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Mâine se oprește apa în Găvana III!Societatea Apă Canal 2000 SA va sista furnizareaapei potabile în municipiul Piteşti, în ziua de vi-neri 04.12.2020, între orele 9 – 14, fiind afectaţiurmătorii utilizatorii din cartierul Găvana III:blocurile: A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B2A, B3, B4,B7, B8, B9, B13, N1, N3; PT 907. Oprirea furniză-rii apei este necesară pentru execuţia de lucrăriîn cadrul proiectului „Înlocuirea conductei deapă şi a branşamentelor aferente pe traseul bl.B2 - Şcoala nr. 19, cartier Găvana III, mun. Piteşti,jud. Argeş”. Reprezentan2ii societă2ii își cer scuzefaţă de abonaţii afectaţi de această oprire şi îiroagă să îşi asigure rezerva minimă de apă pen-tru consum şi uz casnic pe perioada întreruperiifurnizării apei.

Din 206 teste, 185 sunt pozitive!Direc2ia de Sănătate Publică Argeș a raportat ieri,185 de cazuri noi de coronavirus în jude2 fa2ă demar2i, când au fost înregistrate 279 cazuri. Nu-mărul mic se datorează zilelor libere în care nuau fost făcute multe testări. Deși cifrele sunt înscădere fa2ă de zilele trecute, precizăm că rezul-tatele pozitive vin în urma a numai 206 teste,ceea ce este îngrijorător. Coeficientul infectărilorcumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locui-tori este de 4,96 în jude2ul nostru. Iată situa2iadetaliată: persoane aflate în izolare/carantină(anchetă epidemiologică): 4.478, dintre care1137 în carantină la domiciliu și 3.341 în izolare;persoane ieșite din izolare/carantină (anchetăepidemiologică): 23.345; persoane internate înspital: 525 (ieri 514); persoane internate la ATI:37 (ieri 39); persoane vindecate: 10.559 (ieri10.197); persoane diagnosticate pozitiv: 14.295(ieri 14.110); cazuri nou confirmate, în ultimele24 de ore: 185 (ieri 279); număr teste efectuateîn spitalele publice: 65.055 (dintre care 206 înultimele 24 de ore și 1443 de la ultima raporta-re); persoane decedate de la începutul pande-miei: 395 (ieri 391). În urma testelor efectuate lanivel na2ional, fa2ă de ultima raportare, ieri aufost înregistrate 4.916 cazuri noi de persoane in-fectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). M.S.

Marţi pe 1 Decembriepreşedintele Klaus Iohan-nis a demnat decretele dedecorare ale cunoscuţilorofiţeriargeşeni.Astfelafostconferit „Ordinul Na2ional„PentruMerit”îngraddeCa-valer,cuînsemnpentrucivili,domnului comisar-șef depoli2ieBerechetMarianBog-dan-Alexandru”,şi„Ordinul„Bărbă2ie și Credin2ă” îngrad de Cavaler, cu însemnpentru civili, domnului co-misar-șef de poli2ie Ba-

dea Dumitru Ma-rian”.
Cel mai tânăr
inspector şefBogdanBerechetafostcelmai tânăr inspector şef dincadrulIGPR,devenindşefulpoliţiştilorargeşeniîn2017,lavârstade38deani.Dinia-nuarie 2020 a devenit şefulPoliţieiCapitalei.Comisarulşef Bogdan Berechet are cuCVimpresionant.Adevenitpoliţist în 2002. Înainte de

afinumitinspectorşeflaIPJArgeşafostcomandantalIPJVâlcea,adjunctlaIPJVâlcea,ŞefServiciulaServiciuldeIn-vestigare a CriminalităţiiEconomice din cadrul IPJArgeş, director adjunct laAgenţia Naţională Împotri-va Traficului de PersoanedincadrulM.A.I.,ofiţerspe-

cialist la Serviciulde Combatere aTraficului de Per-soane,I.G.P.R.–Bri-gadaC.C.O.Piteştişiofiţer principal laServiciul de Inves-tigaţiiCriminaledincadrul I.P.J. Argeş.Bogdan Berechetare la activ nume-roasecursuridespecializa-reînţarăşistrăinătateşiestedoctorand la Şcoala Docto-rală de Ordine şi SiguranţăNaţională – Academia dePoliţieA.I.CuzaBucureşti îndomeniul „Ordine şi Sigu-ranţă Naţională”.
Carieră remarcabilă!La rândul său, comisarul

şef Marian Badea este unuldintre poliţiştii remarcabiliai judeţului nostru. Cu o ac-tivitatedepeste20deanicapoliţist, acesta a condusmulţi ani Serviciul RutierArgeş.Înanul2017afostnu-mit adjunct al directoruluiDirecţiei Rutiere, ulteriorcâştigândconcursulpentruaceastă funcţie. În ianuarie2020 comisarul şef MarianBadea a fost împuternicitinspector şef al IPJ Argeş,funcţie pe care a ocupat-opână în aprilie când a fostavansat, atunci fiind împu-ternicit director executiv alDirecţieiRutiere,dincadrulIGPR , funcţie pe care o de-ţine şi în prezent.
Sec0ia ATI de la Spitalul

Orășenesc Mioveni,
destinată exclusiv pacien0ilor
infecta0i de COVID19 se va
redeschide în cursul acestei
săptămâni, cu aceiași
specialiști ATI de la SJU
Pitești, care au mai fost în
prima linie la Mioveni. S.M.Sec2ia ATI de la Mioveni benefi-ciază în prezent de o dotare mo-

dernă, iarpentruamăricapacitateade tratare a bolnavilor COVID dinArgeș,afla2i înstarecritică,sec2iavafimărităpânălaunnumărde18pa-turi. Aici vor lucra trei medici rezi-den2i,doimedicispecialiștidelaSpi-talul Jude2ean de Urgen2ă Pitești șiunmedicspecialistdelaSpitalulMu-nicipalCurteadeArgeș. Înprezent,în jude2 există doar 45 de paturi laATI pentru pacien2ii COVID, dintre

care 12 sunt în unitatea mobilă deterapieintensivă, instalatăînincintaSpitalului Jude2ean de Urgen2ă Pi-tești.Solu2iile pentru redeschide-rea acestei sec2ii la Mioveni au fostgăsite gra2ie eforturilor comunealereprezentan2ilorInstitu2ieiPre-fectului,CJ,DSPArgeș,Spitalului Ju-de2ean de Urgen2ă Pitești, Spitalu-lui Municipal Curtea de Argeș și aiSpitalului Orășenesc Mioveni.

Se redeschide sectia ATI de la Spitalul Mioveni

De Ziua Naţională a României,

Şefi ai IPJ Argeş, decora0i
de președinte!Cu prilejul Zilei Na0ionale a României, doi

cunoscu0i poli0iști argeșeni au fost decora0i în
grad de „Cavaler” de președintele Klaus Iohannis.
Este vorba de comisarul şef Bogdan Berechet, fost
inspector şef al IPJ Argeş, în prezent şeful
Poliţiei Capitalei şi comisarul şef Marian Ba-
dea, fost inspector şef al IPJ Argeş, fost şef al
Serviciului Rutier Argeş, în prezent director
al Direcţiei Rutiere, din cadrul Inspectoratu-
lui General al Poliţiei Române. M.Sandu


