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Cursuri gratuite, subvenţii şi oferte de muncă!
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ADMITERE 2014: 
Şcoala Postliceală 

Sanitară “Christiana” Piteşti
acreditată prin O.M.E.C.T.S

nr. 3408/29.02.2012 

vă aşteaptă începând cu 1.07.2014 la
sediul din Piteşti, str. Nicolae Dobrin,

nr. 3, pentru înscrieri: 
asistent medical generalist - 120 locuri;

asistent medical farmacie - 60 locuri; 
Pentru mai multe informaţii ne puteţi

contacta la tel/fax: 0248 251 790, L - V:
14.00 - 20.00. Ne puteţi contacta şi pe

mobil la nr. 0745 223 597, 0720 071 574,
0766 848 699.

Şcoala Postliceală 
Sanitară  “Christiana” Piteşti,

filiala Mioveni
Cu sediul în Bld. Dacia, nr. 128 B, (în in-
cinta Şcolii “Marin Sorescu” Racoviţa)
vă pune la dispoziţie următoarele spe-
cializări: asistent medical generalist -

60 locuri; asistent medical farmacie - 30
locuri, tel: 0248 260 130. Vă aşteptăm
să veniţi alături de noi începând cu
1.07.2014. Ne puteţi contacta şi pe
mobil: 0745 223 597, 0741 205 148.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITĂRII DE

EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
CONSILIUL LOCAL MIOVENI, cu sediul în oraş

Mioveni, strada B-dul Dacia, nr. 1, judeţul Argeş,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru"Amenajare
teren sport – pistă atletism+ dren scurgeri apă
(Dealul Viilor)”,  propus a fi amplasat în oraşul
Mioveni, cartier Racoviţa, strada Aleea Poienii,
judeţul Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş
- municipiul Piteşti, strada Egalităţii, nr. 50 A, judeţul
Argeş  în zilele de luni-vineri între orele 800- 1630.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub
semnătură şi cu date de identificare la sediul APM
Argeş, municipiul  Piteşti, str. Egalităţii, nr 50A,
judeţul Argeş.

PRIMAR, ION GEORGESCU
DIRECTOR TEHNIC, VASILE DOROBANŢU

ANUNȚ
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

CENTRUL DE STUDII Suport pentru I.D.
Curtea de Argeș, Bld. Basarabilor, nr. 15

(Liceul Tehnologic C. Dobrescu - fost
Grup Școlar Agricol - Lângă Mănăstire)

Pentru anul universitar 2014 - 2015 facem în-
scrieri la CENTRUL DE STUDII Suport pentru
Învățământ la Distanță CURTEA DE ARGEȘ
PENTRU MASTER ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE.
Se primesc absolvenții de studii superioare
numai în domeniul economic și licențiați din
alte domenii și specializări, (științe juridice,
tehnice, medicină, psihologie, informatică, is-
torie, chimie, georgrafie, fizică, chimie, etc.)
Absolvenții acestui master pot ocupa funcții de
conducere, manageri, antreprenori.
Pentru informații vă așteptăm zilnic la
sediul Centrului între orele 09.00 - 15.00,
Telefon: 0248.729.501 sau 0741.999.761.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
�� POLITICI FINANCIARE DE
ÎNTREPRINDERE - ACREDITAT (50 locuri)
�� BĂNCI ȘI PIEȚE FINANCIARE -
ACREDITAT (50 locuri)
�� MANAGEMENTUL FINANȚĂRII
PROIECTELOR EUROPENE - ACREDITAT
(50 locuri)
�� FISCALITATE ȘI POLITICI FINANCIARE
- ACREDITAT (50 LOCURI)

Aşa cum şi-a obişnuit fanii şi angajaţii, Dacia
transformă şi anul acesta Ziua Naţională a
Franţei într-o adevărată sărbătoare a Mioveni-
ului şi a mărcii româneşti preluate, în 1999, de
constructorul auto francez Renault.
Anul acesta concertul va fi susținut de Alexan-
dra  Ungureanu & Crush și CRBL și va avea
loc pe 12 iulie, pe platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor Dacia, în intervalul 20.30 - 22.00.
Concertul este organizat cu sprijinul Primăriei

Mioveni şi al Consiliului Local Mioveni şi are ca
parteneri media Radio 21, Şapte seri şi Absolut
tv. Tradiţia concertelor anuale organizate de
Automobile Dacia la Mioveni cu ocazia Zilei
Franţei a fost iniţiată în 2006, cu un concert
susţinut de Ştefan Bănică Jr., şi a continuat cu
Holograf (2007), Voltaj (2008), Aurelian
Temişan, Daniel Iordachioaie şi formatia O-la-
la (2009), Direcţia 5 (2010) şi Bere gratis şi Fly
Project (2011), Vama (2012), Smiley (2013).

Alexandra  Ungureanu & Crush și CRBL, în concert de Ziua Franței

ÎN ATENŢIA CLIENTILOR,
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

PREŢURI MAJORATE LA APĂ POTABILĂ
Începând cu data de 1 iulie 2014, crește

prețul la apă pentru abonații S.C S.Ed.C.
Mioveni SRL. Conducerea societăţii a anunțat
că preţul/tariful la apă potabilă pentru utiliza-
torii din MIOVENI va fi de 3,03 lei /mc fără
TVA, respectiv 3,76 lei/mc cu TVA.

Această modificare este cauzată de
creşterea tarifului de potabilizare comunicat
de S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. cu cca.
6%, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi avizată
de Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Pub-
lice - A.N.R.S.C.

Tariful apei cuprinde două componente:
cel de achiziţie de la S.C. AUTOMOBILE
DACIA S.A (care s-a modificat din data de
01.07.2014, de la 1,84 lei la 1,95 lei fară TVA)
şi cel de distribuţie al S.C S.Ed.C. Mioveni

S R L
(care în
prezent
este de
1,08 lei
şi a
r ă m a s
nemodificat din anul 2011).

Şi în aceste condiţii, tariful pentru serviciul
de alimentare al apei din Mioveni este sub tar-
iful altor orașe din România (Bucureşti, 5,69
cu TVA, Braşov - 4,36 lei cu TVA, Iaşi - 3,97
lei cu TVA, Bistriţa - 3.79 lei cu TVA,
Oradea- 3,93 lei cu TVA, Vâlcea- 4,59 lei cu
TVA, etc), dar şi din judeţul Argeş (Piteşti -
4.22 lei cu TVA, Curtea de Argeş - 3,91 lei
cu TVA, Costeşti - 4.22 lei cu TVA).

În decursul ultimilor ani, orașul a suferit transformări evi-
dente în toate domeniile de activitate, fie că vorbim de in-
frastructură, fie că vorbim de învăţământ, de sănătate sau
de cultură. 
Zilele orașului Mioveni au încununat toate acestea, eveni-
mentul fiind unul deosebit, cu o dublă semnificație pen-
tru Orașul Mioveni. 

Am sărbătorit 529 de ani de atestare documentară a loca-
lității Mioveni și 25 de ani de la transformarea Comunei
Colibași în Orașul Mioveni, prilej cu care a fost dezvelită
o placă aniversară, montată pe Primărie. Am fost gazdele
unor delegații străine, s-au organizat concerte, lansări de
carte, competiții sportive.

citiți în paginile 2 - 3
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ZZIILLEELLEE  OORRAAŞŞUULLUUII  MMIIOOVVEENNII
529 ani de la prima atestare documentara

Evenimente marcante 
la Primăria Mioveni,
de Zilele Oraşului

Dezvelirea plăcii aniversare
Vineri, 27 iunie a.c., autorităţile lo-

cale şi judeţene au dezvelit placa
aniversară montată cu prilejul împlinirii
a 25 de ani de când comuna Colibaşi a
devenit oraş (1989-2014).

De asemenea, tot în această zi,  a
fost lansat imnul oraşului Mioveni.
Acesta  a  fost pus pe note de Andrei
Păunescu.

Aşa cum ne-a spus compozitorul,
cântecul nu este în formă finală. "Chiar
dacă are un caracter solemn, melodia
are și o tentă veselă. Nu are nici o tan-
genţă cu genul de cântec muncitoresc.
El a fost conceput să inducă bucuria şi
mândria că aparţinem acestei comu-
nităţi.", spune autorul Andrei Păunescu.

Imnul este compus, din şase strofe
şi un refren. Primele strofe sunt cen-
trate pe localizarea geografică a oraşu-
lui, următoarele pe prezentarea
trecutului istoric şi pe simbolurile
reprezentative.

Imn pentru Mioveni
Pe harta României şi a lumii,
Dintotdeauna, noi suntem munteni
Şi, dacă ţara merge azi prin lume,
O roată-i suntem noi, la Mioveni.

Trudim din greu, mai facem şi cultură
Şi scoatem rodul dulce din pământ,
Iar Dacia, aici, înseamnă, totuşi,
Istorie şi muncă şi cuvânt.

R: Oraşul nostru ştie ce-i munca,
Am fost şi suntem bravi munteni,
La Bucureşti este volanul,
Dar motorul ţării e la Mioveni.

Istoria nu ne-a lăsat în pace,
N-am vrut să fim obedienţi şi laşi
Şi ne-am redobândit identitatea,
Deşi am fost odată Colibaşi.

Avem biserici, sporturi, şcoli, uzine,
Români curaţi ai scoarţei pământeşti
Şi nu ne calcă nimeni în picioare,
La Câmpulung, la Curte, la Piteşti.

R: Oraşul nostru ştie ce-i munca,
Am fost şi suntem bravi munteni,
La Bucureşti este volanul,
Dar motorul ţării e la Mioveni.

Istoria ne este seculară,
Din an 1485,
Când cneazul Mihu, cel ce ne-a dat nume,
Ne-a pus în cronici şi ne-a scos din chingi
Şi ne-a-nvăţat ce-nseamnă să învingi.

Pe Argeş curge apa noastră vie,
Din munte către mare, ne-ncetat,
Am fost şi suntem argeşeni pe viaţă,
La fapte n-am făcut nicicând rabat.

Destinul ni-i vecin cu veşnicia,
Aici găsim puterea din atom,
De noi să fie mândră România,
Că punem preţ întâi şi-ntâi pe om.

R: Oraşul nostru ştie ce-i munca,
Am fost şi suntem bravi munteni,
La Bucureşti este volanul,
Dar motorul ţării e la Mioveni.

Lansare de carte
Evenimentul a fost urmat de

lansarea volumului ATAŞAŢII MILITARI
ROMÂNI ÎN PRIMUL DECENIU IN-
TERBELIC. RAPOARTE”, avându-i ca
autori pe prof. univ. Gheorghe Nico-
lescu (coordonatorul seriei), Simona

Bucura Oprescu, Andrei Nicolescu şi
Lenuţa Nicolescu.

În prezenţa unei numeroase asis-
tenţe, formată, preponderent, din ofi-
cialităţi, cadre didactice, consilieri şi
angajaţi ai Primăriei,– lucrarea
“ATAŞAŢII MILITARI ROMÂNI ÎN
PRIMUL DECENIU INTERBELIC.
RAPOARTE”, editată cu sprijinul
Primăriei Mioveni şi a Centrului Cul-
tural, a fost prezentată de prof. univ. dr.
Gheorghe Nicolescu şi prof. drd. Cor-
nel Popescu.

Volumul, al şaselea din seria dedi-
cată diplomaţilor militari, conţine infor-
maţii extrem de interesante despre ce
se întamplă în statele în care erau
acreditaţi  ataşatii militari (şi nu numai),
dar şi despre felul în care era privită
România. 

Delegaţii din oraşele înfrăţite,
prezente la manifestări

Ca şi în anii trecuți, de “Zilele Oraşu-
lui Mioveni”, locuitorii oraşului au
oaspeţi de peste hotare, mai precis
reprezentanţi ai oraşelor înfraţite. Este
vorba de delegații din Petrich, Debovo,
Nikopol (Bulgaria), Salamina (Grecia),
Ankara ( Turcia), Abrantes (Portugalia),
Grand Saconnex (Elveția).

În programul delegaţiilor străine
prezente în oraşul Mioveni, în perioada
27 - 29 iunie s-a aflat participarea la
manifestările artistice şi de divertisment
din programul dedicat acestor zile de
sărbătoare ale oraşului, vizitarea oraşu-
lui şi a zonelor învecinate, recunoscute
ca elemente de atracţie turistică.

Spectacol de muzică 
populară la Mioveni

Locuitorii oraşului  Mioveni şi oaspeţii
lor s-au bucurat  vineri, 27 iunie, de
muzică de calitate şi multă voie bună la
"Zilele Oraşului Mioveni".

Spectacolul  de muzică populară
susţinut de artişti de renume ai folcloru-

lui românesc  a fost   apreciat şi trăit la
maxim de iubitorii acestui gen.

Au încântat publicul: Maria Loga,
Mariana Ionescu Căpitănescu, Steliana
Sima și Ansamblul Ciocârlia.

Şah cu participanţi de toate
vârstele - Memorialul ,,Vasile
Costescu”

La Memorialul de şah “Vasile
Costescu”, ediţia a IV-a, desfăşurat
Sâmbătă, 28 iunie  cu prilejul Zilelor
Oraşului Mioveni, la Centrul Cultural
Educativ, au fost prezenţi 40 de partic-
ipanţi.

Întrecerea sportivă organizată în
memoria lui Vasile Costescu, primar al
oraşului Mioveni în perioada 1996-
2006, a constat în desfăşurarea unui
campionat de şah.

Aniversarea a 25 de ani de când localitatea noastră a devenit oraș (1989 - 2014)

Delegațiile oficiale din Ankara - Turcia, Grand Saconnex - Elveția, 
Petrich, Debovo și Nikopol - Bulgaria și Abrantes - Portugalia.

Andrei Păunescu a compus
imnul orașului MIOVENI

Î.P.S. CALINIC a oficiat Sfânta
Liturghie la Catedrală

Hramul Catedralei SF. Apostoli Petru
și Pavel Mioveni, 29 iunie 2014



Organizatorii, respectiv Primăria şi
Centrul Cultural Mioveni şi Asociaţia
Română de Tineret “Muntenia”, în
parteneriat cu Asociaţia Sportivă
“Muntenia – 22 Decembrie” Argeş şi
Consiliul Judeţean Argeş, au acordat
cupe, medalii, diplome şi premii
câştigătorilor.

Festivalul Internaţional de Muzică
Corală "D.G.Kiriac", la Mioveni

Sâmbătă, 28 iunie, de la ora 18.30 s-
a desfășurat Festivalul Internațional de
Muzică Corală D.G. Kiriac, în Sala
Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia.

Au participat: Corul ”Ars Nova” al
Consiliului Județean Argeș, Corul mixt ”
Milti Horodia Dimu Megara” din Grecia,
Corul ”Orfeon Universitario” din Puebla
- Mexic, Corul ”Tersicore” din Lugano -
Elveția, Corul ” Buona Notes” din Sankt
Petersburg - Rusia, Corul ” Preludiu”
din București.

În general, repertoriile formaţiilor
corale participante la această ediţie au
cuprins pe lângă lucrări din tezaurul
creaţiei universale şi lucrări din cea
naţională românească.

Pe lângă aceste formaţii corale a
evoluat şi un grup focloric de cântece şi
dansuri din Mexic, Orfeon Universitario”
din Puebla, care a constituit un moment
de divertisment şi de culoare al derulării
programului de festival coral.

Festivalul s-a bucurat de prezenţa vi-
ceprimarului Aurel Costache, care a  fe-
licitat particianţii pentru munca prestată
şi interpretarea repertoriului, care, an
de an, ridică standardul calitativ al
acestui festival, elogiind prin cuvinte
alese efortul organizatorilor şi valoarea
fiecărui cor.

La eveniment a fost prezent şi Înalt-
preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop
al Argeşului şi Muscelului.

Sute de credincioşi la hramul 
Catedralei  din Mioveni

Comunitatea oraşului Mioveni din
cuprinsul Eparhiei Argeşului şi
Muscelului a îmbrăcat pe 29 iunie haine
de sărbătoare.

Catedrala construită în centrul urbei,

închinată Sf. Apostoli Petru şi Pavel, şi-
a  sărbătorit hramul. Credincioşii au asi-
stat la Sfânta Liturghia oficiată în
Catedrală.

Slujba de sfinţire a fost oficiată de
Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

După oficierea slujbei, de la ora
12.00, avut loc concertul susţinut de
Corul Preludiu din Bucureşti, al cărui
dirijor este Voicu Enăchescu.

La eveniment au participat primarul
oraşului Mioveni, Ion Georgescu, vi-
ceprimarul Aurel Costache, consilieri
judeţeni şi locali, repezentanţi ai insti-
tuţiilor din Mioveni, dar şi oaspeţii din
străinătate. 

Diplome pentru majori
Un număr de 26 tineri au fost desem-

nați, în mod oficial, cetățeni majori ai
Mioveniului. Prezenți pe scena din cen-
trul civic, elevii de clasele a XII-a au
lăsat pentru o oră învățatul pentru ba-
calaureat pentru a-și primi diplomele de
„oameni mari” oferite de conducerea
Primăriei.

Premierea cetățenilor majori a de-
venit o adevărată tradiție la Mioveni. În
fiecare an, elevii care încununează cu
brațele deschise vârsta maturității au
ocazia de a sărbători, alături de au-
toritățile locale.

Pe lângă diplome au primit flori, pre-
cum și un cadou dulce din partea vi-
ceprimarului Aurel Costache. 

Premiile au fost oferite de Primărie,
Consiliul Local, Centrul Cultural
Mioveni şi cofetăria Tratoria.

Direcția 5 şi Anda Adam, seară
incendiară la Zilele orașului
Mioveni

Zilele Oraşului Mioveni s-au încheiat
aseară cu un concert de excepţie.

Peste 8000 de spectatori au partici-
pat aseară, în centrul civic din Mioveni,
la concertul de încheiere a Zilelor
Oraşului, susţinut de Direcția 5, Anda
Adam, Liviu Hodor și Mona.

Show-ul a fost extraordinar, iar at-
mosfera creată de public a fost incen-
diară.

Întâmpinată de mii de fani, Anda
Adam a răsplătit aşteptările publicului
prezentând alături de trupa sa de
dansatori un spectacol incitant. Energie
şi senzualitate într-un show în care
publicul nu a făcut rabat de la aplauze,
spectatorii fredonând alături de vedetă
melodiile care au făcut-o celebră.

Indiferent de vârstă, spectatorii au
fredonat cântecele mai vechi sau mai
noi ale trupei Direcţia 5. Printre acestea
se numără  „O fată ca ea”, “Stilul meu”
„Povestea noastră” dar și cele mai re-
cente piese.

Surpriza serii. După concert, spec-
tatorii au avut parte de un spectaculos
show de  muzică, lasere şi lumini.
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Aproximativ 8000 de oameni au participat la spectacolul ce a încheiat Zilele oraşului Mioveni.

ZIUA MAJORATULUI. Tinerii care implinesc anul acesta 18 ani au fost premiați de autoritățile locale.

Corul ORFEON UNIVERSITARIO din Puebla, Mexic

Surpriza serii: SPECTACOL DE LASERE

Concert extraordinar DIRECȚIA 5, ANDA ADAM, LIVIU HODOR ȘI MONA încheiat cu un spectacol de lasere.
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În aceste zile s-a  desfăşurat în
Constanţa etapa a IV-a a play-
off-ului Superligii Naţionale de
tenis de masă, la care au parti-
cipat ocupantele primelor patru
locuri din clasamentul sezonului
regulat: Topspin Constanţa, CS
Mioveni, Pristavu Câmpulung și
CSM Bistriţa. După primele trei
etape, desfăşurate, în ordine, în
Câmpulung, Mioveni şi Bistriţa,
CS Mioveni a ocupat de fiecare
dată locul II, obţinând câte două
victorii pe etapă.

Rezultate:
CS Mioveni  5 - 1 CSM Bistriţa;
CS Mioveni  5 - 4 Pristavu Câmpu-
lung;
CS Mioveni  5 - 3 Topspin Constanţa.
În urma acestui sezon CS Mioveni va
participa la toamnă în Cupa ETTU (a
doua valorică în Europa, după Cham-
pions League). Echipa CS Mioveni
este formată din tenismenii Alex Pe-
trescu (locul 4 naţional, jucător şi
antrenor), Ionuţ Seni (locul 2 naţional),
Rareş Şipoş (nr. 4 mondial şi nr. 2 eu-
ropean la categoria de vârstă Under
15) și Liviu Voinea (rezervă). 

Conducătorii de la CS Mioveni au în sfârsit și motive de bucurie. 
CS Mioveni, noua vicecampioană la tenis de masă!

MEDALII PENTRU MIOVENI  LA
CUPA ROMÂNIEI LA KARATE

Organizată în perioada 21-22 iunie a.c., la Râmnicu
Vâlcea, Cupa României la Karate este cea mai importantă
competiţie din ultimul timp, din acest sport, în ţara noas-
tră. Peste 700 de sportivi de la 54 de cluburi din ţară au
luat parte la evenimentul de anvergură, organizat de Fe-
deraţia Română de Karate, iar competitorii s-au înfruntat
la toate nivelurile, de la copii, minicadeţi, cadeţi şi până la
juniori, tineret şi seniori.

Din nou,  sportivii din Mioveni  au avut o prestaţie mer-
itorie, reuşind să se claseze pe podium. Aceştia au obţinut
4 medalii, două de argint şi două de bronz (argint – Elisei
Antonio şi Dumitra David, bronz – Stanciu Ştefan şi Stana
Mirabela).

Secţia de Karate este coordonată de antrenorul Se-
bastian Ene – centura neagră, 4 dan, multiplu campion
naţional, medaliat la campionatele europene şi naţionale. 

În fiecare an, pe
data de 29 iunie, Ad-
ministraţia Naţională a
Penitenciarelor sărbă-
toreşte ,,Ziua perso-
nalului din administraţia
penitenciară”, sub pa-
tronajul spiritual al
Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel, ocrotitorii sis-
temului penitenciar.

Evenimentul a fost
marcat luni, 30 iunie,
prin organizarea unei
festivităţi la Centrul
Cultural Educativ, în
cadrul căreia directorul
Penitenciarului Col-
ibaşi, Daniel Conea, a
transmis personalului
unităţii mesaje de felic-
itare şi a acordat
diplome de merit pen-
tru cei mai buni lucră-
tori din Penitenciarul
Colibaşi, pe domenii de

activitate.
La acest moment

festiv au fost prezenţi şi
cei mai apropiaţi colab-
oratori ai Penitenciaru-
lui Colibaşi, care, de
asemenea, au primit
diplome de excelenţă
pentru sprijinirea unor
acţiuni şi activităţi lu-
crative, moral-reli-
gioase şi
cultural-educative.

Evenimentul a fost
onorat şi de primarul
oraşului Mioveni, Ion
Georgescu, care a
transmis calde felicitări
personalului şi a adus
mulţumiri pentru cola-
borarea cu adminis-
traţia locală în
realizarea unor acţiuni
în folosul comunitaţii
(deszăpezire, ecolo-
gizare etc).

Proiectul ACTIV oferă:
1. informare și consiliere profesională - va fi
realizat profilului profesional al candidaților
cu rolul de a ghida și orienta dezvoltarea
profesională a acestora;
2. formare profesională, candidații pot alege
un curs din pachetul cu mai multe opțiuni de
formare profesională;
3. medierea muncii, medierea între candidații
noștri și angajatori în vederea găsirii unui
loc de muncă.
Pe parcursul cursurilor sunt asigurate cazarea
și masa, iar la absolvire este acordată o sub-
venție în bani. Cursurile vor fi selectate, în
funcție de cerințele pieței muncii, din urmă-
toarea listă de opțiuni de ocupații:
�� Grafician calculator (dtp);
�� Operator calculator electronic și retele;
�� Operator procesare text, imagini;
�� Designer pagini web.
�� Operator introducere, validare și prelu-
crare date.
�� Specialist în domeniul proiectării asistate
de calculator;
�� Administrator de rețea de calculatoare.

Puteți beneficia de toate acestea dacă vă în-
vadrați în una dintre următoarele categorii:
- persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă,

- persoană inactivă,
- şomer de lungă durată.

Cursurile vor avea loc la universitățile
partenere, în orașele: Bucureşti, Timişoara, Iaşi,
Târgu Mureș.

Cei care doresc să obţină mai multe
informaţii, cum se pot înscrie în 
program, ce condiţii trebuie să 

îndeplinească, pot scrie 
la adresele de email:

georgetazapciu@yahoo.fr; 
contact@specialistactiv.ro.   

Telefon 0723.002.556.

Cursuri gratuite, subvenţii şi oferte de muncă!
Înscrie-te în proiectul ACTIV și poți beneficia de 

un pachet integrat de servicii de dezvoltare profesională!

Un nou caz de valdalizare s-a petrecut
în noaptea de 27 spre 28 iunie a.c. în jurul
orei 03 30, staţia “vizată” fiind de această
dată cea din zona M-uri. 

Nicolescu Dragoş Nicolae de 24 ani din
comuna Ţiţeşti şi Andreoiu Cosmin Alexan-
dru, 21 ani din Mioveni au fost autorii faptei,
deja identificaţi de către agenţii Poliţiei Lo-
cale Mioveni. Cazul a fost preluat de Poliţia
oraşului Mioveni. Celor doi li s-a întocmit
dosar penal şi vor fi obligaţi să acopere pre-
judiciul adus.

Autorităţile locale din Mioveni au dat
spre folosire staţii moderne de aşteptare a
mijloacelor de transport în comun, care,
însă, sunt vandalizate periodic. Raportul din-
tre staţiile distruse şi cele care au rezistat
“prădătorilor” a fost întotdeauna devaforabil

celor din urmă, iar acest lucru poate fi văzut
zi de zi de oricine trece prin Mioveni, indife-
rent dacă circulă cu o maşină sau pe jos.

Aceste fapte sunt nedemne, mai ales
atunci când se ajunge la distrugerea acestor
refugii. Trebuie făcut apel la simţul civic al
locuitorilor oraşului Mioveni, deoarece poli-
tiştii locali nu pot sa păzească fiecare refugiu
sau orice alt bun care se afla pe domeniul
public.

Staţia de autobuz din zona
M-uri a fost vandalizată!


