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Fondat în 6 Decembrie 1999

SC CIPCOS MAR 
angajează 

GESTIONAR,
în depozit materiale de 

construcții. 
Se oferă:
- Salariu motivant;
- Bonus trimestrial;
- Bonuri de masă.

Program de lucru: 
5 zile pe săptămână.

Relații la telefon: 
0755.010.781, 

de luni până vineri, 
între orele 08.00-18.00.

SCRISOARE, CU DARE DE SEAMĂ SCRISOARE, CU DARE DE SEAMĂ 
FAȚĂ DE ARGEȘENIFAȚĂ DE ARGEȘENI
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Viva Metal Decor Viva Metal Decor 

Se oferă salariu motivant și comision din vânzări! 
Relații suplimentare la tel.: 0722.266.344 

sau la sediul irmei din Curtea de Argeș, 
strada Albești, nr. 10.

ANGAJEAZĂ agent comercial 
pentru zonele Argeș și Vâlcea. 

COMANDANTUL B 33 VM „POSADA”, COMANDANTUL B 33 VM „POSADA”, 
LT. COL. ANTONIO ALEXE, A PREDAT LT. COL. ANTONIO ALEXE, A PREDAT 
ȘTAFETA LOCOTENENT-COLONELULUI ȘTAFETA LOCOTENENT-COLONELULUI 

COSTINEL POPA!COSTINEL POPA!
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SC ERREA SA
ANGAJEAZĂ personal califi cat și necalifi cat 
în domeniul confecțiilor textile. Pentru mai multe 

informații vă așteptăm la sediul fi rmei din str. 
Albești, nr. 12, Curtea de Argeș sau la tel. 0348.44

2.655/0744.108.074/0755.273.426. 
Tel: 0348.442.655, 0744.108.074, 

0755.273.426.

Drumurile din Argeș -Drumurile din Argeș -

 rușinea țării rușinea țării
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Încep lucrările Încep lucrările 
la tronsonul 2 la tronsonul 2 
al Autostrăzii al Autostrăzii 
Pitești-SibiuPitești-Sibiu

PAG.  2



2 ACTUALITATE
LUNI, 13 DECEMBRIE 2021 www.ARGEŞEXPRES.ro

Joi, la sediul Consiliului Județean Argeș, a avut loc o întâlnire între 
reprezentanții CNAIR și cei ai autorităților publice județene și locale, 
având ca temă starea drumurilor naționale care traversează județul Argeș 
și stadiul proiectelor afl ate în implementare sau proiectele noi.

La dezbatere au participat deputatul Simona Bucura Oprescu, pre-
ședinte al Comisiei de Administrație Publică, președintele Consiliului 
Județean Argeș, Ion Mînzînă, vicepreședintele Marius Nicolaescu, pri-
marul municipiului Pitești, Cristian Gentea, primarul municipiului Cur-
tea de Argeș, Constantin Panțurescu, Gheorghe Mihăiță, șeful Secției 
de Drumuri Naționale Pitești, Alina Nicolau – director Regia Autonomă 
Județeană de Drumuri Argeș, Andreea Tache – arhitect șef al Consiliului 
Județean Argeș.

„Bine ați venit în Argeș, județul cu cea mai proastă infrastructură 
națională de drumuri din România. Pe lângă acest aspect, suntem și ju-
dețul cu cea mai proastă infrastructură județeană, dar asta în condițiile 
în care avem peste 1.200 de km de drumuri județene. Partea județeană 
ne aparține, și pentru faptul că nu am avut  întotdeauna capacitatea fi -
nanciară să realizăm toate proiectele de infrastructură județeană, sursele 
de fi nanțare fi ind cunoscute, încercăm acum să recuperăm prin fonduri 
europene. Dar, revenind, prima mea afi rmație nu este gratuită. Din orice 
zonă am intra în județul Argeș pe drumurile naționale ne ducem în cap. 
De exemplu, venind din Teleorman – Roșiori de Vede – Pitești asfaltul 
se termină brusc la intrarea în Argeș. Venind din Dâmbovița -  Bucu-
rești - Târgoviște către Câmpulung intrarea în județul Argeș ne arată că 
acolo se termină asfaltul. Pe drumul acesta care leagă Piteștiul de zona 
Drăgășani, aveți cunoștință de faptul că în comuna Poiana Lacului este 
un pod de vreo 20 de ani cu probleme, ieșit din garanție? Presupun că 
nu vreți să vă spun de drumul Pitești – Brașov care este minunat până la 
Câmpulung și de acolo dezastruos. Tot ceea ce înseamnă Transfăgără-
șanul pentru Argeș și pentru România ne aduce o multitudine de critici, 

că suntem incapabili să gestionăm acest drum. Nu știu dacă este 
sau nu de importanță europeană pentru dumneavoastră, nu știu 
ce ați semnat cu U.E.! Rugămintea pe care v-o adresăm acum 
este să vedem ce putem face pentru a repara toate aceste lucruri. 
Dumneavoastră trebuie să îmi răspundeți la această întrebare: 
de ce toate drumurile naționale se opresc brusc în județul Ar-
geș? O să îmi spuneți că nu sunt bani! Pentru alte județe au fost 
bani și credeți-mă că urmăresc cu foarte mult interes ceea ce se 
întâmplă în alte locuri. Nu cerem mai mulți decât primesc alții, 
ci să echilibrăm situația. La un moment dat trebuie să ne gândim 
că suntem parte a acestei țări, iar marii contribuabili sunt pe la 
noi, pe aici, prin Argeș”, au fost doar o parte dintre problemele 
ridicate de președintele C.J. Argeș, Ion Mînzînă. 

Acestea sunt confi rmate și de statisticile existente la ni-
vel național. Conform datelor, 21% din rețeaua de drumuri naționale 
care traversează județul Argeș este în stare „BUNĂ”, „MEDIOCRĂ” - 
11,5%, „REA” - 30,9% și „FOARTE REA” - 35%. Județul Argeș nu are 
niciun kilometru de drum național în stare „FOARTE BUNĂ”.

Prin urmare, pe circa 335 kilometri de drumuri județene sunt ne-
cesare lucrări de întreținere periodică, tratamente bituminoase în jur de 
46 km, straturi bituminoase în jur de 54 km, covoare asfaltice pe 53 
km, reciclare in situ în jur 180 de kilometri. Numai pentru lucrările de 
întreținere sunt necesare 272 de milioane de lei.

La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Mari-
us Nicolaescu, a solicitat câteva măsuri care pot fi  implementate fără 
mari cheltuieli fi nanciare, dar și stabilirea clară a proiectelor care pot fi  
realizate. „Noi, Consiliul Județean Argeș, am solicitat de mai multe ori 
montarea unor panouri electronice de informare asupra trafi cului rutier 
pe drumul național de la Pitești până pe Transfăgărășan. De asemenea, 
am solicitat ca Transfăgărășanul să fi e deschis pentru o perioadă mai 

lungă, atunci când condițiilor meteo permit asta, și în acest an putea fi  
ținut deschis cu cel puțin 2 luni mai mult. În ceea ce privește proiecte-
le, ne interesează foarte mult drumul expres Pitești – Mioveni, Centura 
de Vest a Piteștiului și Centura municipiului Curtea de Argeș. Consiliul 
Județean Argeș și administrațiile locale s-au implicat foarte mult pentru 
rezolvarea problemelor care au depins de noi, la fel cum am făcut și cu 
autostrada Pitești – Sibiu și drumul expres Pitești – Craiova. Am eliberat 
toate avizele și acordurile în cel mai scurt timp posibil”, a punctat vice-
președintele Marius Nicolaescu.

În ceea ce privește drumul expres Pitești – Mioveni, reprezentanții 
CNAIR au anunțat faptul că la începutul anului 2022 va fi  gata studiul de 
prefezabilitate. Discuțiile au continuat la Primăria Pitești și s-au încheiat 
cu mai multe vizite în teren.

Astăzi au fost și vești bune: lucrările pe drumul expres Pitești – 
Craiova și autostrada Pitești – Sibiu sunt acum în parametri.

Cristina MINCU

Drumurile din Argeș - rușinea țării

Reper istoric
În fi ecare an, la 13 decembrie, în România este marcată Ziua Tipografi lor, care a 
fost reglementată, pentru prima dată prin Hotărârea nr. 2733/1968 privind instituirea 
Zilei tipografi lor din Republica Socialistă România, apărută în Buletinul ofi cial al RSR 
nr. 157 din 11 decembrie 1968.  Ziua nu a fost aleasă întâmplător, fi indcă la această 
dată, cu mai bine de 100 de ani în urmă – la 13/26 decembrie 1918 – , la Bucureşti, 
a avut loc o mare manifestaţie a tipografi lor, care au demonstrat paşnic, iar mulţi 
dintre ei şi-au sacrifi cat viaţa, pentru revendicările lor social-economice, precum şi 
pentru ceea ce numim în zilele noastre, „libertatea presei”. Condiţiile grele de viaţă 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când numărul orelor de muncă şi stabilirea 
salariilor erau lăsate la bunul plac al patronilor, iar concediile de odihnă, asigurările 
şi protecţia muncii erau complet necunoscute de muncitori, fi ind expuşi bolilor profesionale, au condus la crearea 
unor organizaţii de întrajutorare prin care să se îmbunătăţească situaţia lor.

EXPRESia zilei
„Fiecare om este o lume care se naşte şi moare odată 
cu el; sub fi ecare piatră de mormânt se afl ă istoria 
lumii întregi.” Heinrich Heine [n. 13 decembrie 1797, 
Düsseldorf, Germania - d. 17 februarie 1856, Paris, Franța. 
A fost un poet și prozator german. A fost unul dintre cei mai 
semnifi cativi poeți germani și reprezentant de seamă al 
liricii romantice universale. Lirica sa refl exivă este marcată 
de o originală subiectivitate, fi ind subordonată deopotrivă 
fanteziei și reveriei romantice, dar și înclinației către ironie, 
autoparodie și umor. A exercitat o puternică infl uență 
asupra literaturii germane. ]

Facturile la gaze naturale și energie electrică 
vor fi  recalculate începând cu luna decembrie, 
anunță ANRE. Vizați sunt benefi ciarii care nu au 
primit facturile compensate pentru că normele 
de aplicare au fost incluse 
cu întârziere în Monitorul 
Ofi cial. Mii de consumatori 
din țară au primit facturi 
majorate la energie și gaze 
naturale și nu au benefi ciat 
de plafonarea prețului. Pen-
tru că normele de aplicare 
au fost stabilite târziu, sus-
țin furnizorii, aceștia fi e nu 
au știut să le aplice, fi e nu le-
au înțeles, fi e nu au mai avut 
timp să calculeze plafonările. ANRE spune că se 
va face un calcul retroactiv, astfel că următoarele 
facturi vor veni în ianuarie pentru decembrie și 
vor conține plafonarea.

În cazul Legii Compensației limita maximă 
la consumul de energie electrică este de 1.500 
de kw/h, iar la gaze naturale este 1.000 de kw/h. 
Factura la gaze naturale va fi  redusă cu cel mult 

33%, iar la energie electrică va fi  compensată cu 
0,29 lei per kilowatt oră.

În cazul compensării, furnizorii vor fi  cei 
responsabili să facă cererea 
de decontare, tot ei se vor 
ocupă de calculul compen-
sațiilor. Iar la consumator 
vor ajunge facturile după 
ce s-au aplicat compensați-
ile. Compensarea se acordă 
tuturor clienților care nu 
benefi ciază de alte facilități 
din legea consumatorului 
vulnerabil. Iar consumato-
rul care depășește consu-
mul maxim într-o lună nu 

va mai fi  compensat în luna respectivă.

Și micro întreprinderile sau întreprinderile 
mici și mijlocii pot benefi cia de aceste facilități. 
Termenul limită până când se pot face cererile de 
către furnizori este 30 iulie 2022. Compensarea se 
acordă pentru fi ecare lună din sezonul rece noi-
embrie 2021 - martie 2022.

Luana ARSENE

Facturile la electricitate 
și gaze se recalculează

A fost admisă oferta tehnică a turcilor de la 
Mapa, singurii rămași în cursa pentru secțiunea 
Boița – Cornetu din Autostrada Sibiu – Pitești (A1). 
Până pe 14 decembrie ar trebui să se încheie și eva-
luarea fi nanciară, astfel că turcii ar putea fi  desemnați 
câștigători până la fi nalul anului. Prin urmare, licita-
ția pentru secțiunea 2 din cel mai important proiect 
rutier al țării ar putea fi  fi nalizată într-un timp record, 
de circa un an.

Compania Națională de Administrare a Infras-
tructurii Rutiere (CNAIR) a fi nalizat pe 7 decembrie 

2021 evaluarea tehnică a singurei oferte rămase 
în licitația pentru secțiunea 2 Boița – Cornetu 
din Autostrada Sibiu – Pitești, conform informa-
țiilor din Sistemul Electonic de Achiziții Publice 
(SEAP). Pe 20 octombrie 2021, CNAIR a primit 
o singură ofertă la licitația pentru proiectarea și 
execuția secțiunii 2 Boița – Cornetu din Autos-
trada Sibiu – Pitești, respectiv din partea asocie-
rii Mapa – Cengiz.

Traseul are o lungime de 31.33 km. Sursa 
de fi nanțare: Fonduri Europene Nerambursabile. 
Termenul de fi nalizare prevăzut este de 18 luni 
proiectare și 50 de luni execuție. Această secțiu-
ne conține ca principale lucrări: 49 de poduri și 

viaducte; 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m 
și 1.590 m; Ecoduct în zona localității Lazaret.

Amintim că până la termenul limită din 16 fe-
bruarie 2021, au fost depuse 11 candidaturi pentru 
tronsonul de peste 31 de kilometri cuprins între Boi-
ța și Cornetu, ultimul din cele cinci din Autostrada 
Sibiu – Pitești care a fost scos la licitație. Din cei 11 
canditați, șase s-au califi cat să intre în etapa următoa-
re, însă doar unul a depus în fi nal ofertă.

Luana ARSENE

Încep lucrările la tronsonul 2 
al Autostrăzii Pitești-Sibiu

 Autoritățile județene și locale s-au întâlnit cu reprezentanții 
CNAIR la CJ Argeș

 Primarul Constantin Panțurescu, prezent la dezbateri

Potrivit Prefecturii Argeş, 23.010 tichete pentru 
persoane vaccinate sunt disponibile la acest moment 
în județ, numărul acestora acoperind necesarul din 
septembrie și până la jumătatea lunii octombrie. Ti-
chetele de masă se acordă persoanelor vaccinate cu 

schemă completă, de la centrele unde au fost imuni-
zate, în baza registrului de evidență făcut de unitățile 
respective în acest sens. Bonurile vor fi  completate cu 
datele benefi ciarilor când vor fi  distribuite. În acelea-
și registre vor apărea și semnăturile persoanelor care 

primesc. Important de reţinut că bonurile nu pot fi  ri-
dicate de aparținători şi se acordă persoanelor vacci-
nate cu schemă completă, adică prima doză și rapelul 
în cazul vaccinurilor Pfi zer, Moderna, AstraZeneca și 
doză unică pentru Johnson&Johnson. Nu benefi ciază 
cei vaccinați cu doza a treia, de la 3 septembrie până 
acum.

Luana ARSENE

Au sosit tichetele pentru vaccinați 
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FAPT DIVERS

Ieri, 9 decembrie, la sediul Batalionului 33 Vâ-
nători de Munte „Posada” din Curtea de Argeș, s-a 
desfășurat, în prezența Șefului Statului Major al 
Forțelor Terestre, generalul-maior Iulian Berdilă 
și a comandantului Brigăzii 2 Vânători de Munte 
„Sarmizegetusa”, colonelul Ilie-Marian Dragomir, 
ceremonia de predare-primire a Drapelului de Lup-
tă și a comenzii batalionului, între locotenent-colo-
nelul Antonio-Daniel Alexe, care a fost promovat în 
cadrul Comandamentului Componenetei Terestre și 
locotenent-colonelul Costinel Popa.

Cu această ocazie, comandantul Brigăzii 2 Vâ-
nători de Munte a oferit, în semn de mulțumire și 
apreciere pentru întreaga activitate desfășurată la 
comanda Batalionului 33 Vânători de Munte „Posa-
da”, locotenent-colonelului Antonio-Daniel Alexe, o 
plachetă onorifi că. La activitate, care s-a desfășurat 
cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii 
SarsCoV-2, au participat și reprezentanții instituții-

lor din cadrul Sistemului de apărare, 
ordine publică și siguranță națională.

„Nu-mi place să 
mă plâng, ci să 
găsesc soluții 
la problemele 
pe care le 
întâmpinăm”
Declara într-un interviu, la 

scurtă vreme după ce a fost numit 
în fruntea B 33 VM „Posada”, loco-
tenent-colonelul Antonio-Daniel Ale-
xe. Iar mare parte din soluții, le-a găsit cu ajutorul 
subordonaților.

Din iunie 2017, de când a preluat conducerea 
unității din Cetatea Basarabilor, și-a demonstrat 
din plin calitățile incontestabile de lider, având un 
caracter onorabil, motiv pentru care și-a câștigat ra-
pid admirația și respectul celor din jur. A primit în 
nenumărate rânduri aprecieri din partea membrilor 
Familiei Regale, având o relație profesională strânsă 
și cu autoritățile locale. La rândul său a vorbit în-
todeauna la superlativ despre colegii militari despre 
care mărturisea că sunt „oameni de caracter, uniți, 
camarazi care, de foarte multe ori, pun profesia 
înaintea vieții de familie”. 

În toți acești 4 ani și jumătate în care s-a afl at în 
fruntea batalionului, acesta a reușit cu brio să-și în-
deplinească obiectivele de instrucție, să participe cu 
rezultate deosebite la tabere, trageri, exerciții națio-
nale și multinaționale. Lt. col. Antonio Daniel Alexe 
a parcurs toate treptele carierei militare până la ace-
astă funcție. În decursul carierei a ocupat funcții de 
execuție si conducere în cadrul Brigăzii 2 Vânători 
de Munte „Sarmizegetusa”. Absolvent al masterului 

de conducere la Universitatea Națională de Apărare 
„Carol I’’ în anul 2012, se afl a la comanda unității 
din anul 2017. 

Lt. col. Costinel Popa, un 
militar pregătit temeinic 
pentru funcția de 
comandant 
Veteran al teatrelor de operații din Irak și Af-

ganistan, locotenent-colonelul Costinel Popa, a par-
curs, de asemenea, toate treptele carierei militare 
până la această funcție. După absolvirea masterului 
de conducere la Universitatea de Apărare „Carol I’’ 
în anul 2018, a ocupat funcții de șef birou în cadrul 
Statului Major al Forțelor Terestre și șef al operați-
ilor și instrucției la Comandamentul Brigăzii 2 Vâ-
nători de Munte.

Ambilor, echipa trustului de presă ARGEȘ EX-
PRES le urează mult succes și însemnate realizări 
profesionale!

Luana ARSENE

Comandantul B 33 VM „Posada”, lt. col. Antonio Alexe, 
a predat ștafeta locotenent-colonelului Costinel Popa! 

În cursul lunii noiembrie, în unitățile de produc-
ție și de comercializare, DSVSA Argeș a efectuat 591 
controale la abatoare, ferme, supermarketuri și hiper-
marketuri, măcelării, piețe, dar și în unități cu produse 
alimentare de origine nonanimală. ”Au fost scoase de la 
comercializare 21.233 de kilograme de produse alimen-
tare de origine animală în valoare de 94.127 lei. Aceste 
alimente aveau termenul de valabilitate expirat și vor fi  
incinerate. Din păcate, nu există legea alimentului expi-
rat. Ar reduce foarte mult risipa alimentară și unele ali-
mente ar putea fi  date nevoiașilor”, a declarat directorul 
executiv al DSVSA Argeș, dr. Sorin Sorescu.

În aceeași perioadă, pentru neconformitățile con-
statate, consilierii DSVSA Argeș au aplicat 16 sancțiuni 
contravenționale, din care 3 avertismente scrise și 13 
amenzi în valoare totală de 49.000 lei, astfel: o amendă 
în valoare de 1.200 lei pentru vânzarea sau înstrăina-
rea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea 
acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele 
prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare; o 
amendă în valoare de 6.000 lei pentru comercializarea 
furajelor, aditivilor furajeri și a altor produse destinate 

nutriției animalelor provenite din producția in-
ternă sau din import, ambalate și etichetate cu 
încălcarea normelor sanitare veterinare, precum 
și comercializarea lor în alte locuri decât cele 
autorizate și/sau aprobate/înregistrate sanitar ve-
terinar ori fără documente care să ateste calitatea 
sau alte documente prevăzute în legislația spe-
cifi că; 4 amenzi în valoare de 13.000 lei pentru 
manipularea produselor alimentare și a hranei 
pentru animale cu încălcarea normelor sanitare veteri-
nare și pentru siguranța alimentelor; 3 amenzi în valoare 
de 12.400 lei pentru comercializarea directă către con-
sumatorul fi nal a produselor alimentare și a hranei pen-
tru animale în spații necorespunzătoare sau neaprobate 
sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă 
conform prevederilor legislației în vigoare; o amendă 
în valoare de 1.200 lei pentru nerespectarea normelor 
stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor privind întreținerea spațiilor de 
prelucrare, depozitare și de valorifi care a produselor 
alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a usten-
silelor de lucru folosite; o amendă în valoare de 1.200 

lei pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare și 
pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depo-
zitare a produselor alimentare, a produselor de nutriție 
pentru animale și a produselor de uz veterinar; o amendă 
în valoare de 12.000 lei pentru neinformarea de îndată 
a autorităților competente despre procedura de retragere 
sau rechemare a produsului alimentar; o amendă în va-
loare de 2.000 lei pentru lipsa încheierii unui contract, 
încheiat în condițiile legii, cu o fi rmă specializată pentru 
denaturarea produselor medicinale veterinare și a hranei 
pentru animale, cu termen de valabilitate depășit.

Luana ARSENE

Tone de produse alimentare expirate, 
scoase de la vânzare de DSVSA Argeș

Octombrie 2021, 
luna cu cea mai 
mare mortalitate 
din istoria României!
Cel mai mare număr de decese de 

la începutul pandemiei s-a înregistrat în 
țara noastră în octombrie 2021. Numă-
rul persoanelor decedate a fost de 2,9 ori 
mai mare decât cel al născuţilor-vii, în-
registrându-se cel mai mare spor negativ 
din ultimele 20 de luni. Octombrie 2021 
(vârful valului IV) a fost luna cu cea mai 
mare mortalitate pe timp de pace din isto-
ria României. Numărul total al deceselor a 
urcat la aproape 45 de mii, mai mult decât 
dublu față de nivelul normal. Ofi cial, doar 
10 mii de decese Covid au fost raportate 
de autorități în luna respectivă.

Statistica ofi cială informează că în 
luna octombrie 2021 au fost înregistrate 
în România 44.595 de persoane deceda-

te (22.717 bărbați și 21.878 femei), cu 
19.858 decese mai multe decât în luna 
septembrie 2021, și cu peste 18 mii de de-
cese mai multe decât în octombrie 2020, 
când România se confrunta cu valul II.

Față de o valoare aproximativă de 
circa 20 de mii de decese înregistrate în 
lunile de toamnă anterior pandemiei (în 
octombrie 2019 au fost 21.079) excesul 
de mortalitate a fost în octombrie 2021 de 
112%. Ofi cial, în luna octombrie 2021 au 
fost raportate 10.679 de decese Covid. În 
luna respectivă capacitatea spitalelor de 
a primi pacienții infectați cu coronavirus 
a fost depășită, fi ind oprite și proceduri-
le non-urgente, încă de la începutul lunii. 
După cauza principală de deces, cele mai 
multe persoane au decedat în luna octom-
brie 2021 din cauza bolilor aparatului 
circulator (20.836 persoane, reprezen-
tând 46,7%), bolilor aparatului respirator 
(14.980 persoane, reprezentând 33,6%) 
şi tumorilor (4.184 persoane, reprezen-
tând 9,4%). După patru luni în care bolile 
aparatului respirator au reprezentat a treia 
cauză de mortalitate, în lunile septembrie 
şi octombrie 2021 bolile aparatului res-
pirator reprezintă, din nou, a doua cauză 
principală de deces, situaţie înregistrată 
şi în perioada octombrie 2020 – aprilie 
2021.

LUANA ARSENE

Cresc salariile și 
primele angajaților 
Dacia!
În urma protestului care a avut loc joi 

dimineață, sindicatul Dacia și conducerea 
companiei au ajuns la un acord comun. 
Prin urmare, vor fi  creșteri salariale după 
cum uremează:

- Pentru operatori (nivelurile 1-5) și 
funcționari (nivelurile L4A și L4B) se 
acordă 300 lei creștere generală în ianua-
rie și 100 lei creștere generală în iulie;

- Pentru personalul TESA nivelul 
L3C se dau 300 lei la general în ianuarie 
și 1,8 la sută individual în iulie;

- Pentru personalul TESA nivelurile 
L3B și L3A: 5,4 % creștere individuală în 
luna iunie.

De asemenea, uzina Dacia acordă:

- Primă „idee rezultat” 1.100 lei în 
ianuarie;

- Primă de 300 lei în septembrie;

- Valoarea tichetelor cadou (8 martie 
și Crăciun) se majorează la 100 lei fi ecare;

- Salariul minim va fi  2.750 lei;

- Transformarea 90 de contracte CDD 
în contracte CDI, progresiv până cel târziu 
în luna mai.

LUANA ARSENE

Noul proiect de Lege privind certifi catul verde 
Covid-19 la locul de muncă, inițiat sub coordonarea 
ministrului Sănătății Alexandru Rafi la, este aproape de 
fi nalizare, urmând să fi e depus în Parlament. Potrivit 
unor surse ofi ciale, acest certifi cat verde nu va fi  unul 
permanent, ci va intra în vigoare doar când media ca-
zurilor de îmbolnăvire cu Covid-19 va fi  de cel puțin 
1,5 la nivel național, timp de trei săptămâni, consecutiv. 
Textul prevede că certifi catul verde va putea fi  obținut 
de cei testați PCR, de cei vaccinați sau de cei care au 
trecut prin boală. Proiectul ministrului Rafi la pentru cer-
tifi catul Covid-19 prevede că statul plătește angajaților 
11 teste pe lună. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de 
acest proiect de lege, de către angajator, se sancționează 
cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. De asemenea, 
trebuie precizat faptul că angajatorul poate aplica sus-

pendarea, nu încetarea, contractului de muncă.

Certifi catul Covid-19 ar putea fi  emis în ur-
mătoarele situații:

a) Pentru persoanele vaccinate cu prima 
doză din oricare dintre vaccinurile autorizate și 
care au schemă din două doze, cu valabilitate 
până la dată programării pentru efectuarea celei 
de-a două doze, inclusiv.

b) Pentru persoanele vaccinate cu ambele doze cu 
unul dintre vaccinurile care au schemă din două doze, 
respectiv după vaccinarea cu doză unică pentru vaccinu-
rile care au schemă din 1 doză, cu valabilitate 30 iunie 
2022

c) Pentru persoanele infectate cu SARS-COV 2, 

dovedită prin existența în platforma CoronaForms, cu 
valabilitate de 180 de zile.

d) Pentru persoanele testate cu test antigen rapid, cu 
valabilitate de 48 de ore

e) Pentru persoanele testate cu test NAAT/PCR, cu 
valabilitate de 72 de ore.

Luana ARSENE

Certifi catul COVID devine obligatoriu 
pentru toți angajații
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Către Cetățenii acestui mirifi c județ,

Către autoritățile din administrația locală și județeană, alese sau numite,

Către conducătorii instituțiilor descentralizate ale statului, 

Către instituțiile de cultură, învățământ și educație,

Către leaderii asociațiilor neguvernamentale, activ implicate în viața co-
munităților.

Distinși compatrioți, doamnelor și domnilor,

Sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. 

Fiecare în măsura în care viața sau doar anumite circumstanțe ne-au făcut 
să muncim, să trăim sau chiar să fi m împreună.

Direct, sau prin lumea audio-vizualului, tot mai-a-toate stăpânitor!

Fără a face istoricul prezenței mele pe meleagurile acestui județ vă rog să 
rețineți abnegația și devotamentul meu față de valorile superioare ale româ-
nității pe care le conservați cu destoinicie și curată tradiție. Toate acestea vă 
așază la mare prețuire în sufl etul meu scrijelit de încercările vremurilor trecute 
peste mine...

Am cutezat să vă cer votul pentru a vă duce vrerea dar și nevoile de viață 
omenească în Parlamentul României, acolo unde ar trebui să se facă legile 
celebune, de care fi ecare român are atâta nevoie.  

Să vă fi u, alături de ceilalți parlamentari,   purtătorul de năzuință, de repre-
zentare sobră, demnă și folositoare, a tuturor comunităților.

După cum bine cunoașteți, Parlamentul   României reprezintă în forma 
instituționalizată   una dintre cele mai importante funcții ale   statului și anume 
funcția legislativă. El este unica autoritate legiuitoare exercitând regimul juri-
dic al suveranității populare exprimată prin conceptul democrației directe, care 
presupune manifestarea puterii directe de către popor. 

Am adoptat atunci deviza care mă însoțește   mereu: ”VOI FACE DIN 
CUVÂNTUL VOSTRU LEGE DREAPTĂ ÎN PARLAMENT”. Sub ace-
astă frază de credință am acționat și am   construit întreaga abordare de proi-
ectare și intervenție legislativă, care vizează teme de profi l național cât și pe 
specifi c strict argeșean. În virtutea acestor deziderate, am obligația   morală și 
datoria față de dumneavoastră să vă fac cunoscute și supuse criticii obiective, 
acțiunile întreprinse și modul cum mi-am exercitat mandatul de la învestire 
până în prezent. 

Am credința că trebuie să fi ți informați asupra temelor majore de actua-
litate care infl uențează decisiv dezvoltarea societății în asamblu și generarea 
condițiilor legitime pentru bunăstarea cetățenilor, prin modul în care noi re-
glementăm viața oamenilor. Aceasta este motivarea pentru   care vă prezint în 
cele ce urmează principalele   activități desfășurate în calitate de deputat   ales 
în Circumscripția electorală nr.3 Argeș.

ACTIVITATEA ÎN PARLAMENT
Distinși concetățeni,

Fac parte din Grupul parlamentar al Alianței   pentru Unirea Românilor 
(AUR) din Camera   Deputaților, partid cu doctrină conservatoare a   valorilor 
național românismului, afl at în OPOZIȚIE politică fața de Coaliția majoritară 
care a furnizat Guvernul și primul ministru oricare i-ar fi  numele. Alianța a 

votat împotriva acestui Guvern avertizând că este unul încropit pe interese de 
grupuri oligarhice ostile Statului Român.

Din acest Grup parlamentar fac parte 30 de deputați având o pondere de 
aproximativ 10%,   liderul desemnat fi ind deputatul Simion   George-Nicolae, 
copreședinte al Alianței. Din   partea Grupului Parlamentar AUR, conform 
confi guraţiei politice a Camerei Deputaților, am fost validat prin vot și fac 
parte din următoarele comisii permanente: 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță naţională;

- Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru 
relația cu UNESCO.

Activitatea legislativă
a) În plenul Camerei Deputaților

În ceea ce privește activitatea parlamentară de analiză, avizare, dezbatere 
și votare legi în sesiune parlamentară, din legislatura 2020 și până în prezent, 
prin plenul Camerei Deputaților au trecut un număr de 1142 proiecte de legi, 
din care, doar 142 dintre ele au  fost inițiate, dezbătute și votate în  mandatul 
noului Parlament, restul fi ind reportări din legislaturile anterioare.

Am participat la toate ședințele de plen, cu excepția unei perioade de 16 
zile din luna martie 2021, fi ind internat și carantinat COVID 19.

În urma analizei proiectelor legislative în cadrul Grupului Parlamentar 
AUR și a comisiilor din care fac parte, votul exprimat din totalul celor 1142 de 
proiecte de legi se prezintă după cum urmează: 

- 874 voturi – PENTRU;

- 74 ABȚINERI;

- 194 VOTURI CONTRA.

Am intervenit, conform reglementărilor   parlamentare pe partiția de timp 
alocată, de 22 de ori sub forma dezbaterilor, explicării votului sau a alocuțiuni-
lor la legile, temele și subiectele afl ate pe ordinea de zi. O situație detaliată este 
prezentată în anexa 1 și poate fi  supra-documentată prin accesarea site-ului 
Camerei Deputaților...

Toate intervențiile mele le-am pus sub semnul competenței profesionale, 
a decenței și oportunității politice raportate la protejarea și promovarea inte-
reselor și demnității românilor. Am făcut dese apeluri la luciditate și dezan-
gajare partizană tocmai pentru a găsi   împreună soluțiile aplicabile pentru 
mai binele   comun. Perseverez pentru un parlamentarism   sobru, implicat și 
asumat empatic poporului român, și nu unul de profi l distorsionat, speculativ, 
anecdotic, plin de ifose cu drept la replică, sterile și cronofage. Transcripturile 
și înregistrăle audio stau mărturie în acest sens. În continuarea explicită a acti-
vității în interiorul Parlamentului vă aduc la cunoștință că sunt parte la peste 14 
inițiative legislative, marea lor majoritate trecute de procedura parlamentară. 
Parte din acestea pot fi  consultate în anexa 2.

b) În comisiile permanente

În Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, din care 
fac parte, am participat la 32 de ședințe unde au fost dezbătute 81 proiecte 
de legi și alte subiecte conexe cu caracter confi ndențial. În cadrul sesiunilor 
comune ale comisiilor de apărare ale celor două Camere s-au dezbătut rapoar-
tele asupra Cartei Albe a Apărării, activității   C.S.A.T, a STS și SPP dar și a 
serviciilor de   informații departamentale din cadrul M.A.I. și MApN. În cadrul 
acestor ședințe am luat cuvântul de 21 ori, fi ind consemnate conform regimu-
lui informațiilor clasifi cate.

 În comisia UNESCO am participat în cele 16 ședințe comune luând cu-
vântul la toate dezbaterile privind rolul Parlamentului în exercițiul legislativ 
actual pentru extinderea ofertelor României la patrimoniul material și imate-
rial al umanității, sub auspiciile celebrării a 65 de ani de când România este 
membră deplină a UNESCO. În cadrul Comisiei am abordat reconfi gurarea 
clasifi cării Artei Monumentale a Lui Brâncuși, în urma   respingerii propunerii 
României, pe motive de   interpretare ofensatoare istorică a monumentalisticii 
de război. Totodată, am angajat procedurile de asimilare a condițiilor UNES-
CO pentru declararea peștelui ASPRETE, existent în apele Râului Vâlsan, ca 
patrimoniu material viu și unic al umanității, fi ind singura fosilă vie supravie-
țuitoare de peste 65 milioane de ani.

c) În lucru legislativ

Împreună cu instituțiile sau factorii civici de resort, direcționale de dome-
niu, am demarat studii de oportunitate și priorități pentru legiferare sau recon-
fi gurare legislativă după cum urmează:

- Legea Statutului cadrelor militare permanente ale Armatei;

- Legea Clerului militar;

- Modifi carea Legii referitoare la Ziua Drapelului României;

- Legea organizării detectivisticii și crearea Corpului Național al Detecti-
vilor din România;

- Legea privind declararea ARIEI PROTEJATE   VALEA VÂLSANULUI 
și conservare a habitatului ASPRETELUI;

- Declararea ASPRETELUI, prin UNESCO,   drept patrimoniu material 
viu, al umanității;

- Legea de organizare și funcționare a Clusterului Turistic Transfăgărășan 
„VIA SACRA” prin care să se realizeze cea mai spectaculoasă traversadă tran-
smontană din Europa, util și exploatabil pe tot parcursul anului;

- Legea de constituire a clusterelor montane neorurale ca formă de organi-
zare avieții montaniarde, județul Argeș fi ind sursa pilot națională;

- Legea gospodăriei țărănești (individuale) familiale, ca formă ecoexisten-
țială debază inalienabilă.

Toate acestea își vor găsi fi nalitate în sesiunea 2021-2022, cu speranța 
că stabilitatea și   efi ciența funcțională ale Parlamentului vor fi  în   parametrii 
constituționali. Pe măsura apariției altor aspecte ale vieții publice de necesitate 
voiextinde, împreună cu colegii de grup și alți parlamentari disponibili, tema-
tica și natura legislativă.

În acest sens, prin birourile parlamentare din județ, vă cer cu deferență să 
vă exprimați   orice inițiativă, indiferent de natura acesteia,   care reprezintă 
o necesitate pentru comunitate, fi e în plan local, fi e în plan general, național.

ACTIVITATEA ÎN JUDEȚ
Conform prerogativelor parlamentare, până în prezent am organizat câte 

un birou   parlamentar în orașele PITEȘTI și CURTEA   de ARGEȘ, încadrate 
cu personal înalt califi cat, cu studii superioare, postuniversitare și doctorale, 
având o mare abilitate și expertiză de lucru cu cetățenii. Sediile și programul 
de lucru a celor două birouri au fost date publicității prin media scrisă și audio 
vizuală și sunt afi șate la intrarea clădirilor de locație. Sunt prezent în aceste 
birouri săptămânal pentru audiențele parlamentare. Pentru un permanent  con-
tact cu cetățenii județului am instituit  AUDIENȚA ITINERANTĂ, constând 
în   prezența mea sau a Șefului Biroului Parlamentar, în localitățile județului, 
după un program anunțat primăriilor, în locul și timpul stabilit de comun acord, 
chiar în condițiile greu acceptabile ale restricțiilor pandemice. Au benefi ciat de 
aceste audiențe un număr de 16 persoane care au solicitat întrevederea și un 
număr relativ mare de cetățeni cu care s-a venit în contact pe timpul audiențe-
lor itinerante. Aceste audiențe stau în continuare sub deviza lansată de Alianța 
pentru Unirea Românilor „AUR TE AUDE”. Dintre cele mai importante as-
pecte publice petiționate, două se dovedesc a fi  de interes național, abordate 
deja de la nivel guvernamental, prefi gurându-se grave încălcări ale legii penale 
sau ale drepturilor colective de muncă.

Din dorința sinceră de a promova o politică   activă și convergentă de 
dezvoltare a   județului, am solicitat public tuturor   parlamentarilor de Argeș să 
constituim un Forum lucrativ comun, cu inițiative sinergice și coerență legisla-
tivă. Conținutul scrisorii a fost dat publicității și o aveți în anexă. Până în pre-
zent niciun parlamentar nu a răspuns ofi cial sau informal la această inițiativă. 

Am participat din perspectiva îndatoririlor   publice, la toate activitățile 
organizate de autoritățile județene, ceremoniale locale și zile naționale, precum 
și cele de natură culturală și civic-patriotice și religioase, însumând 23 de pre-
zențe care m-au onorat, alături de ofi cialitățile în exercițiu. 

Pentru o permanentă cunoaștere a problematicii sociale și administrative 
locale am delegat participarea la ședințele Consiliului Local al Municipiului 
Pitești, a consilierilor din cadrul birourilor parlamentare, pentru a mă informa 
operativ cu privire la agenda politico-administrativă a  județului, municipiilor, 
orașelor și comunelor din circumscripție în vedere proiectării, împreună cu 
dumneavoastră a unor soluții aplicabile. 

Distinși și respectabili cetățeni ai vetrelor argeșene,

Prezentul demers este unul al sincerității și al obligației asumate de a fi  în 
serviciul public în forumul cel mai înalt al democrației reprezentative al Statu-
lui Român. Nu este un  gest speculativ sau propagandistic ci o formă   concretă 
de comunicare și de recunoaștere a unicei surse a suveranității: poporul. Cred 
în această obligație față de poporul suveran, indiferent de natura vremilor pe 
care le trăim. Vă asigur în continuare de totala mea angajare în lucrarea înce-
pută pe care v-o dedic cu fi ecare picătură de viață pe care o trăiesc sub aceeași 
deviză de peste 50 de ani: 

„DUMNEZEUL MEU ESTE POPORUL ROMÂN, 
IAR ICOANA LA CARE MĂ ÎNCHIN ESTE 
ROMÂNIA”
Odată cu Ziua Națională, ne îndreptăm către sărbătorile tradiționale pe 

care le preced cu urarea mea de viață tihnită, fără frică de ziua de mâine, fără 
teama de celălalt, ci cu dragostea sinceră și împlinită față de Viață și Mântui-
torul nostru Isus Cristos. 

Cu Pace în Sufl et, Bucurie în Inimă 
și Înțelepciunea Gândului, 

Al dumneavoastră deputat de Argeș, din partea AUR 
General****(rz) prof. dr. Mircia Chelaru

Curtea de Argeș, 30 noiembrie, 
de ziua Sfântului Andrei, Ocrotitorul Românilor.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

DEPUTAT CHELARU MIRCIA

BIROU PARLAMENTAR 

CIRCUMSCRIPȚIA  NR. 3 ARGEȘ

SCRISOARE, CU DARE DE SEAMĂ FAŢĂ DE ARGEȘENI
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ANEXA 1 

Luări de cuvânt în Plenul Parlamentului
Luările de cuvânt în Plenul Parlamentului sunt în număr de 22 de interven-

ții pe subiecte  legate de proiectele de legi supuse dezbaterii Plenului, cât și pe 
subiecte de interes național și internațional.

- Alocuţiuni consacrate comemorării atentatelor de la 11 septembrie 2001.

- Alocuţiuni dedicate împlinirii a 81 de ani de la raptul teritorial din 28 
iunie 1940.

- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru   modifi carea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române (PL-x 464/2019) 

- Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe (PL-x 265/2021)   

- Dezbaterea Proiectului de Lege privind sărbătorirea zi-
lei de 10 mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României 
(PL-x 66/2017) (rămas pentru  votul fi nal);

- Dezbaterea Proiectului de Lege  privind  declararea 
Zilei de 10 mai drept „Ziua independenţei naţionale” (PL-x 
20/2018) 

- Dezbaterea Proiectului de Lege privind   aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2021 pentru com-
pletarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfi inţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL-x 
205/2021)

- Supunerea la votul fi nal: Camera Deputaților din 9 iunie 
2021. Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai 
ca Ziua Independenţei Naţionale a României (PL-x 66/2017) 

- Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2021 - „Anul 
Tudor Vladimirescu” şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi 
a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române; PL-x 
65/2021; 

- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modifi carea şi 
completarea alineatelor (3) şi (4)   ale articolului 16, precum şi 
a Anexei din   Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile ofi ciale 
(PL-x 383/2019) 

- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Cartei Albe a Apă-
rării 

- Prezentarea şi dezbaterea Rapoartelor privind concluziile şi propunerile 
Comisiei comune   permanente a Camerei Deputaților şi   Senatului pentru 
exercitarea controlului   parlamentar asupra activității Serviciului   Român de 
Informații în legătură cu Rapoartele   privind activitatea desfășurată de Servi-
ciul   Român de Informații în anii 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019;

- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru   ratifi carea Acordului între Gu-
vernul României   şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind   cooperarea 
în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 (PL-x 
143/2021) 

- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Bal-
canice (PL-x 45/2020) 

- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru   modifi carea şi completarea Legii 
nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari (PL-x 4/2021) 

- Dezbaterea şi adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2021. (L36/2021; PL-x 110/2021)

- Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea şi funcționarea Se-
cretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor şi veteranilor din sistemul 
național de apărare, ordine publică şi securitate națională (PL-x 583/2019) 

ANEXA 2

Propuneri legislative la care sunt în 
grupul inițiatorilor:
- Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din O.U.G. 

57/2019 privind Codul Administrativ;

- Proiect de Lege pentru modifi carea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaților;

- Propunere legislativă pentru modifi carea   Legii nr. 334/2006 privind fi na-
nţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

- Propunere legislativă pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 
215/2016 privind ceremoniile ofi ciale;

- Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19;

- Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul 
educaţiei;

- Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Institu-
tul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi”;

- Propunere legislativă pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fi scal privind unele măsuri fi scale cu scopul redresă-
rii demografi ce prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri 
salariale;

- Propunere legislativă privind acordarea voucherelor culturale pentru ele-
vi;

- Propunere legislativă privind modifi carea şi   completarea O.U.G. 
217/2000 cu modifi cările şi completările ulterioare;

- Propunere legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare 
naţională pentru recunoaşterea meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 1848;

- Propunere legislativă privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”;

- Propunere legislativă pentru modifi carea şi completarea Legii 211/2011 
privind regimul deșeurilor.

ANEXA 3

Către

       PARLAMENTARII DIN JUDEȚUL ARGEȘ
Stimați colegi și Distinse Colege,

Mai întâi de toate vă rog să primiți salutul meu de bună credință și 
deplină frățietate în aceste zile de Lumină Pascale alăturat urărilor de să-
nătate și Viață frumos împodobită cu Împliniri și Bucurie.

Rațiunea acestei scrisori vă este deja cunoscută din declarațiile mele 
de intenție, anterioare. Ea vine ca urmare a unei atente observări a fe-
nomenului politic românesc din anii postdecembriști și a consecințelor 
nefaste produse de atitudinile afl ate în permanentă coliziune distructivă. 

Există o abordare politică a strategiilor de partid la nivel național 
unde se confruntă ideologiile,   doctrinele și eventual viziunile 
califi cate.   Există, și este fi resc să fi e așa, o competiție a ofer-
telor politice și lansarea unor pachete   de propagandă care să 
le susțină, conform tehnicilor specifi ce fi ecărui partid. Dar a 
extinde această abordare de la întreg la parte este și dăunător 
și neproductiv pentru orice comunitate, indiferent cum se nu-
mește ea.

Am studiat cu respect și atenție profesională oferta electo-
rală a fi ecăruia dintre dumneavoastră și cu satisfacție am con-
stat că toate au un numitor comun compus din suma nevoilor 
de viață a locuitorilor și a necesităților de acces la civilizație a 
comunităților administrative. Pentru că aceste necesități la care 
fac referire cum ar fi  apa curentă, canalizarea, rețeaua electrică, 
gazul pentru uz casnic, info-digitalizarea, conectica telefoniei 
inteligente, rețelele de internet, infrastructura mobilității prin 
diferite categorii de transport, asistența imediată de sănătate, 
accesul facil la cunoaștere prin învățare, și lista poate continua, 
nu au culoare politică ci sunt imperative de viață în modernita-
te. Acestea nu trebuie să devină motive de dispute politice care 
chipurile vor aduce avantaje electorale.

Responsabilitatea celui ce a primit investitura de reprezen-
tare trebuie să fi e superioară unor   interese minore de conser-
vare a unor privilegii   personale. Adevărata măsură a trecerii 
prin viață și explicit măsura exercitării unei funcții publice sunt 

faptele și ceea ce rămâne ca patrimoniu recunoscut al comunității. 

Doamnelor și domnilor parlamentari reprezentanți ai județului Ar-
geș,

Sub auspiciile acestor argumente vă invit cu   reverență să constituim 
GRUPUL DE LUCRU PARLAMENTAR JUDEȚEAN prin care întreaga 
valoare profesională și capacitatea de reprezentare politică a fi ecăruia din-
tre noi să fi evalorifi cate congruent și sinergic pentru   prosperitatea econo-
mică și resurecția cultural-spirituală a argeșenilor. Împreună, identifi când   
toate posibilitățile realizabile să promovăm   legile reunite care să producă 
o adevărată   propășire civilizatoare.

De la noi să înceapă lucrarea în armonie pentru ei dar și ca exemplu 
de bună practică politică pentru toate vetrele din Țară. Nu cer să ne iubim 
politic dar este vremea ca să ne respectăm reciproc și să ținem de popor, 
pentru că altfel pierdem calea și ne risipim menirea. 

Cu speranța înțelegerii corecte a prezentului demers, 

Vă asigur de toată prețuirea mea.

General (r.) prof.dr. Mircia Chelaru

Deputat de Argeș

Pitești, 7 mai 2021
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ANUNŢ DE INFORMARE
ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR 
COMUNELOR VLĂDEŞTI ŞI 

PIETROŞANI
S. C. Financiar Urban S.R.L. 
informează locuitorii acestor 
două comune că, începând 

cu 01.02.2021, noul program 
săptămânal de colectare a 

deşeurilor menajere în amestec 
este în ziua de JOI- pentru comuna 
Vlădeşti, respectiv VINERI- pentru 

comuna Pietroşani.
Mulţumim pentru colaborare!

Operatorul exclusiv 
FINANCIAR URBAN 
anunţă toţi utilizat-
orii serviciului de 

salubritate persoane 
fi zice şi juridice din 

municipiul  Curtea de 
Argeş şi persoanele 

juridice din comunele 
limitrofe - Albeşti, 

Arefu, Băiculeşti, Bră-
duleţ, Cepari, Corbeni, 

Ciofrângeni, Corbi, 
Domneşti, Muşăteşti, 
Pietroşani, Poienarii 
de Argeş, Sălătrucu, 
Şuici, Tigveni, Valea 

Danului şi Valea Iaşu-
lui - că au obligaţia 
legală de a încheia 

contracte individuale 
de prestare serviciu 

de salubritate. Pentru 
încheierea contracte-

lor, programul de lucru 
este în toate zilele 
lucrătoare în inter-

valul orar 07.30-15.30, 
la sediul operatorului 
din municipiul Curtea 
de Argeş, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 1, etaj 2, 
ap. 207 (în clădirea cu 
Poliţia) şi este necesar 
actul de identitate al 

persoanei care încheie 
contractul şi CUI-ul 
persoanelor juridice.

15 DECEMBRIE 2021

Informare FINANCIAR URBAN
Începand cu data de 15 NOIEMBRIE 2020, NU se vor mai efectua încasări de către casierii 
de teren; plata se va face doar la casieria centrală sau prin contul BRD regăsit pe factură. 

Operatorul de Salubritate Financiar Urban vă reaminteşte ca facturile de salubrizare se 
transmit către utilizatori exclusiv Online şi pot fi  vizualizate/descărcate de pe siteul operato-
rului www.salgf.ro folosind pentru logare codul de client înscris pe facturi atât la utilizator cât 
şi la parolă (ulterior parola poate fi  schimbată de către utilizator urmând procedura regăsită 
pe site), sau sunt transmise automat de către operator la o adresă de e-mail validă furnizată 
de către utilizator. Facturile tipărite pot fi  ridicate de către utilizator şi de la adresa mun. Cur-
tea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. De asemenea, vă 
reamintim că aveţi obligaţia de a achita în termen factura pentru serviciul de salubritate, cu 
ordin de plată/internet banking, în contul Operatorului înscris pe factură sau în numerar la 
casieria operatorului Financiar Urban din mun. Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. Neplata facturilor în termen atrage penalităţi de întârziere 
începand cu prima zi după data scadentă înscrisă pe factură. Factura emisă pentru servicii-
le de salubritate constituie titlu executoriu, conform art. 42 alin (6’) din Legea nr. 51/2006.

Vino la Biroul de mediere!       
Te afl i într-o situație confl ictuală și nu știi cum 

s-o rezolvi? Poate fi  de natură: civilă, penală, de 
contencios administrativ, de muncă sau în domeniul 
protecției consumatorilor! 

Din diferite motive: lipsa timpului; stresul 
cauzat de ședințele de judecată în eventualitatea 
unui proces; teama de o hotărâre judecătorească 
potrivnică intereselor tale; teama de a cunoaște toți 
problemele tale, etc., renunți la medierea confl ic-
tului?

FII DESCHIS și spune DA MEDIERII!
- timp scurt în rezolvarea confl ictului; costuri 

reduse în comparație cu cele ale unui proces; părțile 
pot discuta liber, fără a fi  supuse unor constrângeri 
sau mustrări; soluții convenabile pentru toate părți-
le, adoptate ca urmare a propriilor decizii în funcție 
de interesele și necesitățile fi ecăreia; confi dențiali-
tatea discuțiilor, dar și a soluției adoptate etc.

Alege MEDIEREA - ca modalitate alternativă 
la instanța de judecată, de soluționare a confl icte-
lor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane 
specializate în calitate de MEDIATOR, în condiții 
de neutralitate, imparțialitate și confi dențialitate și 
având liberul consimțământ al părților.

INFORMAREA este GRATUITĂ!
Se poate face: fi e la sediul Biroului de Media-

tor Stănică Laura Elena (Curtea de Argeș, Bld. Ba-
sarabilor, Bl. M42, Ap.13), fi e  la numărul de tel: 
0744.560.625 sau online pe pagina de Facebook – 
Birou de Mediator Stănică Laura (în privat).

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 utilităţile (apă, gaz curent, cablu) 
fi ind la limita de proprietate. Pretabil 
pentru casă de locuit, dar şi pentru 
spălătorie, depozit sau service auto. Re-
laţii la tel : 0744.560.625.
Ofer spre vânzare 1.210 mp teren in-
travilan cu casă bătrânească, împo-
mat şi cadastrat, situat în apropierea 
Bisericii Băiculeşti. Preţ super-av-
antajos: 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 
negociabil. Informaţii suplimentare la 
nr. de tel. 0726014626. (Ab.). 

ÎNCHIRIERI

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. 
proprie. 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 apartament cu 3 camere, zona 
Unic, etaj 2, decomandat. Preţ, 65.000 
de euro, negociabil. Relaţii la telefon: 
0746.101.528 (b.f. 00001/23.11.2021)
VÂND CÂINE LUP, 1,6 ANI. RELAŢII 
LA TELEFON: 0721.202.856.
Efectuez masaj de relaxare la domiciliu. 
Relaţii la telefon 0744230672. 
Masaj relaxant şi anticelulitic cu prod-
use naturiste. Relaţii la 0741726915. (r) 
Angajez muncitor necalifi cat în 
domeniul tâmplărie şi mobilier. Relaţii 
la tel. 0749.134.568. (Ab.)

PIERDERI

Asociaţia Sportivă “Grup Şcolar 
Forestier”, cu domiciliul fi scal în 
mun. Curtea de Argeş, jud. Argeţ, Bd-
ul Basarabilor, nr 21, declară pierdut 
certifi catul de înregistrare fi scală, cu 
seria A, nr. 0624781, CUI 25529148. Se 
declară nul!

Club sportiv de înot, în curs 
de înfi inţare, căutăm per-
soană serioasă, dinamică, 
cursant sau absolvent al Fac-
ultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport. Pentru mai multe de-
talii vă rugăm să sunaţi la 
nr. de tel. 0740696570.

Firmă de pază angajează 
agenţi de pază la obiectivul 
din Bucureşti. Transportul 
este gratuit. Relaţii la tele-
fon: 0761137223.

COMEMORARE COMEMORARE 
Familia şi apropiații comemorează astăzi, cu inimile întristate, 

12 ani de la trecerea la cele veşnice a marelui chirurg, dr. Alexan-
dru Mitroiu. Domnia sa a fost un om preţuit de comunitatea în 
care a trăit şi pe care a slujit-o o viaţă întreagă cu nemărginită de-
dicare. Medicul Alexandru Mitroiu a fost respectat pentru binele 
făcut semenilor de-a lungul unei bogate cariere la Spitalul Munici-
pal Curtea de Argeş, pe care l-a şi condus o vreme. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace, iar cei care l-au iubit şi preţuit să-i aprindă o 
lumânare ca să-i lumineze calea veşniciei!
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ARGES EXPRES

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

CONVOCARE
Se convoacă Adunarea Generală a Asocia-

ției Crescătorilor de Animale „Fii Căpățânenilor 
Argeșeni“, luni, 27 decembrie 2021, orele 12.00, 
la sediul Asociației din Satul Căpățâneni Ungu-
reni, nr. 137. 

Ordinea de zi:
1. Alegerea președintelui Asociației și a con-

siliului director + cenzor.
2. Raport de activitate, cont execuție 2021.
3. Organizarea pășunatului pentru primăva-

ră-vară 2022.

4. Modifi care organigramă stat de funcții.

5. Diverse.

Ședința se va face respectând Hotărârea nr. 
293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stă-
rii de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 14 martie 2021, precum și stabilirea mă-
surilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de Covid 19 - Anexa 3 - masuri - ar 1 - pct 18. 

Președintele Asociației,
Diaconescu Tudorel
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La Argeș nu a fost numai o curte domnească ci și un oraș activ, 
organizat pe bresle ca toate orașele din Apusul Europei. Una dintre cele 
mai puternice bresle argeșene, formată din români, era breasla olarilor. 
Argeșenii știau să împodobească oalele lor cu smalț verde, secret ajuns 
pe căi tainice la ei din Constantinopol. Breasla Olarilor s-a instalat pe 

Dealul Plopișului, deal ce conține un zăcământ de argilă cu plasticitate 
ridicată ce ușura munca acestor meșteri. Fiecare breaslă avea nevoie și 
de o biserică și la poalele dealului găsim o bisericuță frumoasă, cu intrare 
laterală și o pictură țărănească de secol al XIX-lea în care moartea este 
pictată pe exterior. Despre vechimea bisericii există trei variante: prima 
ne spune că ar fi  din vremea marelui domn creștin Constantin Brânco-
veanu bazată pe o inscripție ce ne vorbește despre „Marele Voivod Con-
stantin”. Teoria este contrazisă într-o oarceare măsură de un mormânt 
al unei monahii, Salomia dintr-un an anterior domniei marelui voivod. 
Tocmai de aceea istoricii s-au repliat și consideră că biserica a fost ridi-
cată în vremea Domnului Țării Românești- Constantin Șerban. Această 
ipoteză este și ea pusă în difi cultate de recentele săpături arheologice în 
care s-a descoperit o monedă Ahmet I (1603-1620), ceea ce ar împinge 
construcția într-o perioadă anterioară dar lipsită de un voivod cu numele 
de Constantin. Ca lucrurile să fi e și mai complicate, pe peretele ce separă 
pronaosul de naos există o pisanie care vorbește de ctitorul acestei bise-
rici, monahia Salomia la anul 1300!

În încercarea noastră de a pune cap la cap aceste date considerăm 
că inițial a existat un schit de maici în incinta Curții Domnești făcut de 
o persoană din familia domnitoare. Ulterior, după invazia lui Gabriel 
Bathory în iarna 1610-1611, este construită o biserică de zidărie, grav 
avariată de invazia tătară din 1659 și refăcută în vremea lui Constantin 

Brâncoveanu. Surprinde arhitectura de tip moldovenesc căruia i se po-
trivește pictura țărănescă de inspirație moldovenească regăsită la o altă 
biserică de secol al XIX-lea din județul Argeș.

Sursa: www.visitcurteadearges.ro

Biserica Olari, o bijuterie a Orașului Regal

La sfârştul secolului al XVIII-lea, în afara zidurilor oraşului, 
în apropierea Bisericii Brad-Bătuşari se afl a o stupină numită la 
acea vreme „gongărie”. Aceasta aparţinea lui Zamfi r Ştefănescu 
poreclit şi Goangă având în vedere îndeletnicirea sa. El ia hotărârea 
să construiască o casă de piatră, având în vedere că oraşul fusese 
ars din temelii de trupele austriece în 1788. Casa este generoasă, 
pe două nivele, cu prispă largă şi acoperită cu şiţă. A fost fi naliza-
tă în 1795 (în 1800 după alte surse) şi a devenit reşedinţa familiei 

Ştefănescu-Goangă. Din familia Goangă se vor remarca în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea afaceriştii Ion Ştefănescu Goangă şi 
Zamfi r Ştefănescu Goangă. Acesta din urmă se va implica activ în 
politică (devine primar) şi fi ind o persoană temperamentală, nu ezi-
ta să folosească în lupta politică mânuitorii de ciomege. La începutul 
secolului al XX-lea se vor remarca fraţii Gheorghe, Mihail şi Florian 
Ştefănescu Goangă. Toţi trei s-au născut şi au crescut în Casa Goan-
gă. Primul dintre ei, Gheorghiţă, a fost un negustor iscusit, drept 
care s-a stabilit în oraşul „porto-franco” Brăila. Se va căsători cu 
fi ica unei familii mixte româno-greceşti, posesoare a unei dote im-
portante. Fiul lor a fost renumitul bariton Petru Ştefănescu Goangă 
alintat cu numele de „Bebe cel Mare”. Argeşenii încă mai păstrează 
poveşti despre vizitele sale la Curtea de Argeş si plimbările pe care le 
făcea prin oraş alături de unchiul său, Florian Ştefănescu Goangă.

Acesta (după ce s-a căsătorit cu o grecoaică bogată) a studiat la 
Leipzig psihologia experimentală, cu însuşi Wilhelm Wundt. El va 
introduce psihologia experimentală în România. Personalitatea sa 
remarcabilă a dus la numirea sa ca primul rector al Universităţii din 
Cluj, după Marea Unire. Strâns legat de oraşul său natal, va edifi ca 
aici o Universitate de Vară(astăzi Colegiul Naţional Vlaicu Vodă). 
Deschiderea sa intelectuală a deranjat mişcarea legionară care va 
încerca asasinarea sa printr-un grup de şapte studenţi. Scăpat mi-
raculos cu viaţă, nu va scăpa de temniţele comuniste după al doilea 
război mondial. Deşi a supravieţuit şi acestei încercări va muri sărac 
şi uitat.

Cel de-al treilea frate, Mişu Ştefănescu Goangă, a fost un afa-
cerist de succes şi un politician cu rezultate deosebite. Avea mori de 

apă, dar şi prima moară mecanică din Curtea de Argeş. Ca primar 
liberal a pavat cu piatră străzile oraşului şi a dezvoltat o reţea de 
apă cu ajutorul unui rival politic, Armand Călinescu. Şi Mişu Şte-
fănescu Goangă a ajuns în temniţele comuniste. Casa Goangă a fost 
confi scată de regimul comunist.

În perioada 1969-1972 a fost sediul Muzeului Orăşenesc, apoi a 
devenit sediul Bibliotecii Orăşeneşti. Înainte de Revoluţie a revenit 
Uniunii Artiştilor Plastici care a restaurat-o cu multă atenţie. În 
1996 a revenit lui Ştefan Ştefănescu Goangă, fi ul lui Mişu Ştefănescu 
Goangă care a transmis-o ulterior altor rude.

Sursa: www.visitcurteadearges.ro

Casa Goangă, un valoros monument istoric local

Întrucât astăzi este Ziua Tipografi lor în România, haideți să parcur-
gem un scurt istoric al tiparului din ţara noastră. Acesta a fost introdus 
în secolul al XVI-lea, primele texte reproduse fi ind cele religioase, în 
limba slavonă – limba ofi cială la acea vreme în Ţara Românească şi 
în Moldova. Astfel, în anul 1508 s-a tipărit Liturghierul lui Macarie, la 
Mănăstirea Dealu, care cuprindea rânduiala Liturghiei, principala slujbă 
a bisericii creştine. Este momentul de început al existenţei tipografi ilor 
în România. Tipografi a de la Dealu a fost cea de-a treia din Europa care 
a folosit caractere chirilice, după cele de la Cracovia şi Veneţia.

A urmat, în anul 1510, tipărirea unui „Octoih” – cântările religioase 
din fi ecare zi a săptămânii, şi un „Evangheliar”, tipărit în anul 1512. 
Prima carte imprimată în limba română, dar cu alfabet chirilic, a fost 
Catehismul lutheran de la Sibiu din anul 1544, care însă s-a pierdut. Pri-
ma tipăritură care s-a păstrat este Evangheliarul slavo-român a lui Filip 
Moldoveanul, realizată la Sibiu, între anii 1551 şi 1553. Prima tipăritură 
română cu litere latine este culegerea de Cântece religioase calvine din 
anul 1560 a episcopului Pavel Tordasi.

Activitatea tipografi că a luat amploare în vremea diaconului Core-
si, originar din Târgovişte, editor a peste 30 de titluri – texte religioase, 
hagiografi ce – de preamărire a vieţii sfi nţilor, ori istorice.

Tipograf şi cărturar de seamă, el a trăit în secolul al XVI-lea şi 
a învăţat meşteşugul tiparului în atelierul lui Dimitrie Liubavici, apoi 
trece munţii şi se stabileşte la Braşov, unde avea să desfăşoare o rodnică 
activitate de aproape un sfert de veac. La 3 mai 1560 începe să tipăre-
ască Tetraevangheliarul, proces care se încheie la 30 ianuarie 1561, o 
carte scrisă cu 156 de ani înainte, de Nicodim, însă Coresi s-a bazat pe 
vechile traduceri româneşti ale Sfi ntei Scripturi, cu adaptările făcute de 
preoţii de la biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului (atestată 
prin mărturii de la 1292), unde funcţiona şi prima şcoală din România, 
din anul 1495. Lucrarea făcea parte dintr-o serie mai amplă, de peste 15 
volume, iar în epilogul cărţii se menţionează că aceasta a fost tipărită 
„să fi e popilor rumâneşti să înţeleagă să înveţe rumânii cine-s creştini”.

În anul 1563, Coresi tipăreşte Apostolul sau Praxiul, iar în anul 
1570 urmează tipărirea în limba română a două cărţi – Psaltirea – la 
baza căreia stau traducerile maramureşene pe care Coresi le-a avut la 
îndemână în copii manuscrise – şi Liturghierul – care nu cuprinde toate 
textele Liturghiilor ortodoxe ci numai textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de 
Aur. Se crede că traducerea Liturghierului s-a realizat de către preoţii 
aceleiaşi biserici din Şcheii Brasovului, care i-au oferit, dealtfel, un spri-
jin constant lui Coresi la traduceri şi tipărituri.

Coresi traduce şi tipăreşte, în anul 1577, Psaltirea slavo-română, 

dând o dovadă că nu numai cărţi eretice 
dar şi cărţile dreptei credinţe ortodoxe 
pot fi  tipărite în limba română, dovada fi -
ind textul slavon tipărit în paralel. În anul 
1580 tipăreşte şi un Tetraevanghel bilingv, 
slavo-român, care are pe frontispiciu ste-
ma Ţării Româneşti, cartea fi ind tipărită la 
cererea Domnilor Ţării Româneşti Alexan-
dru şi Mihnea şi a mitropoliţilor Eftimie şi 
Serafi m. În anul 1581, cu doi ani înainte de 
trecerea sa în lumea celor drepţi, apare în-
cununarea activităţii lui Coresi – Cazania 
sau Evanghelia cu învăţătură în limba română – o tâlcuire realizată de 
preoţii ortodocşi Iane şi Mihai de la biserica Sf. Nicolae Şchei, o expli-
care a Evangheliilor din duminicile şi sărbătorile de peste an, începând 
cu Duminica Vameşului şi a Fariseului până la Duminica a 32-a după 
Rusalii.

Primele eforturi de a publica Biblia în limba română au început în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea, prin tipărirea în 1582 a Paliei de la 
Orăștie – o traducere a primelor cărți ale Vechiului Testament (Geneza 
şi Exodul) – realizată de Diaconul Șerban (fi u al Diaconului Coresi) 
și Marien Diacul. Palia a fost tradusă de Episcopul Mihail Tordasi, iar 
traducerea a fost verifi cată pentru corectitudine, folosindu-se traducerile 
Bibliei existente în limba maghiară.

Totuși, întreaga Biblie a fost publicată în limba română abia la 
sfârșitul secolului al XVII-lea, când călugării de la mănăstirea Snagov, 
de lângă București, au tradus și tipărit o biblie în română în anul 1688 
– Biblia de la București, ediţie care are la bază traducerea Vechiului 
Testament făcută de Nicolae Milescu între anii 1661–1668.

După acest început, relativ timid, cultura românească a parcurs ne-
numărate etape prin care a încercat să recupereze, şi în acest domeniu, 
ecartul semnifi cativ faţă de Occident, merite deosebite având, în secolul 
al XVIII-lea, reprezentanţii Şcolii Ardelene, apoi generaţia paşoptistă, 
precum şi excepţionalii reprezentanţi ai epocii interbelice, ramasă ca 
punct de reper în cultura şi civilizaţia de aici.

Scurt istoric al tiparului din România


