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axhell Drain SRL angajează

reprezentAnt Vânzări
în domeniul materialelor
de construcţii şi 
grAFiCiAn

cerințe: să cunoască limba italiană vorbit și să
dețină experiență în domeniu. 

Relații la numărul de telefon: 0726.622.615 sau la
adresa de email: financial@axhell.com 

evenimentul muscelean caută
-seCretAră

-reDACtOr permAnent 
-reDACtOr COlABOrAtOr
Condiţii:
-o bună cunoaştere a limbii române (scris, vorbit)
-abilitatea de redactare (compunere) de texte
-constituie avantaj: deținerea permisului de conducere
Ne puteți contacta la sediul redacției din strada Frații Goleşti, nr.7,

bloc A39, parter (în spatele Clubului ARO), la numărul de telefon
0753311650 sau pe e-mail evenimentulmuscelean@yahoo.com    

Responsabilitatea juridică
pentru conținutul articolului

aparține autorului. 
De asemenea, 

în cazul unor agenții de presă
şi personalități citate, 

responsabilitatea juridică 
le aparține.

Ziar creat pentru
musceleni şi în amintirea

fostului județ Muscel.
Ziarul vă stă la dispoziție
pentru orice informație şi
sesizare pe care doriți să

o obțineți sau să o
furnizați.

adresa
redacției:

câmpulung
muscel

str. Frații Goleşti,
nr. 7, bl. a39, sc. D,

parter
tel/fax:

0248.512.117
mob.: 0753.311.650

Economisiți bani şi timp
abonându-vă la

EVENIMENTUL
MUSCELEAN

la orice poştaş sau oficiu poştal din
județ şi din țară! Abonamentul pe o

lună costă 6 lei, pe trei luni 18 lei,
iar pe un an 72 lei.

Anunțurile de publicitate se
primesc la sediul redacției
de luni până vineri, între
orele 08.30 - 17.00, sâmbăta,
între orele 09.00 - 14.00.

Anunțurile de pierdere a
carnetului de  student şi a
legitimațiilor de veteran de
război, precum şi cele de
deces sunt gratuite.

ABONAMENTE : p u B l i C i t A t e :

Rubrica “Muscel Click ” se
adresează numai persoanelor

care au simțul umorului, textele
fiind inventate de noi.
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e-mail: evenimentulmuscelean@yahoo.com
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mircea SimioneScu

alex baRbu, 
adrian tănaSe

tehnoredactare: cristian tomeScu
economic: cristina bRatu

Director: magda BănCesCu

secretar general de redacţie: Claudiu VişAn 
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evenimentul muscelean

aaG

anGajez în RucăR
-lăCătuş meCAniC
-munCitOri neCAliFiCAţi
asigurăm transport. 
Salariu 2.000 lei, bani în mână. 

Relații la numărul de telefon 0744.371.433 

Angajăm 
-electrician instalaţii 
electrice - joasă tensiune

-lăcătuş mecanic -sudor
oferim salariu net atractiv.

Relații la adresa de e-mail: rtg@romturingia.ro 
şi la numerele de telefon 0730.571.849 şi 0724.013.412

Angajez vânzător sau
vânzătoare pentru bar

Relații suplimentare la numărul de telefon 0723.225.417

Angajez şOFeri cu
permis de condu-

cere categoria C+e
pentru transport
marfă camion cu
prelată şi şOFer

categoria C+e
pentru transport auto

Relații la numărul de telefon
0755.010.451

Societatea Greiner assistec SRL 
anGajează:

1.Operator strung CnC
şi electroeroziune 
-cu experiență în domeniu

2.inginer Calitate 
-Studii superioare, domeniul tehnic - reprezintă
avantaj
-cunoştință Limba engleză

cV-urile se depun la sediul societății sau se transmit la
adresa c.pahontu@greiner-assistec.com

Detalii la telefon 0248/512.205, 0745.073.437 

Angajez şofer transportor
auto 9 poziţii pentru tur-

retur, 100 euro/la zi.
Relații la numărul de telefon 0755.010.451

asociația umanitară Sfânta
Paraschiva - câmpulung 

angajează agenţi 
voluntari, cu şi fără

experienţă, cu funcţia de 
agent teren 
încasator şi 

şofer cu maşină
personală

Relații la numărul de telefon 0722.297.616

Firmă franceză angajează

4 muncitori 
pentru lucrări 
în construcţii

cerințe: Permis categoria b, 
Limba franceză la nivel începător. 

Relații la numărul de telefon: 0771.577.821

restaurant ultracentral 
în Câmpulung angajează

8oSPătaR 
8bucătaR 
8baRman

Relații la numărul de telefon 0737.520.419

Ramycom Service din Câmpulung angajează 

agent constatator daune
cu sau fără experiență

Studiile de specialitate, de preferat supe-
rioare, în domeniul auto constituie un avantaj.

Pentru mai multe informații apelați la numărul 
de telefon 0724.262.884

Angajez cofetar 
cu experienţă

Salariu atractiv.  Relații la numerele de telefon
0755.332.759 şi 0759.605.179

Angajăm cameristă 
pentru pensiune 
în Câmpulung

Relații la numărul de telefon 0744.147.197
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ASOCIAŢIA DE TINERET SOlARIS
oRgANIzeAzĂ

CuRSuRI DE CAlIFICARE - RECAlIFICARE
8SuDoR
8LĂCĂTuŞ MeCANIC
8SCuLeR MATRIŢeR
8MeCANIC AuTo
8oPeRAToR MAŞINI
CoMANDĂ CNC
8buLDozeRIST - 
exCAVAToRIST

8eLeCTRICIAN ÎN
CoNSTRuCŢII
8zIDAR - PIeTRAR - 
TeNCuIToR
8INSTALAToR INSTALAŢII 

TeHNICo-SANITARe ŞI gAze
8oPeRAToR INTRoDuCeRe 
VALIDARe ŞI PReLuCRARe
DATe (PC)
8CoNTAbILITATe

8CofeTAR-PATISeR
8buCĂTAR 8oSPĂTAR
8LuCRĂToR PReLuCRAReA 
CĂRNII

8CoAfoR - fRIzeR
8MANICHIuRĂ-PeDICHIuRĂ
8APLICARe uNgHII fALSe

8MASeuR 
8RefLexoTeRAPIe 
8CoSMeTICIAN

8INfIRMIeR-IgIeNĂ
8ASISTeNT PeRSoNAL AL
PeRSoANeI Cu HANDICAP
8NoŢIuNI fuNDAMeNTALe
De IgIeNĂ

8INSPeCToR ReSuRSe
uMANe
8INSPeCToR PRoTeCŢIA
MuNCII

Deschiderea cursurilor va avea loc pe 16 ianuarie 2023

8STIvuITORIST
8MACARAgIu
8FOChIST (OPERATOR CAzANE)

8MAŞINIST POD RulANT
8OPERATORI RECIPIENTE gPl 

Relaţii suplimentare la sediul asociaţiei din Câmpulung, strada Negru Vodă, nr.
164, Hotel “Muscelul”. Telefon 0248.511.330, 0758.068.860. www.atsolaris.ro

CeRTIfICATuL De CALIfICARe PRofeSIoNALĂ Se eLIbeReAzĂ ÎN CoNfoRMITATe Cu PReVeDeRILe LegII ÎNVĂŢĂMÂNTuLuI.

CuRSuRi AVizAtE i.S.C.i.R.
PLAtA ÎN tREi RAtE

FuRNIzOR DE PREgĂTIRE PROFESIONAlĂ     ACREDITAT ŞI AvIzAT DE A.N.C.,
I.S.C.I.R., M.E.C.T. ŞI M.M.P.S.

ADEVĂRUL CREŞTIN
DESTOINICIA CREŞTINĂ

2 CORINTENI 3 : 1 - 6
Sursa destoiniciei, a competenţei lui

Pavel, era Dumnezeu. Fusese făcut slujitor
al Noului Legământ, prin hotărârea şi
chemarea lui Dumnezeu. Primise puterea
de la Dumnezeu, iar dovada erau
Corintenii.

Pavel îşi apără integritatea de-a
lungul cap.l si 2. Era totuşi, o problemă, o
situaţie dificilă. Spusese despre sine că
lucrează în „curăţie de inimă” (2:17), dar
părea că se laudă singur şi putea fi
suspectat de infatuare. Probabil s-a
întâmplat la fel şi în alte ocazii când Pavel
îşi apărase apostolia şi apărase
integritatea creştinismului său. Au fost unii
care au spus: „Uite cum se laudă!”

COMENTARIUL VERSETELOR
V. 1. Anticipând o posibilă obiecţie,

Pavel scrie: „începem noi iarăşi să ne
lăudăm singuri?” Cu alte cuvinte: „Mă
veţi acuza de laudă de sine pentru că
lucrez cu inima curată?” Iată în ce situaţie
dificilă se afla Pavel. Este, însă, aproape
imposibil să te aperi fără să te aprobi, într-
un fel, pe tine însuţi. Împotrivitorii lui Pavel
îl sileau să-şi susţină propria integritate,
apoi îl blamau că o face. De aceea, Pavel
anticipează şi atinge atenţia: „Nu mă laud”.
Apoi întreabă: „Sau nu cumva avem
trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă,
către voi sau de la voi?” Acei „unii“ la care
se referă Pavel erau „învăţătorii” care
veniseră la Corint cu scrisori de
recomandare. Răspunsul întrebării lui
Pavel ar fi trebuit să fie: „Bineînţeles că nu
avem nevoie de asemenea scrisori”.

V. 2. V. 2 arată motivul pentru care nu
era nevoie de astfel de scrisori: „Voi
sunteţi epistola noastră, scrisă în
inimile noastre, cunoscută și citită de

toţi oamenii”. Creditele lui Pavel erau
însăşi Corintenii. Ei erau scrisori vii, citite
de toţi oamenii. Biserica din Corint era
bine cunoscută în lume din cauza
schimbării care avusese loc în vieţile
Corintenilor.

Corintul era o Cetate a Păcatului, plină
de temple păgâneşti, de case de
prostituţie, un loc dominat de materialism,
iar Pavel se dusese acolo înarmat doar cu
Evanghelia, şi...minune! Vieţile s-au
schimbat din temelii. Pavel vorbeşte
despre această schimbare la 1 Corinteni
6:9-11. Pavel avertizează pe Corinteni că
toţi „cei nedrepţi nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu” şi descrie, în
continuare, cum trăiau Corintenii cei
nedrepţi. El vorbeşte despre curvari,
despre închinători la idoli şi despre
homosexuali. Pavel spune că oamenii care
fac asemenea lucruri nu sunt mântuiţi, că
hoţii şi beţivii nu moştenesc Împărăţia lui
Dumnezeu.

Dar Pavel adaugă, în continuare: „Aşa
eraţi unii din voi”. Erau altădată, dar
acum, când Pavel scria scrisoarea, ei
încetaseră să mai trăiască în felul acesta.
Deveniseră oameni diferiţi. Fuseseră
„spălaţi, sfințiți, îndreptăţiţi în Numele
Domnului Isus Hristos”. Deveniseră
cunoscuţi în toată lumea din pricina
schimbării profunde pe care Dumnezeu o
lucrase în ei, în urma predicării Evangheliei
în Corint.

Pavel spune că „scrisoarea lui de
recomandare” erau Corintenii, a căror viaţă
fusese profund schimbată prin cuvântul
Evangheliei propovăduit lor. Corintenii
erau dovada că Pavel era un apostol
adevărat, un slujitor credincios.

Desigur, Pavel nu interzicea folosirea
„scrisorilor de recomandare”. Ele puteau fi
folosite în scopuri pozitive. Dar Pavel avea
pe cineva mult mai bun de prezentat: pe
credincioşii din Corint. Pavel voia să spună

că o „scrisoare de recomandare” fără
rezultate vii în lucrare, poate fi întemeiată
pe aşteptări nefondate. Rezultatele lucrării
lui dovedeau că era cu adevărat un
apostol. „Scrisoarea de recomandare a lui
Pavel” erau Corintenii. Iar Pavel spune că
scrisoarea era scrisă în inima lui. Pavel
foloseşte această expresie pentru a
demonstra că ei aveau un loc special in
inima lui, că erau obiectul afecţiunii lui
profunde. Pavel iubea cu siguranţă pe
Corinteni. Ei puteau pune integritatea lui
sub semnul întrebării, dar Pavel nu se
îndoia deloc de realitatea lucrării harului
lui Dumnezeu în viaţa lor. Ştia că ei erau
autentica lucrare a lui Dumnezeu.

V. 3 Pavel scrie Corintenilor în v. 3 că
ei erau „epistola lui Hristos”. Cu alte
cuvinte, autorul istoriei vieţii lor este Isus
Hristos. Istoria vieţii lor este istoria harului
şi a puterii lui Dumnezeu.        Pavel, Sila şi
Timotei au adus mesajul harului în Corint
dar nu ei au schimbat inimile şi nu ei au
făcut din Corinteni oameni noi. Această
lucrare a făcut-o Hristos, prin Duhul Sfânt.
Ei erau epistola „scrisă de noi ca slujitori
ai Lui, nu cu cerneală ci cu Duhul
Dumnezeului celui Viu, nu pe nişte
table de piatră, ci pe nişte table care
sunt inimi de carne”. Corintenii erau scrişi
în inima lui Pavel, dar harul şi caracterul
Dumnezeului celui Viu erau scrise în
inimile Corintenilor. Schimbarea produsă
în viaţa lor era văzută şi citită de toţi,
pentru că era, de fapt, o schimbare
fundamentală în viaţa lăuntrică. Erau
născuţi din nou, erau făpturi noi. În
aceasta constă creştinismul.

Publicat din cartea „Dumnezeul oricărei
mângâieri” de Dan Duncan

Adunarea Creştină Betel Câmpulung,
strada Matei Drăghiceanu, nr. 3,  Câmpulung.

Telefon contact: 0745.021.424

RELiGiE

Compil DCA Muscel achiziţionează:

PiEi Vită
83-7 kg: 10 lei 87-9 kg: 7 lei
89-13 kg: 4,50 lei
813-18 kg: 3 lei

PiEi VACi: 2 LEi
PiEi tAuRi: 3 LEi

Relaţii la numărul de telefon 0745.039.292

Magazinul Nastiana Fashion, 
din strada Constantin Brâncoveanu, nr. 88, mai sus de fostul sediul Fan Courier, 

vă aşteaptă cu haine şi încălţăminte
pentru copii de sezon, brand-uri din

Anglia, de calitate superioară.
Totul la jumătate de preţ!

Ocolul Silvic Păpuşa Rucăr, 
cu sediul în comuna Rucăr, judeţul Argeș, numărul 34, 
scoate la vânzare în data de 25.01.2023, ora 10.00, la sediul

ocolului, următoarele cantități de material lemnos:
=Lemn rotund rășinoase (pentru celuloză) provenind din
confiscări, în cantitate de 7.41 mc (P.V. 4776/29.12.2022),
la un preț de 266 lei/mc;
=Cherestea molid provenind din confiscări, în cantitate de
4.665 mc (P.V. 4535/05.12.2022), la un preț de 870 lei/mc.

Pentru mai multe detalii, 
doritorii pot suna la numărul de telefon 0248/542905

Fabrica de ciment Holcim Câmpulung este în căutare
de noi colegi pentru următoarele posturi vacante:

- Specialist SSM
- Inginer electric
- Inginer automatist
- Responsabil tehnic administrativ
- Inginer cariere
- Inginer construcţii civile
- Operator flux exploatare argilă
Experienţa ta
=Studii în domeniul tehnic, industrial
=Competenţe de operare computer
=Limba engleza: nivel conversaţional
=Capacitate de analiză și de rezolvare a problemelor
=Foarte bune abilităţi de comunicare şi relaţionare
=Preocupare cu privire la respectarea regulilor SSM

Ce îţi oferim
=Pachet salarial motivant
=Abonament clinică medicală privată
=Prima de performanţă
=Pachet flexibil de beneficii
=Asigurare de viaţă
=Mediu de lucru în care sănătatea și siguranţa ta sunt pe primul loc.

Aplică acum trimiţând CV-ul tău la adresa hr-rom@lafargeholcim.com sau obţine mai
multe detalii la 0743 269 346.


