutiere 
municipale şi orăşeneşti 
au continuat acţiunile 
pentru prevenirea eveni-
mentelor rutiere, precum 
şi pentru conştientizarea 
de către șoferi a riscuri-
lor la care se expun prin 
nerespectarea regulilor de circulaţie. Ca urmare a abaterilor constatate, 
au fost aplicate aproape 150 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 
35.000 de lei. Totodată au fost reținute, în vederea suspendării dreptului 
de circulație, 15 permise de conducere și au fost retrase 7 certifi cate de 
înmatriculare. 

De asemenea, în ziua de 5 iunie, oamenii legii din cadrul Secției de 
Poliție Rurală Domnești au depistat un bărbat în vârstă de 25 de ani, din 
comuna Brăduleț, care conducea un autoturism, pe DN 73C, pe raza loca-
lității Mușătești, fi ind sub infl uența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare mai 
mare decât limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fi ind 
transportat la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar conform art. 
336 din Codul Penal, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor îm-
prejurărilor în care fapta a fost săvârșită.

„Recomandăm tuturor conducătorilor auto să circule preventiv, 
adaptând permanent viteza la condițiile meteo și la cele rutiere, în special 
în condiții de carosabil umed sau vizibilitate îngreunată”, a transmis IPJ 
Argeș.

MALVINA BÎRSAN

Șoferii agresivi nu vor mai rămâne 
fără permis
Aleşii din coaliția 

de guvernare au modi-
fi cat ordonanța adoptată 
de Guvern, care este în 
vigoare din februarie, 
potrivit căreia șoferii 
care manifestă un com-
portament agresiv în 
trafi c pot rămâne fără 
permisul de conducere. 
După noua modifi care a 
Codului Rutier, compor-
tamentul agresiv va fi  sancționat doar cu amendă.

Limita de viteza maximă va crește de la 100 km/h la 120 km/h pe 
drumurile expres, iar dacă ai avut viteza mai mare de 70 km/ h decât 
limita admisă vei rămâne cu o dovadă a permisului. De asemenea, dacă 
şoferul rămas fără permis dă examen şi îl ia, perioada de suspendare se 
reduce la o treime şi nu cu o treime, cât era în Ordonaţa Guvernului. 
Astfel, poţi să iei permisul înapoi mult mai repede. Modifi cările au fost 
făcute la Comisia de Transporturi, însuşite de Comisia Juridică, urmând 
să fi e votate săptămâna viitoare.

MALVINA BÎRSAN

Reguli noi pentru motocicliști
Din cauza acci-

dentelor din ce în ce 
mai frecvente care au 
loc anual, noi măsuri 
au fost luate în acest 
sens. Regulile vize-
ază toţi şoferii şi ur-
mează să fi e aplicate, 
în special, motoci-
cliştilor. Nerespecta-
rea lor le poate aduce 
amendă de până la 
720 lei. Motocicliştii ar trebui să aibă sub șa tot ce au şoferii în portbagaj, 
problema este că nu au spațiu sufi cient. Articoul 8 din Codul Rutier cere 
ca orice autovehicul să aibă trusă medicală de prim ajutor, două triunghi-
uri refl ectorizante şi un stingător, iar cum în lege nu există nicio distincție, 
această obligație se aplică şi motocicliștilor.

Amenda este între 580 și 720 de lei pentru lipsa acestor accesorii. Au 
simțit-o pe pielea lor câțiva motocicliști din Cluj, care au fost sancționați. 
O soluție ar fi  montarea unor cutii speciale de depozitare, dar, din păcate, 
după cum a spus chiar inițiatorul demersului, Gabriel Berea, motocicliștii 
nu pot fi  obligați să aibă asemenea compartimente. Proiectul a fost depus 
la Senat și este abia la începutul parcursului legislativ.

MALVINA BÎRSAN

În perioada 6-10 iunie, la Cabana Salvamont Cota 2000 Transfăgă-
rășan, se organizează „Tabăra națională de pregătire pentru căutarea la 
suprafață destinată unităților canine Salvamont”. Tabăra este realizată în 
colaborare cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România. 
Participă unități canine din 13 județe din țară. Salvamont Argeș este pri-
mul serviciu care a folosit un câine în salvarea montană și a inițiat con-
ceptul de unitate canină Salvamont la nivel național. 

Primul câine folosit a fost donat de către salvamontiștii din Franța, 

în anul 2013, și a parcurs toate formele de pregătire împreună cu conduc-
torul lui. Îl cheamă Helios și a participat alături de salvatorii montani la 
zeci de misiuni. Unitatea canină de intervenție la avalanșă este echipajul 
format dintr-un câine și salvamontistul său, echipaj care a parcurs for-
mele de pregătire specifi ce din cadrul Asociației Naționale a Salvatorilor 
Montani din România.

Malvina BÎRSAN

Tabără pentru câini, organizată de Salvamont Argeș
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Orchestra simfonică a instituției vă dă întâlnire mâine, de 
la ora 19.00, la un nou concert. În Sala „Simfonia”, alături de 
membrii orchestrei, revine dirijorul Alexandru Ganea, solist, vio-
loncelistul Corneliu Zirbo.

În program: J. Haydn – „Con-
certul pentru violoncel și orchestră 
nr. 1 în Do major”  și Johannes 
Brahms – „Simfonia nr. 4 în Mi 
minor”. 

Alexandru Ganea a absolvit 
Liceul de Artă „George Enescu” 
din Bucureşti (specializarea vi-
oară), Academia de Muzică, Fa-
cultatea de Interpretare Muzicală, 
specializări vioară şi muzică de 
cameră, şi Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti, Faculta-
tea de Compoziţie, Muzicologie 
şi Dirijat, specialitatea dirijat or-
chestră, clasa Dumitru Goia. Tot 
la Academia de Muzică a fi nalizat 
studiile de master la vioară şi muzi-
că de cameră şi de perfecţionare dirijat orchestră cu Sabin Pautza. 
Doctor în muzică, este conferenţiar universitar la Universitatea 
Națională de Muzică București și dirijor al Orchestrei Simfoni-
ce „Universitaria” a U.N.M.B. A colaborat cu fi larmonicile din 
Iaşi, Sibiu, Braşov, Târgu Mureş, Botoşani, Craiova, Chişinău, 
Giurgiu, Târgovişte, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Bacău. Între 2008 
şi 2012 a fost dirijor al Filarmonicii Piteşti, unde este invitat ca 
dirijor permanent. A colaborat cu soliști de renume, dintre aceștia 
menționându-i pe Valentin Gheorghiu, Florin Croitoru, Gabriel 
Croitoru, Alexandru Tomescu, Marin Cazacu, Răzvan Suma, 
Ivan Roncea, Ion Bogdan Ștefănescu.

Născut la Cluj-Napoca, la nouă ani Cornelius Zirbo a în-

ceput studiul violoncelului în orașul natal. A absolvit  Colegiul 
Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, în prezent fi ind  
student al Universității Naționale de Muzică București, la clasa 
maestrului Marin Cazacu. Perfecționat la Paris, este ambasador 

al Academiei de Vară a prestigiosului festival Verbier (Elveția). A 
participat la masterclassurile de violoncel din Germania și Italia 
și este  laureat a numeroase concursuri în țară și în străinătate 
(Germania, Bulgaria,  Croația, Ucraina, Cehia). A susținut reci-
taluri și concerte în România, Cehia, Germania, Elveția, Franța, 
Italia, Marea Britanie, Danemarca, China ș.a.  Ca solist, a con-
certat cu Prague Radio Symphony Orchestra, Orchestra Sim-
fonică Academică a Filarmonicii Khmelnitsky, Filarmonica de 
Stat „Transilvania”, Filarmonica de Stat „Moldova”, Camerata 
Regală, Orchestra Națională de Tineret a Fundației Principesa 
Margareta a României și Orchestra Naționala „Junior”. Este în 
premieră la Filarmonica Pitești. 

Biletele pot fi  procurate de la casa de bilete a instituției și de 
pe www.bilete.ro, prețul unuia pentru elevi și studenți  este 10 
lei, respective 7,50 lei, iar pentru pensionari, 20 de lei, respectiv 
15 lei.

Cristina MINCU

Dirijorul Alexandru Ganea revine Dirijorul Alexandru Ganea revine 
la Filarmonica Piteștila Filarmonica Pitești

Ziua revistei Curtea 
de la Argeș, 11 iunie 2022
După doi ani de întrerupere pandemică, revista lunară de cultură 

Curtea de la Argeş (primul număr a apărut în decembrie 2010, deci se 
afl ă în al treisprezecelea an editorial) organizează, sâmbătă, 11 iunie, 
tradiţionala întâlnire cu colaboratorii şi prietenii. Dorindu-se o publi-
caţie panromânească, manifestarea se va plasa şi sub semnul Podului de 
Reviste iniţiat în 
toamna anului 
2011, la Chişinău, 
împreună cu Li-
teratura şi Arta 
/ Nicolae Dabija, 
iniţiativă la care 
au aderat mai 
multe reviste din 
toate spaţiile locu-
ite de români. Ca 
urmare, vor par-
ticipa, pe lângă 
mulţi oameni de 
cultură din Ţară, 
şi oaspeţi din Ba-
sarabia (celebrul 
compozitor Eu-
gen Doga, actorul 
Nicolae Jelescu, 
cantautorul Viorel 
Burlacu, Eugenia 
Tofan – şefa Bi-
roului de presă al 
Academiei de Şti-
inţe a Moldovei, 
împreună cu E.S. 
ambasadoarea Iu-
liana Gorea-Cos-
tin), din Serbia 
(Mariana Stratu-
lat şi Valentin Mic, scriitori, director, respectiv, director adjunct ai Casei 
de Presă şi Editură Libertatea, Panciova, şi Marioara Sfera, redacto-

r-şef al revistei Lumina, Panciova), 
precum şi Mihai Neagu Basarab, 
Directorul Bibliotecii Române din 
Freiburg, Germania.

Întâlnirea va debuta la ora 
10.30, cu depunerea de fl ori la mo-
numentul lui Mihai Eminescu, din 
faţa Centrului de Cultură şi Arte 
(CCA) „George Topîrceanu” din 
Curtea de Argeş (Bd. Basarabilor, 
nr. 59), şi va continua în sala de 
spectacole a CCA (11.00 – 13.30: 
alocuţiuni, muzică, recitări…). Între 
16.30 şi 18.30, în Sala de Consiliu a 
Primăriei municipiului Curtea de 
Argeş (Bd. Basarabilor nr. 99) va 
avea loc un „festival al cărţii”, la 
care edituri şi autori îşi vor prezen-
ta, pe scurt, apariţii recente.

Gheorghe PĂUN

Titlul nu e 
foarte exact, pri-
mul general fi -
ind… Napoleon, 
care, în drumul de 
la caporal la pri-
m-consul şi apoi 
împărat, a trecut, 
temporar, şi prin 
gradul de general, 
dar al doilea este 
un general prin 

excelenţă, Mircea Chelaru. Iar legătura între 
cei doi se face prin cartea „Napoleon Bona-
parte în două sute de maxime comentate”, o 
lucrare remarcabilă şi ca idee, şi ca realiza-
re: „bătrânul general” Mircea Chelaru, cum 
se alintă în chiar titlul unei secţiuni a cărţii, 
selectează 200 (de fapt, 222) de maxime ale 
ilustrului predecesor, dintre cele peste 500 
afl ate în circulaţie ca fi ind extrase din ziceri-

le şi scrierile sale, le comentează pe toate şi 
adaugă la fi ecare o cugetare proprie, conse-
cinţă naturală a comentariului respectiv. Te-
merară întreprindere, dusă subtil-inteligent 
la capăt, după cum subliniază în „Cuvântul-î-
nainte al editorului” Dumitru Ioncică, consi-
lier editorial la Editura Uranus, unde a apărut 
cartea, în 2022 (la 200 + 1 ani de la moartea 
împăratului, de aici şi de la anul apariţiei fi -
ind ales numărul de maxime incluse).

O „carte de învăţătură”, spune acelaşi 
D. Ioncică, prezentată şi de două relevante 
„Note referenţiale”, una semnată de acad. 
Victor Voicu, general la rându-i („Mode-
lul napoleonian, valorile şi reperele umani-
tăţii”), a doua de Dumitru Preda („Napoleon 
Bonaparte – victoria asupra ignoranţei”). 
Semnifi cative cele două titluri, la fel maxi-
mele pe care le reproduce în textul său gen. 
Victor Voicu: „Cea dintâi dintre virtuţi este 

devotamentul faţă de Patrie” şi „În revoluţii 
nu există decât două feluri de oameni: cei 
care le fac şi cei care profi tă”.

Strălucitoare sunt consideraţiile lui Na-
poleon, cel care a marcat atât de mult istoria 
Europei. Prin războaie, dar deopotrivă preo-
cupat de construirea păcii („Pacea trebuie să 
fi e mai fecundă decât victoriile militare”). 
Eroism, merit, naţiune erau cele trei cuvin-
te-cheie pe care voia să le pună la temelia 
„construcţiei europene din acea vreme” (D. 
Ioncică, p. 11). Pragmatic până la cinism, 
ateu, lucid-realist, adept al lui Sun Tzu şi al 
lui Machiavelli.

Strălucitoare sunt şi maximele pe care le 
contrapune generalul contemporan, uneori 
completându-le pe cele ale înaintaşului de 
acum două secole şi mai bine, de mai multe 
ori amendându-le sau chiar contrazicându-le 
– şi nu de dragul contrazicerii, ci pentru că, 
pe de o parte, lumea s-a mai schimbat între 
timp, iar, pe de altă parte, mai ales pentru că 
generalul Chelaru are altă perspectivă asu-
pra lumii, a oamenilor, a moralei. El este, pe 
scurt, un român creştin ortodox. (Aş pune 
deosebirea, fundamentală, în oglindă cu cea 
dintre Machiavelli şi… Sfântul Neagoe Ba-

sarab, dintre „Principele” primului şi „În-
văţăturile…” celui de-al doilea, dintre cinis-
mul pragmatic al primului şi omenia creştină 
a celui de-al doilea – a elaborat pe această 
temă seniorul Dan Zamfi rescu, nu intru în 
detalii.)

Pot fi  ilustrative în acest sens comentarii-
le gen. Chelaru la cele două maxime amintite 
mai devreme, din textul gen. V. Voicu, pre-
cum şi noile maxime contrapuse acestora. Le 
reiau doar pe cele din urmă: „Patrie au toţi, 
pe când Ţară, doar cei care-i sunt moştenitori 
adevăraţi”, respectiv „Nicio revoluţie nu-şi 
va condamna profi torii. Sunt copiii ei.”

Multe alte perechi similare merită re-
luate, selecţia este aproape imposibilă, toate 
merită, multe fi ind pe deplin actuale. Deschid 
cartea pe la jumătate şi reiau (aproape) la în-
tâmplare: „Un demnitar fricos poate fi  răstur-
nat oricând” (N) / „Un fricos ajuns demnitar 
devine canalie!” (C); „Poporului îi trebuie 
sărbători zgomotoase, proştilor le place zgo-
motul, iar mulţimea este proastă” (N) / „Pen-
tru cei mai mulţi, zgomotul este muzică” (C).

Restul, în carte – cu avertismentul că lec-
tura unei scrieri cu doi generali coautori nu 
este deloc simplă… cere instruire/instrucţie...

La curtea lui Urmuz

Ca de la general la general 
GHEORGHE PĂUN
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Un medicament experimental produs de Mi-
rati Therapeutics, care vizează o mutaţie genetică 
specifi că, a ajutat într-un studiu clinic aproxima-
tiv o treime dintr-un mic grup de pacienţi al căror 
cancer pulmonar se răspândise la creier, a anunţat 
compania americană specializată în oncologie. 
Datele preliminare au arătat că dintre cei 19 pa-
cienţi trataţi cu medicamentul Adagrasib, trei au 
prezentat o retragere completă a metastazelor din 
sistemul nervos central şi alţi trei au benefi ciat de 
o micşorare parţială a tumorilor, au dezvăluit re-
prezentanţii companiei Mirati Therapeutics înain-
tea unei prezentări ofi ciale la Chicago în cadrul 
conferinţei anuale 
organizate de So-
cietatea Americană 
de Oncologie Cli-
nică.

După o perioa-
dă medie de moni-
torizare de 6,6 luni, 
alţi 10 pacienţi au 
obţinut o stabilizare 
a metastazelor ce-
rebrale, a precizat 
compania america-
nă. Efecte secunda-
re severe au apărut 
însă la 36% dintre pacienţii care au primit Adagra-
sib. Acest medicament cu administrare orală este 
conceput pentru a ţinti o formă mutantă a genei 
KRAS care este detectată la circa 13% din cance-
rele pulmonare fără celule mici (NSCLC), cel mai 
comun tip de cancer la plămâni.

„Cam o treime dintre pacienţii care au cancer 
pulmonar cu genă mutantă KRAS dezvoltă metas-
taze cerebrale”, a declarat CEO-ul companiei Mi-
rati Therapeutics, David Meek. Ei au o speranţă 
medie de supravieţuire de aproximativ cinci luni, 
potrivit medicului Joshua Sabari, un cercetător 
implicat în studiul clinic şi oncolog la Langone 
Perlmutter Cancer Center din cadrul Universităţii 
New York.

Compania Mirati Therapeutics a anunţat săp-
tămâna trecută că rezultatele generale obţinute în 
urma studiului clinic au arătat că medicamentul 
Adagrasib a micşorat tumorile pentru 43% dintre 
cei 112 pacienţi incluşi în cercetare şi care erau 
diagnosticaţi cu cancer pulmonar în stadiu avan-
sat. Totuşi, medicamentul a indus şi serioase efec-
te secundare, precum hepatotoxicitate şi anemie, 
la 46% dintre pacienţi, fapt care a dus la scăderea 
valorii acţiunilor companiei.

Investitorii doreau să afl e cât de bine se des-
curcă medicamentul produs de Mirata Therapeu-

tics în faţa primu-
lui medicament 
oncologic care 
vizează mutaţia 
KRAS, denumit 
Lumakras şi dez-
voltat de Amgen 
Inc., care a fost 
autorizat de Age-
nţia americană 
pentru alimente 
şi medicamente 
(FDA) anul tre-
cut. Aceste două 
leacuri fac parte 
dintr-o tendinţă 

mai amplă de tratamente medicale care vizează 
mutaţii genetice specifi ce şi vinovate de apariţia 
cancerelor, indiferent de organul în care această 
boală apare pentru prima dată.

FDA este aşteptată să ia decizia de autorizare 
a medicamentului produs de Mirati Therapeutics 
pentru formele avansate de NSCLC până la ju-
mătatea lunii decembrie din acest an. Compania 
americană, care are sediul general în California, 
testează medicamentul Adagrasib şi ca tratament 
iniţial pentru NSCLC, administrat atât singur, 
cât şi în combinaţie cu medicamentul imunotera-
peutic Keytruda, dezvoltat de grupul farmaceutic 
Merck.

Malvina BÎRSAN

Medicament experimental, ajutorul 
unor pacienți al căror cancer 
pulmonar s-a răspândit la creier

Unitatea spitalicească a anunțat fi nalizarea proiec-
tului cu titlul „Creşterea capacităţii de prevenire şi ges-
tionare a crizei sanitare cauzate de Covid-19 la Spitalul 
Municipal Curtea de Argeş”, proiect cofi nanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progra-
mul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contex-
tul pandemiei. Perioada de implementare a proiectului 
a fost de 8 luni, respectiv 1 mai 2021-31 august 2022, 
conform Contract de Finanţare.

Obiectivul l-a reprezentat acordarea fi nanţării ne-
rambursabile de către AM POIM pentru implementa-
rea Proiectului. Acesta a avut ca principale rezultate, 
următoarele: îmbunătăţirea capacităţii de îngrijire şi 
tratament a pacienţilor, precum şi gestionarea situaţiei 
de urgenţă provocată de criza Covid-19 prin achiziţio-

narea de echipamente medicale destinate intervenţiilor 
realizate în Spitalul Municipal Curtea de Argeş; utili-
zarea echipamentelor medicale achiziţionate în scopul 
prevenirii, diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi/
suspecţi de Sars-CoV-2; gestionarea situaţiei de urgenţă 
provocată de criza coronavirusului la nivelul unităţii sa-
nitare care asigură asistenţă medicală pacienţilor testați 
pozitiv cu virusul, în Judeţul Argeş.

Valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă 
aprobată precum şi cea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR-REACT EU a fost de 17.913.252,55 lei. Proiec-
tul a fost cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională - REACT EU prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare.

Malvina BÎRSAN

Proiect Covid-19, fi nalizat la Spitalul 
Municipal Curtea de Argeș

O potenţială infestare cu Sal-
monella a făcut ca ANSVSA să anu-
nţe că se retrag preventiv mai multe 
loturi de mix de semințe vândute în 
Lidl. Potrivit anunțului ofi cial, pro-
ducătorul Olimp a decis să recheme 
preventiv produsul „Alesto Mix 
seminţe, 200g” cu termenul de va-
labilitate 20.01.2023 şi cu termenul 
de valabilitate 28.02.2023, cu suspi-
ciune de Salmonella. „Din motive 
ce țin de siguranţa consumatorului, 
producatorul Olimp și Lidl Româ-
nia au reacţionat fără întârziere și au 
scos produsul de la vânzare. Acesta 
poate fi  returnat în toate magazinele 
Lidl. Contravaloarea va fi  restituită, 
fără a fi  necesară prezentarea bonu-
lui fi scal”, s-a arătat în anunțul de 
rechemare. Mixul de semințe din loturile cu probleme 
au ajuns și pe rafturile supermarketurilor din Argeș, 
așa că aveți grijă ce cumpărați şi ce consumați!

Salmoneloza este infecția cu bacterii din specia 
Salmonella. Există peste 2.500 de serotipuri de Salmo-
nella. Bacteria trăiește în tractul intestinal al animale-
lor infectate și la om și poate contamina o varietate de 
alimente, cum ar fi  carne, ouă, lapte, fructe de mare, 
legume, fructe.

Simptomele infecției cu Salmonella - salmonelo-
za sunt, de obicei, gastro-intestinale: diaree (uneori cu 
sânge), febră, greață, vomă, crampe abdominale. Aces-
te simptome pot fi  severe, în special la copiii mici, per-
soanele în vârstă și la cele cu sistemul imunitar slăbit 
(cum ar fi  cele cu HIV/SIDA, cancer, diabet, boli de 
rinichi).

Malvina BÎRSAN

Mix de semințe contaminate, la LidlMix de semințe contaminate, la Lidl
Până în momentul de față, pe cele 

aproximativ 1.500 de posturi scoase 
la concurs, s-au înscris peste 5.000 de 
candidați. Cei care îşi doresc o carieră 
militară, de soldat sau gradat profe-
sionist, se pot înscrie în campania de 
recrutare şi selecţie, termenul-limită 
pentru depunerea dosarelor fi ind 17 
iunie 2022. Salariul unui astfel de 
militar profesionist pleacă de la 2.500 
de lei, la care se adaugă unele sporuri 
precum norma de hrană, benefi ciile 
fi ind de aproximativ 3.000 de lei. Pen-
tru unele categorii, în funcţie de arma 
aleasă, salariul poate depăşi chiar şi 
4.500 de lei.

De asemenea, sunt libere peste 
800 de posturi pentru ofi ţeri, maiștri militari, su-
bofi țeri, gradați și soldați, iar dosarele se pot de-
pune în perioada 16 mai -10 iunie. După înrolare, 
rezerviştii voluntari benefi ciază de indemnizaţie 

de instalare egală cu solda de funcţie, la care se 
adaugă solda de grad şi solda de comandă, după 
caz, acordată la semnarea fi ecărui contract cu du-
rata de minimum trei ani.

Malvina BÎRSAN

Bătaie pe locurile de militari voluntari
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PUBLICITATE
CONVOCATOR

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 
30.06.2022, ora 08.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordi-
nare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor 
la sfarsitul zilei de 10.06.2022, care este data de referinta. 

In cazul in care la prima convocare nu vor fi  intrunite conditiile lega-
le de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 
01.07.2022, ora 08.00 in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Revocarea membrilor consiliului de administratie Electroarges SA;

2. Alegerea unui nou consiliu de administratie Electroarges SA format 
din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cu-
mulativ;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a 
Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici per-
soana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la ORC si oriunde 
va fi  necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30.06/01.07.2022.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de refe-
rinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali 
(in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputerni-
cire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta 
(prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actio-
narii pot fi  asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale 
a actionarilor.

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

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

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

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

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

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

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

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi  disponibile in-
cepand cu data de 31.05.2022 la sediul secundar al societatii din Curtea de 
Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, si pe pagina de internet electroar-
ges.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exem-
plare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru 
societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune per-
sonal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documen-
tele insotitoare la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, Str. Al-
besti nr. 12, Judetul Arges, astfel incat sa poata fi  inregistrat la societate cel 
tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 
28.06.2022, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. 

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa elec-
troarges@electroarges.ro si offi ce@1electroarges.ro cu 48 de ore anterior 
adunarii generale a actionarilor, pana la data de 28.06.2022, ora 08.00, sub 
sanctiunea pierderii dreptului de vot.

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

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

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin ata-

sare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avoca-
tul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala 
trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o 
data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii 
generale a actionarilor 28.06.2022, ora 08.00, in cazul primei utilizari.

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

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de 
adunarea generala (28.06.2022 ora 08.00), in copie legalizata la notar sau 
cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezen-
tantului.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați 
pentru ocuparea posturilor de administratori ai Consiliului de Administratie, 
în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi  transmise cu 
respectarea dispozitiilor art. 117 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 fi e (i) în 
format fi zic, la Registratura Societății (care funcţionează de luni până vineri, 
între orele 09:00 - 15:00 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale) de 
la sediul secundar al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu con-
fi rmare de primire) din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, 
sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa la adresa elec-
troarges@electroarges.ro si offi ce@1electroarges.ro, astfel încât acestea 
să fi e recepționate până la data limita de 6 iunie 2022 ora 15.00. 

Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină 
mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI - 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 30.06.2022/01.07.2022”, precum si informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţiile respective.

În ceea ce privește cerințele de identifi care a acționarilor care le 
formulează, propunerile trebuie să fi e însoțite de documentele care 
atestă îndeplinirea cerințelor de identifi care menționate în convocato-
rul AGOA respectiv:

(i) In cazul actionarilor persoane fi zice solicitarile trebuie sa fi e inso-
tite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta 
calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul 
Central SA;

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

In cazul in care la Depozitarul Central nu sunt date referitoare la ca-
litatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certifi cat 
constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie 
conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data 
publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de repre-
zentant legal.

În ceea ce privește candidații, fi ecare propunere trebuie să fi e înso-
țită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și 
pregătirea profesională a acestuia;

(b) Copie a actului de identitate al candidatului.

Aceste documente vor fi  verifi cate de către Societate, urmand ca Lista 
fi nala cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
califi carea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administra-
tor al Societății si pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administra-
tie sa se afl e la dispoziția acționarilor începând cu data de 7 iunie 2022 
la Registratura Societății (care funcţionează de luni până vineri, între orele 
09:00 - 15:00 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale) din Curtea de 
Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, precum și pe website-ul Societății 
la adresa electroarges.ro secţiunea „Comunicate”.

Societatea va intocmi Lista preliminară a candidatilor care se va 
actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o 
dată pe zi. Aceasta urmeaza a fi  disponibila la Registratura Societății (care 
funcţionează de luni până vineri, între orele 09:00 - 15:00 (ora Români-
ei), cu excepţia sărbătorilor legale) din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, 
Judetul Arges, precum și pe website-ul Societății la adresa electroarges.ro 
secţiunea „Comunicate”.

Incepand cu data de 7 iunie 2022 societatea va face disponibile si  for-
mularele actualizate de vot prin corespondență și formularul actualizat de 
împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant cu propu-
nerile existente, care se vor afl a la dispoziția acționarilor începând cu ace-
asta data la Registratura Societății din Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, 
Judetul Arges, precum și pe website-ul Societății la adresa electroarges.ro 
secţiunea „Comunicate”.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior aduna-
rii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespon-
denta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi  dis-
ponibile incepand cu data 31.05.2022, la sediul secundar al societatii din 
Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, sau pe website-ul soci-
etatii electroarges.ro. 

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin cores-
pondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documen-
tele insotitoare, se transmit la sediul secundar al societatii din Curtea de 
Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, pentru a fi  inregistrate pana la data 
de 28.06.2022, ora 08.00, astfel: 

(i) prin orice forma de curierat 

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie; 

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@
electroarges.ro si offi ce@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urma-
toarele documente: 

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

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

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

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

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

ATENTIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea 
COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespon-
denta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,

- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea gene-
rala prin prezenta fi zica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea 
sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra aces-
tei intentii cu cel puț in 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de de 
e-mail electroarges@electroarges.ro si offi ce@1electroarges.ro, in vederea 
efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participan-
tilor, precum ș i pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse 
de autoritati.

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

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

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

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

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

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

(iv) Sa fi e transmise si inregistrate la sediul secundar al societatii din 
Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, prin orice forma de curie-
rat, cu confi rmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, 
in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezen-
tantii legali ai acestora. 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea 
de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi  
transmis si inregistrat la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, 
Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, prin orice forma de curierat, cu confi rmare 
de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocato-
rului in monitorul ofi cial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre 
actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fi e insotit:

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

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

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

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

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespon-
denta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi  disponibile si vor putea fi  
consultate de actionari la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, 
Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges, incepand cu data de 31.05.2022, in zilele 
lucratoare, intre orele 09.00 - 15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.
ro.

VICEPRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ROXANA SCARLAT
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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

ANUNȚ
S.C. AGRO DEVELOPMENT angajează 

persoană cali icată pentru:
1. Securitate și sănătate în muncă (SSM);
2. Situații de urgență (PSI);
3. Managementul mediului și gestiunea deșeurilor;
4. Responsabil sector mecanic - energetic.

Relații la telefon: 0740 039 029.

Companie cu capital 100% românesc, 
angajează pentru sediul din București:

- RECEPȚIONERĂ/RECEPȚIONER
Responsabilități generale:
- Gеstionаrеа fl uxului de documеntе intеrne și еxternе 

(înregistrează documente venite din exterior)
- Primirеа, înregistrаrеa și rеpаrtizаrеа corеsponden-

țеi în intеriorul compаniеi
- Rеаlizаrеа dе fotocopii, transmiterеа dе fаxuri și uti-

lizarеa altor еchipamеnte din dotarе
- Prеluarea, stabilirea și redirecționarea apelurilor te-

lefonice
- Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor 

cerute de management
- Bune cunoștințe dе utilizare a calculatorului - pache-

tul MS Offi ce; internet
- Păstrarea confi denţialităţii informaţiilor şi a docu-

mentelor legate de fi rmă
- Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul 

fi rmei.
CV-urile se pot depune la sediul societății din București, 
B-dul Vulturlor, nr. 98 A sau se pot trimite pe adresa de 

e-mail: resurseumane@cpssecurity.ro
Relații se pot obține la nr. de telefon: 

0745.669.969.
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Situat în partea central-sudică a României, judeţul Argeş, cu o 

suprafaţă de 682631 ha (6826,3 kmp), reprezintă 2,9% din teritoriul 
ţării. Pe teritoriul judeţului Argeş se intersectează paralela de 45o la-
titudine nordică cu meridianul de 25o longitudine estică. Altfel spus, 
acest punct marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul 
Nord, dar şi jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic (vestul) şi 
Munţii Urali (estul Europei).

Punctele extreme sunt localizate în comunele:

• Nucşoara la nord

• Miroşi la sud

• Dragoslavele la est

• Ciomăgeşti la vest

Judeţele învecinate sunt:

• Başov şi Sibiu la nord

• Teleorman la sud

• Dâmboviţa la est

• Olt şi Vâlcea la vest

Structura administrativă a judeţului cuprinde: 3 
municipii: – Piteşti – reşedinţa judeţului, Câmpu-
lung, Curtea de Argeş, 4 oraşe: Costeşti, Mioveni, 
Topoloveni, Ştefăneşti, 95 comune şi 577 sate.

Poziţia geografi că şi relieful înconjurător care îl protejează de 
infl uenţa vânturilor din vest şi est, asigură judeţului o climă tem-
perat-continentală cu ierni blânde. În ceea ce priveşte temperaturile 
extreme înregistrate la Staţia de Observare Piteşti amintim: -19,4oC 
(26 ianuarie 2000) şi 39,8 oC (4 iulie 2000). Pe lângă mari variaţii 
de temperatură, există şi mari diferenţe în ceea ce priveşte cantitatea 
de precipitaţii de la 1092,9 litri/mp în anul 2014, la 441,4 litri/mp în 
anul 2000 înregistrată la Staţia de Observare Piteşti.

Diversele forme de relief se îmbină într-o armonie deplină, pre-
dominante (55,0% din suprafaţă) fi ind cele de înălţime medie – De-
alurile Subcarpaţilor Getici şi Podişul Getic. Jumătatea cealaltă este 
împărţită aproximativ egal între munţi (25,0%) şi câmpii (20,0%).

Regiunea montană din nord aparţine culmilor celor mai înalte 
ale Carpaţilor Meridionali cu Masivul Făgăraşului (Vârful Moldo-
veanu – cel mai înalt vârf din ţara noastră, cu o altitudine de 2544 
m şi Vârful Negoiu cu 2535 m) şi părţii vestice a masivului Bucegi, 
cu munţii Leaota şi Piatra-Craiului, despărţiţi de culoarul tectonic 
Bran-Rucăr. Flora acestei zone cuprinde elemente rare, ocrotite cum 
sunt: fl oarea de colţ, smârdarul, iedera albă, ghinţura galbenă, zâm-
brul ş.a.. Suprafeţele întinse, acoperite cu păduri adăpostesc în rezer-
vaţii variate specii de interes cinegetic: mistreţul, căprioara, cerbul, 
ursul, râsul, lupul, capra neagră, cinteza, cocoşul de munte, vulturul 

pleşuv, brun şi cenuşiu. Dintre rezervaţiile naturale de pe teritori-
ul judeţului Argeş putem aminti: Parcul Naţional „Piatra Craiului”, 
Poienele cu Narcise de la Negraşi, Valea Vâlsanului, Peştera de la 
Uluce, Punctul Fosilifer Suslăneşti, Lacul Iezer, Lacul Valea Rea şi 
Granitul de la Albeşti.

Judeţul benefi ciază de o bogată reţea hidrografi că, cuprinzând 
bazinele hidro ale Argeşului şi afl uenţii săi: Vâlsan, Râul Doamnei, 
Râul Târgului, Brătia Argeşelul, Oltului cu afl uentul său Topolog şi 
Vedei, precum şi lacurile naturale şi artifi ciale.

În Subcarpaţii Getici, la Nucşoara, există Lacul Învârtita, format 
pe gips, singurul de acest fel cunoscut în ţară, având o suprafaţă de 
2,2 ha şi adâncime maximă de 5 m. În zona montană se găsesc lacuri 
de origine glaciară: Buda, Capra, Călţun, Podu Giurgiului. Cel mai 
mare lac antropic din judeţ este Lacul Vidraru, cu o suprafaţă de 825 
ha şi un volum util de aproximativ 470 milioane mc.

Către sud, dealurile sunt străbătute de ape curgătoare, formând 
terasele largi, simetrice ale Piemonturilor Cotmenei, Argeşului şi 
Cândeştiului, cu versanţi acoperiţi cu întinse livezi şi viţă de vie.

Treapta sudică de relief aparţine câmpiei şi este fragmentată de 
râurile Argeş, Dâmbovnic, Cotmeana, Teleorman în lunci largi şi 
fertile, constituind zona cerealieră de seamă a judeţului.

Condiţiile naturale – relieful, regimul hidrografi c relativ bogat, 
compoziţia solurilor şi clima plăcută – se refl ectă şi infl uenţează 
structura fondului funciar, constituindu-se în acelaşi timp în valo-
roase resurse naturale. Păşunile şi fâneţele naturale – suport pentru 
creşterea animalelor, dealurile subcarpatice – propice pomiculturii 
şi viticulturii, luncile din zona sudică – favorabile diverselor culturi 
cerealiere, formează suprafaţa agricolă şi ocupă 50,5% din teritoriul 
judeţului.

Întregul se completează cu aurul verde – pădurile şi vegetaţia 
forestieră, ce coboară de pe culmile munţilor în zona deluroasă, 
uneori chiar până în câmpie, adăpostind o faună diversă. Ca sistem 
biologic productiv, acestea furnizează materia primă necesară indus-
triei lemnului, constituie o importantă sursă de energie şi în acelaşi 
timp au capacitatea de regularizare atmosferică şi hidrică a biosferei.

În fi ne, dar nu în ultimul rând, nu sunt de neglijat zăcămintele 
de uraniu din judeţ – sursa energetică a viitorului, de ţiţei şi gaze 
naturale, cărbuni, minereuri nemetalifere – materia primă a industri-
ilor specifi ce. Utilizarea acestor resurse a fost premisa dezvoltării nu 
numai industriale ci şi agricole a judeţului.

Sursa: DJS Argeș
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EUROCOM EXPANSION SA EUROCOM EXPANSION SA 
– fi rma cu o vechime de 30 de ani angajeaza:

 Fochist
 Lacatus Mecanic
 Electrician
 Electronist
 Sudor

la punctele de lucru din Baiculesti
si Curtea de Arges.

Se ofera conditii deosebite de lucru,
salariu motivant, prime si alte avantaje.

Relatii la telefon: 0755 041 492.


