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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 puteţi contacta la sediul redacţiei din strada Fraţii 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 conţinutul articolului

aparţine autorului. 
De asemenea, 

în cazul unor agenţii de presă
şi personalităţi citate, 

responsabilitatea juridică 
le aparţine.

Ziar creat pentru
musceleni şi în amintirea

fostului judeţ Muscel.
Ziarul vă stă la dispoziţie
pentru orice informaţie şi
sesizare pe care doriţi să

o obţineţi sau să o
furnizaţi.

adresa
redacției:

câmpulung
muscel

str. Frații goleşti,
nr. 7, bl. a39, sc. d,

parter
tel/fax:

0248.512.117
mob.: 0753.311.650

Economisiţi bani şi timp
abonându-vă la

EVENIMENTUL
MUSCELEAN

la orice poştaş sau oficiu poştal din
judeţ şi din ţară! Abonamentul pe o

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

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

Anunţurile de pierdere a
carnetului de  student şi a
legitimaţiilor 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 simţul umorului, textele
fiind inventate de noi.
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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

societate comerciaLă angajează 

eleCTRICIAN
întreţinere şi reparaţii
Descrierea responsabilităţilor:
=Întreţinerea instalaţiilor electrice de comandă şi a instalaţiilor electrice de
forţă (diagnosticare, reparare, modificare/îmbunătăţire);
=Participă la toate activităţile de mentenanţă corectivă şi preventivă a
instalaţiilor electrice.
Cerinţe:
=Studii medii, calificare în domeniu (şcoală profesională/liceu energetic sau
industrial cu profil electric sau electromecanic);
=Experienţă în domeniu minim 1 an (electrician întreţinere într-un mediu
industrial);
=Cunoştinţe echipamente şi acţionări electrice (citire, interpretare scheme
electrice).                                salariu + tichete de masă      

relații la numărul de telefon 0737.370.370

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

COMUNICAT
Încasarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2023

Primăria Municipiului Câmpulung aduce la cunoştinţa
contribuabililor faptul că încasarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2023, precum şi operaţiunile fiscale specifice bazei
de date de taxe şi impozite se vor efectua începând cu data de
10.01.2023, din cauza procedurilor de închidere/deschidere an
fiscal.

Certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele
locale atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele
juridice se vor putea elibera numai pentru contribuabilii pentru
care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor
patrimoniale şi nu este necesară efectuarea de plăţi.

Precizăm că certificatele de atestare fiscală eliberate în
cursul lunii decembrie a anului fiscal 2022 pentru înstrăinarea
dreptului de proprietate asupra clădirilor / terenurilor /
mijloacelor de transport sunt valabile numai până la data de
31.12.2022.

Începând cu data de 10.01.2023, vor fi reluate toate
operaţiunile fiscale de înregistrare, declarare, radiere, eliberare
de documente, etc.

Obligaţiile de plată fără debit provenite din amenzi, taxe
judiciare de timbru şi alte taxe se pot achita şi până la data de
10.01.2023, direct la casieria unităţii, în numerar, după
urmatorul program:

=Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri: între orele 8.00-14.00;
=Joi, între orele 8.00-14.00; 15.00-17.00, sau prin transfer

bancar accesând site-ul www.ghiseul.ro, precum şi la oficiile
poştale din Municipiul Câmpulung. 

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
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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
PURTAŢI ÎN CARUL DE BIRUINŢĂ

2 CORINTENI 2:12-17
Ca „înaintea lui Dumnezeu” adică,

smerit, conştient că va da socoteală lui
Dumnezeu de tot ce făcea şi spunea,
Pavel nu predica pentru a fi pe placul
oamenilor sau pentru câştiguri
personale. El slujea cu inima curată
pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu
a binecuvântat cu succes această lucrare.

Şi credincioşii ca şi tine sunt purtaţi
în prezent în carul de biruinţă. Poate eşti
în locuri grele, dar El îţi numără fiecare
pas. El te conduce şi te binecuvântează.
Încrede-te în El, nu dispera, mulţumeşte
şi fii ascultător.

CONCLUZIE
Sunt numai două feluri de oameni în

lume: cei care sunt pe calea mântuirii şi
cei care sunt pe calea pierzării. Din ce
categorie faci parte?

Dacă nu crezi, eşti pe calea pierzării.
De ce să pieri? În Hristos avem un
Mântuitor. El a murit pentru păcătoşi, a
plătit pentru păcatele lor. El nu mai este
mort căci a înviat din morţi. El este viu.
S-a înălţat la dreapta Tatălui în ceruri.
Crede că El e viu! Crede în El şi vei fi
mântuit. Alătură-te biruinţei Lui şi lasă-
te condus, acasă, în ceruri.

Domnul să vă determine să credeţi
în El. Domnul să ne ajute pe toţi să-I
mulţumim şi să-L ascultăm. 

Domnul ne face să Triumfăm. 

DESTOINICIA CREŞTINĂ
2 CORINTENI 3:1-6
1.,,Începem noi iarăşi să ne

lăudăm singuri? Sau nu cumva avem
trebuinţă, ca unii, de epistole de
laudă, către voi sau de la voi? 2. Voi
sunteţi epistola noastră, scrisă în
inimile noastre, cunoscută şi citită de
toţi oamenii. 3. Voi sunteţi arătaţi ca
fiind epistola lui Hristos, 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. 4. Avem
încrederea aceasta tare în Dumnezeu,
prin Hristos. 5. Nu că prin noi înşine
suntem în stare să gândim ceva ca
venind de la noi. Destoinicia noastră,
dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, 6.
care ne-a şi făcut în stare să fim
slujitori ai unui legământ nou, nu al
slovei ci al Duhului: căci slova omoară,
dar Duhul dă viaţa.”

INTRODUCERE
Pavel subliniază în 2 Corinteni 3:1-6

că proba slujirii autentice a lucrătorului
creştin sunt oamenii pentru care
lucrătorul creştin face lucrarea de slujire
și de prezentare a Evangheliei.

Competenţa (destoinicia) lui Pavel
era contestată de unii vizitatori ai
bisericii din Corint. Ei erau învăţători
mincinoşi, care încercau să submineze
autoritatea lui Pavel, care puneau sub
semnul întrebării caracterul său. Aceşti
învăţători mincinoşi veniseră la Corint cu
scrisori, cu documente prin care
dovedeau că sunt slujitori „autentici” ai
Evangheliei. În v.1 Pavel vorbeşte despre
„scrisorile de laudă” - echivalentul
scrisorilor de recomandare. Era o
practică obişnuită în lumea veche. Au
supravieţuit în timp multe scrisori în care
cineva îşi recomanda prietenul sau

slujitorul. Recomandarea spunea: „Este
un om valoros, un slujitor care s-a
dovedit demn de încredere; te rog,
ajută-l sau angajează-l!” Atât Evreii cât şi
Neamurile foloseau scrisorile de
recomandare. Şi bisericile foloseau şi
încă mai folosesc aceste scrisori. Când
am vizitat prima dată bisericile din
România, am adus scrisori de
recomandare.

Împotrivitorii lui Pavel veniseră la
Corint din Iudea cu scrisori de
recomandare şi pretindeau că Pavel nu
avea scrisori de recomandare, că nu avea
diplome. „Apostolia lui Pavel este
îndoielnică” - spuneau ei. El nu fusese
unul din cei doisprezece, nu putea
prezenta o probă vizibilă că este apostol.
„Doar pretinde că este. Este demn de
crezare?” De fapt, falşii învăţători voiau
să fie numai ei ascultaţi şi primiţi de
Corinteni. Ei vroiau ca învăţătura lor,
evident diferită de învăţătura lui Pavel, să
fie îmbrăţişată de Corinteni, iar
învăţătura lui Pavel să fie respinsă. Din
pricina acestei opoziţii, Pavel a trebuit să
se apere. De multe ori a trebuit s-o facă.
Erau atacate conţinutul mesajului şi
autoritatea lui Pavel, de aceea Pavel a
trebuit să se apere pe sine însuşi. 

Apărarea lui Pavel, din primele
versete ale cap. 3 este simplă: el n-are
nevoie de „diplome”, de „scrisori de
recomandare”. Scrisoarea lui erau
Corintenii care dovedeau autenticitatea
chemării lui.

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

PRIMĂRIA COMUNEI MIOARELE 
JUDEŢUL ARGEŞ

A N U N Ţ
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare, organizat în baza excepţiilor prevăzute de lege 
vă înştiinţăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de

execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mioarele, judeţul Argeş, astfel:

consilier, clasa I grad profesional asistent, Compartimentul Achiziţii publice-
implementare proiecte-urbanism în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mioarele, Judeţul Argeş, perioadă nedeterminată cu durata
normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Data desfăşurării concursului:  
- proba scrisă în data de 15.02.2023, ora 10.00;
- proba interviului în data de 17.02.2023, ora 10.00
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs  în termen de maximum 20 zile de la publicarea anunţului la

sediul Primăriei Mioarele, sat Mățău, județul Argeș, în perioada 13.01.2023-01.02.2023; 
Pentru participare, cadidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
=candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
=studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe economice,

administrative, geodezie şi cadastru; 
- perfecţionări / specializări în domeniul achiziţiilor publice, dovedit pe baza unor documente emise în condiţiile legii

(adeverință, certificat etc.)
=Vechime minimă - 1 an 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Mioarele, sat Mățău, județul Argeş, sau la telefon 0248/512474
E-mail: primariacomuneimioarele@yahoo.com, Persoană de contact Pîrnuță Claudia, referent de specialitate 

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!

Anunț public privind decizia
etapei de încadrare

DRULA eLenA AnDReeA
titular al proiectului „Anexă gospodărească -

centru de prelucrare independentă a laptelui”, 
anunţ publicul interesat asupra luării deciziei etapei

de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului,
de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Anexă gospodărească - centru de

prelucrare independetă a laptelui” propus a fi
amplasat în Municipiul Câmpulung, punct Crețișoara,
FN, județul Argeș - titular DRULA ELENA ANDREEA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în
Pitești, strada Egalității, numărul 50, județul Argeș, în zilele
de luni-vineri, între orele 9.00-11.00, la sediul titularului din
București, strada Ronda, numărul 44A, precum și la
următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.

Societatea Greiner Assistec SRL 
AnGAjeAză:
1.Operator Strung CNC şi Electroeroziune 
-Cu experienţă în domeniu

2.Inginer Calitate 
-Studii superioare, domeniul tehnic - reprezintă avantaj
-Cunoştinţă Limba engleză

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

Detalii la telefon 0248/512.205, 0745.073.437 


