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“După ce o veţi citi, păstraţi revista în casa voastră. Oricând o veţi găsi, vă va face
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rimele menţiuni documentare referitoare la satele săcelene apar în secolul al XIV-lea. Cronologic, primul izvor istoric este 
documentul din 16 mai 1366, când, printr-un privilegiu, Ludovic I cel Mare, regele Ungariei, dăruieşte comitelui Stanislau şi 
urmaşilor săi “nişte posesiuni numite Satulung (Huzyufalu), Cernatu (Charnadfalua), Turcheş (Turchfalua) şi Slon (Zlanfalua), 

avute şi aşezate între două râuri, numite Timiş (Temes) şi Tărlung (Tortlont), în provincia Braşovului…”. Dar, iată în continuare reprodu-
cerea întregului document, după traducerea din cartea “Istoria bisericilor ortodoxe române din Săcele” de Ştefan Casapu:

 “Ludovic, din mila lui Dumnezeu, rege al Ungariei, credincioşilor săi din capitlul Alba Transilvaniei, mântuire şi milostivire.
 Aflaţi că noi am dat şi am hărăzit credinciosului nostru slujitor, comitelui Stanislau, şi lui Petru şi moştenitorilor săi de parte 
bărbătească sau femeiască, nişte moşii numite Satulung, Cernat, Turcheş şi Slon, avute şi aşezate între două râuri numite Timiş şi 
Tărlung, în provincia Braşovului, ce ţin de dreptul nostru de danie şi de atârnarea noastră, ca să le stăpânească pe veci, după cum cu-
prinsul daniei acestora se arată mai pe deplin şi mai lămurit în altă scrisoare deschisă a noastră, întocmită în privinţa aceasta.
 De aceea, punem în vedere şi poruncim cu tărie credinţei voastre să trimiteţi pe omul vostru de crezare, în faţa căruia omul nos-
tru, zis Ioan zis Tumpa de Aciliu, sau Ioan de Cisnădie, ori Henning de Ciucu sau, în lipsa acestora, Tyl de Prejmer, ducându-se la faţa 
locului pe moşiile sus-zise, numite Stulung, Cernat, Turcheş şi Slon, fiind de faţă toţi vecinii şi megieşii lor chemaţi acolo în mod legiuit, 
să dea acele moşii în stăpânirea amintitului comite Stanislau cu titlu de nouă danie a noastră şi adevărată nobleţe, cu toate pământurile, 
lucrate şi nelucrate, sau câmpurile, dealurile, munţii, pădurile, păşunile, cu râurile şi cursurile apelor, cu morile şi locurile de mori ce 
ţin din vechime de aceste [moşii] precum şi cu toate celelalte folosinţe, drepturi sau cele ce ţin de ele, oricum s-ar numi, aflătoare între 
marginile hotarelor lor sub adevăratele şi vechile lor semne de hotar şi după mersul acestora, precum şi cu vama obişnuită a se lua în 
acel loc, ca să le stăpânească pe veci dacă nu se va face împotrivire. Iar pe împotrivitori, dacă vor fi, să-i  cheme în faţă cu aşa zisul 
comite Stanislav, înaintea noastră la sorocul cuvenit, ca să dea seamă de temeiul împotrivirii lor. Şi după aceasta, să ne faceţi cunoscut 
în scris, întocmai desfăşurarea acestor dări în stăpânire sau numele împotrivitorilor şi al celor chemaţi, împreună cu sorocul potrivit.
 Dat în Cluj, în a treia zi a sărbătorii Înălţării Domnului, în anul acestuia o mie trei sute şaizeci şi şase”

 Deşi din cuprinsul documentului nu reiese că Satulung, Cernatu, Turcheş şi Baciu sunt aşezări, ele fiind numite “posesiuni”, 
conţinutul daniei ne îndreptăţeşte să fim siguri că este vorba despre sate bine întemeiate din moment ce ele posedau mori şi moşii, iar 
unul dintre ele chiar se numea Satulung. [B. Popovici]

 

 

   
   
   

 Despre numele satelor trebuie spus că opiniile privind originea lor au fost foarte numeroase. Relativ recent, istoricul Florin 
Salvan afirmă că Cernatu derivă din slavă cu semnificaţia “negru”. Asupra Satulungului nu au fost nici o clipa îndoieli că provine din 
“sat + lung”, deci ar fi format din termeni latini. S-a afirmat, de aceea, că forma maghiară “Hosszufalu”, identică în semnificaţie cu forma 
românească, a fost tradusă din limba română [Salvan-Costea]. 
 Despre Turcheş s-a afirmat că provine de la “turcul” [A.A. Mureşianu] sau de la “apa cu păstrăvi” [I. Podea]. Discuţii mai 
mari au fost cu forma Slon pentru Baciu. Este singura dată cănd apare în documente acest nume. Florin Salvan afirmă că “slon” este un 
cuvânt de origine bulgară şi înseamnă “streaşină, şatră, adăpost, loc de vamă”. I. Podea afirmă că Slon este numele vechi pentru Baciu şi 
înseamnă “loc de popas pentru drumeţi şi cărăuşi”, iar Orban Balazs crede că înseamnă “stână, ţarc pentru turme şi ciobani”. 
 Un alt aspect este cel care vizează identificarea noului posesor al satelor săcelene. Aurel A. Mureşianu concluzionează, prin 
deducţii logice, că ar fi fost român, Ioan Podea îl consideră un curtean al regelui Ungariei, care răpeşte românilor unele libertăţi. Într-o 
logică asemănătoare, Nicolae Iorga susţine, însă, că Stanislau ar fi fost un boier muntean aflat în conflict cu Vladislav Vlaicu, domnitorul 
Ţării Româneşti, şi împroprietărit de Ludovic I. Ulterior, pe baza unor asocieri onomastice, Pavel Binder vorbeşte despre “cneazul român 
Stanislau din Maramureş”, opinie care ar putea fi argumentată dacă ne gândim că există documente care atestă o stăpânire comună  a 
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Maramureşului, Bistriţei, Ţării Secuilor şi a Ţării Bârsei de către un nobil. Ştefan Casapu avansează ipoteza că Stanislau era un boier 
pribeag din Ţara Românească pe care Ludovic I l-a răsplătit cu danii şi posesiuni luate cu japca, în dorinţa de a-l folosi, alături de alţi 
refugiaţi din Sud şi de nobilii săi, pentru a forma un singur regat catolic, îndreptat împotriva “schismaticilor ortodocşi” şi păgânismului 
otoman.
 În ceea ce priveşte lipsa documentelor scrise despre românii din satele săcelene până în secolul XIV, lucru valabil pentru 
întreagă Ţara Bârsei, acest lucru  se datorează absenţei unei puteri centrale şi a unei cancelarii a românilor din zonă, în ale cărei docu-
mente să fie menţionaţi. Pe de altă parte, cucerirea militară a zonei a durat până în secolele XI-XIII, ea fiind urmată abia apoi de o cucerire 
instituţională, care a durat şi ea destul de mult, astfel încât apariţia documentară a unor sate nu coincide cu apariţia lor reală, care este 
mult mai veche. [Ştefan Casapu]
 Referitor la aspectul evaluării etnice a regiunii săcelene la momentul 1366, este greu de făcut consideraţii certe. Iată ce spun 
istoricii : Anton Horger susţine că ungurii au venit în Ţara Bârsei după saşi, dar inainte de 1366; Iosif Szeli, pe baza unor tradiţii locale, 
susţine, la 1763, că ceangăii ar fi fost colonizaţi în Săcele pe timpul clădirii cetăţii de piatră a Branului, deci în intervalul 1377-1380 ; 
A.A. Mureşianu susţine că în satele săcelene erau români deoarece “aşezarea ceangăilor pe locul românilor alungaţi din Săcele [docu-
ment 1456, n.r.] s-a întâmplat după anul 1366”; Ioan Podea afirmă,  în 1938, că prin acest document de la 1366 s-ar atesta deposedarea 
românilor de unele drepturi, aducându-se comiţi străini, precum şi unguri în Săcele; Florin Salvan consideră că în Ţara Bârsei se aflau 
doar români şi germani, populaţia maghiară venind aici în a doua jumătate a secolului XIV-XV. Bazându-se pe informaţiile din 1456, 
despre alungarea românilor din unele sate săcelene, Ştefan Casapu consideră că ”originea românească a Săcelelor este indiscutabilă”.
 Nici în documentul de la 1366, prin care sunt atestate satele săcelene, nu se vorbeşte despre vreo populaţie maghiară în Săcele. 
Rezultă însă că aici erau pământuri “ce ţin din vechime de acest sat“, cultivate din vechime de  români. [ B. Popovici]
 În fine, se impune  analizat ce date oferă documentul din mai 1366 despre aşezările săcelene. Se poate observa că satele au hotare 
delimitate cu “semne”. Acest lucru pare a indica o anume implicare în nişte relaţii juridice : nimeni nu-şi delimitează terenul decât atunci 
când există un motiv de a stabili precis proprietatea, adică atunci când se intră în nişte raporturi juridice. Mai departe, acest lucru indică 
o anumită vechime a aşezărilor. În concluzie, este suficient de sigur că aşezările amintite în acest document au fost întemeiate înainte de 
1366, anul primei lor menţiuni documentare. [B. Popovici]
 În document nu se precizează nicăieri nimic despre locuitori sau despre starea lor socială. S-ar putea deduce totuşi că ar fi vorba 
despre ţărani aserviţi. În fond, li se iau toate proprietăţile pe care le-ar fi putut avea şi de care ar fi putut dispune. În fine, s-ar putea recon-
stitui imaginea unei comunităţi care se ocupa cu agricultura şi cu creşterea animalelor, care aveau mori şi “alte folosinţe”.
 In concluzie, documentul de la 1366 aminteşte pentru prima dată despre existenţa unor aşezări în regiunea săceleana. Par a fi 
comunităţi cu o anumită dezvoltare economică. Din punct de vedere demografic, deşi datele nu sunt prea certe, se poate presupune că 
locuitorii erau etnici români şi, probabil, erau ţărani aserviţi.[B. Popovici]

Horia Bârsan
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SĂCELE – 645 ANI - PREZENT

2010, CU TOATE GREUTĂŢILE, 
A FOST UN AN DE REALIZĂRI PENTRU MUNICIPIUL SĂCELE

dministraţia locală a municipiului Săcele vine în faţa dumneavoastră cu realizări la capi-
tolul investiţii, în ciuda crizei economice pe care o traversează ţara noastră. Banii nu au 
fost mulţi, uneori fiind chiar insuficienţi mai ales că la preluarea mandatului s-a  moştenit 

şi datoria creditelor mai vechi, însă capacitatea de administrare de care a dat dovada administraţia 
săceleană a făcut ca investiţii demult planificate şi de importanţă majoră pentru urbe să fie realizate. 
 Cel mai important proiect realizat este ocolitoarea municipiului, care, după ani de zile în 
care a staţionat la stadiul de proiect, a putut fi realizată, rezolvând astfel problema traficului greu 
din localitate. Drumul ocolitor (primul tronson) a fost inaugurat în luna septembrie şi are o lun-
gime de 4,2 kilometri (porneşte din zona LeFruMarin şi face legătura cu drumul judeţean Săcele 
– Tărlungeni). Valoarea totală a investiţiei se ridică la 9.500.000 lei.
 Printre cele mai importante lucrări se numără reabilitarea reţelei de apă potabilă şi extin-
derea canalizării pe strada Nicolae Colceag. De asemenea, s-a realizat prelungirea reţelei de apă
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potabilă pe strada Armata Română şi în cartierul Ştefan cel 
Mare. Pe strada Bunloc s-a extins reţeaua de apă pluvială. O altă 
investiţie majoră a vut loc în zona Gârcin, constând în reabilitarea 
unui canal pluvial prin amenajarea unei rigole cu profile prefab-
ricate tip U şi cu tuburi şi executarea de cămine de rupere pentru 
zona de râpă şi nivelarea terenului. Datorită uzurii, conducta de 
apă de pe strada Ilie Minea, cca. 200 metri, a fost înlocuită. De 
asemenea, au mai fost înlocuite conducte de canalizare în cartierul 
Electroprecizia, la blocul 40, şi pe strada Alexandru Lapedatu. 
 Au mai fost executate lucrări suplimentare la covorul 
asfaltic pe străzile Unirii şi Mocanilor, iar pe strada Bunloc s-a 
reabilitat asfaltul. S-au reabilitat şi modernizat străzile Gheor-
ghe Doja, Unirii, Mocanilor şi Tărlungului şi s-a asfalt platforma 
garaj pe bulevardul George Moroianu. S-a amenajat trotuarul pe 
strada Zizinului până la strada Petofi Sandor. În zona Bunloc s-au 
montat stâlpi de iluminat public prin extinderea reţelei de ilumi-
nat în zonă, iar pe strada Câmpului – pod peste Durbav - s-a real-
izat devierea conductei de canalizare. 
 O altă investiţie majoră o constituie sala de sport a Li-
ceului Teoretic George Moroianu care a fost inaugurată în luna 
decembrie, la eveniment luând parte ministrul Elena Udrea. Sala 
include, pe lîngă terenul de sport polivalent care permite orga-
nizarea de competiţii sportive, şi 153 de locuri pentru spectatori, 
cu acces separat pe trei module. 
 La capitolul proiecte guvernamentale, în anul 2010 s-a 
realizat reabilitarea Clubului Elevilor prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov. Un alt proiect finanţat de Uniunea Europeană  

este realizarea drumului auto forestier Tărlung, proiect aprobat 
fără finanţare, aflat pe lista de rezerve. 
 De asemenea, s-a aprobat realizarea Centrului de zi pent-
ru copii aflaţi în situaţii de risc în clădirea Liceului de Construcţii, 
urmând a se semna contractul de finanţare. Au mai fost depuse 
proiecte pentru “Modernizarea reţelei apă caldă menajeră prin in-
stalarea de panouri solare pentru Spitalul Municipal Sacele” (pro-
iect finanţat de Uniunea Europeană) şi “Extinderea şi reabilitarea 
reţelei de apă şi canalizare în cartierul Baciu-Turcheș” în “Pro-
gramul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare” 
(proiect guvernamental). Stadiul celor două proiecte fiind în eva-
luare.  
 La ora actuală, prin fonduri europene avem în derulare 
programul URBACT reţeaua NET – TOPIC (Noi Instrumente 
de Management în Dezvoltarea Urbane a Oraşelor Periferice) şi 
proiectul Turismul Săcelean – potenţial de dezvoltare. 
 Şi în anul 2011, primăria municipiului Săcele îşi pro-
pune să continue lucrările de investiţii necesare urbei pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi să ridice stan-
dardul imaginii municipiului în general, deşi faţă de modificările 
legislative bugetul anual este insuficient.

Ec. Radu Florea Nistor
Primarul Municipiului Săcele

SĂCELE – 645 ANI - VIITOR

ZBOR  PESTE  TIMP

ncercăm pe căi diverse, fiec-
are după posibilităţi, dar şi 
după vigoarea gândului, să 

reconstituim, chiar să ne imaginăm 
trecutul, mai apropiat sau mai 
îndepărtat al familiei, comunităţii 
sau chiar al neamului căruia îi 
aparţinem. Ne căutăm astfel identi-
tatea, sursele energiilor care ne-au 
configurat personalitatea, chemările, 
vocaţia, opţiunile pentru îndeletni-
ciri, alegerea partenerului de viaţă, 
reprezentări asupra existenţei, natu-
ra sensibilităţilor, atracţiile, viciile, 

slăbiciunile şi câte şi mai câte.
 Cu toţii, într-un fel sau altul, dacă nu mărturisit, cel 
puţin în sinea noastră, îndrăznim, dând timid la o parte cortina 
timpului, să ne aruncăm privirile prin abisul viitorului, o realitate 
în devenire şi el aidoma trecutului sau prezentului aflat în plină 
desfăşurare.
 Cine s-ar fi gândit acum un veac, când telefonul îşi croia, 
timid dar sigur, drumul spre comunicarea cea mereu iscoditoare 
de mijloace mereu mai performante pentru economisirea tim-
pului al cărui “preţ” crescuse enorm, aş zice chiar explodase 
exponenţial, că vom ajunge la ipostazele telefoniei mobile, deve-
nite derizorii, manevrate chiar de analfabeţi, capabilă să poarte nu 
doar mesaje, dar şi imagini, neutralizând handicapul distanţelor 
ce alimentaseră milenar izvoarele tristeţei despărţirilor.
 La fel de pertinente ar fi meditaţiile asupra automobilu-
lui care, indiferent de ipostazele sale, tot o căruţă rămâne ca idee, 
dar astăzi nu mai produce nici pe departe bulversanta uimire ce 
a cuprins omul de rând, văzând căruţa deplasându-se fără aju-

torul cailor, ci mânată de un tainic mister, pitit pe undeva prin 
măruntaiele minunii. 
 Nu există astăzi, practic, domeniu în care o viaţă de om 
să nu fi trăit experienţe fascinante, greu de imaginat chiar şi într-o 
lume ce a parcurs spectaculoase schimbări la faţă în anii dintre 
cele două războaie mondiale şi cea a anilor imediat următori-
explozia tehnologiei, asaltul cosmosului, performanţele ştiinţelor 
comunicării, cibernetica, pentru a aminti doar câţiva dintre paşii 
uriaşi ce au marcat cea de a doua jumătate a trecutului secol.
 În această ordine de idei cred că sunt îndreptăţit să-mi 
pun fireasca întrebare, pornind de la premiza unui areal geografic 
şi uman mereu deschis înnoirilor, dar şi posesor al unor lăudabile 
tradiţii, ce anume ar împiedica Săcelele, în următoarea jumătate 
de veac, să devină o mică (chiar şi mare) metropolă închinată 
zeiţei Eco(logia), un perimetru ideal al unei noi şi neapărat altfel 
de civilizaţii urbane, generată de o doctrină arhitectonică în care 
componenta respectului faţă de natură să nu fie doar cultivată, ci 
ridicată la grad de imanenţă proprie fiecărui gest sau act uman.
 Văd Săcelele anilor 60-70 ai secolului nostru o aşezare cu 
chip de parc montan, beneficiind de o infrastructură care să-i asi-
gure puritatea aerului, atât de generos şi atât de căutat de numeroşii 
oaspeţi veniţi de pe tot cuprinsul țării, îndeosebi în lunile de vară, 
să-şi petreacă în tihnă şi voie bună vacanţele.
 Pădurea pogorâtoare de pe Highiş, Cioclean sau Coasta 
Vie, transformată acum într-un superb parc dendrologic, ocrotitor 
al unor pitoreşti poieniţe, va înainta până la actualul ax al şoselei 
Dârste-Babarunca, devenită alee pietonală şi pistă rezervată 
bicicliştilor, deosebit de numeroşi în epocă, semn al recunoaşterii 
virtuţilor mişcării în bătălia pentru longevitatea activă “împinsă” 
acum spre un 90 de ani vioi şi sprinten şi spre 100 dispusă să 
evoce cu haz un trecut centenar.
 Legătura cu metropola, adică Braşovul istoric, se va rea-
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liza prin metroul combinat (subteran şi suprateran) cu staţii la ac-
tuala margine a câmpului de unde minibuze electrice vor trans-
porta călătorii spre cartierele din centru şi perimetrele împădurite. 
În cazul în care călătorii nu vor opta pentru transportul în comun, 
biciclete sau trotinete electrice le vor sta la dispoziţie contra unei 
sume modice (în genul celei contra căreia poţi închiria un căruţ 
la Metro, Carefour sau alt supramarket). Automobiliştii, în acele 
vremuri mult mai puţini la număr (plictisiţi de “corvoada” con-
dusului), vor beneficia de o miniautostradă construită deasupra 
metroului, permise în trafic fiind doar automobilele electrice.
 Cartierele de blocuri vor fi rămas în acei ani o amintire 
tristă, cenuşie şi vor fi fost de mult demolate, iar despre ele vor 
vorbi cu amărăciune doar bunicii ce au apucat, copii fiind, acele 
vremuri, unor nepoţi care au deprins din nou, după decenii, gus-
tul şi încântarea libertăţii jocului în natură. În locul sumbrelor 
construcţii vor fi răsărit doritele teatre, săli de sport, bazine de înot 
şi şcoli cum şi le-au dorit săcelenii din toate timpurile, adevărate 
insule ale speranţei şi împlinirii tuturor chemărilor sădite în sufle-
tele copiilor de chiar Dumnezeu Tatăl.
 De vreo două decenii, adică de prin 2020-2025, va fi în-
ceput restaurarea etnoarhitectonică a Săcelelor prin recuperarea 
în primul rând a caselor şi gospodăriilor mocăneşti care au scăpat 
cumva de masacrul aşazisei “modernizări”, considerată un proces 
primitiv, expresie epidemiilor de incultură care au bântuit sfârşitul 
de veac XX şi chiar începutul celui de al XXI-lea. Cei mai mulţi 
săceleni vor fi acceptat demersul oficial, susţinut consistent şi de 
sprijinul material, în modernizarea la zi a infrastructurii caselor în 
schimbul conferirii aspectului arhitectural tradiţional.De acelaşi 
sprijin generos vor beneficia şi cei ce-şi vor dori edificarea caselor 
în perimetrele împădurite, unde acceptul şi autorizaţia de constru-
ire se vor elibera doar în schimbul acceptului respectării rigorilor 
etnoarhitectonice ale spaţiului mocănesc săcelean. Desigur, va 
dispărea ideea construcţiei samavolnice, haotice, sustrasă princi-
piilor fundamentale ale esteticii arhitectonice, de fapt, dispărând 
cea mai mare parte a autorilor monstruozităţilor topite de proce-
sul înnoirii vremurilor şi de bunul simţ al noilor generaţii. 
 Recurg în acest segment al demersului, aparent fante-
zist, la retorica întrebare ce ar face un olandez, un neamţ sau, să 
zicem, chiar un român, provenit dintr-o familie de gospodari cu 
tradiţie, dintr-un perimetru cum este acesta al Săcelelor, consi-
derând resursele materiale ale perimetrului, tradiţiile sale, con-
tând pe o relaţie normală cu instituţiile financiare, dar şi pe onesti-
tatea şi profesionalismul său !? Enorm. Şi asta în intervale de timp 
record care să uimească şi să atragă investitori de elită, excluzând 
din capul locului improvizaţia şi pleava amatorilor de căpătuială 
şi penibile “ţepuiri”. Peisajul montan, fondul forestier, preadevre-
mele apuse virtuţi zootehnice ale săcelenilor, prelucrarea laptelui 
şi a porcului tradiţional, construcţiile, prelucrarea lemnului în in-
finitele sale ipostaze, turismul onest, şi am în vedere, în primul 
rând, serviciile, virtuţile tehnologice adânc sădite în conştiinţa 
săcelenilor încă de prin anii 20 ai trecutului secol, comerţul, pre-
lucrarea lânii, de această dată cu tehnologii deosebite, industria 
prefabricatelor alimentare, cea a pâinii, dar şi spaţiul natural al 
amplasării unor instituţii şcolare de toate gradele şi tipurile, in-
dustria confecţiilor, încălţămintei, etc., toate practicate la nive-
lul excelenţei şi superlativului, ne îndreptăţesc să credem într-o 
posibilă şi spectaculoasă devenire economică a Săcelelor. 
 Şi pentru ca scrierea noastră să nu pară o simplă 
vorbărie, fără acoperire şi plauzibile argumente, mă voi întoarce 
aparent paradoxal în trecutul nu chiar atât de îndepărtat de vreme, 
ce aparţine chiar existenţei mele, mai exact anilor copilăriei şi 
adolescenţei.
 Am învăţat, din nefericire, să uităm lecţiile, pildele şi 
modelele excelenţei, odinioară abundent practicate pe meleagurile 

noastre, componente deosebit de dinamice ale vieţii săceleanului 
autentic, atent la imperativele vremurilor, la inevitabilele mutaţii 
pe care lumea le trăia, le accepta şi le prelua ca semn al înţelegerii 
superioare a ceea ce numim atât de laconic anii trecerii (adică 
traiectoria vieţii).
 Renaşterea oieritului, cu tot ceea ce înseamnă această 
complexă noţiune sau concept în condiţiile respectării tradiţiilor, 
susţinute de această dată de ştiinţa şi tehnologiile moderne, ar reda 
viaţa păşunilor montane, ar îmbogăţi piaţa românească, europeană 
şi cea din imaginabilele, astăzi, depărtări cu delicatese unice, cu 
produse care au delectat rafinaţii cunoscători ai brânzeturilor de 
înaltă clasă. Ce ne poate opri să le readucem în actualitate !? Doar 
absenţa unei determinări de a reconstitui vechile reţete, de a for-
ma o şcoală, o nouă generaţie de mari maeştri, animaţi de dorinţa 
şi pasiunea perfecţiunii. Acest lucru este perfect valabil pentru 
tot ceea ce ne poate oferi practicarea oieritului – produsele lac-
tate (iaurtul, laptele gros, chefirul, atât de căutate pretutindeni în 
lume), brânzeturile, carnea de miel şi de batal, produsele din lână 
procesate, blănurile, cojoacele atât de mult căutate şi prezente în 
ipostaze care uimesc prin fineţea şi estetica confecţiei.
 Sunt convins că săcelenii noştri, peste câteva decenii, îşi 
vor prezenta produsele lor în perimetrele celor mai sofisticate şi 
mai exigente case de comerţ din Occident, Statele Unite sau Rusia, 
culegând binemeritate elogii şi admiraţie. Să ne înţelegem, totuşi! 
Nu cu orice fel de produse, ci din acelea pentru care cumpărătorii 
băteau drumurile României de la un hotar la altul sau le cărau în 
valize de lux la Paris, Londra sau New York. Scriu în cunoştinţă 
de cauză (cauze) şi cunosc cazul (cazuri) când burduful săcelean 
sau brănean se expuneau pe prestigioase platouri, alături de rock-
forturi, camemberturi sau rafinate schweiţere, câştigând bine-
meritate simpatii şi aprecieri. Nu aş vedea nici un impediment ca 
în viitoarele decenii să avem magazine de prezentare în atât de 
pretenţiosul San Francisco, la Johanesburg sau Sidney, unde la 
fel de apreciate ar fi stofele homespoon, pantofii şevro sau slănina 
cum o făceau odinioară ţăranii maghiari, confraţii noştri săceleni. 
 Cum au lucrat odinioară părinţii şi fraţii noştri la cele-
brele avioane IAR-80 sau 81, o mândrie a tehnologiei româneşti 
şi europene, nu văd de ce n-ar lucra copiii generaţiilor viitoare la 
automobilul electric şi, de ce nu, la elicopterul pus în mişcare de 
energia acumulată din resurse solare. 
 Dacă s-ar gândi cineva să transforme Săcelele într-un par-
adis al confecţiilor bărbăteşti, într-o capitală a eleganţei nu m-ar 
prinde mirarea deoarece la Săcele, acum 60-70 de ani, existau 
şi croitori şi pantofari de elită, ale căror costume şi pantofi sunt 
convins, ba nu, sunt chiar sigur, şi-au plimbat existenţa, într-un 
demn exerciţiu de admiraţie, pe tot cuprinsul lumii noi, adică a 
celei aflate dincolo de Ocean. 
 Acei care şi-au asumat serioasele răspunderi ale evocării 
trecutului, dispunând, sper, de un minim de reprezentări corecte 
ale prezentului, nu văd de ce nu s-ar lansa şi în previziuni, opera-
bile doar în condiţiile celor mai sus amintite.
 Săcelele constituie indiscutabil un tezaur, mai mult sau 
mai puţin inedit. Un tezaur, în primul rând natural, este drept, nu 
de resurse materiale şi energetice directe, dar chiar şi existenţa 
acestora a fost demonstrată acum mai bine de 90 de ani, în vari-
anta cea mai ecologică posibilă, de temerarul inginer bucureştean 
Iordan Teodosiu, părintele Hidrocentralei de pe  Tărlung. 
Experienţa Teodosiu, sunt convins, poate fi oricând repetată şi 
chiar multiplicată şi nu banii sunt problema, cum s-ar putea crede, 
ci oamenii de anvergură, caracterul şi determinarea straşnicului 
inginer.
 Tezaurul este însă puternic reprezentat de arealul geo-
grafic, de potenţialul economic şi de cel socio-etnografic şi, nu în 
ultimul rând, de tradiţiile acestui meleag, încă insuficient identi-
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ficate, clasificate şi evaluate în vederea unor valorificări de către 
experţi ai domeniilor şi nu de aleatori afacerişti conjuncturali.
 Dar, pentru că vorbim despre un tezaur, adică de un 
potenţial care se aşteaptă activat, nu cred că ar fi inoportun să-l şi 
amintim. 
 În primul rând, mediul natural premontan şi montan, un 
adevărat izvor de sănătate datorită purităţii aerului care, în vi-
itoarele decenii, se va constitui în una dintre cele mai solicitate 
componente ale existenţei. Am în vedere nu doar construcţia şi 
dezvoltarea urbană raţională care va respinge primitivismul, 
neghiobia, dar şi venalitatea agresivă specifică marilor aglomerări 
ale zilelor noastre, dar şi promovarea unor microstaţiuni cu 
destinaţia întreţinerii şi menţinerii sănătăţii, a formei fizice,  întâl-
nirilor şi reuniunilor ocazionate de diverse evenimente aniver-
sare, de afaceri, de interese stiinţifice, artistice, sportive sau de 
odihnă activă cu practicarea, să zicem, a unor preocupări sportive 
(tenis, tenis de masă, ciclism, alpinism, volei), alternate cu seri 
cu întâlniri cu celebrităţi ale vremii din toate speciile, de la cele 
muzicale la cele medicale, scriitoriceşti, ale modei şi chiar ale 
artei culinare, permanent epicentru al imaginaţiei şi inventivităţii.
 Cum ar trebui să arate un asemenea sit săcelean al dece-
niilor 3 – 4 ale secolului XXI ?
 Câteva construcţii, să zicem cinci-şase, care să refuze, 
sub raport arhitectonic, ideea de “aglomerare” şi să accepte mai 
degrabă ideea de “fericit accident” în raport cu peisajul, capabile 
să adăpostească nu mai mult de 20-30 de amatori de ceva anume 
(o preocupare, un interes, o pasiune) pentru care vor găsi aici nu 
doar climatul necesar, dar şi infrastructura, consultanţa, contextul. 
Întregul sit, aşa cum am spus mai sus, trebuie să pară un “fericit 
accident”, o picătură în oceanul peisajului, care să dea impresia 
virginităţii sale, a cultului şi culturii ecologice a managerului în 
raporturile sale cu natura.
 Asemenea perimetre, ştiu bine cei care au colindat 
plaiurile din dreapta şi stânga văilor Gârcinului şi Tărlungului, 
sunt nenumărate, frumuseţea lor este de nespus, dificultatea ar 
constitui-o doar accesul, dar în viitoarele decenii, când tulbu-
reala primitiv-afaceristă se va fi limpezit, un drum de acces 
va deveni, sunt convins, o chestiune de iniţiativă şi competenţă 
managerială, cum dealtfel a şi fost întotdeauna în lumea bună 
a afacerilor şi nicidecum una de ordin financiar. Iar elicopterul 
va rămâne cu siguranţă, în formele sale perfecţionate, o pasăre a 
viitorului.
 În acea vreme, în clipele de răgaz, strănepoţii mei, cel 
puţin, vor privi seara uimiţi la filmele cu afacerişti români (să 
stabilim corect, nu cu oameni de afaceri !) tot aşa cum le privim 
noi astăzi pe cele consacrate istoriei celebrelor familii mafiote din 
America anilor 20-30 ai trecutului secol.
 Desigur, diversitatea unor asemenea situri ar putea 
fi considerabilă, iar ea va depinde, în modul cel mai direct, de 
starea naţiunii, de configuraţia ei materială, pasul înapoi faţă de 
ziua de astăzi fiind de neimaginat, conducând în mod inevitabil 
la evaluări pe care nu pot să mi le permit din raţiuni ale unei ele- 
mentare decenţe.
 Îmi imaginez un univers săcelean restaurat, reconstituit, 
revenit într-o altă ipostază la preocupările şi interesele tradiţionale 
deopotrivă ale oieritului, practicat modern, eficient, cu valorificări 
superioare, la standardele europene cele mai evoluate, apreciate 
pretutindeni în lume, dar şi cu o industrie răspunzând prezent exi-
gentelor comenzi ale vremii. 
 Imense turme de oi, administrate de complexe eco-
nomico-industriale, girate de institute de cercetări şi servicii 
medical-veterinare de o recunoscută probitate ştiinţifică, vor crea 
“brand-uri” regăsite pe rafturile celor mai exigente magazine de 
brânzeturi fine, nu doar din Europa, ci din întreaga lume, atâta 

timp cât nu există individ cu potenţial material onorabil care să nu 
fie consumator de lactate şi brânzeturi. 
 Întotdeauna şi vacilor şi chiar bivoliţelor le-a stat nespus 
de bine în peisajul montan săcelean, dar numărul lor nu a depăşit 
niciodată 10-15 % din capacitatea de absorbţie a zonei, aşa că a 
sosit timpul stabilirii unor raporturi mai onorabile faţă de cel exi- 
stent. Fără îndoială, industriile lânei, a bumbacului, mătăsii vor 
renaşte în deceniile viitoare. Oare nu vi s-a întâmplat să auziţi:
 - Prosoapele sunt de bumbac 100 %, stofa este sintetică, 
jerseul este de lână sau celofibră?
 Prea ne-am obişnuit cu statutul cvasi-mizer al produselor 
de sinteză chimică, renunţând la fineţea naturalului, fie el lână sau  
bumbac, in, mătase, piele şi  am plonjat în celofibră, nailon, tercot 
şi tot felul ce vinilinuri şi materiale din zona cauciucului sintetic. 
Îi doresc pe nepoţii şi strănepoţii mei îmbrăcaţi în costume ex-
celente din stofe fine din lână (chiar mai fine decât cele pe care le 
purtam eu odată şi le mai port din colecţia mea de “vechituri”), în 
cămăşi de poplin şi dejalen (pânză pentru cămăşi, fabricată din 
fir de bumbac mercerizat), purtând pantofi executaţi din piele fină 
“şevro”, cu talpă bineînţeles din piele groasă de 1,5-2 mm şi nu 
târând după ei “cauciucuri” demne de un tractor UTB-Universal 
de odinioară.
 Toate acestea ar putea reînvia într-o ipostază modernă, 
conform vremurilor de peste 3-4 decenii, deoarece Săcelele au 
fost odinioară, pentru oamenii cu dare de mână, adică pentru 
oamenii cu îndeletniciri foarte exacte (economi de oi, buni gos-
podari, meseriaşi-zidari, dulgheri, tâmplari, lăcătuşi şi mecanici, 
cizmari, croitori, brutari, măcelari, etc.), un loc în care aceştia îşi 
permiteau “luxul” unei haine “ca lumea”,  unui pantof elegant 
sau al unei cămăşi care să-i onoreze. De dragul marilor meşteri 
de odinioară: I. Papp, I. Feher, M. Bencze, I. Pàri, Ion Nistor, 
Nelu Mazăre, Săcelele ar merita să-şi redobândească faima 
unui centru al vestimentaţiei şi încălţămintei elegante prin cre-
erea unor întreprinderi pe măsură, nu de tip “provincial” ci de 
“top”, cu reprezentanţe în capitală, în toate oraşele ţării şi chiar în 
străinătate.
 Fabricile odată existente în Braşovul interbelic (Scherg, 
Miess, Telmann, firmele Neumann, Hibeck şi multe altele) au fost 
create ca o necesitate comandată de exigenţele unei populaţii a-
flate într-o creştere a potenţialului de consum, avidă de confort şi 
calitate. Acesta este singurul sens în care se poate mişca o lume 
normală care crede în progres şi bunăstare.
 Înţeleg cât se poate de bine că o comunitate cum este cea 
a Săcelelor nu poate ţinti foarte sus dacă nu reuşeşte să producă 
pe măsură, să atragă asupră-şi atenţia, să se impună nu doar 
local, ci, în primul rând, zonal, central şi, de ce nu, peste ho-
tare. O comunitate care are înscrisă în tradiţiile sale o legătură de 
cale ferată privată cu centrul (Braşovul) încă din ultimii ani ai se-
colului XIX, o linie de autobuze modernă, alcătuită din opt maşini 
de ultimă generaţie, achiziţionate din Germania, în anul 1940, caz 
unic în România Mare, şi servicii de electricitate proprii încă din 
1925, o asemenea comunitate este obligată să ţintească şi astăzi 
foarte sus.
 Nu văd de ce săcelenii nu ar activa şi orienta producţia 
“Electroprecizia” spre construirea de autovehicule electrice şi 
accesoriile acestora, inclusiv o fabrică de acumulatoare din ce în 
ce mai mici ca dimensiuni şi greutate, dar cu potenţial din ce în ce 
mai mare, unele chiar de unică folosinţă sau reîncărcabile în staţii 
speciale (le dau 25 de ani pentru un asemenea proiect şi execuţie, 
altfel le-o iau alţii înainte).
 Desigur, se vor impune lucrări hidrotehnice pe tot ceea ce 
înseamnă curs de apă în bazinul nostru hidrografic şi pentru pro-
ducerea energiei “Teodosiu”. “Electroprecizia”, în cazul în care 
săcelenii îşi vor adjudeca niscaiva gene japoneze, va trebui să se 
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“joace” cu tot ceea ce înseamnă producerea de aparatură şi utilaje 
pentru smulgerea pe cale hidro sau “eol” a energiei electrice, de-
venind un fel de “vas amiral” al economiei Săcelelor în reţeaua 
căruia se vor activa în ipostaze noi tot soiul de fabrici din sfera 
lemnului (de case, de mobilă, de materiale de construcţii) sau 
din industria cărnii, readuse la standardele tradiţionale atât în ce 
priveşte materia primă cât şi prepararea după reţete inconfunda-
bile, solicitate pe toate meridianele Europei, devenită, realmente, 
o mare unitate în diversitate. 
 Mai în glumă, sau dacă vreţi chiar foarte serios, aş dori să 
vă asigur că în cazul în care cineva va considera sugestia mea cât 
de cât realistă, privind studierea tradiţiei preparării cărnii de porc 
de către fraţii noştri maghiari-săceleni, am în vedere adevăraţii 
mari gospodari, succesul ar fi imens. Ne-am cam obişnuit de vreo 
două-trei generaţii cu ce “ni se dă”. 
 “ - Se dau ouă, se dă carne, se dă zahăr…!” Am rămas, 
din păcate, cu acest reflex de care nu reuşim încă să ne descotoro-
sim şi am putea-o face doar oferind modelul, adică produsul ali-
mentar de excepţie care, odată gustat, va deveni superlativ etalon. 
De când aştept la Săcele o brutărie cu chifle, cornuri şi pâine după 
reţeta Szöts, o măcelărie cu carne (cum era odată tratată în aba-
toare, prin zvântare până la ultima picătură de plasmă) şi cârnaţi 
tip Kiss sau Adrianyi sau cremschnit de tipul cofetăriei Zöldi! 
Aceştia nu aveau nevoie de publicitate; bucureştenii, plecând 
toamna spre casă, după vacanţa petrecută la Săcele, adăugau în 
coşurile umplute doldora cu borcane de dulceaţă de zmeură şi 
mure vreo 2-3 kilograme de slănină preparată de nenea Kiss, 
Adrianyi sau Magdo, bineînţeles, frecată cu paprică, piper şi us-
turoi, lucru de artă care, oriunde în lume, s-ar vinde şi astăzi la 
licitaţie pe post de minune gastronomică. Desigur, tehnologia este 
una, dar ea nu poate rezolva problema dacă porcul supus trata-
mentului nu este unul “proletar”, de-al nostru, ci un “elevat” oc-
cidental, lipsit de savoarea “proletarului”.
 Aş dori să vă mai spun că văd în deceniile următoare 
apărând în peisajul săcelean adevărate grădini de zmeură şi mure, 
culturi întinse de mânătărci ocrotite cu mare grijă, ca şi fabrici 
de prelucrare a acestora care niciodată nu vor putea produce pe 
cât de mare va fi cererea la siropuri, dulceţuri, ceaiuri, lichioruri, 
fructe congelate, confiate, supe, salate, prezentate în ambalaje 
elegante, purtând imaginea fermecătoarelor origini ale acestor 
bunătăţi şi fineţuri.
 Sigur, ursul, mândria pădurilor noastre, îşi va primi în 
viitoarele decenii tainul în mod specific acelor vremuri ca să 
nu dea iama peste zmeurişul dat în pârgă, făcând prăpăd printre 
ţiganii noştri care vor trăi în acei ani în case-vilă, cu copii şcoliţi 
şi descendenţi integraţi absolut în viaţa Săcelelor. Gârcinul de 
odinioară va rămâne doar o amintire a unei lumi a ignoranţei şi a 
incapacităţii aflării soluţiilor.
 Da, m-am gândit mult cum să abordez problema tinerei 
generaţii din anii 2030-2040, iar răspunsul nu s-a înfiripat chiar 
fără dificultate. 
 Chiar de la sfârşitul veacului al XIX-lea, Săcelele au fost 
un loc al dragostei şi respectului faţă de şcoală şi carte, mărturie 
sunt şcolile frumoase, amintirile luminoase ale zecilor de dascăli 
şi dăscăliţe, devotaţi copiilor şi zborurilor înalte ale acestora, 
zecile, sutele de intelectuali care şi-au onorat domeniile pe tot 
cuprinsul ţării, al Europei şi îndepărtatei Americi. Nu am nici o 
îndoială că şcolile săcelene vor fi şi în viitoarele decenii repere ale 
devenirii, slujitoare fidele ale intereselor comunităţii, în primul 
rând în sfera organizării economice. Ideal ar fi un complex şcolar, 
liceal şi universitar, cu profil economic, susţinut şi de un centru 
de cercetare şi prospectare economică, vizând, în egală măsură, 
producţia de bunuri de calitate, competitiv europeană, în dome-
niul electronicii, telecomunicaţiilor, mobilei, ţesăturilor, prepa-

ratelor tradiţionale din carne (la rândul lor produse din animale 
crescute în condiţii de hrană tradiţională), tricotaje şi încălţăminte 
de lux şi, bineînţeles, a serviciilor de turism aduse la standardele 
de tipul “ca pe vremuri” sau “ca la mama mare”.
 Va apare, sunt convins, mult aşteptata sală de spectacole, 
adecvată pentru evoluţiile teatrelor, inclusiv de operă şi balet, a 
concertelor, inclusiv simfonice, cu o capacitate de 1200-1500 
de locuri, dotată cu aparatură acustică, poate fabricată chiar la 
“Electroprecizia”. Sala de spectacole va fi integrată unui complex 
cultural dotat şi cu săli destinate vernisajelor lucrărilor de artă 
plastică, întotdeauna prezente în opera pictorilor săceleni – Ştefan 
Mironescu, Ştefan Balint ş.a.
 Un centru sportiv cu dotări pentru competiţii atletice 
internaţionale va fi amenajat în zona din spatele Highişului, dis-
punând şi de centre de practicare a atletismului de către tinerii 
săceleni, recunoscuţi pentru înclinaţiile sportive.
 În mod inevitabil, în zona Electroprecizia va apărea şi un 
mic aeroport care să asigure transportul săcelenilor la Ghimbav şi 
la aeroportul internaţional al Braşovului.
 Bulevardul George Moroianu şi fosta şosea a Braşovului, 
descongestionate de traficul auto, vor deveni pe segmente mai de-
gajate, mici centre comerciale cu magazine elegante, cu mărfuri 
de cea mai bună calitate, bineînţeles tradiţionale, de la cele ali-
mentare la îmbrăcăminte şi încălţăminte, mobilier, covoare, ple-
duri. Elegante terase, restaurante, cofetării, popicării, atât de iu-
bite odinioară la Săcele, vor completa peisajul urban de sorginte 
tradiţional-patriarhală, sporind farmecul locului, accentuându-i 
inconfundabilitatea.
 Despre felul în care se vor hrăni săcelenii acelor vremuri 
vom mai vorbi, dar nu exclud trei preparate care se vor produce la 
scară industrială, cu perspective de export în ambalaje termostat-
ice, fabricate la “Electroprecizia”. Acestea, fără îndoială, vor fi: 
bulzul extra 50 %, sarmalele reţeta ţaţa Lina Median şi plăcintele 
cu refec Miţa Costea.
 Aş dori să consacru doar câteva rânduri argumentelor care 
m-au susţinut în formularea acestor aparente fantezii. În primul 
rând, se află identificată deja tendinţa celor dispuşi să reconsti-
tuie şi să repună în viaţa cotidiană bunele obiceiuri de odinioară, 
şi am în vedere lucrul bine şi temeinic făcut, încrederea oame-
nilor în aproapele zilnic întâlnit, respectat şi admirat. Oamenii, 
urmând modelul părinţilor, eliberaţi de prejudecăţi şi mentalităţi, 
odinioară cultivate sub imperiul indiferenţei, vor dori, vor pro-
mova şi vor admira excelenţa, curăţenia, confortul, respectul pen-
tru mediul ambiant, care vor deveni absolut fireşti din fragedă 
pruncie. Oamenii nu vor mai petrece ore în şir la televizor, ci 
vor regăsi, redescoperi plăcerea drumeţiilor, a colindării munţilor, 
a cultivării pământului, unii în grădini şi livezi care vor acoperi 
dealurile premontane. Curţile caselor, atât de prielnice culturii 
mărului, părului şi vişinului,  vor redeveni adevărate insule inun-
date de flori, iar vizitele între familii, ca şi petrecerile de familie, 
balurile tradiţionale, ale parohiilor, comunităţilor etnice, profe-
sionale, ale tinerilor vor lua locul discotecilor lipsite de perso-
nalitatea şi farmecul petrecerilor elevate. Oamenii vor redesco-
peri plăcerea de a munci şi de a se bucura de munca lor. Nu vor 
mai jindui acerb la plecările în străinătate deoarece acasă va fi 
linişte, frumos, confort, îndestulare, iar tentaţia plecărilor se va 
reduce şi se va limita la o vacanţă, onorarea unui eveniment, viz-
itarea rudelor sau practicarea de eventuale studii. 
 Analog eforturilor de modernizare din deceniile noastre, 
când cibernetica ne-a invadat viaţa (computere, telefonie mobilă, 
internet), deceniile care vin vor fi consacrate eforturilor de 
reaşezare într-o infrastructură modernă a tradiţiilor slăbite, uitate, 
schilodite care, în ciuda unor mari dificultăţi de supravieţuire, 
dădeau farmec vieţii. Tentaţiile majore ale deceniilor noastre
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(automobilul, televiziunea plasmă, mirajul Occidentului) se vor atenua, înlocuite fiind de vacanţe în medii odinioară tradiţionale – locaţii 
pastorale, cabane izolate, parcuri şi rezervaţii naturale.
 Nu aş dori, în finalul “zborului meu”, aparent fantezist, să întristez pe nimeni, nici pe fanii omniprezentului club “Dolce far 
niente” ( Sfânta lene), dar deceniile care vin vor obliga în primul rând la mutaţii severe în mentalitatea oamenilor. Un dar divin , cum este 
cel al meleagului săcelean, impune obligaţii pe măsură pentru cultivarea şi îngrijirea lui, iar înaintaşii noştri, atât cât le-a stat în putere, 
au făcut-o, conferindu-i personalitate şi prestigiu, construindu-i chiar şi o nobilă tradiţie. 
 Suntem astăzi în situaţia de a ne apleca asupra viitorului acestui colţ de rai al României şi, aş zice fără să exagerez, al Europei, 
gestionat până acum cum s-a putut şi cum s-au priceput cei în drept mai bine, pornind de la ideea imenselor resurse, superlativul fiind încă 
destul de departe. Resursele umane ale săcelenilor vor trebui să fie în viitoarele decenii pe măsura obiectivelor muncii, cu alte cuvinte 
vom avea nevoie de oameni capabili, energici, pasionaţi, dăruiţi cauzei construcţiei şi edificării frumosului, admirabil instruiţi şi nu am 
nici o îndoială că modelul austriac, elveţian sau oricare alt model comparabil va putea fi uşor depăşit.
 Vă voi privi în acele decenii de undeva de foarte de sus şi chiar mă voi felicita pentru aparent năzdrăvanele mele gânduri de la 
începutul celui de al doilea deceniu al secolului XXI, regretând că am fost prea modest în evaluarea previziunilor şi aprecierii latentelor 
şi tinerelor speranţe ale săcelenilor. 
 Pregătiţi, deci, dragi săceleni, generaţia în curs de apariţie şi cea a anilor următori să fie capabilă să dea curs năzdrăvanelor, dar 
prea modestelor mele idei. Doar aşa, orice idee, oricît de năzdrăvană, poate deveni în cel mai scurt timp o incredibilă realitate.

ian.-febr. 2011
      Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

PS: Nu m-aş hazarda să precizez în ce măsură în 2050 săcelenii vor prefera, în cazul deplasării la Braşov, minihelicopterul, bineînţeles 
electric, în locul desuetului deja metrou sau vor da o fugă până la Bucureşti, prin Babarunca şi Văleni, folosind electrocicleta sau heli-
cobuzul, cert este însă faptul că vor încerca , cei mai avuţi, să nu se abată de la meniul mai sus prezentat.

Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

CE VOR MÂNCA SĂCELENII ÎN ZIUA DE PAŞTI A ANULUI 2050

I

- ouă roşii de la găinuşele personale
- măsline greceşti “Valos” ( ou de porumbel)
- sardele “Robert” franţuzeşti sau marocane
- icre de ştiucă frecate cu untdelemn de măsline “Sfinx” şi lămâie
- brânză de burduf (light) cu pâine cu cartofi, marca “Szöts”
- caşcaval de Dobrogea proaspăt
- telemea grasă proaspătă de Brăila cu pureci (un condiment special)
- pastramă de noaten
- scrumbie sărată (Kerci) cu ceapă de Buzău
- jambon afumat copt în aluat de pâine
- drob din măruntaie de miel
- ţuică de Văleni de 35°

II
Ciorbă cu cap de miel sau de viţel (pentru nemâncătorii de miel), cu borş

III
Sarmale brand “Ţaţa Lina Median” cu carne de porc şi viţel şi varză de Buzău sau 
Stupini

IV
-    Friptură de miel (viţel) la tavă cu cartofi noi
- Salată verde şi salată de lăptuci cu păpădie crudă
- Vin-Galbenă de Odobeşti şi Negru Vârtos de Urlaţi
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ÎMI CAUT RUDELE DIN ROMÂNIA !

 Prin amabilitatea domnului inginer Dan Ghelase, cu origini în Săcele, am primit la redacţie un material interesant 
postat pe site-ul omului politic din Republica Moldova, unionistul român Vlad Cubreacov. Publicăm acest material, în 
primul rând pentru datele interesante pe care le aduce despre săceleni de odinioară, dar şi cu speranţa că printre cititorii 
revistei noastre se vor găsi oameni gata să-l ajute pe domnul Cubreacov să afle mai multe despre rudele sale originare din 
Săcele.

ceastă fotografie de epocă (1914-1915) fixează imaginea străbunicii 
mele pe linie maternă, Maria Tătaru (născută Mocanu), împreună cu 
fratele ei, Pavel Mocanu, şi cu cei cinci copii ai ei. Numele copiilor 

sunt, în ordinea descrescătoare a vârstei acestora: Maria (Mărioara), Elena 
(Lenuţa), Gheorghe, Ion (Niţă) şi Petru (Petre).
 Străbunica Maria, româncă din Basarabia, era soţia străbunicului 
meu Gheorghe Tătaru, care, după tradiţia familiei, se trăgea dintr-o veche 
familie de mocani ardeleni din comuna Săcele, judeţul Braşov, familie care ar 
fi venit, totuşi, la Săcele dintr-o altă localitate şi anume Poiana Sărată.
 Familia Tătaru se stabilise în Basarabia, la Crihana Veche, Cahul, loc 
ales în desele drumuri de transhumanţă făcute, cu turmele de oi, din Ardeal 
până în Crimeea şi invers. În tradiţia satului familia este cunoscută mai mult 
ca Tătăruş.
 Gheorghe Tătaru este bunicul meu matern. În fotografia alăturată 
apare în margine, cu o carte în mână.  Bunicul Gheorghe era născut în 1907. 
A decedat la 14 octombrie 1963, cu aproape doi ani înainte de a mă naşte eu. 
A fost căsătorit cu Parascovia (Pachiţa) Onose din comuna Andruşul de Jos, 
judeţul Cahul, născută în 20 iunie 1914.
 Naşii de cununie ai bunicilor mei au fost Anghel şi Despina Pisi-
cariu. Despina Pisicariu era născută Mocanu, fiind sora mai mică a străbunicii 
mele Maria Tătaru care apare în fotografie. Străbunica Maria şi sora ei De-
spina au mai avut alte surori mai mici: Vasilica (Nanu), Alexandra (Popa), 
Catinca, Zoiţa şi Ileana (a lui Costică Sava).
 Părinţii bunicii mele pe linie maternă se numeau Ana (Anica, născută Raru) şi Alexandru Onose. Bunica mea, Parascovia, a 
încetat din viaţă la 2 februarie 2011, fiind cea mai în vârstă locuitoare a satului Crihana Veche, Cahul.
 Bunicii mei Gheorghe şi Parascovia au avut 8 copii: Despina (Pinica), Elena (Lenuţa), Maria (Maricica), Gheorghe (Gicu), 
Emilia (Milica), Grigore, Vera şi Timotei (Toma). Dintre aceştia, doi nu mai sunt în viaţă: Gheorghe şi mama mea, Emilia, căsătorită 
Cubreacov.
 Pavel Mocanu a murit de tânăr, în perioada interbelică, la băi, în interiorul Regatului, fiind bolnav de plămâni.
 Petre Tătaru, al doilea dintre feciorii străbunicilor mei, a fost ucis pe front, în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Fusese 
căsătorit cu Steliana (Stelina), cu care a avut, până la război, doi copii: Mircea şi Emil (Lică).
 Ion (Niţă) Tătaru, mezinul familiei, a fost în perioada interbelică notar la Tigheci, judeţul Cahul. Nu apucase să se căsătorească. 
A fost ucis prin împuşcare de sovietici, în localitatea Toceni din actualul raion Cantemir, pentru tentativa de „trecere frauduloasă” a fron-
tierei instalate de sovietici pe Prut.
 Sora cea mai mare a bunicului, Maria Tătaru (sau tanti Mărioara, cum a rămas în amintirea rudelor de la Crihana Veche, Cahul), 
a fost căsătorită cu Gheorghe Beşleagă şi a avut doi copii: Traian şi Eufrosinia (Frosica) Beşleagă. Pe lângă cei doi copii al lor, Maria şi 
Gheorghe Beşleagă au mai crescut alţi trei copii înfiaţi: Valentina (Valea), Magda şi Duţel. În 1940  familia Gheorghe şi Maria Beşleagă 
s-a refugiat în interiorul României, în judeţul Braşov.
 A ajuns până la noi informaţia incertă cum că fiul lui tanti Mărioara, Traian Beşleagă, pentru a evita deportarea în URSS, şi-ar 
fi schimbat numele de familie, devenind Traian Săceleanu, după denumirea localităţii Săcele, unde, se pare, era(u) stabilit(ţi) şi unde 
avea(u) rude. Deocamdată, această informaţie nu a fost nici confirmată şi nici infirmată.
 A doua soră a bunicului, tot mai mare, Elena Tătaru sau tanti Lenuţa, după cum este pomenită şi astăzi în familia noastră, a 
fost căsătorită Beşleagă şi a avut de asemenea doi copii: Maricica şi Emilia (Milica sau Mili). Se pare ca a locuit un timp la Alba Iulia, 
stabilindu-se apoi definitiv la Săcele, ultima adresă cunoscută  fiind: strada Unirii nr. 52, oraşul Săcele, judeţul Braşov. Fiica ei, Emilia, 

a fost medic stomatolog şi a practicat în Bucureşti. Se mai ştie că aceasta (Emilia) 
a emigrat, după 1975,  în Austria, iar de acolo, se pare, în Franţa. Până la ocupaţia 
sovietică a Basarabiei, tanti Lenuţa (Elena Beşleagă) a fost proprietară de restaurant 
în municipiul Cahul.
  De precizat că cele două surori ale bunicului meu patern, Maria şi Elena, 
au fost căsătorite cu doi veri primari, săceleni, Alexe Beşleagă şi Gheorghe Beşleagă.
  Aşadar, aş dori să-i găsesc pe Traian Beşleagă (Săceleanu?) şi urmaşii 
lui, din Săcele, ca şi pe toţi urmaşii Mariei Beşleagă, precum şi pe urmaşii Elenei 
Beşleagă, din Săcele.
  Dacă cineva mă poate ajuta să-mi găsesc rudele din România, refugiate 
în 1940, poate lăsa un mesaj pe acest blog. Aş fi recunoscător şi dacă cineva ar putea 
identifica locuinţa din strada Unirii 52 din Săcele, pentru a putea afla măcar câte

A

Străbunica Maria Tătaru cu cei cinci copii ai săi

Traian și Eufrosinia Beșleagă
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ceva despre soarta rudelor mele.

P.S.: Prin bunăvoinţa unui om de suflet din Săcele am reuşit să aflu astăzi, 24 ianuarie 2011, unele date noi, iar altele şi-au primit confir-
marea sigură:
 1. Sora bunicului meu matern, Elena Beşleagă, născută Tătaru, a fost căsătorită cu Alexe Beşleagă şi a avut două fiice: Emilia 
Mitachi (stabilită în B-dul Gheorghe Gheorghiu Dej nr. 83, sect 6, Bucureşti, adresă valabilă în 1975) şi Maria Bratosin, născută în 1928, 
cu domiciliul în Sacele, strada Unirii nr. 22, care este în viaţă şi care, se pare, petrece o parte din timp la una din fiicele dumneaei, în 
străinatate.
 2. Maria Bratosin, vară primară cu regretata mea mamă, are la rândul ei doua fiice: Sanda-Maria, stabilită în Elveţia şi Florian-
sics Elena, stabilită, se pare, în Franţa (probabil la matuşa ei, Emilia).

Vlad Cubreacov
Om politic unionist din Rep. Moldova

ELOGIU UNUI MARE ARTIST ŞI SPORTIV SĂCELEAN
ÖCSI GÖDRI

cum 13 ani, în 1998, 
la Munchen, pleca 
spre nesfârşirile al-

bastre ale eternităţii un mare şi 
deosebit de îndrăgit săcelean, 
eminentul maestru al artei foto-
grafice braşovene, Öcsi Gödri, 
decanul incontestabil al breslei 
sale pe parcursul unei jumătăţi 
de veac, ce a cuprins intervalul 
deceniilor 30-80. 
 Descendent al unei onorabile 
familii din Cernatul Săcelelor 
noastre, cel de al patrulea copil, 
precedat de trei admirabile sur-
ori, iubite şi respectate în toată 
comunitatea săceleană pentru 

deosebitele lor priceperi gospodăreşti, pentru înfăţişarea curţii 
şi a micii lor gospodării, dar şi a florilor, care pur şi simplu le
inunda curtea în sezonul estival, Konki, Piki şi Sari erau obiectul 
admiraţiei şi afecţiunii nu doar a vecinilor şi prietenilor apropiaţi, 
dar şi a tuturor viitorilor clienţi ai maestrului, realmente asaltat de 
iubitorii şi beneficiarii acestei arte. 
 Educat sub auspiciile de înaltă civilizaţie ale familiei, 
ocrotit de atenţia şi delicata afecţiune a celor trei surori mai 
mari, Öcsi îşi urmează studiile elementare la Săcele, iar, apoi, pe 
cele liceale la Braşov, cultivând concomitent două pasiuni ono-
rate la nivel de performanţă – arta fotografiei şi schiul, alter-
nat în sezonul estival cu drumeţia şi fotografia peisagistică. Îşi 
desăvârşeşte virtuţile profesionale în celebrul atelier de fotografie 
braşovean Studio-Adler, iar evoluţia sa a urmat riguros principiul 
potrivit căruia discipolul autentic trebuie să-şi întreacă maestrul. 
Îşi deschide în a doua jumătate a anilor 30 un mic, dar bine dotat 
atelier la Săcele, în casa părintească, situată chiar în vârful pantei 
ce precede intrarea dinspre Braşov în Piaţa Libertăţii a Cernatului 
(în capul podului). Urmează, la începutul anilor 40, deschiderea 
unui atelier-studio la Braşov, în incinta celebrei odinioară Vila 
Kertsch, situată pe actualul amplasament al Modarom. Studioul 
Gödri, cunoscută fiind deja competenţa maestrului, este asistat 
şi sprijinit investiţional de celebrele firme germane AGFA, LEI-
KA, VOIGHTLÄNDER şi devine în scurt timp unitatea de elită, 
recunoscută pentru tehnica şi arta fotografiei practicate într-un 
oraş al exigenţelor deosebite, cum a fost Braşovul de odinioară, 
minunatul Braşov interbelic. Vila Kertsch a fost spulberată de o 
bombă rătăcită în raidul aviaţiei anglo-americane din 16 aprilie 
(ziua de Paşti) 1944. Norocul lui Öcsi a fost în acea nefastă zi 

plecarea de Paşti la Săcele, în vizită la surorile sale, iar bomba 
slobozită de un avion avariat i-a distrus doar atelierul, aparatura 
şi locuinţa. Personalitatea şi prestigiul său au determinat con-
ducerea firmei POLIFOTO să-i refacă atelierul şi să-i permită 
continuarea unei munci şi prestaţii care aveau drept client toată 
populaţia onorabilă a Braşovului şi a satelor învecinate.
 În ceea ce îl priveşte pe Öcsi, el îşi impunea prezenţa prin 
farmecul său personal, prin alura sa sportivă, deosebit de plăcuta 
seninătate a fizionomiei, exuberanţa, dar şi prin simţul deosebit 
al umorului care îi stăpânea fiinţa, har, se vede treaba, cultivat 
într-un mediu în care cultul frumosului constituia principiu fun-
damental al existenţei.
 Excursionist pasionat, drumeţ neobosit, întovărăşit de 
aparatele sale fotografice, întotdeauna de cea mai bună calitate, 
Leika, Voightlander sau Agfa, Öcsi a fost autorul multor lucrări 
de artă fotografică executate în superba ambianţă a pădurilor 
noastre, surprinzând uimitor efectele de lumină ale dimineţilor, 
anotimpurilor sau ale jocurilor de umbre şi lumini cu mijloacele 
acum depăşite, modeste ale fotografiei alb-negru.
 Elegant, jovial, plin de bunăvoinţă şi o sinceră cordi-
alitate, Öcsi şi-a câştigat simpatia nu doar a săcelenilor, dar şi 
a braşovenilor, în special a celor tineri, pe care i-a cucerit cu 
impecabila sa strategie a poziţionării celui fotografiat, punând 
în evidenţă, cu maximum de simţ al orientării, caracteristica 
esenţială a obiectului, fapt ce conferea fotografiei viaţă, vigoare 
şi farmec.
 După anii 40 şi chiar în deceniile 50, 60 era de neconceput 
un eveniment major (absolvenţă a liceului, a facultăţii, nuntă sau 
întâlniri aniversare-jubiliare) în afara prezenţei maestrului Gödri, 
imortalizatorul clipelor sublime.
 În 1946, clasa mea de la liceul Meşotă s-a fotografiat pen-
tru tabloul de absolvenţă la Gödri, iar programarea s-a făcut în-
cepând din luna martie, deoarece solicitările erau imense.
 Şi totuşi, cele mai preţioase lucrări, pe care le-aş dori co-
piate şi incluse într-un muzeu al Săcelelor, sunt peisajele, pădurea, 
jocul luminii şi umbrelor, lucrări, câte s-or mai fi păstrat înrămate 
în casele săcelenilor. Lucrări foarte frumoase le deţinea odinioară 
Ion Ţuţuianu, prieten la toartă cu Öcsi, care i-a făcut admirabile 
portrete şi lui şi fratelui său, comandorul Gheorghe Ţuţuianu. S-ar 
putea ca asemenea lucrări  să mai fie în casele urmaşilor familiilor 
Szöts, Fischer, Bratosin, Niţescu-Novotny şi altor apropiaţi ai ar-
tistului. 
 Ar fi un gest de nobilă sensibilitate spirituală colecţionarea 
unor copii ale lucrărilor lui Öcsi Gödri pentru organizarea unei 
expoziţii permanente care să mărturisească nu doar vocaţia şi ta-
lentul unui sensibil maestru al frumosului ci şi modelul strălucit

A
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rea cucernice Părinte-Protopop,

Îngăduie, în acest ceas al bucuriei alegerii Tale în înalta demnitate de protopop al ortodoxiei braşovene, să-Ţi urez, în numele 
redacţiei şi colaboratorilor revistei “Plaiuri Săcelene”, sunt convins şi al tuturor săcelenilor care Te cunosc şi-Ţi preţuiesc nobila zidire, 
cât şi al meu personal, o păstorire îndelungată, cu noi şi strălucite împliniri, cum Dumnezeu Te-a ajutat şi Ţi-a fost alături cât ai ocrotit 
prin vorba şi fapta Ta minunată parohia noastră “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.
 Nimeni din cei care Te-au cunoscut şi Ţi-au fost aproape nu are cea mai mică îndoială că ortodoxia de pe meleagurile noastre 
va cunoaşte vocaţia Ta de ziditor al binelui, frumosului şi propovăduirii credinţei în învăţătura fără de prihană a Bisericii noastre.
 Dumnezeu să-Ţi ocrotească sănătatea întru mulţi şi senini ani, pe cea a familiei, să-Ţi dăruiască dragostea şi respectul enoriaşilor 
aidoma amintirii pline de seninătate lăsate celor păstoriţi cu atâta har şi duhovnicească chemare.
 Cu aleasă şi sinceră preţuire, La mulţi şi fericiţi ani !

Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu
Colectivul de redacţie al revistei “Plaiuri Săcelene”

al unei cariere care a impresionat prin performanţă şi amploarea 
recunoaşterii.
 Amintirea mea reţine şi cultivă imaginea unui prieten 
admirabil, dăruit cu harul sensibilităţii pentru frumos, dar şi a 
unui mare domn, cum se spune prin părţile transilvane, atunci 
când vrem să dăruim un superlativ unei personalităţi deosebite.
 Nu pot să închei această modestă evocare fără să amin-
tesc despre excepţionalul talent pe care Öcsi l-a relevat în practi-
carea schiului alpin, îndeosebi la proba săriturilor, unde era con-
siderat imbatabil, nu doar pentru lungimea săriturii, dar şi pentru 
estetica şi eleganţa acesteia. Vremurile, din păcate, nu erau de 

natură să susţină asemenea talente, iar Öcsi a optat pentru vari-
anta fotografiei care a asigurat longevitate celebrităţii sale.
 Suntem convinşi că şi în zilele noastre, în sute de case ale 
săcelenilor de odinioară, există, într-un fel sau altul, lucrări ale 
maestrului sub egida Foto-Artistic-Gödri. Ce ar fi să organizăm o 
retrospectivă a lucrărilor sale, demonstrând că civilizaţia pe care 
el a afirmat-o cu fiecare prilej, în fiecare gest, în fiecare lucrare 
trăieşte şi va trăi mereu în sufletele fiecăruia dintre noi ?

Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

Părintelui Protopop al Braşovului
OMAGIU 

PĂRINTELUI DĂNUŢ GHEORGHE BENGA,
 UN OM, UN DOMN, UN DUHOVNIC MINUNAT

• Cultura

P

SIMPOZIONUL  ,,VICTOR JINGA -110 ANI DE LA NAŞTERE”

arţi 1 martie 2011, în Sala de Consiliu a Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale, Comisia de Istorie 
Economică şi Istoria Gândirii Economice, la iniţiativa Academicianului Iulian VĂCĂREL şi a Profesorului universitar doc-
tor Mihai D. DRECIN de la Universitatea din Oradea, a avut loc un Simpozion  cu titlul ,,ProfesorulVictor JINGA - 110 de la 
naştere”. Din oraşul nostru au fost invitaţi mai mulţi membri ai Asociaţiei Izvorul: Romi Jinga, Bebe Zangor, Mimi Zbarcea, 

Octavian Taraş, Mihai Munteanu, precum şi preşedintele Despărţământului Astra, Liviu Dârjan.
 La acest Simpozion au fost prezenţi o serie de academicieni şi profesori universitari care, în ultimii 20 de ani au studiat gândirea 
şi activitatea profesorului Victor JINGA, sub multele  lor  aspecte.
 Acest grup de entuziaşti admiratori ai celui care a fost Victor JINGA, îndrumaţi  de profesor doctor Mihai D. Drecin, au orga-
nizat o serie de simpozioane  naţionale anuale, între anii 1992 şi 2011,  la Oradea , Bucureşti, Braşov, Cluj –Napoca, Sighişoara , Săcele 
etc.consacrate studierii în amănunţime a contribuţiei teoretice şi practice a profesorului Victor JINGA, la dezvoltarea gândirii economice, 
politice, sociale, istorice, filosofice din Transilvania şi România.
 Programul manifestării a cuprins următoarele momente: 
 -  Cuvânt de deschidere:,,Opinii  pertinente despre trecutul, prezentul şi viitorul României în opera  lui Victor Jinga” referat   
     susţinut de Academician Iulian VĂCĂREL;
 -  ,,Victor Jinga, editor de periodice economico-sociale” prezentare făcută de Prof.dr. Vasile DOBRESCU:
 -  ,,Problema monetară în opera lui Victor Jinga” comunicare a d-nei prof.dr. Maria MUREŞAN:
 -  ,,Probleme fundamentale ale Transilvaniei” (1945) lucrare  de referinţă în opera ştiinţifică a lui Victor Jinga  prelegere 
  a profesorului dr. Vasile BOZGA;
 -  ,,Victor Jinga – om politic” comunicare a prof. dr.Mihai D. Drecin;
 -  Simpozionul naţional ,,Din viaţa şi activitatea profesorului economist Victor Jinga, evaluare cantitativă şi calitativă (1992-  
    2011)”.
 Simpozionul s-a vrut o caldă şi afectuoasă  rememorare a ideilor novatoare, durabile, am putea spune clarvăzătoare ale genialu-
lui nostru săcelean. Fiecare vorbitor, a exprimat în cuvinte pline de încărcătură ştiinţifică şi umană ceea ce a însemnat Victor Jinga pentru 
epoca în care a trăit şi a activat, cum a fost omul Victor Jinga-caracterul şi comportamentul său în situaţii de criză, etc.
 Contribuţiile domniei sale sunt novatoare, pline de spirit realist, multe din ele puse în practică de el însuşi: crearea, organiza-
rea şi conducerea sistemului cooperatist ţărănesc în Ardeal; editarea a numeroase periodice economice în Ardeal; studierea istoriei 
economice a Ardealului în paralel cu istoria cronologică; conceptualizarea teoretică a unor realităţi economice şi sociale din Ardeal şi 
România - dezvoltare durabilă, moneda unică, stat social, echitate socială şi culturală, etc.

M
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 Scurta noastră expunere de aici nu este suficientă pentru a evidenţia genialitatea acestui pedagog, economist, istoric, sociolog, 
publicist şi om politic.  
 Cum i-a fost patria recunoscătoare? Probabil că deja cunoaşteţi răspunsul: a fost epurat din învăţământul universitar (era Rector 
al Academiei Economice din Cluj) şi trimis în lagărele şi închisorile în care a fost exterminată floarea intelectualităţii noastre interbelice: 
Codlea, Aiud, Văcăreşti, Canal Dunăre-Marea Neagră, Târgu –Jiu. A fost deportat cu domiciliu obligatoriu, a fost vânat şi urmărit ca 
ultimul răufăcător. Reabilitarea sa, produsă după 1965, l-a readus pe marea scenă a cercetării economice, la Bucureşti, unde a putut să-şi 
continue munca şi să formeze noi caractere umane. 
 Academia Română, prin vocea domnului Academician Iulian Văcărel, a decis să publice  toate aceste lucrări despre viaţa şi 
activitatea profesorului Victor Jinga. Imediat ce vom intra în posesia acestor lucrări vă vom informa. De altfel, la biblioteca liceului Vic-
tor Jinga, se află deja câteva lucrări interesante, pe care vă invităm să le consultaţi. De asemenea, invităm pe toţi cei care l-au cunoscut 
personal pe Victor Jinga să publice amintirile lor în paginile acestei reviste.
 Profit de această ocazie pentru a scoate în evidenţă contribuţia deosebită a Primăriei oraşului nostru, personal a domnului Radu 
Florea Nistor, primarul nostru, care a asigurat deplasarea grupului nostru la Bucureşti, cu microbuzul condus de domnul Mihai Muntea-
nu.Le mulţumim şi le urăm să fie la fel de binevoitori şi în viitor, în situaţii în care este implicată comunitatea locală.

Prof. Dorel Cerbu
Preşedintele Asociaţiei Cultural-Sportive „Izvorul”

• Tineri
ÎMPRUMUT  SAU  TRADIŢIE ?

n fiecare an din 
ultimul deceniu, 
tinerii moderni 

sărbătoresc în data de 14 feb-
ruarie, Valentine’s day, ziua 
ocrotitorului îndrăgostiţilor. 
Desigur, această sărbătoare 
nu a existat dintotdeauna 
la noi românii, ea fiind un 
împrumut occidental. Avem 
şi noi sărbătoarea iubirii 10 
zile mai târziu, pe 24 februarie. Ştim cu toţii că Dragobetele este 
o sărbătoare născută pe meleagurile româneşti, în inima munţilor, 
deoarece Dragobete este fiul Babei Dochia. Legenda spune că 
la începutul primăverii, fete şi băieţi se adunau  în sat şi mer-
geau, dacă era o zi frumoasă, la adunat vreascuri si flori. Băieţii 
strângeau crengi pentru focul de seară, iar fetele culegeau flori 
de primăvară folosite mai apoi la descântecele de dragoste. În  
jurul focului aprins pe dealurile satului, fetele şi băieţii vorbeau 
vrute si nevrute, însă cel mai adesea se făceau glume cu substrat 
erotic. Simţind apropierea prânzului, fetele începeau să coboare 
fugind către sat, iar băieţii alergau după fata care le era dragă. În 
sudul României acest obicei poartă denumirea de “zburătorit”, de 
unde si asemănarea iubirii cu Zburătorul, “zmeu” care trezeşte 
primii fiori ai dragostei la tinerele fete. În sfârşit, dacă fetele erau 
prinse de băiatul drag, avea loc o unire ludică printr-un sărut în 
faţa tuturor. După cum ne putem da seama, Dragobetele este o 
sărbătoare nu numai a iubirii dintre oameni, ci şi a comuniunii 
omului cu natura. Începutul  primăverii este marcat de această 
sărbătoare încărcată de sentimente pozitive si înălţătoare. 
 Valentine’s day  ar însemna şi ea înseamnă “ziua indra-
gostitilor”. Să fie oare aşa? Numele acestei zile vine de la preotul  
creştin, Valentin. El trăia în vremea împăratului roman Claudiu 

al II-lea, un luptător îndâr-
jit. Împăratul, văzând că 
soldaţii săi refuzau să 
meargă la război, a dat o 
lege prin care a interzis 
căsătoria. Preotul Valentin 
susţinea că Dumnezeu este 
singurul care are dreptul 
de a interzice ceva omului 
şi a oficializat căsătorii pe 

ascuns până când a fost prins şi arestat, iar mai apoi executat deoa-
rece a refuzat să renunţe la religia şi credinţa sa. În  vremea în care 
a stat sub arest, el a trimis scrisori cunoscuţilor pe care le semna 
astfel: “ Adu-ţi aminte de Valentin al tău.” Cu siguranţă, datorită 
acestei semnături, “Valentine’s day”  este în mintea tuturor, dar ca 
o zi în care să iţi aminteşti de cei dragi, aşa cum preotul Valentin a 
făcut, şi nu ca o zi în care trebuie să treci pe la târgurile cu kischuri: 
inimioare roşii, ciocolată, floricele etc. 
 Uşor, uşor  acest împrumut  şi-a făcut loc în calenda-
rul sărbătorilor necreştine, dar distanţa dintre ţara de origine şi 
România, a schimbat mult esenţa sărbătorii.  Dacă pentru slo-
veni, aceasta zi marchează începu-
tul primăverii, pentru noi românii 
înseamnă… o afacere profitabilă. 
Din păcate, în zilele noastre nu se 
mai face diferenţa între bucuria 
sufletului şi nevoia materială. Cele 
două se îmbină şi dau naştere unui 
haos naţional: comercianţii profită 
de naivitatea tinerilor (pentru că 
mai ales ei sunt în febra “Valen-
tine’s day”), care cumpără tot felul 
de lucruri frumos colorate şi nu se 
mai mulţumesc cu un simplu, dar 
sincer şi pur  “Te iubesc!”, venit 
din suflet. În  schimb, părinţii noştri 
şi mai ales bunicii se bucură încă de Dragobete şi îşi amintesc 
cu zâmbetul pe buze  cum în această zi se călcau pe picioare, 
semn care marca dorinţa lor de a se uni pe vecie. Desigur, era o 
superstiţie, dar sinceritatea şi umorul bătrânilor aduc un strop de 
adevăr în poveşti. Pentru ei Valentine’s day e un împrumut ameri-
can şi nu are nicio semnificaţie şi preferă să trăiască după tradiţia 
pur românească.
 Dragobete sau Valentine’s day? Ambele sărbători 
promovează iubirea dintre noi şi dragostea naturii pen-
tru vieţuitoarele sale. Rămâne la aprecierea fiecăruia în care 
sărbătoare  persoana adorată sau persoanele dragi merită mai 
multa atenţie. 
 Dar nu uitaţi: pentru iubire nu există o zi specială, ci fiec-
are clipă alături de persoana iubită este un prilej de sărbătoare!

Dascălu Alexandra, cl. a XI-a A
Liceul Teoretic “George Moroianu”

Î

Chit Elisabeta, 12 ani

Dragan Camelia, 14 ani

Fulop Eduard, 14 ani
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lăpândul ghiocel îşi 
scoate clopoţelul de sub 
zăpadă şi vesteşte veni-

rea primăverii.
- Ghiocelule, de ce ai ieşit 
de sub zăpadă? întreabă bradul 
îmbrăcat în dantelă albă.
- Zâna iarnă îmi este datoare 
pentru că i-am împrumutat cu-
loarea şi în fiecare primăvară mă 
lasă să ies de sub zăpadă.
 Primăvara a sosit cu alaiul ei 
de flori, lumină şi culoare. Câm-
purile au înverzit şi în desişuri se 
simte parfum uşor de toporaşi. 
Totul este ca într-un vis: păsări 

de tot felul ciripesc, flori multicolore împrospătează natura, iarba 
proaspătă a răsărit şi, cel mai important, soarele trimite oamenilor 
o rază de speranţă.
 Primăvară, bine ai venit!

Geantă Sebastian, Clasa a II-a B
Şcoala Generală Nr.4 “Fraţii Popeea” 
Săcele
Înv. Dragomir Florica

BUCURIILE PRIMĂVERII

Iată, primăvara a venit!
Cu bucurie a sosit.
Toţi copiii au ieşit
Afară s-au repezit.
Ghioceii sunt aici,

Bucuroşi şi fericiţi.
Grigoraş i-a observat
Si deodată a strigat:

- Hai, cu toţi, acum să 
mergem
Bucheţele să culegem!
Mamelor le dăruim, 
Să ştie că le iubim!

Trifan Robert, Clasa a II-a B
Şcoala Generală Nr.4 
“Fraţii Popeea” Sacele
Înv. Dragomir Florica

MAMA

Ochii mamei mele,
Sunt ca nişte viorele,
Eu când o privesc
Toate florile înfloresc.

Dimineaţa mă trezesc
Tot la mama mă gândesc
Fiindcă mamă ca a mea
Nu mai are nimenea.

Doboş Rebeca , Clasa a III-a A
Şcoala Generală Nr.4 “Fraţii Popeea” 
Săcele
Profesor Învăţământ Primar Săsărman 
Mariana

Primăvara, prin ochi de copil
VIS DE PRIMĂVARĂ

P

Krisztina Kopefalnaghi, 14 ani
Pascu Ana-Maria, 14 ani

Romascu Diana, 11 ani

• Actualitate
Ţara Chioarului a colindat Ţara Bârsei

«RUGA  SĂTENILOR  DE  LA  BUCIUMI  PENTRU  SĂCELE»
- Reportaj -

„De drumeţul care cântă să nu te temi ...
e un om bun la inimă şi milostiv ... ”

Ion Creangă

-am descoperit la Dej cu prilejul Centenarului Adunărilor Generale ale Asociaţiunii 
ASTRA, în toamna anului 2004. De fapt, acolo au cântat numai femeile, „nanele” cum 
se zice, cu respect, pe la noi prin Ardeal. De atunci pot spune că mi-au atras atenţia prin 

puritatea şi naturaleţea, vioiciunea cu care aceste ţărănci cântau sub conducerea unui adevărat 
profesionist şi om de suflet  - profesoara de muzică dr. Gabriela Ion de la Baia Mare.
 În 2009, la Şomcuta Mare, tot cu ocazia Adunării Generale ASTRA, ne-am reîntâlnit. 
L-am cunoscut atunci şi acolo pe dl. Teodor Hăgan, baciul, de fapt preşedintele Asociaţiei Co-
rale „Buciumenii Chioarului”, din satul Buciumi. Un bărbat voinic, calm şi echilibrat. Ne-am 
împrietenit repede în faţa unui păhărel de horincă, de domnia sa păstrată pentru „zile mari” sau 
pentru „oaspeţi de seamă”. Am „vorovit” atunci de una, de alta. În vara lui 2010, pe la finele lunii 
august, am tras o fugă până la Şomcuta Mare unde avea loc Festivalul coral „Valentin Băinţan”, 
la Finteuşu Mare, ocazie cu care am invitat (ca la nuntă!) pe membrii Asociaţiei Buciumenii Chioarului la Săcele şi Braşov, în zilele de 
4, 5 şi 6 decembrie 2010, pentru a colinda Ţara Bârsei după datină. Invitaţia şi programul au fost acceptate cu mare plăcere. Au urmat

I

Notă: Desenele reproduse în această rubrică aparțin elevilor de la Șc.Gen. Nr.4, conduși de dra prof. Minodora Duru
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pregătiri febrile de ambele părţi. Dar, fără aportul câtorva „pi-
loni” de bază ai sponsorizării, vizita aceasta nu s-ar fi materializat 
nicicând. Se cuvine să îi numim pe binefăcători: Inspectoratul 
Şcolar şi Consiulul Judeţean Braşov, Primăriile şi Consiliile Lo-
cale din Şomcuta Mare şi Săcele, Parohiile ortodoxe Turcheş I şi 
Baciu din cadrul Protopopiatului Săcele. Acestora li se adaugă şi 
unele firme, persoane fizice etc, care din modestie au ţinut să-şi 
păstreze anonimatul şi cărora le mulţumim şi pe această cale. 
 Parafrazând titlul celebrei cărţi a lui John Reed „Zece 
zile care au zguduit lumea”, afirmăm, în cunoştinţă de cauză, că 
sosirea Buciumenilor în Ţara Bârsei, în cele trei zile de sărbătoare 
menite a declanşa aici cortegiul colindelor şi al obiceiurilor de 
iarnă, prin cântecul şi portul românesc din partea de Nord a Ar-
dealului, a „zguduit” fiinţa şi spiritualitatea săcelenilor ce au 
avut ocazia de a-i cunoaşte pe oaspeţi în splendoarea şi plenitu-
dinea valorii lor artistice înalte şi inconfundabile. În fruntea an-
samblului (cca. 40 de persoane) s-au aflat cei trei vajnici „colo-
nei” ai turneului astrist: domnii prof. Vasile Albu, preşedintele 
despărţământului Astra „Chioar” de la Şomcuta Mare, Teodor 
Hăgan, preşedintele Asociaţiei Corale „Bucumenii Chioarului” 
şi prof. Octavian Butuza, poet, publicist, redactor şi talentat co-
mentator, realizator de televiziune la Studioul Teritorial din Baia 
Mare. Distinşii oaspeţi au vizitat mai întâi Muzeul Primei Şcoli 
Româneşti din Şcheii Braşovului, unde primirea şi explicaţiile 
pertinente ale neîntrectului cercetător braşovean, părintele prof. 
dr. Vasile Oltean, le-au lăsat colindătorilor o impresie superlativă.
 Aceeaşi primire afectivă le-a fost apoi rezervată, în cen-
trul Braşovului, la Librăria „Şt. O. Iosif” unde dl. Virgil Oniţă, un 
ardelean de pus la inimă, şi-a întâmpinat colindătorii cu cuvinte 
alese şi cu daruri, asigurându-i de dragostea şi preţuirea sa şi a
doamnei Ana Oniţă, în această adevărată citadelă a cărţii din 
oraşul lui Coresi şi Honterus. 
 Duminică 5 decembrie 2010 a fost „ziua de foc” a tur-
neului. Afară era frig. Peste noapte a nins bogat şi aerul tare arăta 
că suntem la poalele Tâmpei. Cineva a fost de părere, în ajun, 
că doamnele coriste să nu se îmbrace în portul popular la Săcele 
(n.n. ca să nu răcească?!), neglijând în felul acesta efectul mi-
nunatelor straie la care ţinem atât de mult. Personal n-am fost 
de acord. Cum aşa?! Nu, nu, lucrul acesta nu se poate întâmpla 
pentru că stricăm totul şi-ar fi păcat. Sunt ascultat şi îmi revin 
din „cumplita” supărare. Pornim spre Săcele. A nins bogat toată 
noaptea şi Dumnezeu a primenit Plaiurile Săcelene cu o hlamidă 
imaculată amintindu-ne de solemitatea portului vechilor mo-
cani săceleni întemeietori de ţară, limbă şi datini, păstrători ai 
credinţei strămoșeşti în toate timpurile. Maşina Poliţiei Comuni-
tare ia delegaţia în primire şi se face un scurt popas la Muzeul de 
Etnografie din localitate. „Mic şi fermecător”, edificiul cultural 
se constituie astfel într-un veritabil „prolog” al vizitei doriţilor şi 
îndrăgiţilor noştri oaspeţi. 
 Este ora 9,45. Autocarul ajunge în Piaţa Unirii de la 
Turcheş, al doilea cartier istoric al Săcelelor. Colindătorii sunt 
salutaţi „la scară” de însuşi edilul-şef al municipiului – dl. ec. 
Radu Florea Nistor, primarul urbei, care în această primă zi de 
iarnă autentică are serioase probleme cu conductele de apă şi cu 
deszăpezirea drumurilor. Este „în haine de lucru” cum s-ar spune, 
dar foarte bucuros de întâlnirea cu oaspeţii. Clopotele anunţă so-
lemn sosirea invitaţilor.În biserica părintelui Eugen Emil Beleuţă, 
cea mai veche din Săcele, datând de pe la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, e cald, poate prea cald. Părintele Beleuţă slujeşte 
cucernic. A început Sf. Liturghie, iar corul sătenilor de la Buci-
umi asigură răspunsurile în faţa enoriaşilor şi a altor credincioşi 
din oraş. Ceea ce aude şi vede asistenţa e ceva de-a dreptul dum-
nezeiesc. Cu toţii suntem curioşi dar şi vrăjiţi de înalta forţă 
interpretativă a melosului frumoaselor pricesne şi răspunsuri la 

slujbă fără de cusur. Cine sunt aceste femei elegant şi impecabil 
costumate?! Dar aceşti viguroşi bărbaţi? Ce fain cântă!... afirmă, în 
şoaptă, o credincioasă. Şi tot şoptit îi precizez că sunt ţărani, ţărani 
autentici dintr-un sat aflat undeva în Nordul Ardealului, la Porţile 
Maramureşului. Să-i apere şi să-i ocrotească Bunul Dumnezeu 
pentru bucuria şi darul ce ni le-au oferit în pragul Sărbătorilor. La 
sfârşitul slujbei, dl. Hăgan îi înmânează o Diplomă de Excelenţă 
părintelui Beleuţă „... în semn de recunoaştere a meritelor în 
iniţierea şi organizarea acestei manifestări”. Se cântă „Mulţi Ani 
trăiască”! În faţa şcolii şi în „tinda bisericii” se face poza de grup. 
 Spre seară, la Centrul Cultural „Reduta” din Braşov are 
loc Gala Concertului din cadrul Festivalului muzical „Ţara Chi-
oarului colindă Ţara Bârsei”. Spectatorii, în număr impresionant 
(aproape jumătate din asistenţă tineri), sunt întâmpinaţi, după 
datină, în hol, cu colinde şi melodii populare din Ţara Bârsei 
în interpretarea unui talentat grup de instrumentişti din comuna 
Dumbrăviţa Bârsei. În sală sunt prezente oficialităţile locale în 
frunte cu Excelenţa Sa, dl. Ion Ochi, vicepreşedinte al Consilului 
Judeţean Braşov, alţi reprezentaţi ai admninistraţiei locale. Se află 
în sală preoţi, profesori şi elevi de la şcolile şi liceele din mu-
nicipiile Braşov, Săcele şi împrejurimi, un numeros şi entuziast 
public meloman şi nu numai. 
 După deschiderea făcută de către directorul Centrului 
Cultural, actorul Marius Cisar, şi de subsemnatul, în calitate de 
gazde, „cârma” spectacolului este preluată de dl. Octavian Butu-
za. Cu şarmul inegalabil al domniei sale prezintă formaţiile corale 
invitate. Deschid două renumite coruri braşovene; este vorba de 
„Concentus”, dirijor prof. Marius Modiga şi „Astra” sub bagheta 
maestrului prof. dr. Ioan Oarcea.
 Colinde, colinde ... e vremea colindelor. În aceste zile 
braşovenii sunt „răsfăţaţi” de prezenţa lui Ştefan Hruşcă şi 
Fuego ... dar şi de cele trei formaţii corale, adevăraţi ... „Crai de 
la Răsărit”. În antracte susţin scurte recitaluri Sergiu Pungă (R. 
Moldova) şi George Echim (Braşov). Primul, proaspăt absolvent 
al Conservatorului de muzică din Braşov, interpretează magis-
tral piesa „Panis Angelicus” a cunoscutului compozitor Cesar 
Franck, iar al doilea interpret este un cunoscut avocat braşovean 
înveşmântat în atrăgătorul costum năsăudean din satul său natal, 
Monor. Cântă cu patos şi simţire românească melodia populară 
„Bună dimineaţa, nană!” din repertoriul lui Ioan Bocşa şi întru 
întâmpinarea „vedetelor” spectaloclului: BUCIUMENII CHIOA-
RULUI!
 Din nou colinde, din neam în neam răsună iarăşi la noi, 
la Săcele şi la Braşov, străbunele noastre colinde. O interpre-
tare nobilă, firească, pusă la punct şi dătătoare de autentic fior 
artistic, cum numai puritatea unor glasuri instruite o pot face. 
Vorba versului domnului Butuza: „... E fior de iarnă divină la 
Săcele ... ” (n.n. şi la Braşov), fascinaţie în sufletul privitorilor 
ascultători. „Rugă”, „Măicuţă” sau „Călugărul din ţintirim” etc... 
Sala amuţeşte. Din nou ropote de aplauze. La sfârşit, corurile re-
unite interpretează „O, ce veste ninunată!”, poate şi un omagiu 
adus autorului: marele compozitor şi dirijor braşovean Gheor-
ghe Dima. Tuturor formaţiilor le este atribuită distincţia specială 
a despărţământului Astra „Fraţii Popeea” Săcele: „Diploma 
MAGNA”, „... în calitate de mesageri de frunte ai artei corale 
interpretative din România ...”, apoi albume, medalii, bomboane 
de ciocolată „GRAZZIA”, îmbrăţişări şi măgulitoare alocuţiuni. 
Se atribuie, în continuare, Diplome de Execelenţă atât din partea 
gazdelor cât şi a oaspeţilor. Un superb coş cu flori vine din partea 
Consiliului Judeţean Braşov. 
 După spectacol, scurte impresii: Doamna notar Andreea 
Maria Albu: „Vă spun drept că-n cele două ceasuri şi ceva m-am 
simţit parcă transpusă într-o altă lume, mai bună şi mai curată, 
zău, ceva rupt din rai! ... În rest, păcat că asemenea apariţii inedi-
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te sunt atât de rare în peisajul nostru cotidian atât de cenuşiu şi de 
tern în ultimii ani.” Iar dl. Dumitru Chiriţoiu, directorul general 
al revistei „România Turistică”, observa faptul că „... Nu-mi aduc 
aminte ca Braşovul să fi fost onorat în ultimii ani de un aseme-
nea cor de ţărani instruiţi, o formaţie de excepţie, cu oameni de 
excepţie ... Felicitări Astrelor de la Săcele şi Şomcuta Mare”.
 Oraşul străluceşte sub povara zăpezii şi a ghirlan-
delor multicolore ce anunţă Crăciunul. Ne îndreptăm din nou 
spre Săcele, de data asta la un binevenit banchet oferit de As-
tra săceleană, la Salonul medieval „Odăile Lupului” din centrul 
localităţii. După această zi de veritabil „travaliu cantabil”, cei 
de la Chioar au dreptul la câteva clipe de destindere. Dl. Ştefan 
Lupu – amfitrionul nostru – care e şi vicepreşedinte al Astrei 
Fraţii Popeea - îi întâmpină pe oaspeţi cu nelipsitul „urlet al lupu-
lui” şi le urează, în continuare, o seară plăcută, care se dovedeşte 
a fi fost de neuitat. Către miezul nopţii se anunţă sosirea ... Sf. 
Nicolae, „Moşul” darnic care umple ghetuţele copiilor cu daruri. 
Locotenenţii noştri Durby, Levi şi Tarciziu aduc trei săculeţi cu 
modeste daruri (deh, e doar perioadă de criză!) pentru îndrăgiţii 
oaspeţi. Cu toate că lumea e obosită, antrenul se menţine la 
cote rezonabile. Noaptea, pe la cântători, zeul viselor Morfeu îi 
leagănă în braţele-i generoase pe colidătorii de la Buciumi. 
 A treia zi şi ultima e mare sărbătoare creştină: Ziua Sf. 
Ierarh Nicolae, iar colindătorii vor ajunge la hramul bisericii 
ortodoxe de la Baciu-Săcele, despre care savantul Nicolae Iorga 
spunea că „... are catapeteasma cea mai frumoasă din toată Ţara 
Bârsei”. 
 Este ora 10,00. Pe deal, biserica „băcifălenilor” geme 
de lume. Din nou o parte dintre săceleni sunt „blagosloviţi” de 
încântătoarele „replici” ale valorosului cor mixt de la Buciumi, 
cor de ţărani frumos înveşmântaţi şi azi, mândri purtători ai 
solemnului lor port naţional. Părintele paroh Vergilius Urzică este 
vădit emoţionat de prezenţa coriştilor la sărbătoarea hramului şi 
cu delicată pornire şi binecuvântată vorbă laudă efortul şi talen-
tul buciumenilor dar şi audienţa extraordinară a credincioşilor în 
fruntea cărora se află din nou primarul Săcelelor. Dl. Hăgan îi 
atribuie părintelui Urzică aceeaşi „Diplomă de Excelenţă”. În-
tre timp a dat soarele. Facem un „tur de forţă” până la Brădet, o 
modestă zonă de agrement din împrejurimi. Săcelele e lung de 
peste 7 km. Străbatem în goana autocarului: Baciu, Turcheş, Cer-
natu, Satulung – toponime familiare localnicilor. Rând pe rând 
este admirată natura plaiurilor ninse, barajul de la Tărlung, uzina 
„Electroprecizia”, bustul lui Eminescu (unic în Ţara Bârsei!) şi 
altele. 
 La ora 13,30’ primire oficială la Primăria Municipiului 
Săcele. Pâine şi sare, cozonac. Copiii din Ansamblul Folcloric 

„Astra” îi întâmpină ceremonial şi se alătură colindătorilor. Dl. 
primar Nistor îşi depăşeşte cu greu emoţia şi-i salută din nou (a 
câta oară?!) cordial pe distinşii musafiri din Ţara Chioarului care 
au adus bucurie şi balsam în inimile săcelenilor, demonstrându-
le că muzica vocală, corurile tradiţionale sunt un bun inesti-
mabil al comunităţilor noastre. Li se dă cuvântul oaspeţilor. La 
această întâlnire de suflet sunt prezenţi şi câţiva consilieri iubi-
tori de cultură şi artă: d-na Nicoleta Voicescu, domnii Constantin 
Zavarache, Nicolae Coliban, Lucian Zangor, Petre Gheorghiţă 
Mutu, Geo Stoea şi câţiva funcţionari ai primăriei dornici să par-
ticipe şi ei la eveniment. În cinstea primarului se interpretează din 
nou „Corul robilor” din opera Nabucco de Giuseppe Verdi.
 Cu ultime forţe, asemenea unor ostaşi biruitori pe 
câmpul de luptă, colindătorii îşi încheie periplul lor vizitând 
impunătoarea Catedrală Ortodoxă a municipiului unde tânărul 
preot paroh Laurenţiu Milotoiu îşi stăpâneşte printre lacrimi, cu 
greu, emoţia atunci când „Ruga” buciumenilor răsună tulburător 
sub cupola lăcaşului de cult, simbol ar mândriei săcelenilor, edi-
ficiu înălţat eroic pe la mijlocul secolului al XIX-lea cu lacrimi 
şi sânge. O privesc discret pe Doamna „MAREŞAL” dr. Gabri-
ela Ion. A răguşit şi este la capătul puterilor dar nu se lasă. I se 
citeşte pe chipu-i obosit o rază de lumină şi bucurie visată de-
acasă: CORUL ŢĂRANILOR dirijat cu atâta măestrie de Domnia 
Sa, a obţinut în faţa săcelenilor şi a braşovenilor nota 10 (zece) cu 
FELICITĂRI!
 Cuvintele noastre de mulţumire încep să fie de prisos. 
Oare de ce momentele acestea sacre sunt atât de rare pe la noi?!  
Avem astăzi atâta nevoie de ele. Şi, fugar, la scara autocarului, 
printre îmbrăţişări şi felicitări, consemnez totuşi şi un fragment 
de gând din partea profesorului de literatură română, dl. Cornel 
Cosmuţa, membru al corului: „Ceea ce a surprins în acest turneu 
al nostru, de fapt foarte reuşit, a fost mobilizarea exemplară a oa-
menilor la actul de cultură, coeziunea tradiţională a săcelenilor 
nedezminţindu-se nici de astă dată. Este o deschidere spre tradiţie, 
spre valanţele frumosului exprimat prin arta şi limbajul universal 
al cântecului ... ”
 Iar noi ne încheiem aici reportajul cu fireasca bucurie 
de a întâmpina, în acest an, alături de admirabilii prieteni de la 
porţile Maramureşului, Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, 
Crăciunul, Noul An 2011 şi Jubileul de 150 de ani de la înfiinţarea 
ASTREI, la Sibiu în anul 1861, prin această manifestare de 
excepţie, care ne uneşte în continuare definindu-ne dorurile şi 
identitatea culturală la care ţinem atât de mult.                                                                 

Prof. Liviu DÂRJAN
Preşedintele despărţământului Astra „Fraţii Popeea” 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SĂCELEANĂ

DE LA CONSILIUL LOCAL
n ultimele luni, în şedinţele Consiliului Local Săcele au fost adoptate numeroase hotărâri, dintre care menţionăm:
•  Aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale prin reorganizarea Direcţiei Poliţiei Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al         
    Primarului Municipiului Săcele.

•  Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acesteia.
•  Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social.
•  Constituirea unei comisii pentru înfiinţarea, organizarea, funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi exercitarea controlului financiar-                               
    contabil şi de gestiune asupra activităţii acestora.
•  Validarea şi includerea în bugetul local a sumelor de 1,4 milioane lei, pentru realizarea canalizării la Brădet, şi 500.000 lei pentru
    plata unor datorii la furnizori.
•  Aprobarea organigramei, a statului de funcţiuni şi a numărului de personal în cadrul Spitalului Municipal Săcele.
•  Aprobarea bugetului local pe anul 2011.
•  Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului de Urbanism General, aapro 
    bate prin HCL nr. 23 / 2001.
•  Aprobarea menţinerii actualei destinaţii a Spitalului Municipal Săcele şi respingerea transformării acestuia în azil de bătrâni.

Î
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âmbătă, 15 ianuarie 2011, s-au împlinit 161 de ani de la 
naşterea celui mai mare poet român, Mihai Eminescu  
şi, asemenea românilor de pretutindeni, săcelenii au 

ţinut să marcheze acest moment de mare însemnătate pentru cul-
tura şi spiritualitatea noastră naţională.
 Evenimentul s-a desfăşurat în parcul Electroprecizia, 
la bustul poetului, şi a fost organizat de  despărţământul AS-
TRA – “ Fraţii Popeea “ din Săcele, reunind reprezentanţi ai 
administraţiei locale, cultelor, liceelor şi şcolilor generale din 
localitate, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi săceleni 
interesaţi de opera şi viaţa celui aniversat. Manifestarea dedicată 
marelui poet a cuprins depuneri de coroane şi jerbe de flori 
din partea asociaţiilor şi instituţiilor prezente: Primăria Săcele, 
Despărţământul ASTRA-“Fraţii Popeea”, asociaţia culturală “Iz-
vorul”, şcolile şi liceele săcelene, fundaţia Ioan Gavrilă Ogăranu 
din Braşov.
 Programul a fost completat de luările de cuvânt ale 
domnului profesor Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului 
ASTRA din Săcele, despre actualitatea operei lui Eminescu, şi 
domnului profesor Nicolae Munteanu, despre publicistica lui Mi-
hai Eminescu. De asemenea, domnul Eugen Droc a recitat două 
poezii proprii, inspirate de eveniment, iar cîţiva elevi de la Liceul 
George Moroianu şi de la Şcoala Generală nr. 4 au recitat poezii 
ale marelui poet aniversat.

•  •  •  •  •
 Luni, 24 ianuarie 2011, la sediul Protopopiatului Orto-
dox Săcele şi al ASTREI săcelene, a avut loc simpozionul oma-
gial “Săcelenii şi Unirea de la 1859”. A participat o numeroasă 
asistenţă, alcătuită din membri şi simpatizanţi ai Despărţământului 
“Fraţii Popeea”, care au luat cunoştinţă, încă de la intrare, cu o 
expoziţie de carte, organizată de Biblioteca Municipală “Victor 
Tudoran”.
 Adunarea solemnă a fost deschisă de domnul profesor 
Liviu Dârjan, preşedintele Despărţământului ASTRA. Părintele 
dr. Sorin Şerban, noul protopop de Săcele, împreună cu părintele 
Mircea Leb, au oficiat un Te Deum. S-a intonat Hora Unirii, în 
interpretarea inegalabilă a corului Madrigal.

 Adunarea a fost salutată cordial de domnul Radu Florea 
Nistor, primarul Săcelelui. În cadrul simpozionului au luat cuvân-
tul doamna profesor Florica Lupu, domnii profesori Nicolae Ursu 
şi Gheorghe Munteanu, precum şi părintele protopop dr. Sorin 
Şerban, care au evocat în fraze emoţionante şi documentate as-
pecte legate de importantul eveniment de acum 152 de ani.
 În cinstea Unirii Principatelor au fost primiţi în rândul 
astriştilor săceleni 8 noi membri de diferite vârste şi profesii. 
 În încheiere a fost sărbătorit domnul doctor Gabriel Plo-
peanu cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani. Distinsului medic 
săcelean i-a fost înmânată, în aplauzele asistenţei, Diploma de 
excelenţă a Despărţământului ASTRA – “Fraţii Popeea” Săcele.

•  •  •  •  •
 Duminică, 6 februarie 2011, s-au împlinit 66 de ani de la 
trecerea la cele veşnice a ilustrului profesor universitar, om poli-
tic şi scriitor săcelean, George Moroianu. Cu acest prilej, con-
ducerea 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 pub-
lice locale, consilieri locali, reprezentanţi ai asociaţiilor culturale 
săcelene, cadre didactice, precum şi săceleni care au ţinut să re-
memoreze 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”, precum şi din partea Partidului Social-Democrat şi 
Partidului Naţional-Liberal.
 Părinţii parohi de la biserica Sfânta Adormire au oficiat o 
slujbă de pomenire, pentru ca, în continuare, să ia cuvântul dom-
nul Radu Florea Nistor, primarul Săcelelui, domnul profesor Ghe-
orghe Munteanu, directorul liceului George Moroianu şi domnul 
profesor Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului ASTRA din 
Săcele, care au evocat personalitatea, opera şi activitatea publică 
ale celui comemorat.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

O NOUĂ INVESTIŢIE SE PREFIGUREAZĂ LA SĂCELE

n urma unor hotărâri luate de Consiliile Locale Braşov și Săcele, cele două municipii s-au asociat pentru a realiza staţiunea 
turistică Paltinul. Noua destinaţie turistică ar urma să se construiască pe terenurile pe care le deţin cele două localităţi în acea 
zonă, iar primul pas a fost aprobarea parteneriatului între cele două localităţi. Urmează ca pe viitor să se decidă asupra planului 

urbanistic zonal, a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici. Proiectul prevede amenajarea a 120 km de pârtii, a 21 
instalaţii pe cablu şi a aproximativ 300.000 mp de spaţii de cazare, parcări, locuri de agrement, restaurante. Primarii celor două localităţi 
estimează ca până la finalul anului 2011 toate documentaţiile să fie finalizate, urmând ca apoi să se prezinte un proiect pentru accesare 
de fonduri europene, dar există şi varianta realizării unui parteneriat public-privat.
        

Redacţia “Plaiuri Săcelene“

Î

CRONICA MĂRUNTĂ

EVENIMENTE SĂCELENE

S

CUVÂNT LA DESCHIDEREA BALULUI  PLĂCINTELOR  MOCĂNEŞTI
Ediţia a XV-a

omnişoarelor,doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să deschidem Balul plăcintelor 2011, adresându-vă salutul domnului Primar Radu Nistor FLOREA, care 
din binecuvântate motive, nu poate fi prezent cu noi în această seară. Domnia sa se scuză şi vă urează tuturor o petrecere cât 

mai frumoasă şi plină de veselie şi antren. Totodată, domnul Primar felicită toate domnişoarele şi doamnele cu ocazia zilei de 1 Martie şi 
le urează sănătate, fericire şi bucurii.
 Obiceiul Balului plăcintelor cu  brânză, se regăseşte în fiecare familie , unde fiecare  mamă  se îngrijea de prepararea  faimoase-

D
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lor ,,plăcinte  cu  refrec,,.
 Încheierea  câşlegiului,  adică  a perioadei  de timp  dintre Crăciun şi 
duminica  lăsatului  de  sec  de brânză, pentru postul Paştilor, era marcată în 
fiecare casă  de ospăţul plăcintelor cu brânză cu refrec.
 Atunci, plăcinta era rotundă ,cu  cocă subţire, cu multă brânză de bur-
duf sau  putină , cu un refrec bine sudat , pentru a nu se scurge brânza în cratiţa 
cu untură  de  porc  fierbinte.
 De la ospăţul în familie ( cu părinţi, copii, rude, vecini sau prieteni) 
tinerii  izvoreni săceleni, au gândit organizarea acestuia in extenso, la un local 
cu multă lume, multă veselie şi muzică bună.
 Aici, la noi, Salonul Median, a fost gazda frumoaselor petreceri 
încărcate peste ani de frumoase aduceri aminte. La bucătăria, situată  în  stânga  
curţii salonului, jupâneasa - ţaţa  Lina Median- ajutată de mamele tinerilor 
izvoreni organizatori, trudea toată după amiaza  la realizarea a sute de plăcinte, 
aduse fierbinţi în seara balului.
 Se aduceau mulţumiri din plin truditorilor şi Zeului Bachus -  Zeul vinu-
lui şi al freneziei- al cărui îndemn era să se bea cu cea mai puţină pagubă, vinul adus din podgoriile celebre: Târnave, Valea Călugărească, 
Drăgăşani şi, de ce nuş, Cotnari sau Murfatlar. În funcţie de relaţiile  organizatorilor  se  regăseau  şi calităţile  vinului consumat: acesta 
trebuia să fie  alb, sec, mult, rece şi gratis, transformând oaspeţii în eroi ai  multor pahare bine băute, spre bucuria lor şi a bunei gazde.
Ne  regăsim în această seară, în eleganţa salonului  Brădet şi a bunului ei gospodar, dl.Ionescu, care ne îndeamnă să dansăm şi  să cântăm 
toată noaptea, melodiile de muzică uşară, populară  şi de petrecere, care sunt şlagărele  a generaţii şi generaţii de săceleni. Să ne bucurăm 
de eleganţa valsurilor , de pasiunea tangoului şi de antrenul dansurilor breaza, hora, sârba, brâul, alunelul şi ciobănaşul.
 Acum, să ne bucurăm de seara aceasta şi să o păstrăm vie în sufletul nostru.
 Adresez cu acestă ocazie mulţumiri organizatorilor: domnişoarelor Mimi Zbarcea, Geta Chiţac, domnilor Ninel Eftimie şi 
OctavianTaraş, care au depus eforturi deosebite pentru ca toate să decurgă în cele mai bune condiţii. Vă mulţumesc şi domniilor voastre 
, care participaţi într-un număr atât de frumos.
 Petrecere frumoasă tuturor.

Prof. Dorel Cerbu
Președinte al Asociaţiei Cultural-Sportivă „Izvorul”

• Opinii
 Spre sfârşitul toamnei trecute, o parte a comunităţii noastre a început să fie preocupată de un proiect nou care dorea să 
răspundă unor probleme actuale ale învăţământului săcelean. Se propunea atunci formarea unui colegiu săcelean pe platforma de la 
Grupul Şcolar „Victor Jinga”, care să cuprindă şi ciclul gimnazial de la Şcoala Generală nr. 4 şi ciclul liceal de la liceul „George 
Moroianu”. Ideea a stârnit reacţii diferite în rândul cadrelor didactice şi părinţilor de la unităţile şcolare vizate, dar şi în rândul unor 
oameni politici şi simpli săceleni. 
 Un alt subiect „fierbinte” al ultimelor luni a fost hotărârea Ministerului Sănătăţii de a desfiinţa Spitalul Municipal pentru a-l 
transforma în azil de bătrâni.
Având în vedere impactul unor asemenea subiecte, în numărul de astăzi al revistei noastre publicăm trei opinii pe aceste teme.

FUZIUNE, FISIUNE ŞI LIPSĂ DE VIZIUNE

deea unor colegi de la Grupul Şcolar „Victor Jinga” de 
a fuziona mai multe şcoli şi nivele într-o unitate şcolară 
puternică nu este o noutate reformistă. Se aplică în toate 

ţările europene, a început şi în România. Domniilor lor le-ar tre-
bui gimnaziul de la Şcoala Generală 4 „Fraţii Popeea” şi nivelul 
liceal de la Liceul „George Moroianu”. Ar rezulta, se crede, şi un 
proces de fisiune prin care se poate divide un nucleu obţinîndu-se 
mai multe fragmente cu valori comparabile. Vor să devină cole-
giu, dar fără a avea rezultate proprii, luînd cu japca un gimnaziu 
şi un liceu cu vechime şi rezultate, doar pentru că au (e drept) un 
spaţiu amplu, excedentar şi
dotări materiale. Este ambiţia unor dascăli săceleni ai căror copii 
credeţi că s-au şcolit prin liceele din Săcele? Sau care au rădăcini 
prin Săcele? Întrebaţi, veţi afla şi vă veţi fi lămurit despre domni-
ile lor de ce nu pot fi consideraţi adevăraţi reformatori.
 Subsemnatul, încrezător în învăţămîntul liceal săcelean, 
sunt părinte al unui elev de liceu şcolarizat la „George Moroia-
nu”, ca atare pot spune că reprezint şi interesele părinţilor.
 Demolatorii învăţămîntului liceal săcelean au o aberantă 
lipsă de viziune din mai multe puncte de vedere.
 În primul rînd toată lumea din Săcele ştie de slabele re-
zultate la învăţătură obţinute ca unitate şcolară cu o promovabili-

tate la bac sub media pe judeţ ori pe ţară în ultimii ani (conform 
datelor oficiale de pe site-ul ministerului educaţiei, în care intră 
şi elevii de la seral, doar tot ai unităţii şcolare aparţin) şi cu grave 
probleme de insecuritate, de violenţă ce se petrec la acest grup 
şcolar în ultimul timp.
 În al doilea rind, în proporţie covîrşitoare, după un 
chestionar dat la Liceul „Moroianu”, părinţii nu vor şi elevii nu 
acceptă ideea de a se amesteca cu cei de la liceul tehnologic, mulţi 
proveniţi din Gîrcini. Nu se justifică nicicum în Săcele coexistenţa 
în aceeaşi şcoală a profilului tehnologic cu cel teoretic, după cum 
nu se combină capra cu varza, ori sula cu prefectura.
 În al treilea rind, se va desfiinţa fără nicio motivaţie (ex-
eptînd ambiţiile) liceul teoretic, cel mai vechi şi cel mai redutabil 
liceu din Săcele, care mereu a avut promovabilitate la bacalaureat 
peste media pe judeţ ori pe ţară (2006 - 97,77%, 2007 - 94,54%, 
2008 - 93,33%, 2009 - 92,50%, 2010 - 83,87%), a cărui evoluţie 
a mai fost întreruptă numai în perioada comunistă, datorită 
industrializării forţate (oarecum explicabilă în vremurile respec-
tive).
 În al patrulea rînd, dacă se va ajunge la această măsură 
nerealistă, în mod realist se poate prefigura distrugerea totală şi 
iremediabilă a învăţămîntului liceal din Săcele. Oricum există și

I



• Opinii • Plaiuri Sacelene

19

acum o modă nejustificată ca unii elevi (părinţi) din gimnaziile 
săcelene să prefere liceele din Braşov. Ca să piardă timpul şi banii 
pe navetă, iar părinţii să-i trimită la meditaţii din plin… E greu de 
înţeles de ce este desconsiderat învăţămîntul săcelean, pentru că 
cine vrea să înveţe, o poate face la nivel competitiv şi pe plaiuri 
săcelene.
 În eventualitatea materializării acestor ambiţii personale 
distructive, nu trebuie să fii Nostradamus ca să prevezi că majori-
tatea părinţilor vor opta să-şi trimită copiii la şcolile din Braşov. 
Iar cei de la „Victor Jinga” tot nu vor avea elevi. Deja s-au făcut 
valuri, conform proverbului, cînd un neînţelept aruncă o piatră, 
alţi zece înţelepţi se chinuiesc să o scoată. 
 Nu în ultimul rind, e vorba de responsabilitatea factoru-
lui politic decizional care poate să devină iresponsabilate. În 2009 
s-a desfiinţat Grupul Şcolar de Construcţii Montaj, o şcoală cu 
tradiţie încă din secolul al XIX-lea. A fost o greşeală. E atît de 
uşor să distrugi! Factorul politic decizional a investit în acel sediu 
bani pentru termopane, marmură, grupuri sanitare plus alte dotări 
şi reparaţii costisitoare. Acum e abandonat, se deteriorează pe zi 
ce trece şi miroase a fantome. Un spaţiu şcolar excelent, cu sală 
de sport, lăsat în paragină. Oare al cui este interesul? Ce lipsă de 
viziune, de strategii pe termen mediu ori lung!
 Deşi avea profile competitive pe piaţa muncii, Gr. Şc. 
Construcţii prin comasare cu „Victor Jinga” şi-a pierdut identi-
tatea şi demnitatea, pentru că politica managerială

discutabilă de aici a preferat în ultimii ani alte profile, gen 
mecanică. Deşi cel mai bun domeniu, cu rezultate, este cel al ser-
viciilor. Şi iarăşi au intrat în criză de elevi, de unde regresul aces-
tei şcoli. Deşi s-a investit mult şi bine la Gr. Şc. „Victor Jinga” în 
ultimul timp.
 Concluzie. Avînd în vedere că Grupul Şcolar „Victor Jin-
ga” (aprox. 700 de elevi cu tot cu fostul Construcţii) împreună cu 
Şcoala Generală nr. 5 Gîrcini (aprox.  1400 elevi) formează un 
centru bugetar de sine stătător, iar şcoala din Gîrcini este pepi-
niera pentru liceul tehnologic de la „Victor Jinga” care a devenit 
un fel de anexă sau o prelungire, singura fuziune şi fisiune realistă 
este comasarea celor două unităţi şcolare. Nu există alternativă 
pentru grosul elevilor de la Gîrcini, ori pentru repetenţii sau 
elevii cu CES decît meseria, adică partea tehnologică de la un 
grup şcolar. De la desfiinţarea Gr. Şc. Construcţii nu mai au unde 
merge, aşadar singura opţiune viabilă şi necesară pentru ca şi ei 
să se integreze în normalitate este Gr. Şc. „Victor Jinga”. Au acest 
drept şi nu pot fi discriminaţi.
 În felul acesta ambiţia de fi un centru puternic, bine ar-
ticulat, cu bază materială excelentă pentru meserie, se va împlini, 
ajungîndu-se numeric la 2000 de elevi.
 

Prof. Nicolae Munteanu 
Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele

ecunosc că am avut acces la articolul d-lui profesor  
MUNTEANU NICOLAE înaintea dumneavoastră. 
Pile, noroc, întâmplare ... Câte puţin din toate la un loc.
Lecturând rândurile stimatului meu coleg am simţit că 

este de datoria mea să-i răspund, şi nu numai lui, cu atât mai mult 
cu cât consider că tema pusă în discuţie este una de interes ge-
neral, depăşind cadrul unor minore polemici cordiale.
 Ca preambul am să fac o succintă prezentare a pro-
iectului propus de şcoala noastră în ceea ce priveşte coordonatele 
pe care noi am imaginat devenirea învățământului săcelean. Ce 
ne-a legitimat pe noi să pornim acest demers? Situaţia actuală 
a şcolii, nu numai a noastră subliniez, experienţa dobândită în 
urma participării de peste 8 ani la proiecte internaţionale, şi, nu în 
ultimul rând, experienţa la catedră. Am văzut cum funcţionează 
sistemul în Germania, Franţa, Portugalia, Spania şi Norvegia. Nu 
spunem că acolo totul este perfect. Perfecţiunea este apanajul un-
uia singur şi acela nu este om. Am văzut doar că acolo lucrurile 
funcţionează. Am văzut deasemenea că la noi nu mai merg. Şi am 
mai văzut că ne vom îndrepta spre un blocaj profund dăunător 
faţă de toţi actanţii  din sistem.
 Ce indică statisticile?
 O  populaţie şcolară în scădere, numărul tot  mai mic 
de elevi atât în şcolile generale cât şi în licee, încărcătura pe 
clase insuficientă , migraţia masivă a săcelenilor spre şcolile 
braşovene, rezultatele tot mai proaste ale liceelor cu profil tehno-
logic. La aceasta se adaugă ca o particularitate aparte problema 
Şcolii Generale Nr.5 Gârcini. Numărul elevilor este acolo tot mai 
mare.  Este în creştere deasemenea numărul elevilor care termină  
- spre lauda lor – clasa a 8-a şi care trebuie să urmeze mai de-
parte o formă de învăţământ. Din toamnă,  şcolile au început să fie 
finanţate în funcţie de numărul de elevi, iar clasele sub normativ 
au fost, şi vor fi, comasate.
 Am încercat să aducem la cunoştinţă această stare de lu-
cruri – am zis noi, organelor abilitate să ia o decizie în acest sens. 
Am prezentat situaţia la comisia de cultură în Primărie, iar apoi 

în plenul şedinţei de consiliu. După ce am prezentat situaţia am 
încercat să sugerăm şi nişte soluţii: 
• Funcţionalitatea spaţiilor de curs ar trebui regândită. Copiii     
săceleni trebuie să fie pregătiţi pentru mileniul trei. Ei nu tebuie 
privaţi de dotările corespunzătoare unei şcoli europene pentru că 
săceleanul este şi el un cetăţean european.
• Trebuie susţinut programul şcoală după şcoală.
• Trebuie înfiinţate cantine unde elevii să poată lua masa după 
orele de curs.
• Copiii trebuie antrenaţi obligatoriu în timpul liber în tot felul de 
activităţi: teatru, sport, muzică, pictură.
• Copiii trebuie să desfăşoare - de asemenea - activităţi de vo-
luntariat.
 Nici Oxfordul nu te primeşte dacă din CV lipsesc aceste 
tipuri de activităţi. Chiar şi fără Oxford copiii trebuie antrenaţi 
în diverse  activităţi. Ar rămâne mai puţin timp pentru violenţă, 
etnobotanice, tâlhării, etc.
 Aici aş vrea să reiterez ideea d-lui director Bukşa Sorin, 
care a pledat pentru a se face la Săcele un pol educaţional pu-
ternic,  respectiv un Colegiu, am zis noi, care să înglobeze ciclul 
gimnazial al Şcolii Gen. 4 şi clasele liceale de la  „George Mo-
roianu”. În locul lor  ar fi putut fi aduse clasele Şcolii Generale 
Nr.6. La Gârcini trebuie oricum investit pentru că elevii de acolo 
nu mai încap în spaţiile existente şi ar trebui să rămână şi ele-
vii claselor a 9-a, conform legii învăţământului. Acolo ar putea 
fi amenajate ateliere unde ar fi capacitaţi pentru meserii potrivite 
abilităţilor lor. La liceu ar veni – ORIUNDE – TOŢI CEI CARE 
ÎŞI DORESC  REALMENTE  ACEST LUCRU.
        De ce ne-am autointitulat noi, Grup Şcolar „Victor Jinga”, 
vioara  întâi? Simplu. Aici era destul spaţiu şi multe dotări. O 
conducere unitară a şcolilor săcelene ar fi prezentat o serie de 
avantaje:
• Nu s-ar mai pune problema finanţării când vorbeşti de 1 cel mult 
2 şcoli ,care ar putea funcţiona chiar în aceleaşi spaţii , dar care ar 
putea îngloba  toţi elevii din Săcele  .

•  •  •  •  •
DIALOG  ÎNTRE  COLEGI  ŞI  NU  NUMAI

R
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• Profesorii ar putea să-şi susţină  mai uşor normele,  mişcându-se 
practic în cadrul aceleiaşi şcoli. 
• S-ar  putea aplica pentru tot felul de proiecte datorită numărului 
mare de elevi (inclusiv finanţări pentru cantină, programe gen 
şcoală după şcoală, activităţi artistice, excursii de documentare, 
stagii de pregătire în străinătate ,etc ).
• Ar dispărea manifestările denigratoare la adresa câte unei şcoli  
care, cum se vede, e practicată cu atâta eficienţă încât a ajuns 
la rang de artă. Urmarea? În timp ce noi ne „gratulăm”, şcolile 
braşovene, în deficit de elevi şi ele, ne iau elevii  (Dacă ar fi avut 
elevi destui nu s-ar mai fi comasat atîtea.)
• Ar trebui regândit liceul săcelean. Un singur liceu, în opinia 
noastră, este suficient. Specializările – atât pe filiera teoretică, cât 
şi cea tehnologică - trebuie făcute în concordanţă cu cerinţele eco-
nomice ale zonei şi cu tendinţele ei de dezvoltare. Inserţia socială 
trebuie să fie maximă. Şi aici Primăria, mediul de afaceri au un 
cuvânt greu de spus.
 Propunerile noastre au fost poate partizane, poate 
nechibzuite, poate utopice. Reacţia însă a fost viscerală. Profesori   
părinţi, politicieni au reacţionat. Avea dreptate stimatul nostru 
coleg:” când nişte neînţelepţi aruncă o piatră....” Am avut nişte 
întâlniri condontente cu părinţii elevilor de la Şcoala Gen.4. Am 
fost întrebată ce am făcut în ultimii 20 de ani, mi-a fost pusă la 
îndoială  calitatea demersului meu didactic, rezultatele. De la un 
capăt la altul al Săcelelor,colegii mi-au trimis o căruţă – dar nu de 
flori – (ca să-l parafrazez pe Socaciu) ci de “aprecieri”.
 Respingerea violentă a proiectului care, repet, putea 
avea un milion de neajunsuri, care era perfectibil, nu a însemnat 
decât a pune batista pe ţambal. În ritmul în care merg lucrurile se 
va pierde şansa nu a revigorării, ci aceea de a mai păstra un liceu 
în Săcele – şi aici ne întâlnim cu d-l profesor chiar dacă urcăm 
muntele pe cărări diferite.
 În acest context insist a sublinia câteva aspecte legate de 
evoluţia şcolii noastre de care s-a făcut atâta vorbire şi de altfel 
acesta este adevăratul motiv pentru care scriu aceste rînduri. Nu 
putem spune că nu au existat şi disfuncţionalităţi, că suntem o 
pădure fără uscături. Dar faptul că la nivelul şcolii nu s-a putut 
selecta personalul didactic (Inspectoratul Şcolar a trimis de prea 
multe ori oameni pe care nici o altă şcoală nu-i primea), că nu mai 
există nici o  formă de selecţie a elevilor  care vin la liceu , min-
ciuna tezelor unice, repartiţia pe baza calculatorului, desfiinţarea 
şcolii profesionale, a claselor de ucenici, spaţiul redus de manevră 
cu elevii claselor 9 şi 10 care sunt obligatorii şi unde nu poţi 
lua prea multe măsuri nici în ceea ce priveşte absenţele, nici în 
privinţa problemele de comportament, sunt probleme serioase şi 
ţin să vă spun că acestea SUNT PROBLEME DE SISTEM. Tot în 
acestă zonă, a sistemului, aş mai releva faptul că elevii care au în-
ceput să vină în ultimii ani în şcoală, aşa cum am arătat, cu carenţe 
educaţionale, cu mari lacune în pregătirea lor, vin la un liceu, în 
speţă unul tehnologic, unde au aceeaşi programă de parcurs în-
tr-un număr mai mic de ore (sunt incluse şi cicluri de pregătire 
practică), sunt aceleaşi cerinţe pentru acelaşi tip de bacalaureat cu 
cel al şcolilor de elită. Procentele de   30-40% de promovabilitate 
la bacalaureat, nu sunt un eşec. Colegii mei fac adevărate mi-
nuni în fiecare zi într-o luptă cvasi-sisifiană.  Mulţi dintre elevii 
noştri, din păcate (pentru ei), provin din familii  monoparentale, 
cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi cu mari probleme financiare.  
Poate c-ar trebui să apreciem corect şcoala pentru rezultatele pe 
care le obţine cinstit, nedublate de efortul meditaţiilor. Tot pentru 
o justă apreciere comparaţi şi rezultatele şcolii noastre la bacalau-
reat cu ale altor grupuri şcolare din Braşov şi din ţară. 
 Deasemenea aş vrea să vă mai atrag atenţia asupra ele-
vilor de etnie rromă. În decursul carierei mele am avut elevi admi-
rabili care s-au împlinit frumos. Alţii, chiar dacă nu au făcut multă 

carte îşi trăiesc viaţa în mod onorabil şi se comportă decent şi civ-
ilizat. Şi există şi câţiva, foarte puţini, ca în orice etnie, care ridică 
probleme. Ani de zile nu s-a făcut nimic concret pentru comu-
nitatea din Gârcini, pentru inserţia lor socială. NU AJUTORUL 
SOCIAL, NICI  DISPREŢUL SUNT CHEIA REZOLVĂRII 
PROBLEMEI. Ignorarea problemelor unei comunităţi cu o de-
mografie vertiginoasă şi probleme majore de integrare, ridică 
probleme şi costuri care par insurmontabile. Nu pot să cred nici 
o clipă că d-l Munteanu avea un ton peiorativ când recomanda 
Gârciniul ca pepinieră ideală pentru şcoala noastră. Cred că voia 
doar să sublinieze o posibilă variantă. Dumnealui, ca şi colegii 
noştri de la celelalte şcoli, sunt cetăţeni cu valori europene pro-
bate de altfel în cadrul proiectelor de mobitilitate la care au fost 
şi sunt invitaţi cu generozitate, proiecte scrise şi implementate de 
profesorii şcolii noastre: Colţ Radu, Gheletuş Anca, Bukşa Sorin. 
De altfel  tot în cadrul acestor proiecte au văzut cum funcţionează 
şcolile din ţările pe care le-au vizitat şi chiar au vorbit laudativ de-
spre sistemul pe care îl propunea proiectul nostru la diseminările 
făcute. La fel cum îmi impun să cred că izbucnirea dur şovină a 
părinţilor, de la Şcoala Gen. 4,  ignorând faptul că în sală se aflau 
şi reprezentanţi ai etniei incriminate, a fost accidentală. Deşi îmi 
tot aduc aminte de o replică a dumnealor  „ Nu ne convingeţi”.
 Nici eu, nici colegii mei nu am îndrăznit să vorbim de 
calitatea umană a elevilor altor şcoli, a colegilor noştri sau despre 
performanţele lor şcolare. Aşa cum nu am putea garanta că într-o 
anumită şcoală nu se vor întâmpla niciodată incidente violente. 
Copiii se manifestă ca lumea pe care le-o oferim: violentă, falsă  
şi promiscuă. Proiectul nostru viza doar o punere împreună care 
să ne fie mai folositoare tuturor şi care să ne ajute să facem  mai 
uşor faţă împreună asprimilor vremurilor. Departe deci de noi 
gândul să pohtim pohte nefireşti.
 DIN  PĂCATE  LUMEA ESTE CONDUSĂ DE BANI 
ŞI AM VĂZUT CĂ NICĂIERI NU SE MAI FINANŢEAZĂ 
ŞCOLILE CU EFECTIVE MICI  SAU, CÂND SE FINANŢEAZĂ 
UN PROIECT GENEROS, POT FI O MARE PROBLEMĂ 
COSTURILE DE ÎNTREŢINERE .
  Se lasă o mare tristeţe când se închide o şcoală. Şi şcolile 
săcelene duc mulţi ani în spate, tradiţii, nume sonore. Dar trebuie 
să învăţăm să facem din vulnerabilităţi-arme. Nu mai putem privi 
mereu spre trecut, nu ne mai putem dispersa forţele la nesfârşit în 
lupte fratricide sub deviza „eu îmi apăr sărăcia” ... Oare ce strate-
gie pe termen mediu şi lung avem? Ce vrem să facem cu Săcelele 
acesta peste 5, 10, 20 de ani? Cum pregătim viitorul pentru copiii 
noştri? Dispersându-ne forţele, cultivând şovinismul, urându-ne,
batjocorindu-ne? Rămânând intr-o inerţie imobilă pe care o 
drapăm sub numele de tradiţie? A PĂSTRA CU ADEVĂRAT 
O TRADIŢIE, A TE REVENDICA DIN EA ÎNSEAMNĂ A TE 
COMPORTA CA UN URMAŞ DEMN, VALOROS ŞI PRIN 
TINE ÎNSUŢI! Putem să facem toate acestea, ba mai mult. ”Cu  
asupră de măsură.” Ar fi bine să nu uităm însă că suntem mo-
dele pentru copiii noştri. A încerca să-i ţinem atât de bine separaţi 
pe elevii de liceu în funcţie de filiera aleasă, pe alţii în funcţie 
de etnie şi să-i aţâţâm unul împotriva celuilalt este o atitudine 
cel puţin fundamentalistă. Nicăieri nu sunt conservate cu atâta 
stricteţe distanţele dintre copii pe criterii artificiale. Muzica, 
arta, filologia, mecanica, tâmplăria, calculatorul le-am văzut co-
existând foarte bine în liceele din Europa. Diversele specializări 
nu ar trebui să despartă nici elevii, nici profesorii. Absolvenţii 
noştri au urmat studii superioare(pentru că s-a făcut şi performanţă 
în această şcoală şi nucleul de dascăli a rămas acelaşi ), facultăţi 
cu profiluri umaniste. Nu am auzit de vreo epidemie....
 Sunt convinsă că  dintr-o  perspectivă constructivă a abor-
dat problema şi colegul nostru. Şi buna credinţă şi-a dovedit-o 
ca dascăl şi ca director în mulţii ani petrecuţi în această şcoală al
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cărei elev a şi fost. Concluziile articolului ne fac să-l bănuim 
de o excesivă literaturizare–patimă de scriitor, deh! Pen-
tru că altfel atâta acumulare de imagine negativă de la „fi-
siunea” Hiroşimei (cu Jebeleanu cu tot) nu am mai văzut.
 Şcoala noastră, prin care au trecut atât de mulţi săceleni  
- şi nu numai, a ajuns să fie oglinda tragică a unui învăţămînt 
frămîntat de prea multe reforme  unele din cele mai aiuritoare. Ele-
vii  sunt şi ei  victime ale unor politici sociale greşite, a pauperizării 
populaţiei cu efect distructiv asupra familiei. Ei poartă de pe acum 
stigmatul unor experienţe dureroase. Sunt realităţi care au năvălit 
în şcoli şi cărora sistemul nu este pregătit să le facă faţă. Şcoala 
aceasta, ca şi întreaga şcoală românească, îşi caută identitatea.
 În ceea ce priveşte proiectul nostru, se pare că pro-
blema a fost tranşată. Vom sta din nou sub vremi să fim 

rânduiţi de la centru. În şcoala noastră deocamdată e linişte. 
Încasăm cu demnitate din toate părţile. Primul profesor a ieşit 
din sistem în vacanţa intersemestrială. Specializare: doc-
tor inginer. Era încadrat ca necalificat şi câştiga mai puţin 
de zece milioane. De acolo cumpăra şi rechizite elevilor. 
A lăsat uşa deschisă. La vacanţa de vară vom fi  mai mulţi.
 Înţelepţii vor putea răsufla uşuraţi.

Prof. Doctorand  Emilia Stoian
Grup Şcolar „Victor Jinga”

NIȘTE EPIGONI

uminică, 28 octombrie 1934. Satulungul Săcelelor a 
îmbrăcat haine de sărbătoare pentru primirea înalţilor 
oaspeţi, în frunte cu ministrul de atunci al Instrucţiunii 

Publice, dr. Constantin Angelescu. Motivul festivităţii de 
la Satulung: punerea pietrei de temelie a unei instituţii de 
sănătate, întreprindere posibilă datorită actului de o admirabilă 
nobleţe sufletească a profesorului săcelean Nicolae Colceag. 
Cu un an înainte, acesta îşi donase întreaga avere din Satu-
lung şi contribuise cu încă 100.000 lei pentru ridicarea unui 
cămin de odihnă destinat elevilor cu sănătatea şubrezită de la 
liceul Şincai din Bucureşti, al cărui dascăl fusese. Gestul altru-
ist al profesorului Colceag a fost apreciat în mod deosebit de 
oficialităţile vremii, ministrul Angelescu menţionând chiar că 
el se înscrie “în şirul faptelor măreţe ale mocanilor săceleni, în-
tocmai ca daniile lui Brâncoveanu în istoria poporului român.” 
 Edificiul a crescut sub ochii atenţi ai fondatorului său, 
apoi a devenit, pentru scurt timp, instituţie de învăţământ, pen-
tru ca, timp de peste 60 de ani, să fie cunoscut săcelenilor ca 
“spitalul Colceag”, un aşezământ de sănătate care a intrat de-
finitiv în zestrea materială şi sentimentală a comunităţii noastre.
 Sâmbătă, 15 martie 2003. Consiliul Local al munici-
piului Săcele, împreună cu reprezentanţi ai societăţii civile, au 
organizat o manifestare de protest împotriva hotărârii Ministeru-
lui Sănătăţii de atunci care, în baza unui aberant “program de 
măsuri privind accelerarea reformei în sănătate”, hotărâse trans-
formarea spitalului săcelean în spital TBC. Pe atunci, spitalul 
avea 120 de paturi, repartizate în secţiile psihiatrie, medicină 
internă şi pediatrie şi mai fusese o dată restructurat  ca urmare 
a mutării aici, cu ceva timp în urmă, a secţiei de nevroze de la 
Timişul de Sus, cu acea ocazie fiind desfiinţate, tot abuziv, alte 
servicii existente anterior, printre care cardiologia şi maternitatea.
 Şi atunci, ca şi acum, prin reformă şi restructurare se 
înţelegea exclusiv desfiinţare şi imixtiunea grosolană în tre-
burile comunităţilor locale. Până la urmă, protestul săcelenilor şi 
intervenţia politică a administraţiei de atunci au avut ca urmare sal-
varea spitalului cu micşorarea numărului de paturi şi reorganizarea 
secţiilor, acest lucru neînsemnând deloc că nu erau necesare mult 
mai multe şi că noua situaţie nu era un regres faţă de ce fusese înainte.
 Marţi, 1 februarie 2011. Vântul pustiitor, al “reformei 
structurale” de această dată, imaginată de Ministerul Sănătăţii 
de acum, s-a abătut din nou asupra “spitalului Colceag”, care a 
fost pus pe lista cu spitalele propuse pentru desfiinţare. Acum, 
spitalul nu mai avea decât 83 de paturi pentru o populaţie 
de peste 50.000 de locuitori din Săcele şi împrejurimi, dar, în 

ochii oficialităţilor care continuă să vadă prin “reformă” doar 
desfiinţare, ele erau prea multe şi imposibil de suportat de către 
sistemul de sănătate românesc. De aceea, ele ( oficialităţile) 
au hotârât transformarea spitalului săcelean în azil de bătrâni. 
 De data aceasta însă, reacţia administraţiei locale 
şi a noastră, a săcelenilor, nu a mai fost tot atât de promptă 
ca în 2003. În afara unor memorii şi a multor promisiuni, 
cu mai multă sau mai puţină acoperire, aleşii locali, par-
lamentarii din colegiu, partidele politice n-au făcut, timp 
de o lună şi jumătate,  altceva pentru salvarea situaţiei.
 De neînţeles este faptul că noi înşine am trecut  cu vederea 
nişte adevăruri pe care am fi putut, încă din primul moment, să le 
transformăm în atuuri pentru menţinerea spitalului aşa cum era el:  
 - Unitatea se adresa, prin serviciile sale, unui 
număr de peste 50.000 de cetăţeni, majoritatea lor neavând 
posibilităţile materiale să apeleze la clinici private.
 - În ultimii ani, datorită strădaniilor unui manager priceput 
şi cu devotament pentru sănătatea săceleană, dar şi deschiderii 
autorităţilor locale, aici s-a investit masiv în infrastructură şi 
aparatură, astfel încât condiţiile de spitalizare şi calitatea trata-
mentelor erau recunoscute unanim ca fiind deosebit de bune. Prin-
tre altele, spitalul avea o cameră de primire urgenţe, conectată 
audio şi video cu specialişti de renume din Târgu-Mureş.
 - Spitalul a obţinut constant indicatori de eficienţă foarte 
buni, fiind apreciat de DSP şi Casa de Asigurări de Sănătate pen-
tru acest lucru şi avea atestat de funcţionare până în iulie 2012.
 - Medicii de aici au rezolvat 98% din cazurile care li s-au 
adresat, doar 2% dintre pacienţi având nevoie de adresare la spit-
alele braşovene.
 - Autorităţile săcelene nu se confruntă cu cereri de lo-
curi în azile de bătrâni, ceea ce înseamnă că pentru comuni-
tatea noastră azilul nu era o necesitate, mai ales că în Săcele 
există două asemenea unităţi. Pentru săceleni important 
acum era să aibă un spital al lor, unde să poată găsi o rezolva-
re promptă şi în condiţii decente a problemelor de sănătate.
 -Spitalele din Săcele şi Codlea sunt singurele spi-
tale municipale din ţară aflate pe lista de desfiinţare, alături 
de spitale comunale care au  personal şi dotare insuficiente.
 - Hotărârea Ministerului Sănătăţii de a desfiinţa spitalul, ca 
şi refuzul Casei de Sănătate de a încheia un nou contract de furniza-
re servicii de sănătate sunt ilegale şi abuzive, ceea ce dovedeşte 
faptul că cele două instituţii nu ţin cont de dorinţa cetăţenilor, adică 
a celor care susţin material sistemul de sănătate. Săcelenii contri-
buie lunar la fondurile pentru sănătate cu sume de câteva ori mai 
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mari decât cele necesare pentru susţinerea financiară a spitalului.
 Ar fi fost acestea motive suficiente pentru ca aleşii 
noştri şi noi, săcelenii, să fi luptat, de la început, mai mult pen-
tru salvarea “spitalului Colceag”? Cu siguranţă, ar fi fost!
 11 martie 2011. Zarurile au fost aruncate şi guvernanţii 
n-au mai dat nici o şansă spitalului săcelean. După peste 60 de 
ani în care a slujit salvării vieţii săcelenilor, la 1 aprilie 2011,  
moştenirea profesorului Colceag şi-a închis porţile, iar munici-
piul Săcele a rămas fără nici un medic specialist în sistemul 
asigurărilor sociale. Vor mai fi necesare, poate, generaţii întregi 
până când săcelenii să aibă un nou spital care să le aparţină. Abia 
în ultimele două săptămâni Primăria locală, Consiliul Local, unii 
politicieni şi, din păcate, puţini săceleni au reacţionat  mai en-
ergic şi şi-au arătat hotărârea de a susţine menţinerea spitalului 
la destinaţia pe care a avut-o atâta timp, străduindu-se să mai 
salveze ceva în ultima clipă. Eforturile lor au fost însă tardive, 
pierzându-se în hăţişul ilegalităţilor şi abuzurilor, intereselor poli-
tice şi indiferenţei guvernanţilor.
 De ce am scris această opinie? Pentru că mi se pare că 
noi, cei de astăzi, nu  semănăm deloc cu săcelenii de altădată. Ei 

au reuşit, în vremuri grele, prin eforturi remarcabile, să clădească 
biserici monumentale, să înfiinţeze şcoli în toate satele săcelene, 
atunci când contrucţia de biserici şi şcoli româneşti nu era un lu-
cru lesne de făcut, să le mai facă şi altora lăcaşuri de învăţământ 
şi de închinăciune, să cultive tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti, să 
ne lase edificii de cultură şi sănătate, unele ridicate cu sacrificii şi 
privaţiuni. Iar noi, ce facem astăzi, în vremuri mult mai bune? Ne 
risipim zadarnic speranţele între  campanii electorale, ne văicărim 
mereu de lipsa banilor, stăm deoparte şi aşteptăm să ne rezolve 
alţii problemele, ne vindem casele de cultură, închidem şcoli şi 
spitale, ne mercantilizăm sărbătorile, ne transformăm lăcaşurile 
de cultură în sedii de partide politice, ne pauperizăm spiritual şi 
cultural, fluturând mândri steagul unei globalizări înşelătoare.
 Şi atunci, ce suntem noi în comparaţie cu săcelenii de 
altădată…?

Horia Bârsan

• Sport

MEMORIALUL “ION TOCITU”, EDIŢIA A 36-A

anifestarea dedicată memoriei profesorului ION TOC-
ITU, cetăţean de onoare post-mortem al municipiului 
Săcele, respectiv concursul de schi alpin”Memorial 

ION TOCITU”, a ajuns în acest an la ediţia 36.
 Chiar dacă această iarnă a fost mult mai săracă în zăpadă, 
cu ceva emoţii din acest punct de vedere, am reuşit să organizăm 
acest concurs devenit tradiţional în Săcele, profitând de ultima 
cădere de zăpadă din această primavară.
 Această ediţie a fost oraganizată de Asociaţia de Dez-
voltare Locală ”Orizonturi Săcelene”, pe pârtia din Bunloc, 
sâmbătă 12 martie 2011. Vremea a fost foarte frumoasă, cu zăpadă 
suficientă pentru a se putea desfăşura concursul. Organizarea a 
fost ca de obicei foarte bună, cu menţiunea că, datorită stratului 
de zăpadă relativ mic şi a temperaturii mai ridicate din această 
perioadă, concursul s-a organizat într-un timp scurt, neavând po-
sibilitatea popularizării suficiente pentru a atrage cât mai mulţi 
participanţi.
 Cu toate acestea, au participat la concurs 45 de 
concurenţi, care au fost aplaudaţi de circa 60 de spectatori.
 Câştigătorii acestei ediţii au fost: Abrudan Dan, Coman 
Matei, Sassebeş Mihai, Mareş Victor, Mihăescu Mihai, Şerbănuţ 
Vlad, Coman Francesca, Codrean Teodor, Comănescu Adrian, 
Dumitrescu Andrei, Stanciu Vasile şi Oncioiu Stelian.
 Chiar dacă au fost mai puţini participanţi decât la 
ediţiile anterioare, când eram obişnuiţi cu 120-150 concurenţi, 
conditionaţi în primul rând de conditiile meteorologice, respectiv 
zăpada, considerăm că important în primul rând este să nu între- 
rupem tradiţia deja creată, să ne preocupăm să atragem cât mai 
mulţi participanţi la aceste manifestări de masă, care nu au alt 
scop decât de a promova spiritul competiţional, mişcarea în aer 
liber, în natură, toate aducătoare de sănătate şi relaxare.
 Din acest motiv, în vederea unei cât mai bune organizări, 
invităm la ediţiile următoare toate  persoanele,asociaţiile sau alte 
entităţi care sunt doritoare să se implice în organizare pentru ca  
această manifestare să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.
 Cred că se impune si cu această ocazie sa evidenţiem 
necesitatea realizării în municipiul Săcele a unei pârtii de schi 

amenajate corespunzător.
 Pârtia din Bunloc, chiar dacă este deservită de telescaun, 
a devenit practic improprie practicării schiului şi este chiar  foarte 
periculoasă, putând avea loc accidentări foarte serioase.
 Acest lucru se datorează degradării continue a acestei 
pârtii, ca urmare a căratului lemnelor rezultate din taierile ilegale 
din pădurea din zonă de către populaţia învecinată. Această acti-
vitate ilegală se desfăşoară la vedere, fără să se ia nicio măsură.
 O altă cauză este aceea că nu exista nicio iniţiativă de 
amenajare a acestei pârtii, care de altfel nici nu mai poate fi 
amenajată întrucât ea nu mai aparţine domeniului public fiind 
parcelată după 1990  şi puse în posesie persoane private, privile-
giate ale vremii.
 Este trist, pentru că oricând zona Bunloc, cu o dezvoltare 
corespunzatoare a domeniului schiabil, poate constitui o atracţie 
turistică deosebită, fiind situată între Predeal şi Poiana Braşov.
 Din acest motiv, preocuparea autorităţilor locale de a crea 
o pârtie de schi în Săcele trebuie să fie mult mai mare şi mai 
insistentă.
 Sunt de bun augur ultimele informaţii apărute în presă şi 
concretizate în hotărâri ale Consiliului Local din Brașov şi Săcele, 
de a se asocia  cele două municipii în vederea realizării la Săcele a 
unei staţiuni turistice în primul rând pentru practicarea sporturilor 
de iarnă . Sperăm să se întample cât mai repede acest lucru!
 Nu putem să nu-i amintim pe cei care au fost elevi ai lui 
“nea Ion”şi care s-au implicat în organizarea acestei ediţii, a 36-a, 
a” Memorialului Ion Tocitu-2011”: Petrea Ştefan, Stanciu Vasile, 
Barbu Nicolae, Stanciu Matilda, Oncioiu Stelian, Oncioiu Maria.
Le mulţumim şi asteptăm iarna viitoare pentru a organiza ediţia a 
37-a a competiţiei.

Nicolae Coliban
Preşedinte Asociaţia “Orizonturi Săcelene”
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1 Alexandrescu Emil
2 Andrieşi Monica
3 Andronic Maria
4 Anton Alexandrina
5 Ardeleanu Adina
6 Balint Iuliu
7 Banciu Neculai
8 Bandi Şeitan Maria
9 Barbu Liviu
10 Barbu Mircea
11 Barbu Nicolae
12 Barbu Silvia
13 Bârsan Horia
14 Bârsan Teodor
15 Bălan Eugen 
16 Bălan Nicolae
17 Beciu Ioan
18 Beleuţă Eugen
19 Benga Gheorghe Dănuţ
20 Bîja Ioan
21 Bîrsan Nicolae
22 Bobeş Constantin
23 Bobeş Gheorghe
24 Bobeş Haricleea
25 Bobeş Ioan
26 Bobeş Maria
27 Bobeş Ovidiu
28 Boca Gabriel
29 Bogeanu Alexandru
30 Bondrea Mihai
31 Bratosin Canu Raluca
32 Bratosin Maria
33 Bratosin Sanda
34 Braun Adrian
35 Bucurenciu Sandu
36 Bucurenciu Ana
37 Bulat Elena
38 Bulat Florentin
39 Bulea Horia
40 Butu Mihai
41 Caian Pandrea Aurel
42 Califaru Gavril
43 Caloinescu ion
44 Cazacu Dimitrie
45 Cenuşe Ioan
46 Cerbu Dorel
47 Chiţac Geta
48 Cimpoaie Gabriel
49 Ciulu Mircea
50 Ciupală Mariana
51 Clinciu Sorin
52 Codreanu Elena
53 Cojocneanu Olimpia
54 Coliban Nicolae
55 Colţ Radu
56 Comşa Eugen
57 Comşa Fulga Stelian
58 Cornea Ioan
59 Cosma Ioan
60 Costea Maria

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

121 Lungu Constantin
122 Lupu Florica
123 Lupu Nicolae
124 Manciulea Gelu
125 Manea Vasile
126 Matepiuc Daniela
127 Măţărea Ovidiu
128 Median Susana
129 Median Traian
130 Median Valeriu
131 Mihaiu Aura
132 Miklos Levente
133 Mircioiu Lucian
134 Mircioiu Sebastian
135 Mitrea Gheorghe
136 Modest Zamfir
137 Moldovan Ghia Roxana
138 Moldovan Hortensia
139 Moraru Adrian
140 Moraru Florin
141 Moroianu Cantor Emilia
142 Moșoiu Alin
143 Munteanu Cornel
144 Munteanu Dan
145 Munteanu Gheorghe
146 Munteanu Livia
147 Munteanu Gigi
148 Munteanu Nicolae
149 Munteanu Ştefan
150 Munteanu Vasile
151 Munteanu Virgil
152 Muscalu Vasile
153 Nagy Gabor
154 Neacşu Lucian
155 Nechifor Constantin
156 Nechifor Septimiu
157 Necula Stelian
158 Nedelcu Claudiu
159 Niculescu Gheorghe
160 Nistor Horia
161 Ognean Dorel
162 Ognean Luca
163 Oncioiu Maria
164 Oprin Gabriel
165 Orez Ioan
166 Ovesea Octavian
167 Pană Aurel
168 Pană Nicolae
169 Pascu Liviu
170 Paraipan George
171 Pelin Matei Alina
172 Perciog Constantin
173 Perciog Gelu
174 Petrea Ştefan
175 Poaşcă Gheorghe
176 Poenaru Lautenţiu
177 Poenaru Nuțu
178 Pop Georgeta
179 Pop Olga
180 Popa Dumitru

181 Popa Florin
182 Popa Virgil
183 Popescu Mihai
184 Posedaru Gheorghe
185 Primăvăruş Elena
186 Purcăroiu Nicolae
187 Rîşnoveanu Marius
188 Rîşnoveanu Mihai
189 Rîşnoveanu Paul
190 Rîşnoveanu Ştefan
191 Rîjnoveanu Dan
192 Robu Adrian
193 Roşculeţ Abigail
194 Roşculeţ Claudiu
195 Roșculeț Valeriu
196 Sălăgean Lucian
197 Sârbu Corneliu
198 Simion Adriana
199 Sîrbu Adriana
200 Spiru Gheorghe
201 Spîrchez Viorel
202 Stanciu Vasile
203 Stoia Gheorghe
204 Stoian Emilia
205 Stroe Emil
206 Stroe Silviu
207 Szabo Viorica
208 Szasz Sebeşi Paul
209 Şerban Eugen
210 Şerban Raul
211 Şerban Valentin
212 Şerbănuţ Flavius
213 Şerbănuţ Ioan
214 Şerbu Adrian
215 Şerbu Andrei
216 Şerbu Iulian
217 Șorban Ștefan
218 Şortan Ana Maria
219 Ştefănescu Constantin
220 Taflan Elena
221 Taraş Ioan
222 Taraş Mircea
223 Taraş Octavian
224 Taraş Răzvan
225 Taraş Emil
226 Tagarici Laurenţiu
227 Teacă Mihai
228 Teşileanu B. Barbu
229 Teşileanu Costin
230 Teșileanu Ghia Eugenia
231 Tocitu Viorel
232 Tudose Aurel
233 Tuian Radu
234 Tulpan Nicolae
235 Ursu Nicolae
236 Ursuţ Gabriel
237 Vamoş Aurelia
238 Vlad Adriana
239 Voicescu Nicoleta
240 Voinea Dumitru

241 Voinea Emilian
242 Voineag Ioan
243 Vrabie Cristina
244 Vrabie Ioan
245 Vrabie Decebal
246 Zamfir Bogdan
247 Zamfir Dan
248 Zamfir Radu
249 Zangor Lucian
250 Zangor Traian
251 Zavarache Constantin
252 Zbarcea Maria
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 Dragilor mei săceleni le doresc să întâmpine Sărbătoarea Sfin-
telor Paşti cu sufletul senin, cinstind simbolica Învierii Domnului 
Iisus în spiritul minunatelor noastre tradiţii ale Iubirii, Toleranţei 
şi omeneştei Iertări.
 Fie ca zâmbetul şi voia bună să lumineze şi să însoţească bucu-
ria petrecerii acestor zile alături de cei dragi şi amintirea celor 
plecaţi spre nesfârşirile eternităţii.
 
 Hristos a Înviat !

Prof. Univ. dr. Dimitrie Cazacu

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  2011 - 2012

Liceu zi, clasa IX
tehnician în activități de comerț
tehnician operator tehnică de calcul
tehnician mecatronist
tehnician construcții și lucrări publice

An completare, seral, clasa XI
mecanic auto

Liceu zi, rută progresivă, clasa XII
tehnician în acitivități de comerț

Liceu seral, rută progresivă, clasa XII
tehnician mecanic pt întreținere și reparații
tehnician prelucrarea lemnului
tehnician construcții și lucrări publice

Postliceal
Asistent de gestiune


