
   Anul XXII,    nr. 5631  Luni, 27 iunie 2022  8 pagini  2 lei
C O T I D I A N U L  I N D E P E N D E N T  D E  I N F O R M A R E  Ș I  A T I T U D I N E  A L  Z O N E I  C U R T E A  D E  A R G E Ș

Fondat în 6 Decembrie 1999

AngajămAngajăm  asistent de farmacieasistent de farmacie  
în apropierea municipiului în apropierea municipiului 

Curtea de Argeş.Curtea de Argeş.
Detalii la nr. de tel.: Detalii la nr. de tel.: 

0720.044.9090720.044.909

DEPUTATUL CHELARU MIRCIA, DEPUTATUL CHELARU MIRCIA, 
APORT CONSIDERABIL LA APORT CONSIDERABIL LA 

DECLARAREA ZILEI DE 24 IUNIE CA DECLARAREA ZILEI DE 24 IUNIE CA 
FIIND ZIUA ROMÂNEASCĂ A IEI! FIIND ZIUA ROMÂNEASCĂ A IEI! 
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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! 

Drapelul Național, Drapelul Național, 
arborat pe Moldoveanu!arborat pe Moldoveanu!
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VIZITĂ IMPORTANTĂ ÎN VIZITĂ IMPORTANTĂ ÎN 
GARNIZOANA CURTEA DE ARGEȘGARNIZOANA CURTEA DE ARGEȘ

AMERICANO COFEE LOUNGE, AMERICANO COFEE LOUNGE, 
Curtea de Argeș, își mărește echipa. Curtea de Argeș, își mărește echipa. 

Angajăm barman-ospătar. Angajăm barman-ospătar. 
Condiții avantajoase și moderne. Condiții avantajoase și moderne. 

Telefon contact: 0788.262.828. Telefon contact: 0788.262.828. 

Argeșul, pe locul 2 la Argeșul, pe locul 2 la 
mediile de 10 pentru mediile de 10 pentru 
Evaluarea NaționalăEvaluarea Națională
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La Muzeul Golești a sosit zilele trecute structura unei case donate de Episcopul Ma-
carie al Europei de Nord. Casa a aparținut bunicilor feței bisericești și provine din loca-
litatea Spermezeu, Bistrița Năsăud. Structura urmează să fi e asamblată, iar cel târziu la 
fi nalul verii casa va fi  inaugurată. Muzeul Golești este al treilea mare muzeu din țară care 
primește în donație o casă din partea Episcopului Macarie. 

„Casa este din Spermezeu, din județul Bistrița Năsăud. Această localitate se afl ă 
undeva pe drumul către Maramureș. Și aici, la Muzeu, ne afl ăm între o casă din Bistrița 
și una din Maramureș. Muzeul Golești seamănă cu harta României. Unde se afl ă pe hartă 
județele, așa sunt așezate și casele. Așadar, ne încadrăm perfect. Această casă a aparținut 
bunicilor unui om al Bisericii, foarte drag nouă, Episcopul Macarie al Europei de Nord. 
Domnia Sa activează acum la Stockholm. A fost la Muzeul Golești, iubește foarte mult 
muzeul nostru și este specialist în etnografi e. Înaltpreasfi nția Sa Macarie a mai donat as-
tfel de case și pentru Muzeul Satului din București și Muzeul Astra din Sibiu. Noi suntem 
al treilea muzeu căruia îi donează o casă. Sper că în această vară remontarea casei va fi  
fi nalizată și va putea fi  vizitată”, a precizat managerul Muzeului Golești, Iustin Dejanu. 

Muzeul Golești este instituția muzeală care are cele mai multe case și gospodării 
originale în România.

Cristina MINCU

O nouă casă tradițională în colecția Muzeului Golești

Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Pro-
tecţia Consumatorilor, a atras atenția și a recomandat cumpărătorilor să 
respecte o serie de reguli în perioadele caniculare, pentru a preveni efec-
tele negative asupra sănătăţii. De asemenea, acesta a precizat ce alimente 
sau produse trebuie evitate în perioada de caniculă sau locurile de unde 
nu trebuie să le luăm. 

„Nu cumpăraţi produse alimentare din locuri neautorizate, întrucât 
comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime 
de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bonul 
cu care să justifi caţi tranzacţia comercială. Riscaţi, astfel, să achiziţio-
naţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze 
sănătatea. Consumatorii trebuie să verifi ce cu atenţie data durabilităţii 
minimale, data limită de consum a produselor (termen de valabilitate) 
şi în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.), 
având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de alterare 
a produselor alimentare şi refuzaţile pe cele care prezintă caracteristici 
de alterare (aspect mâzguit, miros de acru, aspect spongios de început 

de fermentare, produs deformat şi consistenţă moale-îngheţată, ambalaje 
deformate etc.).

Atunci când cumpăraţi produse alimentare, acordaţi atenţie deose-
bită asupra modului de prezentare a ambalajului. în cazul în care este 
bombat, prezintă deformări sau este rupt înseamnă că produsul nu mai 
prezintă deplină siguranţă pentru sănătatea dumneavoastră. Evitaţi să le 
achiziţionaţi și verifi caţi dacă este respectată temperatura la care e depo-
zitat/expus la vânzare (temperatura menţionată de producător pe eticheta 
ce însoţeşte produsul trebuie să coincidă cu temperatura la care este ex-
pus la comercializare).

Nu recongelaţi un produs alimentar după ce acesta a fost decongelat, 
dacă producătorul interzice această acţiune (prin menţionare pe etichetă). 
Atragem atenţia şi asupra legumelor şi fructelor comercializate în cadrul 
pieţelor în spaţii deschise unde temperatura mediului ambiant foarte ridi-
cată afectează calitatea (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, 
ofi lirea verdeţurilor etc.)”, a explicat directorul general al ANPC.

Malvina BÎRSAN

Aveți grijă de unde cumpărați produse alimentare când e caniculă

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, le-a re-
amintit românilor, care vor să revină acasă, că pot benefi cia de o primă 
de 12.500 de lei, plătibilă în două tranșe, dacă se angajează. Vasilcoiu, 
a participat la grupul de lucru pentru repatrierea 
forței de muncă românești din diaspora, coordonat 
de consilierii prezidențiali Sandra Pralong și Diana 
Păun. Cetățenii români care au lucrat cel puțin trei 
ani consecutiv în țările UE pot cere, la întoarcerea în 
România, o primă de reinstalare, conform legislației 
în vigoare. 

Cuantumul primei e diferit, după cum urmează: 
12.500 de lei, pentru persoana fără loc de muncă ce 
îşi schimbă domiciliul pentru a se angaja; 15.000 de 
lei, pentru persoana fără loc de muncă ce îşi schimbă domiciliul pentru a 
se angaja şi care este însoţită şi de membrii familiei. 

Documentele necesare pentru obținerea primei sunt - o cerere-tip; 
actul de identitate care să ateste domiciliul; dovada încadrării în muncă 
printr-un act eliberat de angajator cu precizarea locului de muncă; anga-
jamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primi-
te în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o 

perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă; declaraţia pe 
propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii doi ani 
acesta (sau un alt angajator cu care are în comun administratorul sau un 

asociat) nu a mai fost în raporturi de muncă cu solici-
tantul; declaraţia pe propria răspundere a angajatorului 
din care să rezulte dacă se va asigura sau nu locuinţă de 
serviciu; declaraţia solicitantului pe propria răspundere 
din care să rezulte dacă autoritatea publică asigură sau 
nu locuinţă de serviciu; declaraţia pe propria răspunde-
re a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, 
medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că, la 
data solicitării primei nu au promovat concursul naţio-
nal de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile 

legii, după caz; declaraţia pe propria răspundere a angajatorului absol-
venţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, 
potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz; cer-
tifi catul de căsătorie și, după caz certifi catele de naştere ale copiilor în 
copie certifi cată pentru conformitate, precum și actele prevăzute de lege 
în cazul familiilor monoparentale.

Malvina BÎRSAN

Reper istoric
La 27 iunie, este marcată Ziua Mondială a Pescuitului. 
Iniţiativa unei asemenea sărbători a fost lansată în 1984, 
la Conferinţa Internaţională pentru Reglementarea şi 
Dezvoltarea Pescuitului, găzduită de Roma. Momentul este un 
prilej pentru dezbateri despre pescuitul responsabil. Peştele 
şi alte vietăţi marine au fost hrană sănătoasă pentru om din 
vremuri străvechi. Cu timpul, pescuitul a devenit o industrie de 
care economiile multor ţări depind. Vânate excesiv, însă, unele specii marine au ajuns pe cale de dispariţie. În 
numeroase ţări, la această dată, se organizează concursuri de pescuit, un hobby care este practicat – în ultimii 
ani – de tot mai multe femei. 

EXPRESia zilei
„Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.” 
George Orwell [n. 25 iunie 1903, Motihari, India - d. 21 ianuarie 1950, University College Hospital, Londra, 
Regatul Unit. Pseudonimul literar şi jurnalistic al lui Eric Arthur Blair. a fost un scriitor englez, comentator al radio 
BBC, editorialist şi reporter. El a luptat ca voluntar în Războiul Civil din Spania de partea comuniştilor. A scris 
romane, eseuri şi critică literară. George Orwell este autorul a două faimoase romane satiră în care care atacă 
totalitarismul: „Ferma Animalelor” (1945) şi „O mie nouă sute optzeci şi patru” (1949). Cea de-a doua, apărută 
în 1949, este considerată capodopera sa. Orwell a scris romanul ca un avertisment pentru două amenințări: 
ale nazismului și ale stalinismului, în care Poliția Gândirii reducea la tăcere și spăla pe creier pe oricine nu își 
exprima iubirea necondiționată față de un lider suprem, Fratele cel Mare, și față de Partid. Există voci care 
spun, mai în glumă, mai în serios, că Orwell ar fi  scris această carte ca un avertisment, nu ca pe un manual de utilizare...] 

Prime pentru românii care vor să revină în țarăCâți bani au primit 
profesorii pentru
fi ecare lucrare 
corectata la Evaluarea 
Națională și BAC
Potrivit unui ordin de ministru din 23 mai, anul acesta, profeso-

rii care au corectat lucrările la Evaluarea Naţională şi Bac au primit 
mai mulţi bani faţă de 2021. Creşterile au variat între 10 şi 160 de 
lei. Profesorii supraveghetori pentru clasa a VII-a au fost răsplătiți 
cu 10 lei mai mult faţă de anul trecut, adică 110 lei pe zi, iar cei 
pentru Bacalaureat au primit 120 de lei pe zi, conform edupedu.
ro. Preşedinţii de comisii de evaluare a Bacalaureatului, în centrele 
cu peste 750 de absolvenți, pot primi până la 2.200 de lei. Pentru 
profesorii evaluatori, creșterea este de 0,7 lei la Evaluarea Națională 
și 1,25 lei în cazul Bacalaureatului, pentru fi ecare lucrare corectată.

Malvina BÎRSAN

Ministerul Educației a publicat rezultatele obținute de elevii care au 
susținut Evaluarea Națională în acest an. Ele pot fi  consultate pe site-ul 
evaluare.edu.ro. Folosind site-ul, cei interesați pot afl a nota unui candi-
dat (dacă îi știu codul; în ultimii ani, pentru a proteja identitatea copiilor, 
numele acestora nu mai sunt afi șate), pot afl a ce note s-au obținut în 
diferite școli sau în diferite județe. În ceea ce privește numărul mediilor 
de 10, capitala se afl ă pe primul loc, 37 de elevi obținând media maximă.

Pe locul 2 se afl ă județul Argeș, cu 17 medii de 10. Locul 3 este 
împărțit de județele Iași și Cluj, fi ecare cu câte 16 medii de 10. Iată nu-

mărul mediilor de 10 obținute în restul județelor: Timiș – 11, Buzău – 9, 
Suceava – 8, Bacău – 7, Teleorman – 7, Prahova – 7, Maramureș – 7, 
Brașov – 7, Vrancea – 6, Constanța – 6, Botoșani – 5, Galați – 5, Satu 
Mare – 5, Dolj – 4, Bihor – 4, Mureș – 4, Sibiu – 3, Alba – 3, Neamț – 3, 
Tulcea – 3, Gorj – 3, Arad – 3, Vâlcea – 3, Vaslui – 2, Ialomița – 2, Ilfov – 
2, Bistrița-Năsăud – 2, Olt – 1, Caraș-Severin – 1, Hunedoara – 1, Brăila, 
Călărași, Giurgiu, Mehedinți, Dâmbovița, Sălaj, Harghita, Covasna – 0 
medii de 10.

Malvina BÎRSAN

Argeșul, pe locul 2 la mediile de 10 pentru 
Evaluarea Națională
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FAPT DIVERS
Un bărbat în vârstă de 51 de ani, 

din județul nostru, a fost trimis în jude-
cată după ce ar fi  dat mită unor polițiști 
pentru ca aceștia să oprească cercetările 
într-un dosar penal. „Procurorul de caz 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Argeș a fi nalizat urmărirea pe-
nală și a întocmit rechizitoriul prin care 
a dispus trimiterea în judecată a unui 
inculpat, persoană fără calitate specială 
și cercetată în stare de arest preventiv 
pentru săvârşirea infracţiunii de dare de 
mită.

În fapt, la data de 09 iunie, doi 
agenți de poliție au formulat denunțuri 
pentru comiterea infracțiunii de dare de 
mită, arătând că, în aceeași zi, un băr-
bat în vârstă de 51 de ani le-a promis 
o sumă de bani pentru a-i determina pe 
aceștia să nu continue cercetările în-
tr-un dosar penal care îl viza. Ulterior, 
pe parcursul cercetărilor, persoana în cauză le-a propus celor doi po-
lițiști, în mod insistent, să se înțeleagă, să rezolve dosarul favorabil 
lui, în sensul de a nu-i mai întocmi dosar penal, promițându-le, toto-
dată, și o sumă de bani. 

În următoarea zi, lucrătorii Direcției Generale Anticorupție – 
Serviciul Județean Anticorupție Argeș, sub coordonarea procurorului 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au organizat și 
realizat acțiunea de prindere în fl agrant imediat după ce acesta a re-
mis suma de 1.000 de euro, cu titlu de mită, celor doi polițiști din 

cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Urmare a acțiunii de prindere în fl agrant și a probatoriului ad-
ministrat, persoana în cauză a fost reținută pe bază de ordonanță de 
reținere pentru 24 de ore de către procurorul din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Argeș și ulterior arestată preventiv de către 
Curtea de Apel Pitești. Pe parcursul cercetărilor, lucrătorii Direcției 
Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Argeș au 
benefi ciat de sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale Pitești”, a tran-
smis DGA Argeș .

Malvina BÎRSAN

Argeșean trimis în judecată pentru dare de mită

Conducerea ITM Argeș a informat angajatorii privind cerințele 
minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 
construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asi-
gurarea securității și sănătatea lucrătorilor care își desfășoară activita-
tea în șantierele temporare sau mobile.

„Cunoscând faptul că domeniul construcțiilor este unul din sec-
toarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe 
accidente de muncă și având în vedere numărul de accidente de mun-
că înregistrat în acest 
domeniu de activita-
te, precum și gravita-
tea acestora, conside-
răm că este necesar să 
reiterăm obligația cu-
noașterii și respectării 
cerințelor minime în 
domeniul sănătății și 
securității în muncă, 
astfel:

1. Echipamente-
le de muncă utilizate 
trebuie prevăzute cu 
sisteme de protecţie 
colectivă, balustrade 
solide (sufi cient de 
înalte şi având cel 
puţin o bordură, o 
mână curentă şi pro-
tecţie intermediară), cu platforme sau plase de prindere, sufi cient de 
solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime.

2. Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentele individuale de 
protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de 
ancorare, căşti, bocanci).

3. Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să 
fi e dimensionate și construite astfel încât să nu prezinte riscuri de acci-

dentare în timpul utilizării.

4. „Planul propriu de securitate şi sănătate”, trebuie să fi e în șanti-
er și trebuie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor.

5. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fi ecare lucrător 
să primească o instruire sufi cientă şi adecvată în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de 
lucru, specifi ce locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schim-
barea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echi-

pament de muncă sau a unor 
modifi cări ale echipamentului 
existent/ la introducerea ori-
cărei noi tehnologii sau pro-
ceduri de lucru / la executarea 
unor lucrări speciale)

6. Atunci când în același 
loc de muncă își desfășoară 
activitatea lucrători din mai 
multe întreprinderi și/sau 
unități, angajatorii acestora 
trebuie să ia masurile necesa-
re privind informarea lucră-
torilor și/sau reprezentanții 
acestora despre riscurile pro-
fesionale.

7. Angajatorul trebuie să 
dispună de programe de in-
struire-testare la nivelul între-
prinderii şi/sau unităţii, pentru 

conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi.

8.Angajatorul trebuie să elaboreze instrucţiuni proprii pentru 
completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate 
în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor 
de muncă afl ate în responsabilitatea lor”, a transmis conducerea ITM 
Argeș.

Luana ARSENE

Cele mai multe accidente de muncă 
se produc în șantiere

Delegație multinațională de rezerviști, 
în vizită la vânătorii argeșeni
Vineri, Batalionul 

33 Vânători de Munte 
„Posada” a fost gazda 
unei vizite a Asociației 
Ofi țerilor în Rezervă 
din România, condu-
să de generalul maior 
(rtr.) Dan Florin Grecu. 
La activitate au partici-
pat militari rezerviști 
din Armata Români-
ei, Austriei, Canadei, 
Danemarcei, Elveției, 
Germaniei și Statelor Unite ale Americii.

În cadrul activității, vânătorii de munte argeșeni le-au prezentat vizi-
tatorilor, un exercițiu tactic demonstrativ în care au fost utilizate tehnici 
de alpinism și luptă urbană. La fi nalul exercițiului, delegația de rezerviști 
a fost invitată să ia parte și la o prezentare de tehnică, echipament și ar-
mament din dotarea trupelor de vânători de munte.

CĂPITAN SEBASTIAN ALUPOAEI

FOTO: PLUTONIER MAJOR PETRE CĂTANĂ

Drapelul Național, arborat pe 
Moldoveanu!
În fi ecare an, la data 

de 26 iunie, se sărbăto-
rește Ziua Drapelului 
Național, având mare 
însemnătate pentru în-
treg poporul român. 
Deja devenită tradiție, 
misiunea de arborare a 
Drapelului Național pe 
cel mai înalt vârf mon-
tan din România este o 
acțiune onorantă și plină 
de emoție pentru jandarmii argeșeni. Misiunea lor a început la ora 4 di-
mineața, atunci când cei patru jandarmi din cadrul Posturilor de Jandarmi 
Montane Rucăr și Arefu au pornit la drum spre vârful Moldoveanu. După 
un traseu anevoios de 3 ore, îngreunat și de condițiile de vreme, jandarmii 
au arborat drapelul național acolo unde îi este locul, pe acoperișul Româ-
niei, la 2.544 m înălțime. „Nicio misiune nu este grea atunci când faci 
ceea ce îți place, iar astăzi (n.r., duminică) am fost onorați să celebrăm 
cum se cuvine Drapelul Național. A fost o misiune nobilă, de sufl et!”, 
a mărturisit plt. adj. șef Ion Florin, șeful Postului de Jandarmi Montan 
Rucăr.

CRISTINA MINCU

Amenzi de 40.000 de lei pe drumurile 
din județ
În ultimele zile, 

poliţiştii din cadrul Ser-
viciului Rutier Argeş şi 
cei de la structurile ruti-
ere municipale şi orăşe-
neşti au continuat acţi-
unile pentru prevenirea 
evenimentelor rutiere, 
precum şi pentru conşti-
entizarea de către șoferi 
a riscurilor la care se ex-
pun prin nerespectarea 
regulilor de circulaţie. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 
aproape 200 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. 
Totodată au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de circulație, 
17 permise de conducere și au fost retrase 5 certifi cate de înmatriculare. 
„Recomandăm tuturor șoferilor să circule preventiv, adaptând permanent 
viteza la condițiile meteo și la cele rutiere, în special în condiții de carosa-
bil umed sau vizibilitate îngreunată”, a transmis IPJ Argeș.

MALVINA BÎRSAN

Oamenii legii au acționat, în acest sfârșit de săptămână, pentru 
a asigura ordinea și liniștea publică în privința manifestărilor cultu-
ral-artistice derulate în județ. Pentru ca toți participanții să se bucu-
re de spectacolele organizate, și pentru ca ele să rămână o amintire 
plăcută pentru aceștia, polițiști de la structurile de ordine publică, 
poliție rutieră,  prevenire, criminalitate organizată, alături de repre-
zentanții celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au 
fost prezenți printre cetățeni pentru prevenirea incidentelor nega-
tive, menținerea climatului optim de siguranță publică, fl uidizarea 
trafi cului rutier și pentru a asigura un răspuns ferm la orice faptă de 
natură penală sau contravențională.

În aceeași măsură, au fost efectuate acțiuni informativ – pre-
ventive, la care au luat parte oamenii legii de la prevenire, alături 
de specialiștii Agenției Naționale Antidrog - Centrului de Prevenire 
și Consiliere Antidrog Argeș. „Vă reamintim faptul că polițiștii ru-
tieri care s-au afl at pe drumurile publice din județ au efectuat fi ltre 
rutiere, în vederea identifi cării șoferilor care nu respectă regulile de 
circulație, folosind în acest sens aparatele radar, DrugTest și etilotest. 

De asemenea, iată câteva recomandări și 
pentru siguranța participanților la trafi c 
pe două roți: Utilizați echipamentul de 
protecție omologat; Fiți vizibili – atât 
prin folosirea echipamentului refl ectori-
zant, cât și prin respectarea regulilor de 
semnalizare în trafi c; Nu creați surpri-
ze, întrucât aplicarea principiului <<mă 
strecor>> pentru că am timp sau am loc 
generează risc major de accident; Adap-
tați permanent viteza la condițiile meteo, 
de drum și de trafi c; Nu confundați stra-
da cu o pistă de concurs – viteza crește 
exponențial riscul de accident; Nu uitați 
de politețea rutieră! Există timp și spațiu 
pentru toată lumea!”, au transmis oame-
nii legii argeșeni.

Malvina BÎRSAN

Polițiștii au fost la datorie, pentru siguranța argeșenilor 



LUNI, 27 IUNIE 2022 www.ARGEŞEXPRES.ro

MAGAZIN - PUBLICITATE4
În perioada 22 - 25 iunie 2022 Asociația Ofi țerilor în Rezervă din 

România, membră a Confederației Interaliate a Ofi țerilor în Rezervă din 
NATO (CIOR), cea mai mare organizație neguvernamentală a ofi țerilor 
din lume, a organizat și desfășurat la Pitești un seminar internațional 

dedicat tinerilor ofi țeri în rezervă din statele membre. În cadrul progra-
mului dedicat acestui simpozion în ziua de 24 iunie 2022 a fost inclusă 
și o vizită de documentare în orașul regal Curtea de Argeș, la Batalionul 
33 Vânători de Munte „Posada”.

Delegația participanților la acest eveniment, tineri ofi țeri în rezervă 
din S.U.A., Canada, Germania, Franța, Elveția, Austria și România, a 
fost condusă de domnul gl. mr. (r.) Dan Grecu.

Primirea în cazarma Batalionului 33 Vânători de Munte a fost fă-
cută de către comandantul unității, lt. col. Costinel Popa și col. (rtr.) 
Laurențiu  DOMNIȘORU - Președintele Filialei Județene Argeș „PO-

SADA” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Re-
tragere.

După cuvântul de „BUN VENIT” adresat de lt. col. Costinel Popa, 
s-a făcut o poză de grup, apoi s-a vizitat Muzeul Unității, s-a participat 
la un exercițiu tactic de pregătire în poligonul alpin al militarilor vâ-
nători de munte și apoi s-a vizitat o mică expoziție cu tehnică militară 
din dotarea trupelor de vânători de munte. Aici, participanților la acest 
simpozion li s-au prezentat caracteristicile tehnico- tactice ale tehnicii 
prezentate.

Apoi însoțiți de Președintele Filialei Județene Argeș „POSADA” a 
A.N.C.M.R.R., și cu binecuvântarea Înaltpreasfi nțitului Părinte Calinic 
Argeșeanul, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, s-a 
vizitat Mânăstirea Curtea de Argeș, unde ne-a fost ghid, părintele diacon 
Adrian Enache. Ofi țerilor rezerviști străini li s-a prezentat istoricul aces-
tor locuri și al edifi ciilor. S-au vizitat Catedrala, Sala Manole din Palatul 

Arhiepiscopal, parcul Mânăstirii și noua Necropolă. 

La deplasarea prin oraș, tinerilor ofi țeri străini în rezervă li s-au 
prezentat: Curtea Domnească, Primăria Municipală Curtea de Argeș, 
Centrul Militar din garnizoană, Baza Sportivă, Gara Regală.

Masa de prânz a fost servită în cazarma unității, împreună cu un 
grup de ofi țeri în retragere din Filiala Județeană Argeș „POSADA”. 
După cuvântul de mulțumire adresat de gl. mr. (r.) Dan Grecu, coman-
dantul Batalionului 33 Vânători de Munte, lt. col. Costinel POPA a în-
mânat câte o plachetă omagială a Batalionului 33 Vânători de munte 
unui rezervist din Marina Militară a Canadei, apoi pentru gl. mr. (r.) 
Dan Grecu, prim vicepreședintele Asociației Ofi țerilor în Rezervă din 
România, și pentru col. (rtr.) Laurențiu Domnișoru, Președintele Filialei 
Județene Argeș „POSADA” a A.N.C.M.R.R..

Întreaga activitate din garnizoana Curtea de Argeș s-a bucurat de 
respect, solidaritate și respectarea drepturilor și demnităților celor care 
au slujit și slujesc Patria sub drapelul tricolor.

Col. (rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU

Vizită importantă în Garnizoana Curtea de ArgeșVizită importantă în Garnizoana Curtea de Argeș

Vineri, 14 septembrie 2007, Generalul ( r) Prof. Dr. Mircia 
Chelaru a fost invitat la postul de televiziune OTV, de către Dan 
Diaconescu. În cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, Mircia 
Chelaru a propus să se facă o zi a Iei. Deputatul de Argeș din par-
tea A.U.R., este membru în Comisia pentru apărare, ordine publi-
că și siguranță națională și membru în Comisia UNESCO. Având 
această calitate, a propus ca ziua de 24 iunie să fi e declarată Ziua 
Iei, iar Comisia UNESCO a avizat favorabil proiectul de lege.

În Camera Deputaților s-a votat astfel: PREZENȚI - 262; 
PENTRU - 221; CONTRA - 0; ABȚINERE - 41; NU VOTEZ - 0.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 21 
iunie 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea 
zilei de 24 iunie ca „Ziua Iei”. Generalul (Rtr.) Prof. Dr. deputat 
A.U.R., Mircia Chelaru a precizat: „Distinşi colegi,

Încep prin a mulţumi cu sinceritate colegilor din Comisia 
UNESCO, indiferent de apartenenţa la spectrul politic, de la dre-
apta spre stânga sau viceversa, toţi au semnat ca iniţiatori decla-
rarea zilei de 24 iunie Ziua românească a Iei, pentru că, după cum 
o să vedeţi, ia, ca şi patrimoniu universal, va fi  acceptată, este pe 
dosarul în lucru pentru a fi  acceptată în patrimoniul UNESCO. 

Dragii mei,

Ia nu este doar un simplu obiect vestimentar îmbrăcat la zile de săr-
bătoare sau mai curând în portul zilnic de către cel ce reprezintă inima 
acestei naţiuni, ţăranul român, şi, mai nou, cel care preia această vesti-
mentaţie dintr-un motiv sau altul. 

Pentru noi, identitarii, pentru cei care ne batem pentru profi lul iden-
titar al acestei naţiuni, ia este un memorial al timpului şi al ancestralităţii 
noastre. Vorbesc de ancestralitate pentru că ea vine 
dintr-un adânc al timpului. Mulţumesc în cele din 
urmă ultimei concluzii date de Guvernul României 

care lasă la latitudinea Parlamentului să hotărască oportunitatea 
votării acestei legi, pentru că au fost unele semne de întrebare, 
aşa-zise semne de întrebare.

Este arhetipul vestimentar al identităţii noastre. Vă rog 
să reţineţi cum sună în limba română <<grai>>, <<strai>> şi 
<<trai>>. Aceasta este forma care ne defi neşte şi ne produce o 
diferenţă specifi că faţă de celelalte populaţii, popoare sau naţiuni. 
Nu cerem o lege, nu am trecut la o anumită lege pentru a impune 
portul iei, ci pentru a recunoaşte valoarea acesteia în interiorul 
naţiunii române şi consfi nţeşte acest brand de ţară. De ce vă spun 
acest lucru? Pentru că, iată, renumita <<La Blouse Roumaine>>, 
pe care a îmbrăcat-o Regina Maria, cu care a negociat inclusiv 4 
iunie - se apropie repede 4 iunie! - Trianonul, este şi purtătoare 
de noroc, şi protectoare, din acest punct de vedere, în tradiţia şi 
mintea românului.

De aceea, domnule preşedinte de şedinţă, închei, la suges-
tia dumneavoastră şi la obligativitatea timpului, să lansăm acest 
proiect al bunului universal, un proiect al românilor, ca o revanşă, 
şi în acelaşi timp ca o recompensă de sufl et şi de cultură şi de 
civilizaţie românească. Haideţi să îmbrăcăm Europa în ie!”.

Luana ARSENE

Deputatul Chelaru Mircia, aport considerabil la declararea zilei de 24 iunie
ca fi ind Ziua românească a Iei! 
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A fost reglementat programul de activitate zilnic 
al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul 
asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săp-
tămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea 
acestuia pe zile fi ind stabilită prin negociere cu casele 
de asigurări de sănătate.

În ședința din 23 iunie 2022, Guvernul a aprobat 
o Hotărâre privind modifi carea și completarea Anexei 
nr. 2 la H.G. 696/2021, în scopul asigurării accesu-
lui la servicii de medicină 
fi zică și de reabilitare a 
asiguraților din localități 
sau zone defi citare pentru 
această specialitate. Astfel, 
furnizorii de servicii de 
medicină fi zică și de rea-
bilitare și punctele de lucru 
ale acestora care se afl ă în 
localităţi sau zone defi ci-
tare pentru specialitatea 
clinică medicină fi zică și 
de reabilitare își pot stabi-
li programul de activitate 
zilnic sub 7 ore pe zi, res-
pectiv 35 de ore pe săptămână, și mai puțin de 5 zile 
pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraților 
din aceste localități/zone la procedurile specifi ce de 
medicină fi zică şi de reabilitare efectuate în baze de 
tratament.

„Oferim posibilitatea adaptării programului de 
lucru în zonele defi citare la acest tip de servicii și în-
curajăm furnizorii să acorde aceste servicii de medici-
nă fi zică și de reabilitare în regim ambulatoriu, astfel 
încât să reducem necesarul de internări în regim de 
spitalizare continuă. Este mult mai comod pentru pa-
cienți să aibă acces la aceste servicii cât mai aproape 
de casă, fără să fi e nevoiți să stea în spital și este mai 
puțin costisitor pentru sistemul de sănătate. Asigura-
rea accesului persoanelor la servicii de recuperare aju-

tă la prevenirea apariției de complicații ale afecțiuni-
lor cronice care ar putea fi  preîntâmpinate”, a declarat 
Adela Cojan, președintele interimar al CNAS.

Furnizorii autorizați pentru acordarea serviciilor 
de medicină fi zică și reabilitare sunt: cabinete medi-
cale, unităţi sanitare ambulatorii de medicină fi zică 
şi de reabilitare, societăţi de turism balnear şi de me-
dicină fi zică şi de reabilitare, ambulatorii de specia-
litate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănă-

tate multifuncţionale fără 
personalitate juridică din 
structura spitalului.

Pentru asigurarea 
individualizării servici-
ilor acordate în funcție 
de necesitățile fi ecărui 
pacient, serviciile medi-
cale de medicină fi zică 
și de reabilitare se acordă 
numai pe baza planuri-
lor eliberate de medicii 
de medicină fi zică și de 
reabilitare afl ați în rela-

ție contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în 
funcție de patologia specifi că şi afecţiunile asociate 
ale asiguratului.

Asigurații pot benefi cia de consultații acordate 
de medicul de specialitate medicină fi zică și de re-
abilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza bile-
telor de trimitere eliberate de către medicii de familie 
sau de medicii cu alte specialități din ambulatoriul 
de specialitate pentru specialități clinice, medicul de 
specialitate medicină fi zică și de reabilitare eliberând 
pacientului un plan de proceduri specifi ce de medici-
nă fi zică şi de reabilitare.

Perioada pentru care se decontează procedurile 
specifi ce de medicină fi zică şi de reabilitare în baze-
le de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat, 

atât la copii, cât şi la adulţi, cu excepţia copiilor 0 – 18 
ani cu diagnostic confi rmat de paralizie cerebrală, că-
rora li se pot acorda proceduri medicale specifi ce de 
medicină fi zică şi de reabilitare pentru o perioadă de 
maximum 42 de zile pe an/asigurat. În funcţie de afe-
cţiunea de bază, aceste perioade pot fi  fracţionate în 
două, la recomandarea medicului de specialitate me-
dicină fi zică şi de reabilitare consemnată în Planul de 
proceduri specifi ce de medicină fi zică şi de reabilitare.

Seria de proceduri specifi ce de medicină fi zică şi 
de reabilitare în bazele de tratament stabilită de medi-

cul de specialitate medicină fi zică şi de reabilitare în 
Planul de proceduri specifi ce de medicină fi zică şi de 
reabilitare, decontată pentru un asigurat include ma-
ximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de 
proceduri specifi ce de medicină fi zică şi de reabilitare 
ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile 
balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/
zi, din care 2 proceduri specifi ce de medicină fi zică şi 
de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

Luana ARSENE

Acces mai facil la servicii de medicină 
fi zică și de reabilitare

Parlamentul European a aprobat prelungi-
rea cu un an, până la 30 iunie 2023, a posibi-
lităţii folosirii certifi catului digital COVID-19 
(certifi catul verde), pentru evitarea restricţiilor 
asupra liberei circulaţii în UE ce ar putea rezulta 
în urma răspândirii noilor variante ale virusului 
SARS-CoV-2.

Regulamentul care este acum în vigoare 
urma să expire săptămâna viitoare, pe 30 iunie 
2022, iar prelungirea adoptată de PE rămâne să 
fi e validată doar de Consiliul UE. Certifi catul 
verde atestă vaccinarea anti-COVID-19, tre-
cerea prin boală sau efectuarea unui test PCR 
negativ recent.

Regulile aprobate de PE stabilesc că statele mem-
bre ale UE ”nu trebuie să restrângă în mod dispropo-
rţionat sau discriminatoriu libera circulaţie a titularilor 
certifi catului Covid-19”. Comisia Europeană urmează 
să evalueze înainte de sfârşitul anului impactul acestui 

certifi cat asupra liberei circulaţii şi drepturilor funda-
mentale, iar în funcţie de concluziile acestei evaluări 
şi de evoluţia situaţiei epidemiologice va decide dacă 
propune încă o prelungire a posibilităţii utilizării certi-
fi catului, scrie EFE.

Luana ARSENE

Valabilitatea certifi catului digital Covid-19, Valabilitatea certifi catului digital Covid-19, 
prelungită cu încă un anprelungită cu încă un an

Tichetele de vacanţă emise în anii precedenţi 
mai pot fi  utilizate pentru rezervări până la 30 iunie 
2022, a anunţat Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 
Turism. Potrivit sursei citate, OUG 131/2021, apă-
rută la sfârşitul anului trecut, prevede că „perioada 
de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în 
perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, 
indiferent de suport, se prelungeşte până la data 
de 30 iunie 2022”. În paralel, angajaţii pot utiliza 
voucherele de vacanţă emise în acest an, în cazul în 
care sumele au fost deja virate pe card.

„Reamintim că voucherele de vacanţă pot fi  
utilizate exclusiv pentru concedii în România, iar 
serviciile trebuie să conţină minimum o noapte de 
cazare. Nu este permis să se achite cu vouchere de 
vacanţă servicii facturate altui benefi ciar, ci doar 
posesorului acestora”, se mai arată în comunicat. 
Pachetul turistic cel mai complet se găseşte în age-
nţiile de turism licenţiate şi poate conţine, pe lângă 
cazare minim o noapte, şi servicii de masă, balnea-
re, transport, programe turistice opţionale. În peri-
oada ianuarie – mai 2022 au fost emise 19.768.895 
de vouchere de vacanţă, în valoare de 943,831 mi-
lioane de lei (190 de milioane de euro). Estimativ, 
pentru tot anul vor fi  emise vouchere în valoare de 
350 de milioane de euro.

„La ora actuală, voucherele de vacanţă repre-
zintă un vector esenţial pentru circulaţia turistică 
internă. Atât instituţiile şi companiile de stat, cât 
şi fi rmele private pot acorda aceste vouchere an-
gajaţilor, care sunt aprobate pentru emitere anua-
lă timp de 5 ani (2022-2026). ANAT doreşte ca 
voucherele de vacanţă să prezinte o atractivitate 
sporită pentru angajaţii şi angajatorii privaţi”, se 

menţionează în comunicat. Angajaţilor din medi-
ul privat li se pot acorda legal vouchere în valoare 
de până la 6 salarii minime, spre deosebire de stat, 
unde voucherele de vacanţă sunt limitate la 1.450 
lei de persoană pe an.

„O variantă a sporirii atractivităţii voucherelor 
de vacanţă este reducerea la zero a impozitului pe 
venit, ceea ce ar implica revenirea la reglementa-
rea iniţială din 2009. Însă o măsură şi mai efi cientă 
ar implica o formulă mai modernă de credit fi scal. 
ANAT împreună cu partenerii sociali pune această 
formulă la dispoziţia guvernului pentru îmbună-
tăţirea sistemului, cu obiectivul ca minimum 1 
milion de angajaţi din mediul privat (circa 25%) să 
benefi cieze de vouchere. Această măsură ar fi  cel 
mai uşor şi rapid posibilă de generat ca stimulare 
a turismului intern, cu efectul său economic multi-
plicator. Pe de altă parte, este nevoie de voucherele 
de vacanţă mai ales în condiţiile lipsei de perso-
nal din toate domeniile”, mai susţin reprezentanţii 
ANAT.

În 2021 au fost acordate vouchere de vacanţă 
doar pentru angajaţii din mediul privat, în valoare 
de circa 50 de milioane de euro. ANAT reaminteşte 
că voucherele de vacanţă au determinat, de-a lun-
gul timpului: reducerea evaziunii fi scale în turism, 
dublarea numărului de unităţi de cazare clasifi cate 
în ultimii 10 ani, refacerea forţei de muncă, conso-
lidarea familiei, reducerea consumului de medica-
mente, reducerea concediilor medicale şi relansa-
rea turismului intern, o condiţie şi pentru creşterea 
calităţii serviciilor în turismul de incoming.

Luana ARSENE

Doar până pe 30 iunie se mai pot utiliza 
voucherele de vacanță emise în anii 
trecuți
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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!

 30 IUNIE 2022

ANGAJĂRI

Angajăm asistent de farmacie în 
apropierea municipiului Curtea de 
Argeş. Detalii la nr. de tel.: 0720.044.909

CUMPĂR

Cumpăr urgent apartament 2-3 camere, 
în Curtea de Argeş, confort 1, sau de-
comandat, parter/etaj 1 sau 2. Relaţii la 
telefon: 0748.364.208.

VÂNZĂRI

Vând casă, 54 mp, cu 3 anexe şi teren 
cu deschidere la lac, situate la 3 km de 
centrul municipiului Curtea de Argeş. 
Relaţii la telefon: 0744.626.685.
Vând teren în suprafaţă de 1.574 mp, cu 
acces la lac, având 14 ml deschidere la 
stradă, situat în centrul satului Valea lui 
Enache. Relaţii la telefon: 0744.626.685.
Vând apartanent cu 3 camere, situat la 
parterul unui bloc din Ivancea, decoman-
dat, cu îmbunătăţiri, 2 băi , 2 debarale şi 
balcon. Preţ: 53.000 euro. Relaţii la tele-
fon: 0755 417 096.
Vând autoturism marca Chevrolet 
Spark, an fabricaţie 2009, foarte bine în-
treţinut. Relaţii la telefon: 0744.313.866.
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 util-
ităţile (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, împomat şi 
cadastrat, situat în apropierea Bisericii 
Băiculeşti. Preţ super-avantajos: 30.000 
lei, nenegociabil! Tel. 0745.855.460. (Ab.)
Vând teren intravilan în suprafaţă de 
2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi 
curent electric), situat în spatele Pensi-
unii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare la nr. 
de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere spaţiu situat în zona 
Vlaicu-Vodă, 44 mp. Relaţii la telefon: 
0752.468.009.
Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, situat pe strada Banu Mărăcine 
din Curtea de Argeş. Relaţii la telefon: 
0727.460.144
Ofer spre închiriere apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, situat în zona 
Posada, aproape de şcoală şi piaţă. Se 
închiriază pentru o perioadă îndelun-
gată. Relaţii suplimentare la telefon: 
0747.972.118 sau 0756.824.008 
Caut să închiriez apartament cu 3 
camere sau casă în zona străzii Albeşti, 
din cartierul de nord al municipiului 
Curtea de Argeş. Tel. 0733373888. 
Ofer spre închiriere apartament cu 4 
camere situat în zonă centrală din Cur-
tea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), 
complet echipat, dispunând de C.T. pro-
prie. 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 în-
tr-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, nefolosită, 
cu 40% reducere faţă de preţul pieţii (600 
de lei în loc de 1.000 de lei). Relaţii la tel. 
nr. 0248/726.283. (Ab.).

ANUNŢ MATRIMONIAL

Femeie, 35 de ani, divorţată, cu doi 
copii, croitoreasă, fără obligaţii, doresc 
să întâlnesc un domn pentru căsătorie, 
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!

Librăria Andra Domino angajează lucrător 
comercial. Sunt necesare cunoștințe de operare calculator. 

Detalii în librărie sau la numărul de telefon 0734 606 202.
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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 LICITAȚIE PUBLICA
Concesiune teren in punctul „Parcare Piata Agroali-

mentara”
In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 - privind Codul 

administrativ, avand statut de unitate administrativ teritoriala - per-
soana juridica de drept public, identifi cata prin CIF 4971960, cu 
sediul in comuna Domnesti, str. Constantin Brancoveanu, nr. 2. ju-
detul Arges. telefon: 0248/269942, fax:0248/269952, email: primaria-
domnesti@yahoo.com face cunoscut ca in data de 13.07.2022 orele 
10:00, in sala de Sedinte a Consiliului Local Domnesti va avea loc 
licitatia publica in vederea concesiunii unui teren, afl at in proprieta-
tea publica a Comunei Domnesti, judetul Arges.

l. Informații generale privind concedentul. Primăria Comunei 
Domnești, CIF 4971960, comuna Domnești, str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 2, județul Argeș, telefon 0248269942, fax 0248269952, 
email primariadomnesti@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: teren în su-
prafață de 858 mp, situat în punctul „Parcare Piață agroalimentară 
Domnești”, nr. cadastral 81526, afl at în proprietatea publică a comu-
nei Domnești, județul Argeș, concesiune aprobată prin H.C.L. nr. 33 
din 09 iunie 2022 si conform O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de Ia sediul instituției, birou Secretariat.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul 

concedentului de Ia care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Domnești, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 2, comuna Domnești, județul Argeș, tel. 
0248269942, fax 0248269952.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 100 lei/exemplar, se achită la casieria Primăriei 
comunei Domnești, județul Argeș.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 27/06/2022, ora 
14:00.

4. Informații privind ofertele: Oferta va conține un plic exterior 
pentru documentația de califi care și un plic interior cu oferta fi nan-
ciară.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 11/07/2022, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Primă-

riei Comunei Domnești, str. C(jnstantin Brâncoveanu, nr. 2, comuna 
Domnești, județul Argeș, tel. 0248269942, fax 0248269952.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: 
un exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 13/07/2022, ora 10:00. La sediul Primăriei Comunei 
Domnești, comuna Domnești, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, et. 
I, sala de ședințe a Consiliului Local Domnești, județul Argeș. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Secția Con-
tencios administrativ și Fiscal, mun. Pitești, bd. I.C. Brătianu, nr. 7, 
județul Argeș, tel. 0248216599, fax 0248212410, e-mail: tr-arges@
just.ro.

Anunț public privind 
depunerea solicitării de 
emitere a acordului de 

mediu
FUCHS CONDIMENTE RO 

SRL, cu sediul în municipiul 
Curtea de Argeş, str. Nordului nr. 
41-43, judeţul Argeş, anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Ex-
tindere și recompartimenta-
re interioară hală producție 
și depozitare, împrejmuire 
teren și amenajare exteri-
oară”, propus a fi  amplasat în 
municipiul Curtea de Argeş, str. 
Nordului nr. 41-43, punctul „Elec-
tro”, județul Argeş.

Informațiile privind proiectul 
propus pot fi  consultate la sedi-
ul APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 
50A, jud. Argeş in zilele de luni 
pana joi, între orele 09.00-13.00. 
Observațiile publicului se pri-
mesc zilnic, sub semnătura si 
cu date de identifi care la sediul 
APM Argeş, str. Egalității nr. 50A, 
jud. Argeş.

ANUNȚ PUBLIC
PRIMĂRIA COMUNEI CEPARI cu sediul în comuna Cepari, jude-

țul Argeș, titular al planului: „Amenajament pastoral pentru pajiș-
tile din comuna Cepari județul Argeș” propus în comuna Cepari, 
județul Argeș, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de 
încadrare în cadrul ședinței electronice a Comitetului Special Constituit 
din data de 02.05.2022, urmând ca planul propus să fi e supus procedu-
rii de adoptare fără aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris 
la sediul A.P.M. Argeș din Pitești. Str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș în 
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
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În Gorj, cusăturile iei se realizau cu fi re negre. Ia de Argeș este 

bogată, culoarea de bază fi ind roșu, negru sau roșu vișiniu și se orna-
mentează cu motive geometrice și fl orale, care păstrează proporția între 
câmpurile fl orale și restul pânzei.

În Munții Apuseni, cromatica cămășii e monocromă. Roșul aprins 
(de obicei pentru tinere) este îmbinat cu galben și negru (pentru bătrâ-
ne).

În zona Dobrogea, cromatica este simplă, având la bază culorile 
roșu și negru. Motivele se completează cu „lănțișorul” cusut cu fi r auriu 
sau argintiu și fl uturi așezați în formă de solzi.

Încrețul de Suceava se remarcă prin cromatica sa: pe lângă fondul 
alb sau galben apar culorile verde, roșu, bleu și de asemenea mărgele 
viu colorate.

În zonele Argeș și Vâlcea se foloseau compozițiile monocrome, 
roșu închis și vișiniu. În Vrancea, motivele geometrice foloseau culori 
tari: roșu, negru, albastru, verde și ocru.

În Maramureș, pentru înfrumusețare, se folosesc motive lucrate în 
punctul identic cu „nemțoanele” de Banat, colorate în galben portocaliu.

În Vlașca și Ilfov întâlnim culorile calde și nuanțe de roșu, auriu, 
ocru. Cromatica iei de Vlașca este veselă, luminoasă. Culorilor roșu, 
roșu cu negru, roșu închis li se adaugă verde kaki, verde măsliniu, gal-
ben, culoarea ceaiului, culoare care se obține din foi de ceapă sau fl oare 
de tei.

Un tip special de ie se găsește în Olt, ia încărcată, fără altiță, în care 
motivul apare în formă de tablă care cuprinde toată suprafața mânecii 
până aproape de guler. Ornamentația este în formă de rețea, înfurcită sau 
în rânduri verticale înguste, printre care se presară fl uturi. Se decorează  
cu multe mărgele și fl uturi mari, albi. Mărgelele au culori pastelate și se 
distribuie prin alternanța în piez (săbiat).

În Dolj, ia este largă și lungă. Cromatica este simplă, elegantă. 
Culorile roșu și roșu vișiniu sunt luminate de auriul betelei sau fi rului 
metalic. Urmașa iilor vechi, ia de Gorj se croiește din patru lățimi nece-
sare mânecilor și piepților. Pe lângă culorile de fond roșu, roșu închis, 
cafeniu, se folosește negrul, în armonie cu culori calde: galben, mov, 
roz, ultramarin, măsliniu.

Ce reprezintă motivele populare de pe ie?
„Costumul popular este un preţios document artistic, social şi isto-

ric.” (Leocadia Ștefănucă, Culegere de cusături populare)

Costumul popular se prezintă aparent diferit de la o zonă la alta, 
însă şi-a păstrat o structură unitară în ceea ce priveşte materia primă din 
care se realizează, croiala, coloritul şi ornamentaţia. Cel mai des vom 
întâlni pe ii motive străvechi, geometrice și fl orale.

Motivul românesc, prezent pe orice obiect, variază în funcție de 
utilizarea dată pieselor brodate: podoabă, îmbrăcăminte, uz casnic. La 
obiectele de uz casnic și la obiectele de îmbrăcăminte pentru sărbători 
ca: ie, cămașă bărbătească, pieptar, cojoc etc., se folosesc motive în 
componența cărora intră fl oarea, fi gurile abstracte (geometrice), anima-
lele, elementele cosmice, toate redate în forme stilizate.

Din cele mai vechi timpuri, oamenii purtau haine brodate cu sim-
boluri care aveau semnifi cații importante pentru ei. Totodată, se diferen-
țiau zonele geografi ce de proveniență, preocupările persoanei, statutul 
social, marital etc. Brodate pe față, spate sau mâneci, aceste simboluri 
învăluie protector persoanele care poartă iile, ținând răul și ghinionul 

departe.

Dintre simbolurile des folosite pe ii întâlnim spirala și spirala dre-
aptă, crucea, soarele, coarnele de cerb, liniile drepte, liniile duble drepte, 
liniile cu dreptunghi, liniile ondulate, copacul sau ramurile, fi ecare din-
tre ele având semnifi cații aparte.

Motivele și simbolurile se deosebesc de la o zonă etnografi că la 
alta. Vom întâlni două categorii de motive ornamentale mari: după for-
ma și tipul de stilizare și după conținutul tematic.

După formă și tip de stilizare acestea sunt geometrice, negeome-
trice sau liber desenate, iar după conținut, motivele ornamentale sunt 
abstracte, realiste și simbolice. Motivele ornamentale abstracte se întâl-
nesc aproape în toate zonele noastre etnografi ce – dintre acestea numim 
punctele, liniile, fi gurile geometrice.

Dintre motivele ornamentale realiste, multe redau fenomene cerești 
și reprezentări de corpuri cerești, altele redau regnul vegetal și animal.

Ia în artă și cultură
Ia tradițională a inspirat multe fi guri artistice și a apărut, de-a lungul 

timpului, în tablouri ale pictiorilor de seamă, dar și în colecțiilor marilor 
designeri de modă sau chiar în scrierile unor autori.

Deseori, frumusețea iei românești a depășit granițele țării: aceasta 
apare reprezentată în tablourile pictorului Henri Matisse, cel mai cu-
noscut tablou fi ind La blouse roumaine, realizat în 1934. De aseme-
nea, pictorul Constantin Daniel Rosenthal a pictat-o pe Maria Rosetti 
în România revoluționară purtand ie și năframă. Alți pictori care au fost 
inspirați de ie și au reprezentat-o în picturile lor sunt Camil Ressu, Ion 
Theodorescu-Sion, Francisc Sirato, Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiață, 
Carol Popp de Szathmári, Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu şi înde-
osebi N. Grigorescu.

Personalități infl uente care au purtat ia 
românească
Pe vremuri, ia făcea parte din costumul de nuntă, dintre acestea 

iile cu spic, întâlnite în Moldova, 
remarcându-se prin frumusețe. 
Broderia se realiza cu puține nuanțe 
cromatice, iar alteori iile se brodau 
cu o singură culoare, în special cu 
negru. Femeile căsătorite sau în 
vârstă purtau ii sobre, iar croiala și 
materialul din care erau confecțio-
nate erau mai simple, pe când fetele 
tinere purtau ii într-o cromatică ve-
selă, luminoasă.

În funcție de momentul purtă-
rii, ele aveau diferite semnifi cații 
pentru comunitatea din care făcea 
parte persoana: ornamentele negre 
anunțau moartea cuiva drag, iar 
broderiile cu culori aprinse sim-
bolizau fecioria sau erau specifi ce 
anumitor ceremonii: nunți, jocuri, 
botezuri, sărbători religioase speci-
fi ce anului calendaristic.

Cămășile bărbaților, care fac parte din portul popular românesc, 
diferă și ele. De obicei sunt lungi, croite cu sau fără platcă, iar în unele 
zone cămașa se compune din două piese (ciupag și fustă). Motivele or-
namentale folosite sunt cele geometrice și mai rar fl orale.

Numeroase personalități ale României au integrat în garderoba lor 
ia: regina Maria, principesele Ileana și Elena, cântăreața Maria Tănase. 
Regina Maria, care a fost și artistă, soldat, diplomat, a fost atrasă de arta 
populară românească, de multe ori adaptându-și garderoba în funcție de 
aceasta. Regina Maria s-a lăsat fotografi ată deseori în ia populară, boe-
mia acelor vremuri fi ind infl uențată de exemplul vestimentar al reginei.

Una dintre operele de artă care înfățișează o țărancă româncă în port 
popular este celebra România revoluționară, tablou pictat de Constantin 
Daniel Rosenthal și simbol al revoluţiei de la 1848. Muza sa este soţia 
revoluţionarului C.A. Rosetti, rămasă în istorie drept Maria Rosetti, pri-
ma ziaristă din România.

Text cules și prelucrat de Cristina MINCU
Surse: www.invietraditia.ro; www.lablouseroumaine.io; 

www.ietraditionala.com;

Ia românească - istorie, simboluri, actualitate (II)Ia românească - istorie, simboluri, actualitate (II)

EUROCOM EUROCOM 
EXPANSION SA 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.

În curând, un nou restaurantÎn curând, un nou restaurant
în Curtea de Argeș! în Curtea de Argeș! 

Restaurant Balkanic - Orient angajează 
urgent shaormar, lucrător fast-food (experiența reprezintă un 
avantaj) și ospătari. Relații la telefon: 0769.088.705 sau la

restaurant, situat în strada Lascăr Catargiu.


