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CONTRIBUŢIA DIPLOMATICĂ
A LUI GEORGE MOROIANU LA MAREA UNIRE
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ăspunzând înaltului comandament etic şi naţional de 
a susţine aspiraţiile poporului român încă din anii 
studenţiei la Anvers şi Paris, ca preşedinte al Ligii 

Culturale din aceste oraşe, George Moroianu a întreţinut relaţii 
strânse cu personalităţi  proeminente ale vieţii politice şi culturale 
din Anglia, Belgia, Franţa, Italia, relaţii dezvoltate apoi în anii 
următori ca emisar al României în diferite ţări europene.
       După o foarte bogată activitate în slujba cauzei româneşti 
în anii studenţiei, ani care au coincis cu perioada memorandistă, 
în anii primului război mondial activitatea lui George Moroianu 
cunoaşte o intensitate maximă.
      El îndeplineşte funcţii pe linie de stat şi în cadrul diplomaţiei, 
desfăşurând o vastă activitate publicistică, propagandistică 
şi organizatorică, vizând tipărirea de memorii, iniţierea unor 
întruniri, publicarea unor articole 
în presă prin care să –i mobi-
lizeze pe guvernanţii români în 
anii neutralităţii pentru a se alătura 
Antantei, dar şi forţele politice din 
Anglia, Franţa, Italia, Belgia care 
puteau susţine, în noile condiţii 
internaţionale, idealul Unirii.
      După intrarea României în 
război şi eliberarea unei părţi a 
Transilvaniei, George Moroianu a 
primit unele însărcinări economice 
în acest teritoriu, iar în 1917 este 
numit ataşat comercial la Odesa, 
de unde în februarie 1918 a plecat 
la Londra, unde a adus servicii mari 
cauzei româneşti. În februarie 1915, 
cu ocazia celei de –a doua vizite a 
cunoscutului ziarist şi istoric Seton 
Watson în România (prima avusese 
loc în 1909, prilej cu care George 
Moroianu a contribuit la infor-
marea acestuia asupra realităţilor 
româneşti) susţine în faţa acestuia 
necesitatea ca Anglia să aibă o atitu-
dine justă faţă de rezolvarea proble-
mei românilor din Austro – Ungaria 
şi să susţină lupta pentru unitatea 
românilor. În cadrul unei întâlniri 
la Bucureşti, la care participă alături de Seton Watson şi George 
Moroianu şi ardelenii Octavian Goga si Gheorghe Bogdan Duică, 
se abordează şi problema participării României la război de partea 
Antantei.
      Prin intermediul lui Seton Watson el trimite prietenului său 
din Anglia, lordul Eduard Fitzmaurice, fost ministru al Afacerilor 
Externe ( 1892 – 1895) în cabinetul Gladstone şi ministru secre-
tar de stat, până în 1913, în cabinetele Campbell – Baunerman şi 
Asquith – primul om de stat englez care a luat apărarea românilor 
din monarhia austro – ungară, un memoriu amănunţit asupra 
drepturilor poporului român şi a situaţiei naţionalităţilor din Aus-
tro – Ungaria. 
      Memoriul a fost trimis, de asemenea, şi lui Wickam Steed, 

director al ziarului ,,Times” pe care l –a însoţit într- o vizită a 
acestuia în România, în anul 1911.
       În răspunsul lordului Fitzmaurice, acesta îl înştiinţează că este 
de acord cu conţinutul memoriului şi faptul că îşi însuşeşte legi-
mitatea revendicărilor naţionale româneşti pe care le va susţine în 
cercurile politice engleze.
      George Moroianu l-a informat pe Primul-Ministru, 
I.I.C.Bratianu cu privire la răspunsul lordului Fitzmaurice care 
a reţinut scrisoarea primită de Moroianu ca document de stat. 
Demersurile lui George Moroianu pe lângă Wickam Steed l –au 
câştigat pe acesta de partea cauzei românilor. Ziarul ,,Times” a 
publicat în perioada următoare articole favorabile românilor din 
monarhia austro – ungară, iar în cadrul tratativelor de pace de la 
Paris a sprijinit delegaţia română aflată la tratative.

 În cursul anului 1917, George 
Moroianu a acţionat pentru orga-
nizarea unei propagande eficiente 
pentru Unire în afara hotarelor ţării. 
În casa în care îşi avea reşedinţa în 
timp ce era consul comercial în Ru-
sia, a avut loc o întâlnire a peste 30 
de intelectuali ardeleni refugiaţi aici 
şi s –a discutat această problemă. 
Ca urmare, împreună cu profesorul 
universitar Ioan Nistor, Moroianu 
s-a deplasat la Iaşi, cerând Primului-
Ministru I.I.C.Brătianu să fie trimişi 
în Occident oameni de cultură şi 
ştiinţă, buni patrioţi, care să se sta-
bileasca în capitalele țărilor Antan-
tei şi să facă propagandă în favoarea 
României şi a Unirii prin articole în 
presă, broşuri, conferinţe, memorii, 
manifeste. Demersurile celor doi nu 
au dat rezultate datorită rezervelor 
unor oameni politici ai timpului 
care nu considerau propaganda ca 
pe ceva foarte important.
       Cu toate acestea, George Mo-
roianu pleacă la Londra, unde 
funcţionează în departamentul de 
propagandă ca ataşat al Ministeru-
lui de Externe englez pentru prob-

lemele româneşti şi în special pentru problema teritoriilor locuite 
de românii din Austro – Ungaria.
      Departamentul englez de propagandă fusese creat la sfarşitul 
lui 1877 şi avea numeroşi colaboratori: ziarişti, oameni politici, 
alţi intelectuali englezi sau din ţările aliate. George Moroianu a 
lucrat alături de Wickam Steed, Seton Watson, Leeper, Sir Camp-
bell, lord Doslow, colonelul Baker, Benes, om politic cehoslovac, 
Trumbici, om politic sârb, etc. El a publicat articole în ziarele 
,,Times” si ,,Morning Star”, articole în care releva contribuţia 
României la primul război mondial, situaţia românilor din Aus-
tro –Ungaria şi dreptatea cauzei României. În septembrie 1918, 
la cererea lui Allan Leeper, secretar al primului ministru Lloyd 
George, George Moroianu a prezentat un memoriu cu privire  
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la participarea României la război, intitulat ,,Sforţările României în războiul mondial”. Acest document este una dintre primele sin-
teze asupra participării României la primul război mondial prezentată străinătăţii şi a fost bine receptată, fiind deosebit de utilă cauzei 
româneşti în Occident.
         Prin acest memoriu ,, de o temeinică documentare” şi care ,, răspundea la întrebările mari ale ceasului de atunci”, marele săcelean 
,,aducea un serviciu important cauzei naţionale, răspunzând unor întrebări puse în împrejurări excepţionale de un important guvern 
apusean” – apreciază Victor Jinga.
       Meritele lui George Moroianu în acţiunea de pregătire a Marii Uniri l-au consacrat în conştiinţa epocii. În iunie 1919 a fost numit 
referent al afacerilor străine cu atribuţii de secretar general în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, consilier tehnic al delegaţiei române 
pentru Conferinţa de pace (1919 – 1920), deputat în Parlamentul României Mari, membru al Comisiei Coloniale şi al Minoritarilor de la 
Geneva în 1920, ca trimis al statului român.
       Referindu –se la eforturile făcute de George Moroianu în favoarea Marii Uniri, Wickam Steed a scris următoarele rânduri: ,,Activi-
tatea pe care a desfăşurat-o domnul Moroianu în Franţa, în Belgia şi în Anglia pentru a –i face pe oamenii de stat şi publicul European să 
înţeleagă situaţia lamentabilă a compatrioţilor săi, a fost demnă de un apostol”.

Profesor Munteanu Gheorghe
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CULTUL ŞI PROMOVAREA TRADIŢIILOR

- Indice de autentică civilizaţie -

e apropiem cu paşi repezi, din ce în ce mai apăsaţi şi mai 
siguri, de deceniul în care vom sărbători, alături de cei 
care vor mai fi atunci, centenarul “ Izvorului”, incredi-

bil parcă eveniment, mărturisitor al unei realităţi ce depăşeşte cu 
mult semnificaţia unei activităţi lăudabile, onorante, închinată 
culturii, tradiţiilor şi vieţii sportive a unei comunităţi pe parcur-
sul unui secol deosebit de agitat, aş zice, câteodată deosebit de 
agresiv.
 Ceea ce va atrage atenţia peste 
timp, sunt convins, va fi, în primul rând, 
constanţa preocupării pentru integrarea în 
avanposturile civilizaţiei europene, prin 
preocuparea pentru şcoală, cunoaşterea 
valorilor, cultivarea tradiţiilor, respec-
tul pentru lumea aflată, fie şi cu un pas, 
înaintea treptei pe care evolua săceleanul 
acelor vremuri.
 Revista noastră invita tine-
rii generaţiei de după primul război 
mondial, să cunoască bucuria împlini-
rii prin arta scrisului, evocând o lume 
mereu efervescentă, dornică să-şi afirme 
competenţele şi dorul de zboruri înalte, fie 
că era vorba de meşteşugul păstoritului, 
fie de cel al milenarului comerţ, izvodi-
tor şi ocrotitor al minţilor menite să 
nască bogăţia şi belşugul, propovăduind 
binefacerile cunoaşterii prin şcoală, 
muncă onestă şi neostoită sete de înnoire 
perpetuă a vieţii.
 Aşa trebuie percepute Săcelele 
altor vremuri, ca un loc al nesfârşitelor 
nelinişti în căutarea binelui şi desăvârşirii, 
un loc în care mucegaiul şi cocleala ne-
muncii erau percepute ca o piază rea şi 
radical respinse.
 Era o lume în care fiecare se întrecea în a-şi arăta price-
perea, harul, respectul datorat şi purtat semenilor săi, mergându-i 
vestea de econom de oi cu turme bogate, rânduite din plaiurile 
Ciucaşului şi Bratocei până în Bărăgan, Dobrogea, şi Basarabia, 
iar în vremuri de linişte până la aşezările cazacilor nipreni şi cele 

ale tătarilor crâmleni.
 De la o vreme, tot umblând cu oile prin lume, deprindeau 
şi alte meşteşuguri, iar cei cu har împleteau, cu rânduita de la 
Dumnezeu pricepere, oieritul cu arta lucrării ogorului, unora fi-
indu-le nespus de dragă această bucurie a dobândirii pâinii celei 
de toate zilele, a porumbului, hrană atât de prielnică turmelor de 
oi, dar şi omului, ce să mai vorbim de viţa de vie şi de rodul ei, 
nelipsit din pivniţa şi cămara mocanului chivernisit.

 Şi, uite aşa, s-au născut aşezările mo-
canilor din “ţară“, de pe la Ţăndărei, la 
Slobozia şi Feteşti, la Medgidia, Hârşova, 
Tortomanu şi chiar în jurul Mangaliei, cu 
case şi acareturi, la Brăila şi Constanţa 
şi pe alte meleaguri vecine cu cele mai 
sus pomenite. Rânduiala cu două, trei şi 
chiar mai multe gospodării era un lucru 
obişnuit acum o sută-două de ani, dar 
cuibul săcelean de la poalele munţilor 
Bârsei şi Baiului nu era nicicând uitat şi, 
oricât de aprigă era vâltoarea treburilor, 
mocanul, econom de oi sau negustorul, 
mereu de veghe la cârma corabiei de el 
meşterită şi de el purtată pe valurile vieţii, 
în zile anume ale anului poposeau în sânul 
familiei, în ograda amintirilor, a lunecoa-
sei tinereţi şi viselor dintâi.
 Îndatoririle de suflet nu erau doar cele 
faţă de familie şi neamuri, dar şi cele faţă 
de prieteni şi obşte în general, drept care, 
odată cu trecerea timpului, s-au stator-
nicit întâlniri devenite tradiţionale şi care, 
potrivit firii românului, se cereau cinstite, 
omenite gospodăreşte. Aşa s-a născut, în 
miez de vară Sintilia, în luna lui Cuptor, 

când oieritul se află la oareşcare răgaz şi 
nimic nu pare să-i tulbure treburile, timp la fel de prielnic spre 
desfătarea sufletului părând a fi vremea Bobotezei, o culme, de 
fapt, a Sărbătorilor Crăciunului, căreia i se alătura şi sărbătoarea 
Sfântului Ioan, mentorul, pare-se, cel mai îndrăgit al familiilor 
săcelene, alături de cel al Sfintei Fecioare Maria. Atât de îndrăgit 
era chipul mamei Mântuitorului de săceleni, încât existau familii,
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cum a fost şi cea a tatălui meu, în care mama şi una sau chiar 
două dintre fete erau cinstite la botez cu acest nume. Dintre cele 
cinci surori ale tatii, două îşi trăgeau prenumele de la cel al Sfintei 
Maria – Mariţa, cea mai vârstnică, şi Marica, mezina, amândouă 
devenite prin căsătorie brăilence, soţii de vajnici negustori. 
 De sărbătoarea Sintiliei, a rosturilor ei, a “congresului“, 
de fapt, care reunea mocani din patru zări, s-a scris nu o dată, 
de la Victor Tudoran încoace; mai puţin îmi pare să se fi amintit 
de petrecerea din preajma Bobotezei, cunoscută odinioară şi sub 
denumirea de Balul Plăcintelor, numit aşa din raţiuni care vizau 
“delicatesa” atât de îndrăgită de mocani, fără să mai insist asupra 
compatibilităţii ei cu un pahar de vin “ca lumea”, licoare care face 
parte organic din fiinţa şi esenţa săceleanului de aleasă stirpe. 
 Din capul locului, aş dori să amintesc că în anii 
adolescenţei şi tinereţii mele, chiar era de neconceput să te 
înfăţişezi la această petrecere altfel decât vestimentat în neîn-
trecutele în frumuseţe rochii şi costume ale mocanilor. Cei 
“necostumaţi” constituiau o excepţie şi erau consideraţi 
“invitaţi”din rândurile “veneticilor”, fără ca acest statut să-şi afle 
vreo reflectare în afecţiunea generală faţă de persoana invitaţilor.
 Exista o întrecere în a demonstra notorietatea familiei 
şi a zestrei acesteia, dar şi a incontestabilelor sale rădăcini, ale 
originilor atât de preţuite, demonstrate şi prin bogăţia costumelor 
moştenite de la înaintaşi şi păstrate cu grijă şi chiar sfinţenie.
 Evenimentele care au urmat lui august 1944, nesfârşitul 
şir de abuzuri, determinate de conjunctura politică, dar şi de 
ignoranţa şi stupiditatea conducătorilor, au pus aceste sărbători 
ale mocanilor sub semnul suspiciunii, iar după consolidarea pu-
terii comuniste, făţiş antiromâneşti, chiar sub semnul interdicţiei. 
 Mi-a fost dat să apuc, în anii dintâi ai tinereţii mele, doar 
trei asemenea petreceri, dintre care două în sala Szabo, bătrâna 
clădire construită înaintea primului război mondial, astăzi ieşită 
din uz, dar odinioară incintă în care se organizau neuitate, prin 
frumuseţea lor, baluri în toată legea, dar şi spectacolele actorilor 
amatori, îndeosebi de la casele de citire din Satulung, iar cea de a 
treia la sala Median, şi ea astăzi doar o amintire, devenită în acele 
vremuri, pentru o seară sau o noapte, un adevărat Eden al cân-
tecului, dansului şi unei bune-dispoziţii de neimaginat în zilele 
noastre, aparent doar mai “lustruite”, mai elevate.
 Petrecerea se desfăşura pe bază de invitaţii, iar oaspeţii 
noştri, cum am arătat mai sus, veneau fie în ţinuta tradiţională a 
mocanilor, fie în ţinută de seară, îşi aveau mesele rezervate din 
timp, vizionau şi audiau un program prezentat de corul de la Casa 
de citire de la Sfinţii Arhangheli şi de artiştii cercului de teatru, 
după care, în acordurile excelentei orchestre a lui Traian Damian, 
începea dansul în care alternau, în modul cel mai civilizat, re-
prizele de tango, foxtrot, rumba şi charleston cu cele de jocuri 
tradiţionale, din care nu lipseau Breaza, Brâul mocanilor, Ofticuţa 
în care excelau “susenii” cu adevărate demonstraţii de virtuozi-
tate coregrafică, pe care nu cred că le-ar putea egala profesioniştii 
şi împătimiţii dansurilor din zilele noastre.
 În timpul reprizelor de dans şi joc tradiţional mocănesc, 
orchestrei Damian, talentatul acordeonist, i se alăturau şi 
instrumentiştii genului, neica Niţă Oglindă şi Feri Orbul, 
deţinători ai unui impresionant repertoriu de tezaur folcloric. 
Buna-dispoziţie, atmosfera caldă, plină de afecţiune, erau de 
nedescris. Orele treceau într-un ritm de-a dreptul scandalos de 
alert, iar spre dimineaţă intra “în pâine” şi celebrul în epocă ba-
terist al orchestrei, Alexe ( Ţuţi) Mircan, cu vocea lui realmente 
de aur, fiul negustorului Alexe Mircan, la rându-i o “celebritate”, 
taxată prompt de săceleni cu porecla “Stalin” pentru uluitoarea 
sa asemănare cu “tătucul” din Kremlin, un adevărat decan al 
“pontoşilor” şi al ineditului umor săcelean. Dar despre “figuri-
le” “ilustre” ale Săcelelor vom vorbi poate, dacă Dumnezeu se 

milostiveşte asupra trecerii mele, într-un articol rezervat în exclu-
sivitate acestei teme.
 Fiul lui nenea Alexe Mircan, Alexe şi el, dar alintat de 
noi, din nu ştiu ce cauze, Ţuţi, a avut o voce de neuitat, căreia el 
îi adăuga înnăscuta sa vocaţie pentru prezenţa scenică, conferind 
interpretării un farmec, sincer să fiu, tulburător, care îi scotea din 
minţi pe iubitorii cântecului de pahar, de dor amar şi de petrecere 
cu imprevizibile şi nesfârşite prelungiri. Astăzi, “prolonjeurile” 
(cum numeam noi, mai în glumă, mai în serios, încurcăturile 
după petreceri, invitaţi fiind la unul sau la altul dintre prietenii 
mai vârstnici şi cu dare de mână, unde continuam veselia) nu se 
mai poartă, dar în vremurile de absolută normalitate ele erau ceva 
firesc, la ordinea zilei şi chiar îi onorau pe simpaticii, neuitaţii 
noştri amfitrioni.
 Mă folosesc de acest prilej pentru a aminti câteva din-
tre piesele “tari” ale repertoriului nostru de petreceri pe care Ţuţi 
Mircan le stăpânea cu ales meşteşug vocal şi actoricesc şi care au 
înseninat cu atâta generozitate tinereţea noastră: “O, vis al vieţii 
studenţeşti”, “De dragul fetelor frumoase”,  “Hai la Marius şi Ma-
tei”, “Deschide, deschide fereastra”, “Teiul” lui Franz Schubert, 
“Bagă, Doamne, luna-n nori”, “Ciobănaş cu trei sute de oi”, “Mă 
suii în deal la cruce”. Când spiritele se încingeau, de regulă la 
mijirea zorilor, se trecea la romanţe, iar meşterul Mircan sensibi-
liza sufletele cu romanţele: “Bătrâneţe, haine grele”, “Am început 
să-mbătrânesc”, “Zaraza”, “Am iubit doi ochi albaştri”, “De ce 
nu vii?”, “La umbra nucului bătrân”, “Aş vrea iar anii tinereţii”, 
“Te-aştept pe acelaşi drum “.
 Pentru tinerii noştri prieteni şi cititori ai revistei aş dori 
să subliniez nobila semantică a ideii de “petrecere” din care, con-
form minunatelor tradiţii româneşti şi săcelene, nu aveau cum 
să lipsească bucatele alese şi paharul cu vin, foarte rar şi sticla 
cu bere, niciodată tăriile şi dizgraţioasele excese prin care cel ce 
le practica se autoexcludea din societatea noastră. Nu era vorba 
de vreun puritanism impus, ci de o civilizaţie comportamentală, 
deprinsă de la cei mai în vârstă ca noi, pentru care le mulţumim 
prin perpetuul recurs la amintirile ce ne-au îndrumat toate drumu-
rile vieţii. 
 Când petrecerea avea loc în sala Median, ţaţa Lina Medi-
an, jupâneasa, o adevărată doamnă, mama bunului nostru prieten, 
talentatul fotbalist şi acordeonist Traian Median, pregătea “masa 
de nuntă” cu gustări alese, din care nu lipseau însemnele heral-
dice ale mocanilor – brânza aleasă de burduf şi telemeaua grasă 
de oi, făcute de meşteri aleşi, nu de cioflingari rătăciţi prin no-
bila breaslă a oierilor, cu sarmale, brand-ul “ţaţa Lina”, adevărate 
piese de colecţie, de-a dreptul antologice, însoţite de mămăliguţa 
învăluită în tulburătoare arome, după care urma friptura la tavă, 
“creată” ( căci de o adevărată creaţie era vorba) în cuptorul de 
pâine, acelaşi cuptor care ne dăruia pâinea “de vis”,cu cartofi, 
bineînţeles, adevărată neloială concurentă a cozonacului cu nucă, 
care încheia, alături de delicioasele cafele, acest regal gastro-
nomic, pentru care m-aş întoarce doar pentru o zi şi o noapte din 
seninele veşnicii.
 Şi când te gândeşti că toate bunătăţile mai sus pomenite 
se însoţeau cu vinişorul, mai exact cu Galbena de Odobeşti, bine 
odihnită şi zăcută în pivniţele ţaţii Lina, imaginea Paradisului 
devine ca şi pe deplin conturată, dacă ţii seama de muzica lui 
nenea Traian Damian, de viorile maeştrilor Niţă Oglindă şi Feri 
Orbul.
 Nu ştiu în ce măsură am reuşit să evoc o pagină senină din 
viaţa săcelenilor de odinioară, zic doar o pagină, faţă de mulţimea 
celor care se aşteaptă a fi scrise acum şi nu într-un “altădată”,  
când va fi deja prea târziu.
 Dar să revenim în realitatea zilelor noastre. Trăim vremu-
rile unui ameninţător paradox, când impresionantele forţe ale
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ştiinţelor şi performanţelor tehnologice ne oferă o lume în care 
informaţia, comunicarea şi chiar deplasările individului în orice 
punct al spaţiului planetar se produc în condiţiile unei viteze a-
iuritoare, dar şi ale unei despiritualizări la fel de alerte a acestuia, 
prins în cleştele standardelor televiziunii şi chiar al internetului, 
evidenţe ce nu-i mai permit promovarea dulcelui, odinioară, vis 
al individualităţii.
 Dacă odinioară jinduiam la libertatea politică şi cea 
economică, vom jindui în curând la reala posibilitate de a ne teza-
uriza amintirile pe care, altfel, le vom căuta sporadic în anii amur-
gului.
 Cum m-am simţit la balul plăcintelor din februarie 2010, 
eu, poate singurul participant al unei lumi fermecătoare odinioară 
în tradiţiile ei spirituale, astăzi, regretabil, greu restaurabilă şi fără 
mari speranţe în a-şi reanima şi rematerializa amintirile !?
 Aş zice, sincer, bine, 
dacă m-aş gândi la compania 
în care am petrecut câteva ore 
plăcute, mai ales că era vorba de 
familia unui interesant şi scân-
teietor vlăstar al Medienilor, o 
distinsă faţă bisericească şi de 
minunaţii mei prieteni săceleni, 
aparţinând generaţiei fiului 
meu, dar nu foarte bine, având 
în vedere specificul strict al pe-
trecerii şi al modului în care s-a 
desfăşurat aceasta.
 Pentru mine, consi-
derând natura meşteşugului 
meu, dar şi sacul de ani ai vieţii, 
pentru mine, cel asaltat anual de 
nenumărate întâlniri şi petreceri 
aniversare şi jubiliare, devierea 
evenimentului de la coordonatele sale esenţiale, se taxează în mod 
spontan, dacă nu negativ, atunci ca ceva generator de o stare de 
inconfort.
 Aş dori să fiu bine înţeles, nu pot decât să apreciez efor-
turile organizatorice ale celor ce s-au străduit să readucă în actua-
litate o tradiţie şi să reunească, să convingă comunitatea săceleană 
că un asemenea eveniment este nu doar necesar, dar că poate pro-
duce bucurii, satisfacţii, să se constituie într-un binemeritat prilej 
de reconfortare şi cunoaştere reciprocă.
 Ce s-ar putea totuşi face pentru ca ediţia viitoare să se 
apropie cât mai mult de modelul tradiţional ?
 În primul rând, determinarea unui număr cât mai mare 
dintre invitaţi şi participanţi să apeleze la ţinuta tradiţională impusă 
de specificul evenimentului, convinşi fiind că Săcelele mai ascund 
suficiente resurse de vestimentaţie autentic mocănească. Nu ar fi 
nicidecum ieşit din comun dacă oficialităţile din Săcele, sub în-
drumarea unor competenţe în domeniu, cum ar fi familia domnu-
lui Jerău, ar lua iniţiativa unui atelier de confecţii de îmbrăcăminte 
tradiţională, aidoma iniţiativei de succes a maramureşenilor sau 
bucovinenilor. Acum, să zicem o sută de ani, nici nu puteam discu-
ta de o comparaţie a stării economice a mocanilor săceleni cu cea 
a maramureşenilor. Iată că iniţiativa lor le duce faima în întreaga 
lume, nu doar prin cânt, dans şi port, dar şi prin discernământ şi 
stare economică.
 Dacă se vor găsi amatori la noi să-şi confecţioneze aseme-
nea costume ? Nu am nicio îndoială că, sub semnul autenticităţii 
şi calităţii, îşi vor găsi piaţă nu doar în ţară ci chiar şi peste hotare 
şi, să nu uităm, “omul sfinţeşte locul”, iar “Domnul îţi dă, dar nu-
ţi şi bagă în traistă”. 
 Scriu aceste lucruri pentru ca viitorimea să ştie că au mai 

fost printre noi şi oameni care nu au privit pasivi la destrămarea 
unui organism spiritual de care România ar fi putut fi mândră în 
oricare dintre clipele traiectoriei ei spre noi ipostaze de civilizaţie.
 Am privit zilele trecute cu interes, cu admiraţie şi cu 
oarecare invidie imaginile de la sărbătoarea de 15 martie a maghi-
arimii, am în vedere mulţimea oamenilor vestimentaţi în portul 
popular secuiesc, şi m-am întrebat, oare noi de ce nu o putem 
face de sărbătorile noastre, atâta timp cât avem, din plin, ce arăta 
ca nobilă pildă oferită tinerei generaţii. Ce ne lipseşte oare !? În 
primul rând, cred, îndrumătorii spirituali.
 Revenind la bal, cred, în al doilea rând, că sala unui restau-
rant de configuraţia celei alese în acest an nu a favorizat petrecerea, 
aşa cum s-a dorit şi cum ar fi fost firesc să aibă loc. Am în vedere 
spaţiul mult prea strâmt. În această ordine de idei este de necon-
ceput ca săcelenii să nu dispună de o sală adecvată unor aseme-

nea manifestări şi evenimente 
şi să recurgă la improvizaţii şi 
serviciile unor restaurante, al 
căror scop este, în primul rând, 
realizarea unor venituri şi a unui 
profit şi nu acceptarea unei co-
menzi conforme unei tradiţii. 
Îmi exprim speranţa că vechea 
sală a cantinei Electroprecizia, 
restaurată şi modernizată, sau 
chiar o construcţie nouă, într-o 
perspectivă mai amplă, vor îm-
plini acest omenesc deziderat din 
perspectiva tuturor aspectelor pe 
care le-ar presupune. Nu am nici 
o îndoială că o viitoare asemenea 
investiţie, făcută sub auspiciile 
îmbinării unor tradiţii şi exigenţe 

arhitectonice, dar şi a confortului 
în organizarea de evenimente ( nunţi, baluri, petreceri ) va fi nu 
doar pe deplin profitabilă dar şi salutară, cu ecou în tot spaţiul 
comunitar braşovean.
 Nu în ultimul rând, s-ar cuveni să acordăm atenţie celor 
oferite de masa tradiţională, componentă, recunosc, mai greu de 
realizat în cazul unei colaborări cu un restaurant, oricât ar fi el de 
“lustruit” sau elevat; aceasta ar fi treaba unei comisii ( tot sun-
tem în momentul istoric al apariţiilor, din te miri ce, a tot felul 
de comisii! ) de gospodine săcelene cunoscătoare ale rosturilor 
bucatelor noastre tradiţionale, care au şi datoria morală de a trans-
mite tinerelor noastre secretele deliciilor ce au încântat atâtea 
generaţii.
 Nu ar trebui să lipsească din tradiţionalul meniu brânze-
turile de calitate înaltă, cum ar fi: brânza de burduf, telemeaua 
de Brăila, caşcavalul de Dobrogea, la originea cărora se află tot 
mocanii noştri stabiliţi pe plaiurile Covasnei, Brăilei, Feteştilor şi 
Constanţei. Cârnăciorii, chifteluţele, ficăţeii şi alte “marafeturi” 
de acest gen nu erau prezente pe mesele de sărbătoare ale mo-
canilor, poate doar o feliuţă de pastramă de noaten crud sau “sloi” 
din berbecuţ, delicatesă de mocan pricopsit, căreia să-i mai adaugi 
o lingură-două de icre de ştiucă, mai bune chiar decât cele negre. 
Nu aveau cum lipsi la o masă de sărbătoare niscaiva măsline de 
Volos ( Grecia ) sau o bucăţică de scrumbie sărată de Kerci, cum 
le aflai odinioară la magazinul lui nenea Ionel Ovesea. Toate sunt 
de găsit şi astăzi în România, este adevărat, cu niţică bătaie de 
cap, dar bătaia de cap şi împlinirea fac parte din bucuriile vieţii. 
 N-au cum lipsi de la o petrecere tradiţională nici sarmalele 
în oale de lut, “create” după vechi şi verificate reţete, fripturile la 
cuptor, stropite cu vin alb şi cozonacul cu nucă şi, mai spre ziuă, 
spre înviorarea atmosferei, celebrele plăcinte cu refec.
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 Iar muzica să nu se transforme într-un duşman al organului auditiv şi o demonstraţie dură a forţei noastre energetice, ci să ne fie 
un prieten, căruia să-i ducem mereu dorul şi să o visăm ca pe o dulce amintire. 
 “Izvorul“ trebuie să facă un efort pentru recuperarea folclorului muzical săcelean, din care să nu lipsească celebrele Brâu, Brea-
za şi Ofticuţa, cântate de lăutari care se cer “reinventaţi”, cum au făcut-o sibienii, oşenii, bucovinenii, bănăţenii şi oltenii, ce-şi cinstesc 
trecutul, gândindu-se, concomitent, temeinic, şi la viitor. 
 Există, din acest punct de vedere, o stagnare, o rămânere în urmă a preocupării pentru identificarea şi tezaurizarea valorilor fol-
clorice săcelene, iar timpul va fi neiertător cu o asemenea neglijenţă, obligându-ne să improvizăm sub egidă săceleană alte realităţi, ale 
unor zone spirituale ce s-au îngrijt la timp şi de acest aspect al existenţei, dar care au foarte puţine în comun cu realitatea zonei noastre.
 Repriza de dans popular oferită invitaţilor de grupul coregrafic al copiilor şi tinerilor săceleni, condus de maestrul Gheorghe 
Debu, merită toată lauda pentru calitatea şi dăruirea interpretării, sub rezerva acceptării acestui mo-
ment ca un mic spectacol coregrafic, fără referire însă corectă la specificul săcelean. 
 Puternicele seisme demografice din viaţa Săcelelor ultimelor şase decenii nu au ocolit starea 
de sănătate a etnosului său, puternic reprezentat odinioară  deopotrivă de arhitectură, port, îndelet-
niciri, regim de viaţă, structura sărbătorilor şi petrecerilor, a cântecului şi muzicii în general, deci şi a 
folclorului în complexa sa structură.
 Sunt convins că o parte a gândului și afecțiunii pe care confrații mei de condei de la “Plai-
uri Săcelene” o dăruiesc revistei se îndreaptă şi spre cei de mâine, spre viitorimea, care, în vremuri 
mai bune, mai limpezi, îşi va cere dreptul la cunoaşterea fiecărui pas istoric parcurs corect şi demn 
sau dimpotrivă, pentru a se putea bucura de seninătatea descendenţei sau a se ruşina de indiferenţa, 
neglijenţa sau chiar ignoranţa antecesorilor. 
 Bucurându-mă de prezenţa domnului primar Radu Nistor la această sărbătoare tradiţională 
a săcelenilor, în sufletul meu a încolţit, mărturisesc, speranţa că domnia sa, vlăstar al unei familii 
de neaoşi şi onorabili săceleni, va vibra şi îşi va dărui, fie şi o mică parte a prerogativelor de prim-
gospodar al urbei, acestei mari cauze a identităţii acestui colţ de rai, odinioară atât de viu şi puter-
nic exprimată. Competenţele culturale din arealul Primăriei ar trebui activate în acest sens, nu prin 
manifestări eterogene, ci prin oameni capabili să procure informaţii din cele mai diverse în vederea 
reconstituirii, reanimării şi restaurării unei icoane mai fidele a minunatului etnos săcelean.
 Ştiu, vremurile nu sunt dintre cele mai prielnice pentru asemenea acţiuni, dar nimeni peste un 
deceniu, două sau chiar cinci, nu va mai ţine seama de acest detaliu, care, odată cu trecerea timpului, 
va ceda, se va pulveriza, făcând loc doar evidenţelor şi reproşurilor.
 Aş dori, în încheierea acestei mărturisiri făcute “Plaiurilor Săcelene”, să reamintesc că lumea 
Săcelelor dinaintea celui de al doilea război mondial a fost o lume a echilibrului, a unei raţionalităţi 
în care orice om cu scaun la cap, reprezentând un potenţial lucrător, integrabil în viaţa comunităţii, fie 
el român, maghiar sau chiar german ori ceh, deoarece au existat şi dintre aceştia ( mecanicul Fabich, lânarul Fischer, hornarul Malarik, 
curelarul Novotny), duceau o viaţă onorabilă, bucurându-se de respectul şi chiar admiraţia tuturor. Oamenii îşi dăruiau cu generozitate 
afecţiunea sinceră, se bucurau şi participau din inimă la momentele faste ale concetăţenilor, după cum se întristau, vărsând o lacrimă 
pentru prietenul plecat spre cele eterne, petrecându-l pe ultimul său drum. 
 O asemenea lume o vreau înapoi pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri, o lume spre care veneau, vară de vară, sute de 
bucureşteni, ploieşteni, brăileni şi constăţeni pentru a-şi afla visatul Eden, schimbat astăzi de vlăstarele lor pe eden-urile turceşti sau 
greceşti ale Egeei. 
 Haideţi să ne refacem Edenul dăruit nouă chiar de Dumnezeu!

Dr. Dimitrie D. Cazacu

HRISTOS A ÎNVIAT !

untem din nou părtaşi bucuriei pricinuite de acest Praznic minunat, „Sărbătoare a Sărbătorilor şi al Praznicelor Praznic”, singu-
rul eveniment nou sub soare, Învierea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos.
 Am călătorit împreună, cu mic, cu mare, fiecare după ale noastre puteri, ca să fim părtaşi acestei bucurii, chiar dacă în 
timpul urcuşului acesta duhovnicesc, am căzut de multe ori, şi tot de atâtea ori ne-am ridicat, nerenunţând la dorinţa noastră de 

a ne întâlni cu Hristos cel Înviat. De fapt, această întâlnire este posibilă pentru că Hristos a venit în maxima apropiere de noi, nu că am fi 
făcut noi ceva vrednic de aceasta, ci pentru că El ne-a căutat mai întâi pe noi.
 Aşadar, pe drumul mântuirii noastre, El, Domnul Hristos, vine şi se întâlneşte cu noi, poposeşte la noi, aici, în cămara sufletelor 
noastre, atâta vreme cât şi noi ne dorim acest lucru, căci Hristos ne respectă aşa mult încât ne respectă alegerea, ne respectă libertatea 
noastră, chiar dacă, de foarte multe ori alegem greşit. El ne oferă totul, de fapt se oferă pe Sine, aşteptându-ne reacţia, aşteptându-ne 
răspunsul.
 Anul acesta vreau să scot la lumină o pagină îndoliată a istoriei noastre, un moment ce s-a întâmplat acum 50 de ani în temniţele 
comuniste, şi pe lângă multele atrocităţi săvârşite atunci, voi cita din mărturiile celor care au trăit acele momente. Mă voi opri doar la cele 
întâmplate în legătură cu Învierea Domnului. Menţionez că toate mărturiile sunt spre întărirea noastră în credinţă, ca atunci când suntem 
încercaţi să nu deznădăjduim.

Prin inimi negre de păduri cu fiare
Trec mucenici cu frunţile în soare
Cerşind pentru călăii lor iertare.

S
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 Închisoarea de la Piteşti, Săptămâna Patimilor 
– camera 3 subsol.
 „Luni, în Săptămâna Patimilor, imediat după 
prânz, Zaharia (unul dintre torţionari) s-a întors cu 
un teanc de hârtii în mână, mai multe mături tocite, 
un ghem de aţă groasă, nişte cutii de conserve goale, 
mangal şi o sticluţă. Le-a aşezat pe priciul nostru şi 
din cozile de mătură ne-a pus să facem cruci. După 
ce toate acestea au fost pregătite ni s-a adresat în felul 
următor:
 - Misticilor, şi – celorlalţi din cameră – 
bandiţilor, pentru că credeţi în Dumnezeu şi în 
Patimile Lui, iar după cum ştiţi eu nu cred în astfel de 
baliverne, şi pentru că este Săptămâna Patimilor, să 
vedeţi şi voi ce patimi vor îndura aceşti mistici!
 Oricine mi-ar fi spus şi orice aş fi citit în cea 
mai pornografică literatură, nu mi-aş fi putut închipui 
niciodată că nişte minţi satanizate şi bolnave  puteau  
născoci asemenea măscării, pentru a huli şi ofensa ma-
jestatea lui Dumnezeu, sfinţenia şi neprihănirea Lui. 
Din după-masa de luni şi până în Vinerea Mare, când 
se cânta Prohodul în bisericile noastre, precum şi în 
cele trei zile de Paşti, s-a cântat tot timpul pe melodia 
Prohodului tot acest repertoriu de pornografii, măscării 
şi scabrozităţi care depăşeau orice imaginaţie.
 Noi, misticii, am fost purtaţi timp de opt zile, 
în genunchi, prin cameră, de la un capăt la altul, în 
frunte cu Ungureanu, închipuind Patimile Domnu-
lui. Lui Ungureanu i-au făcut coroana de spini, iar în 
cutiile de conserve s-a pus mangal stropit cu gaz lam-
pant şi i s-a dat foc, ca să tămâiem cu ele în timp ce 
mergeam în genunchi făcând metanii. L-am văzut pe 
Ungureanu plângând ca niciodată, îngrozit de ceea ce 
ne-au forţat să facem.
  Ce mi-a cutremurat sufletul în tim-
pul acestei torturi a duhului a fost imaginea mamei, pe 

care am văzut-o în faţa ochilor îndoliată, aşa cum înţelegea ea să trăiască Săptămâna Patimilor Mântuitorului. O vedeam plângând. La fel 
vedeam plângând pe toate mamele celor torturaţi şi îngroziţi de a fi puşi să-L hulească pe Dumnezeu. Dacă ar fi văzut aceste mame la ce 
au fost supuşi fiii lor, multe din ele şi-ar fi ieşit din minţi!
 După opt zile de mers în genunchi, ni s-au rupt pantalonii, iar genunchii erau numai o rană. La sfârşitul celor opt zile de chin şi 
umilinţă de dimineaţa până seara, distruşi sufleteşte, scârbiţi de noi înşine, de neputinţa şi slăbiciunea noastră, imploram Cerul să ne ia 
zilele…”

(Dumitru Bordeianu, „Mărturisiri din mlaştina disperării”)

 Cartea lui Dumitru Bordeianu, „Mărturisiri din mlaştina disperării”, este cea mai grăitoare scriere a dublei experienţe: a iadului 
sufletesc şi posedării, dar şi a tămăduirii şi învierii duhovniceşti, petrecute în gulagul românesc. Ca majoritatea celor trecuţi prin reedu-
care (trebuie scris un articol despre aceasta), Dumitru Bordeianu, lipsindu-se pe sine de harul lui Hristos, a căzut ca un om şi a cunoscut 
demonizarea. Dumnezeu însă nu l-a părăsit şi i-a trimis ajutorul Său.
 „Se apropiau Paştile şi puterile mele fizice şi sufleteşti se epuizaseră. Sâmbătă seara când a sunat stingerea m-am întins pe prici. 
Spre miezul nopţii ceva m-a îndemnat să mă dau jos şi să mă mişc prin cameră. M-am apropiat de geam şi în clipa aceea am auzit clo-
potele bisericii din Gherla anunţând slujba Învierii. Am căzut în genunchi în faţa ferestrei, şi cu mâinile încrucişate pentru rugăciune, am 
strigat din adâncul sufletului meu: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mărturisesc că Ţi-am greşit, dar Tu, Doamne, ştii că 
am ajuns la marginea suferinţei şi a răbdării. Nu mai pot! Fă cu mine ce vrei Tu. Eu am fugit de la Tine Doamne, dar te rog cu toată fiinţa 
mea: de este cu putinţă iartă-mă şi învie sufletul meu, pentru că eu cred nelimitat în Învierea Ta!”
 În clipa aceea,cum stăteam în genunchi, cu mâinile încrucişate şi cu ochii aţintiţi printre gratii, toată fiinţa mea s-a cutremurat 
şi din ochi au început să-mi curgă şiroaie de lacrimi. Printre lacrimi, atât doar am mai putut rosti: „Doamne, fie-ţi milă de mine!” N-am 
apucat să termin bine aceste cuvinte, că tot trupul mi-a fost cuprins de un cutremur şi o zvârcolire ca a posedaţilor şi am simţit cum din 
sufletul şi din trupul meu a ieşit şi m-a părăsit o putere străină. Era duhul satanei care mă muncise şi mă stăpânise timp de patru ani de 
zile.
 Am căzut cu capul pe ciment, leşinat, cu cămaşa udă de transpiraţie şi lacrimile nu mai încetau să-mi curgă şiroaie. În patru ani 
de chin nu vărsasem o lacrimă, dar acum sufletul meu era scăldat în baia căinţei şi a minunii lui Dumnezeu.
 Târziu m-am ridicat, nemaiştiind unde mă aflam. Mă simţeam un alt om şi eram atât de uşor, de parcă pluteam în alte sfere. Am 
îngenuncheat din nou şi, întins cu faţa la pământ, am strigat din toată suflarea mea: „Doamne, eşti atât de bun şi de milostiv cu cei
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păcătoşi, încât nu ştiu cum aş putea să-Ţi mulţumesc”! Şi atunci mi-au venit în minte cuvintele lui Iisus vindecându-l pe cel îndrăcit: 
„Iată, te-ai făcut sănătos. Mergi şi de acum să nu mai păcătuieşti!”
 M-am ridicat de pe ciment. Ca o apariţie din lumea visurilor, în faţa mea stătea Jimboiu. L-am îmbrăţişat, spunând din toată 
inima: „Hristos a Înviat!”. „Adevărat a Înviat!”, mi-a răspuns plin de duioşie. Am plâns o vreme amândoi. În viaţa mea n-am simţit pe 
nimeni aşa de aproape ca în acea clipă pe Jimboiu.
 Se făcuse ziuă şi cei din cameră s-au sculat. Pe mine, lumina Învierii mă scălda în razele ei. Eram un alt om, pentru că „pierdut 
am fost şi m-am aflat, mort am fost şi am înviat.”
 Nimic de condamnat în această relatare, ci, din contră, totul spre întoarcerea trup şi suflet către Dumnezeu, căci El are loc pentru 
fiecare dintre noi. 
 Pe lângă alte multe relatări, în care cruzimea de nedescris în cuvinte a celor care doreau să instaureze ateismul a dus la lucruri 
greu de imaginat unei minţi sănătoase (oameni răstigniţi pe pereţii celulelor, chiar până la moarte, sau forţaţi să se „împărtăşească” cu 
materii fecale amestecate cu flegme, puroi şi sânge) avem şi unele mărturii ale celor care, în diferite împrejurări au putut să-şi manifeste 
într-un fel sau altul credinţa lor.
Iată de pildă relatarea preotului Dimitrie Bejan (1909-1995) în lucrarea sa „Viforniţa cea mare”, pe care o intitulează „Isaltaţii” din Aiud:
După ce s-a dat dispoziţie deţinuţilor că de la patru dimineaţa la zece seara n-au voie să stea întinşi pe pat, rezemaţi pe coate ori înveliţi 
cu pătura, sub pedeapsa confiscării aşternuturilor şi a zeghii, în Săptămâna Patimilor părintele îşi întinde pătura la podele şi doarme o 
săptămână acolo, jos. Patul rămâne pat, cu aşternuturile lui.
„Sergentul Ardeleanu, noaptea târziu, bagă capul pe vizetă. Se uită şi mă vede dormind jos.
 - Ce-i cu tine, mă?
 - Mulţumesc de întrebare.
 - Cine te-a pedepsit?
 - Nimeni.
 - Suie-te-n pat!
 - Nu vreau.
 Se uită şi pleacă. Revine. Deschide vizeta:
 - Mă, nu eşti în lista cu cei pedepsiţi!
 - Am spus eu că-s pedepsit?
 - Atunci de ce te-ai culcat la podele?
 - Scrie undeva că n-am voie să dorm la podele?
 - Ce vrei tu, mă?
 - Să-mi plătesc păcatele.
 - Mă, da prost mai eşti. Faţă de cine?
 - Faţă de Dumnezeu.
 Când îi vine tura de noapte, deschide şi locotenentul Florea. În spatele lui sergentul Ardeleanu.
 - Ce, mă, e mai dulce la podele?
 - Mai dulce.
 - Nu-i voie să dormi pe jos.
 - Pentru ce nu-i voie?
 - Aşa-i ordinul!
 - Şi dacă nu execut ordinul?
 - Te pedepsesc!
 - Îmi luaţi salteaua?
 - Da.
 - Să v-o dau. Şi pătura?
 - Dă-l în …… de îmbâcsit! Las-o acolo. Tot la podele doarme!
 A venit Paştele. „Unul pe altul să ne îmbrăţişăm, iar celor ce ne urăsc pe noi să le iertăm toate, pentru Înviere”. Greu cuvânt.   
 Cine-l poate cuprinde.
 După stingere, trece sergentul Ardeleanu pe la uşă.
 - Te-ai culcat, mă, în pat?
 - Culcat!
 - Unde-i mai bine?
 - În Săptămâna Patimilor e mai plăcut la duşumea. De Paşti, cum vedeţi, m-am ridicat cu jumătate de metru mai sus.
 - Mă, mulţi „isaltaţi” mai sunt în puşcăria asta!
 - Mulţi, domnule sergent, mai toţi!”
 Multe s-au întâmplat în acei ani grei pentru unii. Dar iată că singură credinţa le-a ţinut candela sufletelor vie, rugăciunea, pe care 
n-au mai trăit-o la aceeaşi intensitate în libertate, le-a redat din nou încrederea şi nădejdea în Dumnezeu, sprijinul şi susţinerea morală 
reciprocă şi, nu în ultimul rând, iertarea pe care au dat-o celor, care, slabi de înger n-au rezistat torturilor şi au trecut de partea chinuito-
rilor. Hristos Cel Înviat le-a fost scăpare; Hristos Cel batjocorit şi răstignit le-a fost sprijin şi întărire.
 Şi nouă, celor de azi El ne este scăpare din „iadul” acesta în care ne desfăşurăm existenţa. Libertatea de a-L căuta ne aparţine.
  „Să iertăm toate pentru Înviere şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm şi aşa să strigăm: Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe 
moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”

Preot Şerban Raul Valer.
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rezul, simbolul credinţei ortodoxe, a fost constituit în 
cadrul primelor două Sinoade Ecumenice, la Niceea, în 
anul 325, şi la Constantinopol, în anul 381. Iniţiativa 

convocării unui sinod general, la care să participe toţi episcopii 
din imperiu, a aparţinut Sfântului Împărat Constantin cel Mare 
( 306-337), în contextul tulburărilor provocate de speculaţiile 
teologice referitoare la primele două persoane ale Sfintei Treimi. 
Preotul alexandrin Arie afirma că Dumnezeu Tatăl L-a născut pe 
Fiul, care are, aşadar, început şi nu este de aceeaşi fiinţă cu Tatăl. 
Episcopul Alexandru al Alexandriei nu a acceptat această teolo-
gie, mărturisind că Fiul lui Dumnezeu există, din veşnicie, egal cu 
Tatăl. Pornind de la părerea teologică a lui Arie, s-a creat tulbu-
rare în întreg imperiul, ambele tabere atrăgându-şi simpatizanţi. 
Împăratul Constantin, în urma victoriei asupra lui Licinius din 
324, şi-a instalat reşedinţa imperială la Nicomidia, capitala 
orientală a imperiului şi acolo a aflat despre disputa apărută în 
Alexandria, încercând o mediere 
între Arie şi Alexandru.
 Calendarul ortodox 
pomeneşte, în Duminica a VIII-
a după Paşti, închinată Sfinţilor 
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 
un număr de 318 ierarhi prezenţi 
la Niceea, astăzi Iznik, în Turcia. 
Alături de episcopul Alexandru al 
Alexandriei, preşedintele Primu-
lui Sinod Ecumenic, sunt amintiţi 
diaconul său Atanasie, Spiridon 
al Trimitundei, Eustaţiu al An-
tiohiei, Macarie al Ierusalimului, 
Pafnutie din Tebaida, Osius din 
Cordoba, precum şi diaconii Vit 
şi Vicenţiu, reprezentanţi ai Papei 
Silvestru I al Romei. Teodor Lec-
torul, istoric bizantin din sec. al VI-lea, include în lista părinţilor 
sinodali, la numărul 151, pe Sfântul Nicolae, arhiepiscop de Mira. 
Toate hotărârile adoptate de Sfinţii Părinţi la Sinoadele Ecumen-
ice primesc autoritatea dumnezeiască prin formula: “Părutu-s-a 
Duhului Sfânt şi nouă“ ( faptele Apostolilor 15,28). Asemenea şi 
Simbolul de Credinţă enunţat la Sinodul I Ecumenic, alcătuit din 
şapte articole ce rezumă teologia ortodoxă despre Tatăl şi Fiul şi 
amintesc credinţa în Duhul Sfânt.
 Hotărârile Primului Sinod nu au restabilit liniştea în im-
periu şi ereziile au continuat să existe prin cei care refuzau să se 
supună autorităţii supreme în materie de credinţă. Astfel, a fost 
nevoie de convocarea Sinodului al II-lea Ecumenic, la Constan-
tinopol, în anul 381, în timpul împăratului Teodosie cel Mare ( 
379-395). Între Sfinţii Părinţi, prezenţi în număr de 150 la acest 
conciliu, pomeniţi în calendarul ortodox la 22 mai, sunt amintiţi: 
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa, Meletie 
al Antiohiei, Amfilohiu de Iconiu, Chiril de Ierusalim, Diodor de 
Tars, dar şi Terentius, episcop de Tomis. Părinţii sinodali au afir-
mat păstrarea credinţei mărturisite la Niceea, stabilind o termi-

nologie teologică trinitară, au respins toate ereziile apărute şi au 
completat Crezul, Simbolul de Credinţă niceean cu ultimele patru 
articole.
 Astfel, Crezul sau Simbolul de Credinţă s-a păstrat până 
în zilele noastre drept înfăţişare pe scurt a învăţăturii pe care 
creştinul trebuie să o primească cu credinţă şi să o mărturisească. 
Este alcătuit din 12 articole, primele 7 (referitoare la Dumnezeu-
Tatăl şi Dumnezeu-Fiul întrupat pentru a noastră mântuire), 
enunţate la Sinodul I Ecumenic şi ultimele 5 ( referitoare la Dum-
nezeu-Duhul Sfânt, Sfânta Biserică, Sfintele Taine), enunţate la 
Sinodul II Ecumenic.

 Pentru Biserica Ortodoxă Română, anul 2010 este motiv 
de întreită aniversare: la 4 februarie se împlinesc 85 de ani de la 
ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, 25 
aprilie se împlinesc 125 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei 

Bisericii Ortodoxe Române, iar 
la 1 noiembrie 85 de ani de la 
întronizarea primului patriarh,. 
Miron Cristea.
 În aprilie 1885, Patriarhul Ec-
umenic Ioachim al IV-lea trimitea 
Tomosul prin care se recunoştea 
Biserica Ortodoxă Română 
“neatârnată şi autocefală“, 
administrată de Sfântul Sinod 
şi “nerecunoscând în propria 
sa administraţie internă nici o 
altă autoritate bisericească, fără 
numai pe capul Bisericii celei 
una sfântă, sobornicească şi 
apostolească, pe Mântuitorul şi 
Dumnezeu-Omul“.
 În şedinţa din 4 februarie 1925 

Sfântul Sinod hotăra: “Se înfiinţează în Ţara Românească, pen-
tru Biserica Ortodoxă Autocefală Română demnitatea de Patri-
arh. Arhiepiscopul Bucureştilor şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei se 
ridică, în calitatea sa de Primat al României, la rangul de Patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române”.
 La 30 iulie 1925 Patriarhia Ecumenică de Constantinopol 
trimitea Tomosul Sinodal de recunoaştere a ridicării Bisericii Ort-
odoxe Autocefale Române la rangul de Patriarhie: “De acum va fi 
asentimentul tuturora pentru ridicarea Bisericii surori din Româ-
nia la vrednicia patriarhală, atât pentru cinstire şi răsplată cât şi 
pentru faptul că, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, întreg poporul 
binecredincios român, mărindu-se prin unirea sa politică, această 
cinstire este binevenită şi îndreptăţită“.
 Drept urmare, la 1 noiembrie 1925 a fost întronizat primul 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dr. Miron Cristea ( 1925-
1939).

Preot Remus Faust
Parohia Turcheş II 

2010 – ANUL CREZULUI ORTODOX ŞI AL AUTOCEFALIEI ROMÂNEŞTI
1685 de ani de la Sinodul I de la Niceea şi 125 de ani de Autocefalie a B.O.R

C

 Conducerea Asociației Cultural-Sportive “Izvorul” transmite sincere condoleanțe familiilor îndoliate la 
trecerea la cele veșnice  a domnilor Aurel Gîdea și Nicolae Zangor, membri cu vechime ai asociației noastre și 
fideli susținători ai activităților acesteia.
 Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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-a născut la 22 februarie 1814 la Târgovişte, fiind fiul lui Mihai Alexandrescu, vistier, 
şi al Mariei. Rămas orfan de mic, este adus de un unchi la Bucureşti, unde va studia la 
Colegiul “Sf. Sava”, uimindu-şi colegii prin cunoştinţele de limba franceză şi de istorie 

a culturii greceşti.    Ion Heliade Rădulescu, în casa căruia a locuit un timp viitorul poet, îl va ajuta 
să debuteze, în anul 1832. În 1834 intră în armată, apoi este funcţionar la vama din Focşani, iar 
ulterior slujbaş la Secretariatul statului. În octombrie 1840, este arestat pentru trei luni, probabil 
sub învinuirea de complicitate la conspiraţia lui Mitică Filipescu. După eliberarea din detenţie, va 
deţine funcţia de redactor la publicaţia “Poporul suveran“. Va fi apoi director al Eforiei spitalelor 
civile, director al Cultelor, membru al Comisiei Centrale de la Focşani, după alegerea lui Al. I. Cuza 
ca domnitor al Principatelor Unite. După 1860, chinuit de o boală neiertătoare, se retrage din viaţa 
publică şi abandonează activitatea literară, reluată cu intermitenţe şi cu rezultate neconcludente, în 
momentele de relativ echilibru psihic. Va supravieţui, “ca un mort între vii”, încă douăzeci şi cinci 
de ani, până în 1885.
 Opera sa se compune din cinci volume de versuri, apărute în 1832, 1838, 1842, 1847 şi 
1863, dintre care ultimele trei sunt versuri originale şi imitaţii, şi un memorial de călătorie, rezultat 
al pelerinajului întreprins, împreună cu Ion Ghica, în 1842, la mănăstirile din Oltenia. Creaţia sa este 
variată sub aspectul speciilor literare abordate şi al tematicii, cuprinzând elegii, meditaţii patriotice, 
epistole, satire, fabule.
 Intuindu-şi parcă destinul  particular în marea familie a romanticilor, Alexandrescu se 
naşte sub o zodie nu atât nenorocoasă, cât cenuşie. Nu dispune nici de avere, nici de relaţii, nici de un arbore genealogic “viguros“. Fiind 
orfan de timpuriu, îndură încă de mic privaţiuni şi umilinţe, nu are şansa să-şi desăvârşească studiile peste hotare şi este nevoit să-şi 
câştige pâinea în slujbe obscure şi plicticoase. Fericirea intimă pare să-l ocolească din moment ce îşi întemeiază căminul tardiv ( abia 
în 1860) şi de convenienţă, iar notorietatea literară, deşi efectivă şi necontestată, nu-i aduce recompense materiale şi morale. Cu toate 
acestea, până în 1860, când boala îl scoate din cursă, viaţa i se scurge lent, decent, dar măcinată de banalul cotidian şi de nesiguranţa zilei 
de mâine. Fire visătoare, sfioasă şi interiorizată, tratând cu detaşare problemele diurne, puţin ispitit de colaborări, este, în generaţia sa de 
luptători şi profeţi, un personaj de excepţie, venit parcă pe lume prea devreme sau prea târziu. Deşi profund legat de idealurile naţionale şi 
democratice ale paşoptismului, el nu joacă vreun rol deosebit nici în faza de pregătire, nici în cea de desfăşurare a Revoluţiei de la 1848. 
Afabil, spiritual, amator de societate, chiar boem, stângaci, plin de complexe, era de fapt un om singur, pe care singurătatea îl apăsa şi un 
om vulnerabil, cu un echilibru psihic labil. Având umor, îşi oferea consolarea bătându-şi joc de de ridicolul celor din jur şi, având talent, 
încerca să îşi convertească complexele de inferioritate în poezie. Aşa putea suporta existenţa. Dar, odată cu brutala schimbare a climatului 
de opinie de după Unire, care marchează intrarea într-un con de umbră a pașoptismului, Alexandrescu pare să-şi piardă busola. Intimidat 
de zarva noii epoci, obosit de decepţiile acumulate de-a lungul anilor, devine tot mai anxios şi mai dezorientat.
 Deşi de dimensiuni reduse, opera lui Grigore Alexandrescu întruchipează două din cele mai cristalizate, durabile şi productive 
ipostaze ale romantismului preeminescian, care sunt, curios lucru, contradictorii. Pe de o parte, definit de I. H. Rădulescu ca “un alt 
Young ieşit din ruinele Târgoviştei“, este un poet melancolic şi reflexiv, frământat de marile întrebări, în dezacord cu societatea, cel mai 
lamartinian “din toţi lamartinienii“ ce populează peisajul nostru literar între 1830-1850. Pe de altă parte, prin raţionalismul celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea, în stilul lui Voltaire, este satiric, virulent şi lucid și pune o distanţă ironică între sine şi ceilalţi. Clasicis-
mul său constă în cooperarea raţiunii cu imaginaţia, cultivarea limbii şi şlefuirea formei. În nota dominantă a creaţiei sale, Alexandrescu 
este un romantic, acelaşi în elegii şi meditaţii, ca şi în epistole şi fabule, reflexiv şi dilematic, sensibil, în căutarea adevărului lăuntric şi a 
adevărului vieţii. Meditaţiile şi elegiile versifică multe dintre locurile comune ale romantismului: tristeţea, mormintele, ruinele, peisajul 
lunar, paradisul pierdut al copilăriei, trecutul eroic, antagonismul dintre poet şi proza vulgară a vieţii. Versurile sale comunică zbuciumul 
unui om împovărat de gânduri, mereu învins în efortul de a-şi găsi echilibrul şi de a se integra unei lumi prost rânduite, în care răul triumfă 
şi individul este singur. Dincolo de violenţa limbajului simţim că se petrece o dramă autentică – cea a căutării şi a eşecului, a speranţei, 
a zădărniciei, a privaţiunilor şi a neîmplinirii.
 Lucid, ironic, dispus să supună totul examenului critic, Alexandrescu este deosebit de înzestrat pentru epistole şi fabule , izbân-
zile lui pe acest plan fiind notorii.
 Fabulele prelucrează prototipuri clasice, uneori folosite de La Fontaine, Krâlov, dar legate de actualitatea politică a vremii şi 
autohtonizate cu un fin simţ al verosimilului. Marele merit al lui Alexandrescu rezidă în intuirea unor raporturi sociale tipice, bazate de 
obicei pe opoziţia dintre demagogul, parvenitul, ipocritul, conducătorul abuziv, pe de o parte şi plebeul naiv pe de altă parte. Tehnica 
fabulistică este excelentă, dialogul pertinent, înscenarea este vioaie, caracterizarea personajelor este sugestivă, schema metrică e liberă. 
Totul dovedeşte concordanţa dintre cerinţele genului şi talentul scriitorului. Modern prin simţul relativităţii valorilor, intuitiv în tradu-
cerea viziunii romantice asupra lumii şi în expresia ei literară, desfăcută cu caznă din convenţiile la modă şi insuficienţele limbii, Grigore 
Alexandrescu este cel mai de seamă precursor muntean al lui Eminescu şi unul dintre cei mai interesanţi poeţi ai primei jumătăţi a se-
colului al XIX-lea.

Prof. Florica Lupu

GRIGORE ALEXANDRESCU – 125 DE ANI DE LA MOARTE

“Palid stinge-Alexandrescu sfânta candelă-a sperării
Descifrând eternitatea din ruina unui an”
( M. Eminescu – “Epigonii”)

S
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Acolo unde nu ninge

O mare de mister
cu nuferi galbeni sângerând.
Pe o insulă pustie 
a sufletului,
se opreşte din când în când
gândului omului.

Singura care mai rupe 
liniştea dementă
este o barcă ce pluteşte lentă
pe un tablou fără rame
în tonuri de alb, negru şi gri.

Umbrele şi liniile se contopesc
în absolut.
E absolutul creat,
dintr-un alt absolut increat,
dintr-un punct convergent 
unde 
razele soarelui nu mai topesc
şi nu răzbesc să se afunde
în marea de gheaţă a amintirilor.

Acolo unde nu ninge,
e însuşi misterul vieţii.
Şi al sorţii.

Ochii tăi.

În ochii tăi ard
făclii de dor
ce luminează timpul trecător.
Când mă alinţi cu ei, 
mă-mbeţi
şi mă transporţi prin timp,
mă minţi.

Ochii tăi sunt o poezie
scrisă seara
în faţa unui foc viu
de ape şi de erezie.

Neantul

Trebuie să-ţi grăbeşti paşii 
spre visările inimii,
altfel
aceasta se va-nchide în
neantul infinitului.

Pe limba păsărilor

Spun păsărilor
singurul adevăr
pe care îl cunosc.

Un adevăr dur ca un eres
Ce nu poate fi înţeles
Decât de necuvântătoare.

Lumina întunericului

Încet, încet intrăm în viaţa
altei persoane.
Am putea fi o rază de speranţă.

Există o lumină 
în această mare de-ntuneric,
numită viaţă fără creanţă?
 
Noi suntem stăpânii
propriului festin destin.
Alegem calea luminii
sau
începuturile întunericului.

Suntem lumina din inima întunericului.

Cătălina Ursachi - Clasa a X-a B
Liceul Teoretic „George Moroianu”

TINERE TALENTE SĂCELENE 

oezia Cătălinei Ursachi are vigoare şi prospeţime. Un fior nelămurit îi străbate versurile, în încercarea de a se descoperi pe sine. 
Îndrăzneala imaginilor artistice provine din sensibilitatea ei de adolescentă aflată la vârsta marilor întrebări şi a descoperirilor 
ludice. 

 Propensiunea lirică este însă un talent ce trebuie modelat în timp.
 Eşti pe drumul cel bun, Cătălina, continuă! 

Prof. coordonator Nicolae Munteanu

P
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a faza judeţeană a olimpiadei de istorie, 
care s -a desfăşurat în ziua de 13 martie 
2010, reprezentantele Liceului Teoretic 

,,George Moroianu” din municipiul nostru au 
obţinut rezultate remarcabile. Este vorba de suro-
rile Ana Maria Şpaiuc din clasa      a XII-a B si 
Cristina Gabriela Şpaiuc din clasa a X-a B, care 
s-au clasat pe locul I, ele urmând să reprezinte 
judeţul Braşov la faza naţională. Cele două eleve 
nu sunt la “prima ispravă” de acest fel: la prece-
dentele ediţii ale fazei judeţene a olimpiadei, cele 
două eleve s-au clasat, an de an, pe primele două 
locuri. Astfel, Ana Maria Şpaiuc a obţinut locul 
al- II- lea la ediţiile din 2008 şi 2009, locul al- III- 
lea la ediţiile din 2006 şi 2007, iar Cristina Ga-
briela  s-a clasat pe locul al –III-lea la ediţia din 
2008 şi pe locul I la ediţia din 2009. Tot în 2009, 
ea a reprezentat judeţul  Braşov la faza naţională, 
clasându-se pe un meritoriu loc 10.
 Atât cele două eleve, cât şi profesorii care le 
pregătesc, Gheorghe Munteanu şi Ionuţ Tănase, 

promit un rezultat bun la faza naţională.
 Să mai menţionăm şi faptul că celelalte două locuri I, la clasele a IX-a, respectiv a XI-a, au fost ocupate de reprezentanţi ai Co-
legiului Naţional ,,Andrei Şaguna”, reprezentantele liceului săcelean, devansând clar, la clasele lor, elevi din cele mai prestigioase colegii 
si licee din judeţul Braşov.

 Felicitări celor două eleve şi profesorilor lor şi succese şi mai mari în viitor!

Prof. Goicea Gabriela

REZULTATE DE EXCEPŢIE LA OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE ISTORIE
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e la o vreme încoace în politica educaţională toată lumea, de la vlădică pînă la opincă, reiterează cu patos ideea de reformă. Pînă 
acum învăţămîntul românesc a cunoscut trei variante legislative după numele celebre ale miniştrilor de ocazie: „legile Miclea”, 
„pachetul Adomniţei” şi „codul Andronescu”. Pentru a nu fi consideraţi epigoni (nota bene: urmaşi nedemni ai unor înaintaşi 

iluştri), fiecare reforma reformele anterioare. Psihologul Miclea p-ale lui Marga, inginerul Adomniţei pe Miclea, experienţele chimistei 
Andronescu pe specialistul în construcţii Adomniţei. În mod logic, sigur ni se coace o nouă variantă, să-i zicem fortuit „iniţiativa Fu-
neriu”. Este firesc. Fiecare trebuie să-şi justifice existenţa, altfel noi, pălmaşii-cîrcotaşii, o să spunem că în afară de faptul că se plimbă 
prin străinătate şi în ţară la diverse semninarii, proiecte europene, inaugurări festiviste etc. n-au făcut nimic.
 Pe cînd adevărul este că domniilor lor trudesc din greu. Fără nicio strategie pe termen mediu ori lung, în fiecare an sistemul 
educaţional românesc este bulversat din dorinţa de a reforma reforme.
 De ani de zile, noi, profesorii, elevii şi părinţii tragem semnale de alarmă că este nevoie de reformă reală, nu de cosmetizări 
sinonime cu spoielile unei babe anchilozate. Că elevii sunt suprasolicitaţi de numărul mare de ore de la şcoală. Este normal ca un elev 
din ciclul primar să nu aibă caligrafie (cui îi mai trebuie scris frumos şi inteligibil?), dar să facă matematică prin ecuaţii? Este 
normal ca un elev de gimnaziu să aibă 6 ore zilnic, la care se adaugă alte 3-4 pentru rezolvarea temelor? Programele sunt încă 
foarte încărcate, iar elevilor li se cer la nivel de cultură generală noţiuni complexe, pur teoretizante, care în alte ţări se studiază doar în 
învăţămîntul specializat, superior. Factorii de decizie, aceşti politicieni de conjunctură, cel mai adesea politruci, cred însă că e logic ca 
un copil sau un adolescent să depună un efort intelectual de peste 8 ore zilnic. Uneori şi 10. Pe cînd noi, adulţii, avem norma de 8 ore. Pe 
cînd ei, cei mai breji,  nu sunt în stare să rămînă treji la şedinţele de 4 ore din Parlament.
 Se cunoaşte că avem în planul cadru cele mai multe discipline din Uniunea Europeană, că liceenii români sunt cei mai oropsiţi. 
Un elev de clasa a X-a din Maria Britanie studiază 6 (şase!) discipline timp de 26 de ore pe săptămînă, pe cînd elevul român poate avea 
între 33 şi 35 de ore săptămînal pentru că în catalog există 15 obiecte de studiu (conform ziarului „Adevărul” din 6 martie 2009).  

REFORMA REFORMELOR SAU A REFORMA REFORME

D
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 Dacă în toate liceele europene în noul context al 
globalizării accentul cade pe studierea limbilor moderne şi pe 
sport, specialiştii noştri au redus tocmai aici orele alocate. Vi se 
pare logic o singură oră de educaţie fizică? Dar se insistă încă din 
clasele de gimnaziu pe cîte două ore de chimie, fizică, plus biolo-
gie, latină, educaţie tehnologică etc. la nivele net superioare. La 
nivel de liceu tehnologic au introdus nenumărate module de spe-
cialitate, peste 10 ore, ca şi cum ar deveni specialişti pe piaţa mun-
cii, în condiţiile în care absolvenţii de facultate superspecializaţi 
prin master nu reuşesc să găsească un loc de muncă. Să nu uităm 
în plus că tot românu’ ce se vede cu bacu-n căruţă se duce la o 
facultate. Se poartă.
 La ce ne foloseşte cantitatea? Degeaba ne dăm noi mari 
şi tari. La testările internaţionale preuniversitare tip PISA suntem 
pe ultimele locuri, la eficienţa învăţămîntului superior România 
cu Spiru Haret, fabrica de diplome SRL, cea mai mare şi eficientă 
facultate din lume, stăm alături de Bangladesh undeva după locul 
600. Pe cînd englezii, cu doar 6 materii liceale şi cinci ore zilnic, 
au Oxford şi Cambridge. Dar asta este politica politicienilor uni-
versitari. Un învăţămînt preuniversitar multilateraldezvoltat care 
să aprovizioneze puzderia de universităţi creştine şi necreştine 
unde intră, fără selecţie, oricine are o diplomă de bac. Mai ales 
dacă şi plătesc.
 Aşadar o reformă care se impune este cea 
curriculară. Fără ea, alte idei reformiste sunt doar paleative, 
ca să nu le spunem frecţii la picior de lemn. Bacalaureat cu 
verificarea competenţelor orale fără note, fără calificative, 
unde singurul criteriu ca să treci este să te prezinţi, director 
(deseori nominalizat pe criterii politice) care face angajările 
şi acordă salariile în funcţie de aşa-zisa performanţă a pro-
fesorului, 30 de elevi într-o clasă (pentru creşterea calităţii 
şi a performanţei, desigur), admitere în licee, ba teze 
unice, ba evaluări naţionale, ba liceu de patru ani, ba de 
trei ani, ba Şcoală de Arte şi Meserii, ba desfiinţarea lor 
pentru că e nevoie numai liceu tehnologic, adică de foarte 
mulţi absolvenţi cu bac pentru universităţile srl, ba grupă 
pregătitoare la grădiniţă, ba friptură în loc de lapte şi corn.
 Colac peste pupeze moţate, a mai bătut la uşă 
cu impertinenţă şi coana Criza, neinvitată: boc- boc-
boc! I-a prins descoperiţi impudic, jucîndu-se cu puţa-n 
ţărînă, făcînd algortimuri politice şi guvernări  pe nisipuri 
mişcătoare. Economia care „duduia”, cum spunea optimist 
un fost prim ministru sinistru şi liberal, a început să scîrţîie 
şi să se pîrţîe. Ca atare din motive economice s-a trecut la 
alte reforme, la nivel de structură: comasarea şcolilor adică 
în fapt reduceri bugetare. 
 Noi, cu modestia cuvenită, consideram de mult că 
infrastructura şcolară este supradimensionată (a se vedea 
articolul din revista „Plaiuri săcelene” nr.58, 2008), ana-
lizînd situaţia învăţămîntului săcelean. Oricît de dragi ne-ar 
fi şcolile, într-o economie de piaţă nu se justifică econo-
mic şcoli cu 10-15 elevi în clasă, sau chiar mai puţini, cum 
este secţia maghiară de la Şcoala Generală nr. 1 Baciu, sau 
Şcoala Gen. Nr. 2 Turcheş. Să nu ne imaginăm că suntem 
excepţii, nu. La nivel naţional, în special în mediul rural, 
sunt nenumărate cazuri. Efectul? Apar restructurări de pos-
turi, iar primii vizaţi sunt, din păcate,  tinerii. Poţi fi su-
perdotat, nu ai şanse să ai punctaj mare ca să detronezi un 
veteran care se apropie de pensie. Să luăm ca exemplu în 
oglindă Şcoala Generală nr. 9, un profesor de matematică 

care atrage nemulţumirile părinţilor, elevilor (ce preferă 
să se transfere), profesorilor-colegi şi chiar ale directoru-
lui. Nu i se poate face nimic. La o eventuală comasare 
va rămîne proţăpit tot acolo. Pleacă doar tinerii, mereu 
dezavantajaţi. Dar asta înseamnă doar economie la buget şi 
nu are de a face cu reforma în sine. Reforma e echivalentă cu 
modificări majore în sistem. Cu şanse egale pentru toţi, cu 
concursuri reale pe fiecare post comasat. Cu salarii demne 
şi pensii aşijderea, conform preţurilor. Cu bani alocaţi pen-
tru infrastructură, cu şcoli tip campus, cantină, cu terenuri 
de sport, sală de sport (cîte şcoli din Săcele au?... Ba mai 
mult: a fost comasat Gr. Şc. Construcţii, iar sala de sport, tot 
spaţiul aferent stă nefolosit, dar totuşi încălzit, pe cînd alte 
şcoli lucrează în două schimburi şi fără sală de sport) ori ba-
zin de înot. După model european ori american, de ce nu. Să 
existe în toate şcolile  cabinete moderne, dotate cu aparatură 
IT şi materiale didactice pe fiecare disciplină, nu doar un 
laborator – două de informatică. Cu unele excepţii, sălile 
de clasă din majoritatea şcolilor, chiar Colegii Naţionale 
de prestigiu, arată la fel ca acum 50 de ani: bănci, scaune, 
tablă, cretă, praf, catedră, eventual podium, ghivece de flori. 
Doar portretul tovarăşului secretar general al partidului unic 
s-a reformat şi a devenit o icoană.
 Se ridică din umeri: nu mai sunt bani. De parcă au 
fost vreodată pentru învăţămînt, în România... 
 Ca nespecialişti, ne punem cîteva întrebări retorice 
de bun simţ: de ce nu se ia modelul american, atît de drag 
unora, şi în domeniul fiscal? Să vină fiscul, D.N.A ul şi să-l 
întrebe pe domnul senator pesedist care a declarat  că are 
1100 de apartamente, din care salariu le-a cumpărat? Dar 
bugetarul care are limuzină de 30.000 de euro şi vilă de 
sute de mii? Că e poliţist de frontieră, la circulaţie, doc-
tor chirurg sau profesor nu contează. Sau să-l întrebe pe 
domnul ex-primar, ex-deputat liberal, udemerist ori pe-
delist cum a devenit el proprietar a sute, mii de hectare de 
pămînt, păduri şi munţi peste noapte? Pe manelistul care 
cîştigă (legal, desigur) la o nuntă, cu euroii lipiţi de frunte, 
cît un profesor într-un an… Sau mai simplu, pe oricare pa-
tron cu salariul minim în cartea de muncă, precum angajaţii 
săi de altfel (că doar nu e cazul să cotizeze la stat!), dar cu 
firme peste firme, maşini de maşini, ori vile şi vilişoare cu 
piscină sau fără... Îmi pare bine că nimeni nu mă întreabă de 
jeepanul meu Audi Q7, nici de ultimul model de Merţan cu 
toate că n-am nici carte de muncă şi niciun venit legal. Dar o 
iarbă, un praf tot se mai vinde, dacă nu un Kalaşnikov. Iar la 
plictiseală mai golim un bancomat, ori o casă valutară, mai 
vindem o minoră, ceva, şi ne-am scos. 
 N-au cum să aplice legea fiscului ca la Al Capone  cu 
închisoare pe minim 25 de ani pentru evaziune fiscală, s-ar 
desfiinţa pe ei înşişi, iar politica miroase pestilenţial a bani 
fără chitanţe. Sponsorizări.
 Da, nu sunt bani la buget. Asta e politica zilei.
 Ştiţi ceva, stimaţi şi dragi tovarăşi politicieni?... 
Mi-e greaţă! Ameţiţi de promisiuni electorale am fost, dar 
tîmpiţi nu suntem.
 

Prof. Nicolae Munteanu,
Liceul Teoretic „George Moroianu”
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duminică liniştită de sfârşit de iarnă. O iarnă românească cum n-a mai fost demult. Tocmai acum s-au înghesuit şi partidele 
politice să-şi ţină congresele care se succed unul după altul amintind încă odată românilor că „Unde-i unul, nu-i putere, / La 
nevoie şi la durere ...”. Deoarece şi astăzi nevoile şi durerile semenilor sunt numeroase şi grave, mascarada politică le ţine parcă 

intenţionat isonul. Mâine este 1 Martie, prima zi de primăvară. Mărţişorul, simbol peren al dragostei pentru făpturile feminine iubite. Îmi 
cumpăr şi eu câteva din oferta abundentă a Bucureştiului şi mă grăbesc să iau metroul de la „Republica” care mă duce, fără prea multe 
griji, spre Gara de Nord. 
 Sunt venit în capitală încă din ajun la invitaţia domnului academician Alexandru Surdu care şi-a lansat, cu deosebit succes, 
cartea domniei sale „Drago-betele. Povestea iubirii la români”. Acolo, la Universitatea „Titu Maiorescu”, în prezenţa unui auditoriu 
select, a fost o adevărată sărbătoare a spiritului de o rară şi binevenită incantaţie. Cu bucurie am constatat că domnul academician Alex-
andru Surdu este unica personalitate marcantă a ţării care încearcă să ne scape de „ravagiile” unui sfânt de import, intrus şi străin trăirilor 
fascinante ale tinerilor noştri „îndeptărtaţi” până mai ieri de la oblăduirea şi farmecul obiceiurilor şi tradiţiilor noastre vechi şi identitare. 
Domnia sa este filosoful român de excepţie care s-a specializat în dialectica pentadică. 
 Mai totul în viaţă se petrece în jurul destinului ce-l îmbracă cifra „5”; cum ar fi, de exemplu, cele cinci simţuri ale omului, 
cele 5 degete, steaua în cinci colţuri, Pentagonul american, sau tot atâtea extremităţi ale corpului uman. Exemplele se pot înmulţi. Uite, 
bunăoară eu voi lua acum trenul accelerat nr. 1643 în direcţia Sighetul Marmaţiei care va pleca de la linia 10 (2x5) fix la ora 17 , adică 
tot la cinci şi patruzeci de minute. Caut cu înverşunare vagonul 20 (5x4) şi-l aflu în cele din urmă primul, chiar lângă locomotivă. Evrika! 
Găsesc şi locul meu care, culmea, este 45 (5x9). Observ apoi că în compartiment nu sunt opt sau şase locuri, ca de obicei, ci... „5”. Mă 
aflu în compania a două tinere doamne îmbrăcate elegant în negru. E o căldură insuportabilă, ca-n cuptor. Rugat, naşul se străduieşte să 
afle cum se închide „robinetul” risipei dar şi al înjosirii călătorilor, dar în final nu reuşeşte. 
 Una dintre tinerele doamne e uşor agitată şi coboară la Ploieşti. Rămân doar cu cealaltă doamnă de la care aflu că şi dumneaei 
coboară tot la Braşov. Ne asigurăm reciproc că vom ajunge pe la 20  (aşa scrie şi pe bilet). Sunt mulţumit în sinea mea că n-o să-mi 
deranjez familia în toiul nopţii. Companioana mea vorbeşte des la mobil cu o persoană care o aşteaptă nerăbdător. Trenul a părăsit gara 
Câmpina şi se opreşte alene. Aud vocea naşului pe culoar, care dialoghează cu naşa: „Eu zic să le spunem şi călătorilor...”. Apare în uşa 
compartimentului şi ne anunţă (oficial!) că la Valea Largă (lângă Comarnic) un marfar „a agăţat” (?!) instalaţia electrică şi va trebui să 
aşteptăm vreo oră şi jumătate, chiar două, până vine echipa de intervenţie şi repară avaria: „Ştiţi, se scuză naşul, se circulă numai pe un 
tronson, e duminică, turişti mulţi pe Valea Prahovei... Va fi greu cu dirijarea circulaţiei în ambele sensuri...”. Mai ceva ca-n „Domnu’ 
Goe” prind eu să îngăim iar tovarăşa de călătorie îmi zâmbeşte complice. Telefoanele încep acum să zbârnâie mai abitir, de ambele părţi 
şi prin mai toate compartimentele vagonului „20” (5x4).
 Îmi anunţ (oficial!) familia că, probabil, voi înnopta în gară (că, deh, o dată pe an e Mărţişorul!) În compartiment lumina e 
puternică iar căldura s-a mai domolit. Condiţii prielnice de lectură. Îi ofer tovarăşei mele de călătorie, spre delectare şi cunoaştere, 
„Drago-betele” domnului academician şi împreună parcurgem şcolăreşte „Povestea iubirii la români”, pentru care tânăra doamnă îmi 
mulţumeşte găsind lucrarea foarte interesantă. 
 După exact „5” ore de staţionare, pornim voiniceşte spre Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal. Coborâm în mare viteză spre Ţara 
Bârsei. Ajungem la Braşov la ora două noaptea (dimineaţa) Un fleac: cu acceleratul pe ruta Bucureşti-Braşov, doar ... 8 ore! Bătaie pe 
taxiuri. Eu locuiesc la Săcele şi am luat deja hotărârea să petrec câteva ceasuri în gara Braşovului, de „Mărţişor” şi lucrul acesta nu ştiu de 
ce îmi dă ghes. Se pare că C.F.R.-ul oferă mărţişoare – surpriză cu nemiluita. Aflu că domnul ministru B. e ocupat în aceste zile cu asaltul 
ce-l dă pentru a prinde scaunul de şef al ... Senatului! Dar cu transporturile ce facem, domne’?! Cui le lăsăm? – Mă uit prin jur. Gara nu-i 
pustie. Lumea aşteaptă legături iar eu îmi îndrept paşii spre ştiuta de mine „Sala de aşteptare” clasa I, de lângă peronul 1. Surpriză. Aud 
muzică venind dintr-acolo. Sala s-a privatizat între timp. A devenit bar şi un fel de bazar. Mă întâmpină un tip (care nu arată de fel a fi 
chelner) şi-mi oferă, contra „5” lei (!) una cutie cu bere „Beck’s”. Mă aşez pe un fotoliu vechi tapiţat cândva cu vinilin maro. Pe măsuţa 
din faţa mea e un carton cu inscripţia „Rezervat”. Nu cer voie şi nu sunt deranjat. Timpul trece anevoie.
 Pe la ora 3 şi ceva las capul pe spate şi închid ochii. „Domnu’, domnu’ aici nu se doarme! Nu-i voie!” – mă apostrofează profe-
sionist „întreprizătorul”. Aflu ulterior că-n acea sală, de fapt o cârciumă „multifuncţională”, se fură de mama focului cu toate că pe pereţi 

sunt agăţate o sumedenie de icoane ortodoxe. „Întreprinzătorul” şi gaşca 
lui îmi provoacă un sentiment de silă dar şi de neputinţă. Asta-i Româ-
nia mereu eternă şi fascinantă?! Nu cred. Părăsesc cărciuma – sală de 
aşteptare – bazar amintindu-mi că, cu ani în urmă noua gară a Braşovului 
era o adevărtă mândrie a acestui vestit centru cultural-turistic de la 
poalele Tâmpei. Pe-atunci exista un elegant restaurant al gării deschis 
nonstop şi cu personal civilizat. „O, tempora! O, mores!” În holul gării, 
sus, găsesc întâmplător un loc liber pe o banchetă. Sunt vecin cu o pere-
che de bărânei, soţ şi soţie, suficient de taciturni, probabil aşteptând vreo 
legătură pentru a ajunge acasă, undeva în vreun colţ de ţară. În cealaltă 
parte sunt vecin cu un bărbat brunet între două vârste. Deodată, pe la ora 
3 şi ceva îşi face apariţia o arătare cu chip de femeie, cu faţa întunecată 
şi privirea tulbure ca aceea a unui handicapat psihic. E îmbrăcată într-un 
palton bărbătesc lung şi bicolor. Poartă cu ea, ca pe un talisman, un carton 
cândva reclamă în faţa vreunui bufet. Încă se mai descifrează: ciorbă de 
burtă, bere la halbă, mici, sarmele, tochitură moldovenească ... Cu o mi-

MARTIN CEL BUN (LA TOATE) ŞI „MĂRŢIŞOARELE” C.F.R.-ULUI
– Note de călătorie –  

O



16

• Opinii • Plaiuri Sacelene

şcare „profesionistă” nenorocita femeie trânteşte cartonul, aşternutul improvizat şi adoarme „buştean” sub un calorifer, înveşmântată 
în acel palton supradimensionat, acolo pe mozaicul rece, călcat de miile de paşi ai călătorilor grăbiţi spre diferite destinaţii. Şi când te 
gândeşti că numai peste câteva zile e 8 Martie (bine că nu-i „5”), ziua cinstirii femeii! 
 Să ne împăcăm cu gândul că şi aceasta-i o viaţă trăită sub stindardul nefericit şi deloc măgulitor al armatei boschetarilor, din ce 
în ce mai numeroasă în marile noastre aglomerări urbane?! „Drago-betele. Povestea iubirii la români”, „Dacă dragoste nu e, nimic nu e”, 
„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”... Scena la care am asistat înmărmuriţi şi neputincioşi m-a pus în relaţie cu vecinul din stânga (de 
lângă inimă) care s-a dovedit a fi un interlocuitor deosebit de volubil. Am aflat că omul are 37 de ani, că este de fel din localitatea Apaţa 
(în limba maghiară înseamnă „Călugăriţa”), că-l cheamă Martin. E supărat că de curând C.F.R.-ul a anulat trenul de la ora 24 -cu care 
se ducea acasă („la copii şi la nevastă” – vorba cântecului). Lucrează, ca muncitor necalificat la o firmă din Braşov şi numai în schimbul 
„2”, adică de la ora 15  la ora 23 . Acum, uite, e nevoit să stea „de veghe” în gară, să aştepte până la 6 . Şi asta i se întâmplă zi de zi. 
 O, Doamne, ce chinuită mai este lumea! Aflu că-i tare harnic, are gospodărie, că oamenii se împacă bine la ei în comună, indife-
rent de etnie, numai să fie muncitori şi cinstiţi. La serviciu patronul îl solicită mai mult pe el fiindcă-i supus şi ţine la slujbă: „Martine, 
mătură!”, „Martine, cară aia sau ailaltă!, „Urcă-te acolo!”, „Martine, spală, curăţă, drege, du-te colo sau dincolo! ... Şi el, Martin de la 
Apaţa, e ascultător, docil pentru a-şi menţine serviciul. Are copii şi gospodărie de întreţinut. „Îmi place munca. Mâine la prânz iar vin 
cu trenu’ de „14” la oraş ...”  „ – Şi mâine noaptea iar te chinui aici!” Il completez eu dar n-am cum să-l ajut. La despărţire, ne strângem 
amical mâinile. Martin se bucură sincer că m-a cunoscut iar eu, îndepărtându-mă, încerc acelaşi sentiment, constatând totodată că nu 
m-am schimbat. Cu 24 de ore în urmă mă îmbrăţişam şi-i strângeam mâna academicianului Alexandru Surdu, somitate a ştiinţei şi culturii 
româneşti de astăzi, iar acum, aproape de ora „5” dimineaţa, l-am cunoscut pe Martin cel Bun (la toate) strângându-i şi lui mâna spre 
preţuire dar şi spre durere în acelaşi timp.
 Mă îndrept în sfârşit, spre staţia autobuzului „35” (7x5) care mă va duce până la supermarketul „Carrefour” de unde voi lua 
cursa locală de Săcele. Doi ceferişti discută în spatele meu: „ – Auzi, măi frate, zice c-or să dea de la secţia noastră vreo 200 de oameni 
pentru început!” – „Ăsta-i mărţişoru’ lui Berceanu, mă!”. „Stai-ar în gât. N-ar mai ...” N-am mai aflat finalul replicii, deoarece mi-a sosit 
maşina „35” (5x7) şi n-am mai avut fericirea să aflu şi alte mărţişoare de-ale C.F.R.-ului.
 Păcat că s-a ajuns până aici.

Prof. Liviu Dârjan 

APELE MINERALE DIN SĂCELE

opil fiind, prin anii 70, îi auzeam de multe ori pe prietenii mei din Turcheş sau 
Baciu, pomenind de “Apa de Pucioasă”, o denumire care în mintea mea hrănită 
din plin cu romanele lui Jules Verne, avea o rezonanţă deosebită. Aşa că am 

ţinut morţiş să ajung acolo şi într-o mică expediţie, pe la zece ani, trecând prin Poiana 
Angelescu pe “maţ” în sus, apoi prin Curmătură şi pe sub vârful Brădeţului, am ajuns, 
încercând să mă feresc cât mai bine de turmele de oi cu câinii lor fioroşi, la locul mult 
râvnit. Ceea ce am văzut a fost peste aşteptări, pentru că izvorul cu apa mirosind a sulf, 
ferecat de niste pereţi destul de interesanţi de stâncă, arăta formidabil pentru copilul care 
eram eu atunci.
 Mai târziu am început să privesc lucrurile cu ochiul turistului care crede că 
identifică un punct de atracţie deosebit de important. Fără să am cunoştinţe de speci-
alitate, am început să caut informaţii şi astfel am aflat că acest izvor nu este singurul, 
mai existând unul pe Valea Cernatului şi un altul, de altfel cel mai mare, pe un afluent al 

Văii Gârcinului. Mai mult de atât, citind 
vechile scrieri despre Săcele, am aflat că 
săcelenii cunoşteau bine aceste izvoare 
şi foloseau apa lor în tratamentul diferi-
telor boli. Toate aceste izvoare sunt dis-
puse la poalele vârfului Brădetul, loc ce 
ascunde un filon de sulf folosit pe vremuri 
de săceleni pentru albirea lânii. De alfel, 
într-un Ghid Turistic al Masivului Pia-
tra Mare, apărut între cele două războaie, 
se pomeneşte de existenţa unei mine de sulf pe unul din afluenţii Văii Gârcinului, care 
probabil s-a surpat în timp. Întrebarea firească pe care mi-am pus-o atunci a fost: Cum de 
acest adevărat dar al naturii care asigură renumele multor locuri din ţară (Ex. Balvanyos, 
Călimăneşti etc.) la noi în Săcele există într-un anonimat total, el nefiind exploatat de 
săceleni nici din punct de vedere turistic, nici medical. ?
 Fiind la vremea respectivă preşedintele Asociaţiei Turismului Săcelean Babarunca 
am pornit un proiect prin care am încercat să atragem atenţia asupra acestor izvoare atât 
autorităţilor locale cât şi turiştilor. Prin munca voluntară a membrilor asociaţiei s-a remar-
cat traseul care, plecând din Turcheş pe Valea Morii ajungea la “Apa de Pucioasă” (unde 
am instalat şi un indicator) şi ieşea în Valea Gârcinului. S-au amenajat provizoriu  izvoa-

C
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rele, iar în 1996 am prezentat Consiliului Local din Săcele un material prin care semnalam existenţa acestor izvoare, faptul că ele ar 
trebui reamenajate, introduse într-un circuit turistic şi cercetate din punct de vedere al compoziţiei şi calităţii curative a apei. Răspunsul 
a fost total dezamăgitor, practic ni s-a spus clar că este o problemă care nu interesează Primăria şi că dacă vrem să facem ceva, să facem 
pe munca şi banii noştri. Ni s-a părut foarte trist că nişte oameni care sunt aleşi să acţioneze în folosul comunităţii, care ar fi trebuit să 
sprijine asfel de inişiative, au o asfel de opinie, dar era de aşteptat pentru că practic, cel puţin în acea perioadă, nici un proiect prezentat 
de noi pe teme turistice sau sportive nu a avut aviz favorabil. Mai mult de atât, în timp, datorită unor exploatări forestiere, izvorul din 
Valea Gârcinului a fost colmatat, astăzi fiind practic dispărut.
 Aflu astăzi că există preocupări pentru punerea în valoare a potenţialului turistic al Săcelelui şi mă întreb dacă nu s-ar putea 
acorda importanţă acestor obiective. Alături de izvoarele sulfuroase din Vf. Brădet mai există izvoare cu bogat conţinut de fier în zona de-
versorului de la barajul Tărlung şi izvoare sărate în Babarunca. Cred că executarea unui studiu specializat, amenajarea lor şi introducerea 
în circuitul turistic ar fi binevenite pentru că ar contribui la dezvoltarea interesului turistic şi mai ales, s-ar putea constitui în adevărate 
obiective turistice. Astfel Săcelele ar avea şansa să devină interesant din încă un punct de vedere.

Iuliu Dopovecz 
Preşedinte Asociaţia Turismului Săcelean
Babarunca - Săcele

AM PRIMIT LA REDACŢIE

n ultimii ani avem parte de o revoluţie tehnologică. Din ce în ce mai mulţi oameni sunt conectaţi la internet. Ziarele se citesc pe 
internet, posturile radio-tv se urmăresc pe internet. Mai nou şi cărţile sunt disponibile în format electronic. Cultura a ajuns şi ea în 
format electronic, într-o oarecare măsura. Vorba regretatului George Pruteanu” Dacă în anii 90 cultura pe internet era undeva pe 

la ora 8 acum este undeva pe la nivelul prânzului” și o altă vorba de-a sa “Eu nu mai stau să caut în bibliotecă un citat. Intru pe Google 
şi moş Google îmi arată exact rezultatul.” 
 Eu nu susţin că pe internet nu se găsesc şi prostii, ba din contră. Noi nu trebuie să generalizăm spunând că internetul nu este bun.
Mocanii săceleni au fost oameni culţi şi deschişi la noutăţi. Este cunoscut faptul că  fiii de mocani îşi continuau studiile la universităţile 
din Viena, Paris etc, etc.
 Propun ca şi revista “Plaiuri Săcelene” să pătrundă pe internet prin intermediul unui blog. Blogul este asemănător cu pagina web 
dar este gratuit. Închei cu speranţa că umilul meu articol va fi citit de către cineva din conducera revistei.
 

Cu stimă,
Paul Szasz Sebes,
un tânăr săcelean
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NASC ŞI LA SĂCELE OAMENI…

“Când pleci să te-nsoţească
Paza bună,
Nu şovăi, nu te-ntrista,
Purcede drept 
Şi biruie-n furtună !“

( Tudor Arghezi)

trecut şi pentru noi, a doua promoţie a Liceului Teoretic “George Moroianu”, o jumătate de secol de când ne-am luat zborul de 
pe pragul fostei Şcoli Medii nr. 1 din oraşul Săcele pentru a da bătălia cu “vânturile şi valurile vieţii“.
 Eram 28 de absolvenţi, în mare majoritate săceleni sau având alte afinităţi cu oraşul acesta prin voia sorţii. Ne-am 
răspândit în aproape toată ţara, unii chiar în străinătate, şi am dus mereu cu noi în suflet nostalgia anilor de liceu, recunoştinţa 

pentru dascălii noştri, care ne-au dat pe lângă învăţătură de carte şi învăţătură sufletească ce ne vor însoţi toată viaţa.
 Şi, după cum spune Mihail Sadoveanu, dascălii noştri ne-au dat această învăţătură nu pentru că trebuia, nu pentru că li se plătea, 
ci pentru că aveau un prisos de bunătate în suflet, pe care ni l-au împărtăşit şi nouă.
 Şcoala în care ne revedem astăzi, după patruzeci de ani de la ultima întâlnire, nu e una oarecare, ci are vechi şi puternice tradiţii, 
avându-şi începuturile încă din secolul al XVII-lea. Pe băncile ei au învăţat an de  an zeci de fii şi fiice ale mocaanilor săceleni, unii 
ajungând maari personalităţi ale vieţii culturale a neamului românesc, cum ar fi prof. Victor Jinga, prof. Gheorghe Dragoş, prof. Ioan 
Tocitu. 
 După Marea Unire, vechea şcoală din cele Şapte Sate îşi schimbă denumirea şi statutul sub numele de Şcoala Primară de Stat – 
Satulung, iar din 1948, odată cu reforma învăţământului, devine Şcoala Elementară cu secţiile română şi maghiară.
 Din anul şcolar 1955-1956, ia fiinţă Şcoala Medie Mixtă nr. 1, liceu de cultură generală cu clasele I – XI, cu secţiile română şi 
maghiară, prima unitate cu prestigiu din zona Săcele. Până în 1969, liceul a funcţionat în actualul sediu al Clubului Elevilor, iar din 1969 
s-a mutat într-o clădire nouă cu trei niveluri, 16 săli de clasă, laboratoare, bibliotecă. În anul 1978, liceul teoretic se desfiinţează, în urma 
reorganizării sistemului de învăţământ prin reducerea drastică a liceelor teoretice şi orientarea spre profile industriale. Instituţia va deveni 
Şcoala Generală nr. 7, filială a UCECOM, cu profilele mecanic, prelucrarea lemnului, construcţii şi electrotehnică.

A
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 După evenimentele din decembrie 1989, un grup de profesori inimoşi ai şcolii şi foşti absolvenţi au făcut demersuri pentru 
reînfiinţarae liceului de odinioară. Din 1990 fostul liceu teoretic, reînfiinţat, primeşte numele ilustrului cărturar şi diplomat George Mo-
roianu ( 1870-1945), fost rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, supranumit de istoricul englez Seton 
Watson “un apostol al unităţii tuturor românilor“. 
 De-a lungul celor peste 50 de ani de existenţă, de pe băncile acestei şcoli au plecat oameni cu o solidă pregătire, devenind 
ingineri, economişti, medici, actori, profesori, tehnicieni. La pregătirea lor pentru şcoală şi viaţă au contribuit dascăli de înaltă ţinută 
profesională, adevărate modele de conduită, rămaşi de neuitat în amintirea învăţăceilor, precum: Alexandrina Elekes, Ana Şerbu, Gabri-
ela şi Rareş Marinescu, Ioan Taraş, Ştefania Platoş, Atanasie Papacostea, Aneta Popeea, Boris Sorescu, Maria Burghelea, Mihai Mircea 
ş.a.
 Astăzi, la 51 de ani de când absolvenţii celei de-a doua promoţii au părăsit băncile şcolii, ne bucurăm de revedere, de faptul că 
n-am uitat şi că nu i-am uitat pe cei care ne-au dat “lumină din lumină“, ne-au dat aripi spre înalt şi spre viitor. Le mulţumim pe această 
cale pentru exemplul pe care ni l-au oferit, rămas mereu aprins în sufletele noastre. Ne revin în minte cuvintele dirigintelui nostru, prof. 
Boris Sorescu, care ne spunea: “Eu am să scot din voi băieţi de mătase naturală“. Ceea ce am devenit astăzi confirmă spusele dascălului 
nostru prin faptul că aproape 80% din foştii elevi au urmat studii superioare, iar restul şcoli postliceale.
 Le mulţumim pentru ceea ce am devenit, pentru ceea ce am realizat, pentru ceea ce am visat şi am sperat, bazându-ne numai pe 
ceea ce ne-au învăţat dascălii noştri, fără ca părinţii să facă apel la “alte mijloace” pentru a ne permite accesul la studii superioare.
 Le mulţumim pentru că ne-au învăţat că se confirmă spusele cronicarului Miron Costin, nu pentru o zi, nu pentru un an, ci pentru 
toată viaţa: “Nu este alta mai dulce şi mai de folos la viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor“. 
 Cei care ne întâlnim să ne angajăm că vom ţine mereu legătura unii cu alţii, indiferent unde vom fi, unde ne vor purta “vânturile, 
valurile”, iar pentru cei care au trecut în nefiinţă, un pios omagiu de recunoştinţă şi de aducere aminte. Iată pentru cei de azi şi cei de 
mâine, numele profesorilor şi absolvenţilor de acum o jumătate de secol: 

 Profesori : diriginte + Boris Sorescu

   Gabriela Marinescu
   Rareş Marinescu
+ Ioan Taraş
+ Guja Iulian   
+ Ştefania Platoş
+ Atanasie Papacostea 

+ Aneta Popeea
+ Ana Şerbu
+ Nicolae Gheorghe
+ Ioan Tocitu
   Ştefan Benedek 
   Ioan Olah

 Elevi:            

+ Balaban Horia
   Bela Marcel
   Bela Rodica
   Bocârnea Gheorghe
   Bocârnea Romulus
+ Brătescu Emil
   Brânzea Teodora
   Bulancea Emilia
   Cahniţă Maria
   Constantinescu Virginia
+ Danciu Ana
   Diaconu Marilena
   Dumitrache Ana
   Fejer Virgil

   Gobbel Hilda
   Guldner Cornelia
   Lupu Florica
   Nenciu Margareta
+ Olaru Gabriela
+ Peteu Petre
   Popa Mihai
   Popescu Rodica D.
   Reit Ilarie 
   Stoica Cornel
   Şandru Elena
   Taraş Ioan
   Tunaru Ioan
   Zaharescu Mihai 

 Tuturor celor prezenţi la întâlnirea de început de cireşar le dorim din inimă sănătate, fericire, putere de a spera la ce e mai 
presus şi mai frumos!
 Să ne revedem cu bine!
 La mulţi ani!

Colectivul clasei a XI- a
( Promoţia 1959-1960)- Liceul „George Moroianu”
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ANIVERSARE LA BUSTUL LUI MIHAI EMINESCU

nul acesta, la 15 ianuarie, s-au împlinit 160 de ani de la naşterea marelui nostru 
poet şi publicist, ocazie cu care săcelenii au ţinut să-i omagieze memoria printr-o 
frumoasă manifestare culturală.

 La bustul Poetului din cartierul Electroprecizia şi-au dat întâlnire oameni de cultură 
săceleni, cadre didactice şi elevi, reprezentanţi ai asociaţiilor culturale din oraş, reprezentanţi 
ai administraţiei publice locale, numeroşi săceleni care au dorit să cinstească memoria celui 
aniversat.
 Au fost depuse coroane şi jerbe de flori din partea Primăriei şi asociaţiilor cultura-
le ASTRA- despărţământul Fraţii Popeea şi Izvorul. În continuare, au vorbit despre opera 
şi viaţa lui Mihai Eminescu domnul avocat George Echim, domhul profesor Liviu Dârjan, 
președintele ASTRA săceleană, doamna profesor Emilia Stoian, iar un grup de copii de la 
Şcoala generală nr. 4 şi de la Liceul George Moroianu au prezentat un frumos grupaj de ver-
suri din opera marelui poet.
 A fost o manifestare reuşită care ne-a dovedit că aici, la Săcele, amintirea Luceafărului 
poeziei noastre continuă să ardă mereu vie, chiar în aceste timpuri vitrege pentru cultură, când 
altele sunt, din păcate, modelele şi aspiraâiile tinerei generaţii. Se cade să ne amintim de 
Eminescu măcar de ziua lui. Să citim o poezie de-a lui ca să ne dăm seama că este într-adevăr 
un geniu şi de faptul că detractorii lui n-au dorit decât să-şi lustruiască puţin propriul nume 
aruncând cu noroi în marele poet. Sau să citim un articol de-al lui Mihai Eminescu, să desco-
perim starea naţiunii române de atunci, aşa cum o vedea Eminescu-publicistul. 
 Până în prezent (anul 2010), bustul Poetului din parcul Electroprecizia este unicul monument din judeţul Braşov închinat 

memoriei Luceafărului poeziei româneşti. Bustul a fost ridicat la iniţiativa 
despărţământului ASTRA săcelean şi cu sprijinul conducerii Primăriei de atunci.
Operă a sculptorului bucureştean DUMITRU PASSIMA lucrarea a costat în jur de 
110 milioane lei vechi. Inaugurarea şi sfinţirea bustului lui MIHAI EMINESCU 
s-au făcut pe data de 13 iunie 2003, într-o zi toridă de vară în prezenţa artistului 
Dumitru Passima şi a unei delegaţii de la Iaşi, participantă la cea de a 9-a ediţie 
a „Deniilor Eminesciene”, a unei delegaţii din Basarabia, a unui numeros public 
săcelean şi a autorităţilor locale şi judeţene. Bustul lui EMINESCU este amplasat 
la intrarea în Parcul „Electropercizia” - Satulung iar privirea Poetului Naţional e 
îndreptată spre Occident (Ex occidente lux...). La 15 ianuarie şi 15 iunie (în fiec-
are an) comnunitatea săceleană, la îndemnul ASTREI „Fraţii Popeea” şi asociaţiei 
Izvorul, omagiază simbolul marelui EMINESCU prin depuneri de coroane şi jer-
be de flori, cuvântări, programe artistice etc. 

Prof. Ec.  Miklos Levente

        OMAGIEREA LUI GEORGE MOROIANU

âmbătă, 6 februarie, s-au împlinit 65 de ani de la trecerea la cele veșnice a 
ilustrului profesor universitar, om politic şi scriitor săcelean, George Mo-
roianu. Cu acest prilej, conducerea liceului care îi poartă numele a organizat 

o manifestare de comemorare la mormântul lui George Moroianu, care se află în 
cimitirul de lângă biserica “Sfânta Adormire” din Satulung. La manifestare au fost 
prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, consilieri locali, reprezentanţi 
ai asociaţiilor culturale săcelene, cadre didactice, precum şi săceleni care au ţinut să 
rememoreze aspecte din opera şi activitatea celui omagiat.
 La mormântul lui George Moroianu au fost depuse coroane de flori din 
partea Primăriei Săcele, a liceului George Moroianu, a asociaţiei ASTRA din Săcele, 
a asociaţiei culturale “Izvorul”.
 Părinţii parohi de la biserica “Sfânta Adormire” au oficiat un parastas de 
pomenire, pentru ca, în continuare, să ia cuvântul domnul Radu Florea Nistor, prima-
rul Săcelelui, domnul profesor Nicolae Ursu, directorul şcolii generale din Baciu şi 
domnul profesor Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului ASTRA din Săcele.
 George Moroianu a fost, mai înainte de toate, un înfocat luptător pentru afirmarea identităţii naţionale româneşti, pentru 
recunoaşterea  drepturilor naturale ale românilor de către toate cancelariile europene. Încă din perioada studenţiei la Anvers, înfiinţează 
o secţie a Ligii Culturale Româneşti aici, iar apoi, devine preşedintele Ligii din Paris. În această calitate, ca şi în cea de consul al României 
în Anglia, George Moroianu se consideră mobilizat în slujba idealului naţional al românilor şi reuşeşte să atragă de partea sa gazete şi
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jurnalişti renumiţi ai timpului. Activitatea sa pusă în slujba neamului continuă întreaga 
viaţă, atât prin activitatea în cadrul delegaţiei româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris, 
cât şi, mai târziu, în cadrul diplomaţiei româneşti. 
 A fost, totodată, un întemeietor de şcoală românească la Cluj, fiind unul dintre cei 
mai apreciaţi rectori ai Academiei Comerciale de aici, înscriindu-şi numele în cartea de aur 
a acestui aşezământ academic, alături de alţi doi iluştri săceleni, discipolii săi – profesorii 
Victor Jinga şi Gheorghe Dragoş.
 George Moroianu a ştiut să descifreze, ca nimeni altul, sufletul săcelenilor săi, 
obiceiurile şi tradiţiile mocanilor, pe care le-a adunat ca într-un potir aurit pentru a-l dărui 
lumii sub forma unui admirabil volum, intitulat “Chipuri din Săcele”, lucrare reprezentativă 
pentru oricine vrea să se acomodeze cu valorile acestor plaiuri.
 Iată de ce, George Moroianu merită întreaga noastră admiraţie şi preţuire, iar 
manifestarea organizată de liceul al cărui patron este se constituie într-un adevărat act cul-
tural. Trebuie subliniată aici şi strădania domnului profesor Gheorghe Munteanu, directorul 
liceului săcelean, care, în aceste vremuri în care oamenii sunt parcă mai grăbiţi şi mai 
puţin tentaţi să participe la asemenea manifestări, a reuşit să reunească reprezentanţi ai 
administraţiei locale, ai şcolilor şi asociaţiilor culturale pentru a aduce un pios omagiu unui 
reprezentant de excepţie al comunităţii noastre.

Horia Bârsan

 ă prezentăm în continuare câteva dintre cele mai importante hotărâri adoptate de Consiliul Local în primele 3 luni ale acestui   
 an: 
- Aprobarea exerciţiului financiar , a realizării investiţiilor şi a repartiţiei profitului pe 2009 la Regia Pădurilor Săcele.
- Aprobarea demarării proiectului “Turismul săcelean-potenţial de dezvoltare regională “.
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui bloc de locuinţe sociale în cartierul Ştefan cel Mare, având 
ca sursă de finanţare bugetul de stat şi bugetul local.
- Aprobarea raportului de evaluare a cabinetelor medicale din Dispensarul nr. 2 şi Policlinică, precum şi vânzarea acestora şi 
preţurile de vânzare.
- Aprobarea “Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie în municipiul 
Săcele”.
- Aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Renovare, mansardare şi amenajare 
Centru Social Clubul Elevilor“.
- Aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea municipiului Săcele ca staţiune turistică.
- Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru reabilitarea şi modernizarea structurii stradale a municipiului Săcele, 
în care sunt prevăzute 14 străzi laterale.
- Aprobarea, în condiţiile legii, a bugetului local pe 2010.
- Aprobarea decontării, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea 
profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă.
- Aprobarea menţinerii Spitalului Municipal Săcele în domeniul public al municipiului Săcele şi în administrarea Consiliului 
Local Săcele.
- Aprobarea înfrăţirii, în condiţiile legii, cu oraşul Haidari din Grecia.
- Aprobarea organigramei, a statului de funcţiuni şi a numărului de personal al RAGCPS Săcele.
- Aprobarea dării în administrarea Regiei Locale a Pădurilor a drumurilor de exploatare DE 433/1 şi DE 902/3/7.

Horia Bârsan

emnalăm faptul că numărul trecut al revistei “Plaiuri Săcelene” a fost prezentat în cadrul unei interesante emisiuni a postului 
TV România de Mâine, post cu acoperire naţională.
 Prin amabilitatea domnului Ion Puiu Stoicescu, moderatorul emisiunii “Dor de Acasă”, telespectatori din întreaga 

ţară au putut afla, la o oră de mare audienţă, că, aici la Săcele, ne străduim să edităm o revistă a comunităţii noastre, pentru şi despre 
comunitatea noastră, în care promovăm tradiţiile şi bogata moştenire culturala a mocanilor săceleni. 
 Mulţumim postului România de Mâine pentru prezentarea revistei noastre şi dorim să-i felicităm pe realizatorii emisiunii “Dor 
de Acasă” pentru modul profesionist în care tratează problemele cu adevărat importante pentru români, fie că este vorba despre cele 
istorice, culturale sau sociale, beneficiind de intervenţiile de înaltă clasă ale distinşilor invitaţi, dintre care se remarcă istoricul Mircea 
Dogaru şi jurnalistul Valeriu Pricină, intervenţii inspirat completate de valoroase piese ale tezaurului nostru folcloric.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

DE LA CONSILIUL LOCAL SĂCELE
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sigurările sunt un domeniu vast, cu implicaţii majore 
atât la nivelul individului cât şi al companiilor. Acest 
articol încearcă să transmită informaţiile minimale de 

care are nevoie un potenţial asigurat în momentul în care doreşte 
să încheie un contract de asigurare. Sper să pot transmite esenţa 
acestui abecedar,  iar  articolul pur tehnic să-şi găsească locul în 
conţinutul de suflet al acestei reviste.
 Asigurarea reprezintă modalitatea de protecţie contra 
riscurilor (evenimente asigurate) prin trecerea acestora, contra 
cost, asupra unei personae juridice specializate, denumită asigura-
tor, la nivelul căreia se formeaza fondurile necesare indemnizării 
pagubelor sau prejudiciilor suferite de către persoanele asigurate, 
denumite asiguraţi, în urma producerii evenimentului asigurat.
 Autoritatea administrativă autonomă de specialitate din 
România în domeniul asigurărilor este CSA - Comisia de Su-
praveghere a Asigurarilor, al cărei scop principal este apărarea 
drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii activităţii de 
asigurare. Misiunea CSA este de a pune în aplicare legislaţia din 
domeniul asigurărilor, de a proteja, în temeiul legii, consumato-
rii de produse de asigurare. Este autoritatea căreia, în calitate de 
asigurat, vă puteţi adresa în cazul în care vă consideraţi prejudi-
ciat în relaţia cu asiguratorii.
 Date de contact: Str Amiral Constantin Bălescu nr 18, 
sect 1 Bucureşti
 La nivel naţional , sub control CSA, sunt constituite fon-
duri pentru protecţia asiguraţilor. 
 Fondul de Garantare este destinat protejării asiguraţilor, 
beneficiarilor asigurării, precum şi terţelor persoane păgubite, in 
cazul în care societatea asiguratoare se află in stare de insolvabili-
tate.
 Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, este un  orga-
nism de plată ce garantează în condiţiile legii despăgubirea per-
soanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente de auto-
vehicole neasigurate sau neidentificate.
 În continuare voi prezenta anumite caracteristici ale ce-
lor mai uzuale contracte de asigurare.
 
 ASIGURAREA CASCO
  Este o asigurare facultativă, destinată  acoperirii 
daunelor produse autovehiculelor sau vehiculelor tractate supuse 
înmatriculării. La incheierea unei astfel de asigurări trebuie să 
urmăriţi: riscurile asigurate, excluderile, acoperirea teritorială, 
suma asigurată, nivelul fransizei şi prima de asigurare. Fransiza 
reprezintă valoarea din daună pe care asiguratul o suporta la pro-
ducerea riscului asigurat. Aceasta poate fi valoare absolută (mi-
nim 100 EUR, la prima daună),  procent din daună (min 10%) sau 
procent din suma asigurată (min 2%).
Toate aceste aspecte  sunt stabilite de către fiecare asigurator în 
parte şi pot fi negociate în anumite condiţii.
 Nu trebuie neglijate nici aspectele legate de recuperarea 
daunelor, mod de plată, unităţi service agreate de asigurator.
 Conform Ordinului nr 12/2008 emis de CSA,  acciden-
tele de circulaţie în care a fost implicat numai autovehiculul pro-
priu nu mai trebuie declarat la poliţie.
 
 ASIGURAREA RCA
 Este asigurarea obligatorie de răspundere civilă faţă de 
terţi, pentru toţi deţinătorii de autovehicule înmatriculate sau în-
registrate in România şi este cea mai cunoscută formă de asigu-
rare.
 Limitele maxime de despăgubire  pentru anul 2010 sunt 
500.000 EUR pentru pagube materiale şi 2.500.000 EUR pentru 

vătămari corporale şi decese. Cuantumul primelor de asigurare 
este stabilit de fiecare asigurator în parte, funcţie de un pachet 
de criterii proprii care ţine cont de caracteristicile autovehiculului 
asigurat, de domeniul de utilizare, de deţinător etc. Începând cu 
anul 2010 s-a introdus sistemul bonus-malus, care influenţează 
valoarea primei de asigurare, în sensul diminuării acesteia pen-
tru un an  fără daune şi majorării primei pentru cei ce au produs 
daune.
 
 ASIGURARI DE CLĂDIRI ŞI CONŢINUT
 Această categorie de asigurări se referă la asigurarea 
locuinţelor, anexelor, bunurilor deţinute şi alte asigurări suplimen-
tare (răspundere locativă, distrugeri documente, carduri, asigurări 
membrii familiei) în cazul persoanelor fizice şi la asigurarea 
clădirilor cu altă destinaâie decât cea de locuit şi a conţinutului 
acestora, pentru personae juridice.
 Aspectele care trebuie urmărite sunt: riscurile acoperite, 
excluderi, suma asigurată, valoarea fransizei, prima de asigurare.

 Altă grupă de asigurări sunt cele de răspundere civilă 
generală, care acoperă orice răspundere rezultată prin prejudi-
cierea unor terţe persoane,  altele  decât cele acoperite prin RCA. 
În această categorie intră asigurările de răspundere profesională, 
răspunderea societăților specializate, răspunderea civilă legală, 
etc.
  
 ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
 Scopul asigurărilor de viaţă este protecţia şi economisirea, 
în favoarea deţinătorului de poliță sau/şi a beneficiarilor acesteia 
(urmaşi sau persoane desemnate).
 Se adresează categoriilor de persoane care conştientizează 
faptul că apariţia unui risc asigurat poate crea un disconfort fi-
nanciar lui însusi cât şi familiei, situaţie care poate fi evitată prin 
preluarea acestor riscuri de către asigurator.
 Contractul în cazul asigurărilor de viaţă se încheie pe o 
perioadă mai lungă decât  asigurările non-viaţă, care în general 
sunt anuale. Primele de asigurare sunt influenţate de riscurile aco-
perite, de sexul, vârsta, ocupaţia şi starea de sănătate a persoanei 
asigurate şi, nu în ultimul rând, de posibilitatea sa de plată şi ne-
voia sa de asigurare.
 Riscurile acoperite de asigurările de viaţă: protecţie în 
caz de deces, invaliditate permanentă, interventii chirurgicale, 
spitalizare, boli grave. Acestea pot avea şi componentă de econo-
misire. În contextul actual s-au născut noi produse de asigurare, 
de exemplu poliţe care combină protecţia copilului cu economi-
sirea, asigurări private de sănătate (care vin să completeze sitemul 
asigurărilor de stat). 
 Asigurările de viaţă reprezintă un capitol aparte în pei-
sajul asiguratorilor, deoarece aceştia trebuie să înveţe să “vândă “ 
aceste produse, spre deosebire de cele tip RCA  sau CASCO, care 
se “cumpără”.
 Având în vedere dezvoltarea nevoii de asigurare cât şi 
bugetul tot mai mare pe care familia trebuie să-l aloce acestui 
segment (în societăţile “ aşezate” reprezintă 10%-15% ) recoman-
darea este să vă adresaţi unui consultant în asigurări.
 Acesta, în baza unui Contract de Reprezentare, are îm-
puternicirea de a negocia în numele dumneavoastră contractul de 
asigurare.
 Adresaţi-vă celui mai apropiat şi competent broker de 
asigurare pentru a plia nevoia de asigurare pe un contract.

Ioan Bîja

DESPRE ASIGURĂRI, ASIGURATORI ŞI ASIGURAŢI

A
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upă cum bine ştiţi, în fiecare an liceul nostru, Grup Şcolar Victor Jinga 
Săcele, organizează plasamente de formare profesională în Spania, 
Portugalia, Malta, Franţa sau Norvegia pentru ca elevii şi profesorii 

şcolii să poată să se perfecţioneze în domeniul lor de activitate.
 Anul acesta, 9 eleve, printre care m-am numărat şi eu (Acsinte Vio-
leta, Gîndac Ana Bianca, Gândac Vasilica, Marin Georgiana, Mihai Alexandra, 
Oltean Mădălina, Sava Violeta şi Varga Maria) am participat la programul de 
pregătire profesională Leonardo Da Vinci intitulat „Instrumente ale comerţului 
internaţional”. Acest proiect a fost aprobat de Agenţia Naţională pentru Pro-
grame Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu numărul 
LLP-LdV/IVT/2009/RO/051. Perioada plasamentului  a fost de 3 săptămâni, din 
data de 22.02.2010 până în data de 14.03.2010.
 Practica s-a desfăşurat zilnic la IES Ribeira Do Louro un institut de 
formare profesională în mai multe domenii printre care şi comerţul internaţional. 
Este o şcoală mare, foarte bine dotată, unde învaţă elevi din zona de sud a re-
giunii Galicia. Pregătirea a avut loc în limba spaniolă dar uneori şi în engleză, 
datorită specificului proiectului, dar nu ne-am confruntat cu nici un fel de pro-
bleme datorită pregătirii lingvistice de care am beneficiat înainte de plecarea 
noastră în plasament. Astfel am participat la 30 de ore de limba spaniolă unde 
am învăţat în primul rând termeni specifici comerţului. Practica profesională a 

constat în învăţarea şi aplicarea unor tehnici folosite în 
comerţul internaţional cum ar fi INCOTERMS – Inter-
national Commercial Terms.  De asemenea, am învăţat 
să facem un plan de negociere şi cum să completăm di-
verse documente specifice comerţului internaţional. 
       

 Proiectul a presupus şi vizitarea anumitor obiective turistice cum ar fi: 
oraşele Vigo, Tui si Santiago de Compostela. Vizitarea acestor orase şi a obiec-
tivelor culturale de aici (în special catedrala Santiago de Compostela unde se 
află mormântul Apostolului Iacob) a fost un lucru care şi-a lăsat amprenta asupra 
noastră şi suntem foarte bucuroase că am avut ocazia de a vedea aceste valori 
inestimabile. 
 În plan profesional, a fost o ocazie unică de a ne pregăti în domeniul 
nostru de activitate şi de a pune în practică tot ceea ce am învăţat. Am fost noro-
coase să fim înconjurate de persoane care ne-au făcut şederea foarte plăcută. În 
plan personal, a fost o experienţă de neuitat. Faptul că am putut pleca singure şi 
ne-am putut descurca reprezintă o experienţă de neuitat pe care ne-am dori foarte 
mult să o repetăm. În numele tuturor participantelor  pot spune că acest plasament 
ne-a schimbat viaţa foarte mult şi că suntem recunoscătoare pentru şansa primită.
 Nu putem uita să le mulţumim profesorilor liceului nostru care au făcut 
posibil acest proiect în şcoala noastră, dar şi profesorilor spanioli care ne-au în-
drumat şi ajutat pe toată durata plasamentului. Hasta luego!

Bianca-Elena Florescu
Cl. a XII-a A, Grup Şcolar “Victor Jinga”

COMERŢ INTERNAŢIONAL PE MELEAGURI SPANIOLE

D
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1 Alexandrescu Emil
2 Andrieşi Monica
3 Andronic Maria
4 Anton Alexandrina
5 Ardeleanu Alina
6 Banciu Neculai
7 Bandi Şeitan Maria
8 Barbu Mircea
9 Barbu Nicolae
10 Bârsan Horia
11 Bârsan Teodor
12 Bălan Eugen 
13 Bălan Nicolae
14 Beciu Ioan
15 Beleuţă Eugen
16 Benga Gheorghe Dănuţ
17 Bîja Ioan
18 Bobeş Constantin
19 Bobeş Gheorghe
20 Bobeş Haricleea
21 Bobeş Ioan
22 Bobeş Maria
23 Bobeş Ovidiu
24 Boca Gabriel
25 Bogeanu Alexandru
26 Bondrea Mihai
27 Bratosin Canu Raluca
28 Bratosin Maria
29 Bratosin Sanda
30 Braun Adrian
31 Brăinaş Mihai
32 Bucurenciu Alexandru
33 Bucurenciu Ana
34 Bulat Elena
35 Bulat Florentin
36 Bulea Horia
37 Butu Mihai
38 Califaru Gavril
39 Cazacu Dimitrie
40 Cenuşe Ioan
41 Cerbu Dorel
42 Chiţac Geta
43 Cimpoaie Gabriel
44 Cioroianu Aurelia
45 Ciulu Mircea
46 Ciupală Mariana
47 Clinciu Sorin
48 Codreanu Elena
49 Cojocneanu Olimpia
50 Colţ Radu
51 Comes Tiberiu
52 Comşa Eugen
53 Comşa Fulga Stelian
54 Cornea Ioan
55 Cosma Ioan
56 Costea Maria
57 Costea Melania
58 Coşerea Vasile
59 Cozma Corneliu
60 Crăciunescu Virgil
61 Daneş Dumitru

62 Diaconescu Adrian
63 Dinu Popa
64 Dîrjan Liviu
65 Dîrjan Ştefan
66 Dogaru Aurel
67 Dopovecz Iuliu
68 Dragomir Dănuţ
69 Drăgan Petre
70 Drăghici Valentin
71 Dumitrescu Sorin
72 Eftimie Ioan
73 Ene Tudoran Anca
74 Ene Gheorghe
75 Faust Remus
76 Filip Ştefan
77 Filipescu Dan
78 Filipescu Gheorghe
79 Filipescu Octavian
80 Flangea Roxana
81 Florea Cristina Ioana
82 Florea Rodica
83 Florescu Gheorghe
84 Fodor Levente
85 Frăţilă Ovidiu
86 Găitan Ovidiu
87 Georgescu Ioan
88 Ghia Petre
89 Ghia Moldovan Roxana
90 Ghişoiu Dorin
91 Ghiuţă Benone
92 Gîdea Aurel
93 Gîrceag Viorel
94 Gologan Dan
95 Grozea Gheorghe
96 Guiu Ştefan
97 Homorozeanu Gheorghe
98 Husti Gheorghe
99 Imre Gabor
100 Ionescu Aurora
101 Ionescu Ghe. Nae
102 Ionescu Ghe. Petre
103 Ionescu P. Gheorghe
104 Iordache Dumitru
105 Ivan Adrian
106 Ivan Daniel
107 Ivan Gheorghe
108 Jerău Gheorghe
109 Jinga Gheorghe
110 Jinga Romulus
111 Jinga Victor
112 Jipa Virgil
113 Lăcătuş Mariana
114 Lăzărescu Elena
115 Lencuţa Cristina
116 Leu Aurel
117 Leşescu Mihai
118 Lipan Florin
119 Lukaci Mihai
120 Lungu Constantin
121 Lupu Florica
122 Lupu Nicolae

123 Manciulea Gelu
124 Manea Vasile
125 Matepiuc Daniela
126 Median Susana
127 Median Traian
128 Median Valeriu
129 Mihaiu Aura
130 Miklos Levente
131 Mircioiu Lucian
132 Mircioiu Sebastian
133 Mitrea Gheorghe
134 Mocanu Tarciziu
135 Modest Zamfir
136 Moldovan Ortensia
137 Moraru Adrian
138 Moraru Florin
139 Moroianu Cantor Emilia
140 Munteanu Cornel
141 Munteanu Dan
142 Munteanu Livia
143 Munteanu Gigi
144 Munteanu Nicolae
145 Munteanu Ştefan
146 Munteanu Vasile
147 Munteanu Virgil
148 Năpăruş Camelia
149 Neacşu Lucian
150 Nechifor Constantin
151 Nechifor Septimiu
152 Necula Stelian
153 Nedelcu Claudiu
154 Negotei Ioan
155 Niculescu Gheorghe
156 Ognean Dorel
157 Ognean Luca
158 Oncioiu Maria
159 Oprin Gabriel
160 Orez Ioan
161 Oşlobanu Dan
162 Ovesea Octavian
163 Pană Aurel
164 Parea Alexandru
165 Pasăre Adrian
166 Pascu Liviu
167 Păiş Ioan
168 Paraipan George
169 Pelin Matei Alina
170 Perciog Constantin
171 Perciog Gelu
172 Petrea Ştefan
173 Petruţiu Emil
174 Poaşcă Gheorghe
175 Pop Olga
176 Popa Virgil
177 Popescu Mihai
178 Primăvăruş Victor
179 Rîşnoveanu Marius
180 Rîşnoveanu Mihai
181 Rîşnoveanu Paul
182 Rîşnoveanu Ştefan
183 Rîşnoveanu Dan

184 Robu Adrian
185 Roşculeţ Abigail
186 Roşculeţ Claudiu
187 Roşculeţ Mirela
188 Sălăgean Lucian
189 Sârbu Corneliu
190 Simion Adriana
191 Sîrbu Adriana
192 Şortan Ana Maria
193 Spiru Gheorghe
194 Spîrchez Viorel
195 Stanciu Vasile
196 Stoia Gheorghe
197 Stoian Emilia
198 Stroe Emil
199 Stroe Liviu
200 Szasz Sebeşi Paul
201 Şerban Corneliu
202 Şerban Eugen
203 Şerban Valentin
204 Şerbănuţ Flavius
205 Şerbănuţ Ioan
206 Şerbu Adrian
207 Şerbu Andrei
208 Şerbu Iulian
209 Ştefănescu Dan
210 Ştefănescu Constantin
211 Taflan Elena
212 Taraş Ioan
213 Taraş Mircea
214 Taraş Octavian
215 Taraş Răzvan
216 Taraş Emil
217 Tagarici Laurenţiu
218 Teacă Mihai
219 Teşileanu B. Barbu
220 Teşileanu Costin
221 Tiucă Adriana
222 Tocitu Viorel
223 Tudose Aurel
224 Tuian Radu
225 Ursu Nicolae
226 Ursuţ Gabriel
227 Vamoş Aurelia
228 Vlad Adriana
229 Voicescu Nicoleta
230 Voinea Dumitru
231 Voineag Ioan
232 Vrabie Ioan
233 Vrabie Decebal
234 Zamfir Bogdan
235 Zamfir Dan
236 Zamfir Radu
237 Zangor Lucian
238 Zangor Nicolae
239 Zangor Traian
240 Zavarache Constantin
241 Zbarcea Maria

TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural-Sportive “IZVORUL” trim.I 2010
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SPRE ŞTIINŢĂ

Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau  la sediul asociaţiei din cadrul  Centrului de Documentare şi Informare al  Gr.Şc.„Victor Jinga”.
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