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PROFESORUL VICTOR JINGA, EXEMPLU DE PATRIOTISM
ŞI PROBITATE PROFESIONALĂ

um vă numiţi?
Victor Jinga!
Secţia de propagandă a Comitetului Central al P.C.R. a 

convocat  la Braşov pe toţi directorii şi contabilii şefi din unităţile 
cooperatiste  şi de la agenţiile de turism ONT Carpaţi. Scopul ce-
lor de la „centru” era  să grăbesacă înţelegerea şi apoi adeziunea 
lor la doctrina socială, politică şi economică comunistă,  varianta 
bolşevică.
 Prima expunere s-a ţinut într-o sală destul de mare şi 
luminoasă dar neîncăpătoare pentru cei cca 200 de participanţi.
În faţă, pe o masă mică acoperită cu o pânză roşie, erau trei pa-
hare, o sticlă de apă minerală şi două volume copertate în roşu,  
inscripţionate  pe cantul lor cu litere aurite - Opere alese – Lenin.
După prezentarea tovarăşului lector, delegatul Comitetului Cen-
tral, a urmat expunerea primei teme.Începutul vorbirii a fost 
greoi, confuz, cu poticneli, fraze lipsite de concizie, fără şir, lip-
site de logică, lipsite de conţinut ştiinţific.Pe parcursul expunerii 
se putea observa uşor că tovarăşul de la centru nu era familiarizat 
cu subiectul în cauză.Concesiile capitaliste acordate agricultu-
rii şi cooperaţiei de către  Lenin, atunci, imediat după revoluţie 
(N.E.P.) şi legile care guvernau activitatea cooperatistă erau în 
capul lui o magmă confuză. 
 A doua zi, după masă, a avut loc primul seminar. Lec-
torul era acum mai degajat, mai sigur pe el, eliberat de povara 
expunerii încâlcite a tezelor economice. În picioare, a aşteptat ca 
vociferarea din sală să se potolească şi atunci, când a crezut el că 
este cazul, s-a adresat sălii, amabil, prietenos: 
 - Care dintre dumneavoastră încearcă să ne spună ce a  
înţeles din expunerea mea de ieri? (Linişte!)
 - Numeni ?! (Linişte!)
 - Nu are nimeni curaj? Cine este cel mai tânăr dintre 
dumneavoastră?
 Cu greu s-a anunţat un tânăr înalt,blond, cu faţa 
congestionată.
 - Să vedeţi! N-am prea înţeles  ce s-a predat ieri.Am în-
cercat azi-dimineaţă, în fugă, să-mi verific notiţele, dar degeaba.
 - Cine este cel mai  vârstnic dintre dumneavoastră?
 Din rândul al doilea s-a ridicat un bărbat înalt, cu părul 
grizonat, cu fruntea lată şi cu o privire inteligentă, lucidă.
 - Spuneţi! Sunt de înţeles pentru dumneavastră me-
canismele şi problemele pe care le ridică cooperaţia? (nici un 
răspuns!) Aţi revăzut notiţele luate ieri după expunerea mea?
 - Nu!
 - De la ce unitate veniţi?
 - De la Banca Agricolă Sighişoara.
 - Cum vă numiţi?
 - Victor Jinga.
 - Puteţi să-încercaţi să ne spuneţi câteva cuvinte despre 
cooperatism şi ce-aţi înţeles dumneavoastră din ceea ce am vorbit 
eu ieri?
 Interlocutorul a început uşor, cu o voce sigură, fără po-
ticneli, să dea definiţia cooperaţiei, spunând că este o formă de 
organizare a muncii în care un grup de salariaţi  participă în co-
mun la acelaşi proces de muncă. Apoi a făcut o trecere în revistă a 
situaţiei economice a Rusiei imediat după revoluţie (renunţarea la 
politica economică a comunismului de război) şi a menţionat  re-
formele economice concesive economiei de piaţă (N.E.P.)în spe-
cial în agricultură. Vorbitorul prezenta clar, documentat, simplu, 
mecanismele economiei de piaţă, avantajele pe care le-a adus in-
troducerea N.E.P.ului în evitarea unui dezastru economic în URSS 

în acea perioadă. În continuare  a 
expus  însemnătatea  şi atenţia 
deosebită acordată cooperaţiei 
care, în socialism, este controlată 
total de către stat.
 În sală era o linişte 
mormântală. Nici o mişcare, nici 
un zgomot. Toţi erau cu privirea 
aţintită spre vorbitor, fascinaţi. Pe 
obrazul tovarăşului de la centru 
se putea citi la început perplexi-
tatea, apoi satisfacţia că, în sfârşit, 
înţelegea şi el problemele pe care nu 
reuşise după atâta trudă să le limpezească 
în capul lui. Când a simţit că expunerea 
se apropie de sfârşit l-a oprit pe vorbitor şi l-a invitat să-l urmeze. 
După 30 minute a revenit în sală cu următoarea întrebare:
 - Care dintre dumneavoastră a absolvit Academia 
Comercială din Braşov în anii 42-45?
 Mircea, fostul director al Organizaţiei de turism ONT 
Carpaţi Mureş şi ulterior directorul Colegiului Comercial care 
mi-a  relatat toată întâmplarea, a fost condus la birou şi întrebat 
despre omul şi profesorul Victor Jinga.
 - Şi ce le-ai spus?
 - La început le-am vorbit despre omul moral, educat, 
cult şi iubitor de ţară, apoi le-am înşirat titlurile  academice ale 
profesorului şi cercetările privind bunul mers al economiei unui 
stat, publicate în articole şi cărţi de specialitate. Mi-am mai adus 
aminte şi de  unele cursuri ţinute nouă, studenţilor, precum „In-
troducere în economia politică”, „Istoria doctrinelor economice” 
şi „Metodologia cercetării economice”. Le-am mai spus că a fost  
preşedintele Uniunii de Cooperative „Ardealul” din Cluj şi că 
până în anul 1947 a fost titularul catedrei de economie politică la 
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, mai 
apoi din Braşov. A fost rectorul Academiei Comerciale până în 
1945. 
 - Dar despre Institutul de Cercetări Economice şi So-
ciale, unic in Transilvania, înfinţat în ̉42 la Braşov?
 - Am uitat!
 - Mircea,cum să uiţi aşa ceva! Institutul de Cercetări 
Economice important atunci, dar astăzi, ce mare nevoie am avea 
noi astăzi de un Jinga şi de un asemenea institut. Dar de lucrarea 
“Probleme fundamentale ale Transilvaniei” le-ai amintit?
 -  Sigur!
 - Mircea, ştiai că la Conferinţa de pace de la Paris, din 
1945, pentru refacerea hotarelor ciopârţite de „Viena”, delegaţia 
noastră a folosit argumente numai din cartea lui Victor Jinga - 
“Probleme fundamentale ale Transilvaniei”?
 -  Nu, nu ştiam!
 - Ştiai că cele două volume au fost date la topit în anii 
terorii? Bolşevicii nu au folosit metoda fascistă de ardere a 
cărţilor indezirabile. Ei le-au pus la index.Şi totuşi, cele două vo-
lume au făcut excepţii şi au stârnit reacţii furibunde  la unii care 
au renunţat la indexare lor şi au umplut crematoriul cu ele. Bogată 
trebuie să fie ţara aceasta care-şi permite să se dispenseze de ase-
menea oameni, de asemenea valori, de asemenea specialişti şi de 
asemenea cărţi! 
 Ţară! Valori! Jinga!

                                                
       Dr. Onoriu Corfariu

C

Dl.prof. V.Jinga
împreună cu soția
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TRAMVAIUL GALBEN BRAŞOVEAN
BARTOLOMEU – SATULUNG

nul acesta, la 7 martie 2012, se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea primei căi-
ferate suburbane din România, în Braşov. Aceasta a fost construită cu capital străin în 
perioada când Braşovul se afla  sub dominaţie Austro-Ungară. De fapt,   construcţia 

căii-ferate a început cu staţia Bartolomeu, în primăvara anului 1890 şi a fost efectuată de 
firmele de construcţii Ing. Oskar Smoeker şi Leo Arnoldi. Aşa după cum spuneam, deschiderea 
oficială a fost făcută în 7 martie 1892, când au început să circule zilnic două perechi de trenuri, 
suplimentate, începând cu 9 aprilie 1892, cu încă două perechi.
 Calea –ferată avea o lungime de aproximativ 20 km şi era construită cu ecartament 
normal, adică de 1435 mm între linii. Pe parcurs avea zece staţii, dintre care cea terminus era 
cea din Satulung, care avea 8 linii, cu o lungime de aproximativ 1 km.  Staţiile de călători erau 
din cărămidă, dar mai existau şi aşa-numitele puncte de oprire, ca cele din Baciu, Turcheş şi 
Cernatu, unde se aflau mici adăposturi din lemn, acoperite cu ţiglă. 
 Înainte să înceapă cel de al doilea război mondial, calea-ferată mai era funcţională 
numai până la fosta fabrică de strunguri, respectiv fosta Hidromecanica. Tramvaiul era mixt, 
el avea două sau trei vagoane de călători şi unul sau două vagoane de mesagerie. A fost numit 
„tramvaiul galben” datorită culorii în care erau vopsite vagoanele.
 Era remorcat de locomotive care funcţionau atât cu lemne şi cărbune, cât şi cu 
motorină. Înainte de primul război mondial, pe linia dintre Bartolomeu şi Satulung au circulat 
13 perechi de trenuri care plecau între orele 5:45 şi 23:00. În perioada când a circulat numai 
până la Hidromecanica, trenul făcea circa 40-50 minute.
 „Trenul galben” a fost desfiinţat începând cu data de 1.11.1960 din cauza moder-

A

ÎNTÂMPLĂRI  ADEVĂRATE
 
 Titlul noii rubrici mi-a fost sugerat de întâmplări petrecute în viaţa mocanilor săceleni, oameni iubitori de petreceri, 
de întâlniri cu prietenii, “udate” cu un “păhărel”, de jocul de cărţi, dar şi gata să pună la cale câte o farsă de se ducea 
vestea.
 Unele întâmplări s-au şters din memoria urmaşilor, dar sunt încă printre noi mulţi care îşi amintesc, din povestirile 
celor mai în vârstă sau ale prietenilor, întâmplări demne de a fi consemnate.
 Inaugurăm rubrica “Întâmplări adevărate”, invitând pe toţi cei care îşi amintesc asemenea întâmplări să le aştearnă 
pe hârtie şi să le trimită la redacţie. Dar, să deschidem rubrica cu:

O NUNTĂ CU PERIPEŢII

ra în anul 1919, luna martie. Familia A.A. se pregătea 
să-şi mărite fata, pe E.A., cu domnul I.P., din Luduşul 
Sibiului, fiu de oier înstărit. Pentru că socrii mari erau 

oameni cu stare, nunta se făcea cu mare fast. Toaletele miresei: 
rochia, voalul, pantofii, capa şi bucheţelul au fost comandate la 
galeriile La Fayette din Bucureşti, vestite pe atunci în toată lumea. 
 Economia gospodăriei socrului mic era ţinută de fratele 
acestuia, A.A., licenţiat în ştiinţe economice al Academiei Co-
merciale din Viena, dar “intelectualul” familiei era un împătimit 
al jocurilor de noroc. Cum intrau banii pe mâna lui, alerga la Ca-
zinoul din Sinaia şi juca la ruletă. A pierdut sume mari de bani, a 
intrat în conflict cu familia, dar nu s-a lecuit.
 În săptămâna nunţii, socrul mic l-a trimis la Bucureşti 
după toaleta miresei şi pentru cumpărături mai deosebite pentru 
marele eveniment. I-a încăput pe mână o sumă frumuşică. După 
ce a făcut târguielile, i-au rămas destui bani şi s-a oprit la Sinaia 
să facă “un joculeţ”.
 După două zile petrecute la Cazinou, a trimis familiei o 
telegramă în care îi înştiinţa că este sechestrat pentru datorii; chel-
tuise toţi baanii şi amanetase cumpărăturile făcute pentru nuntă.
 La Săcele, venise timpul pentru îmbrăcat mireasa şi se 
stârnise mare zarvă în familie.

 Ion, băiatul cel mare al socrului mic, a fost trimis cu 
maşina, urgent, la Sinaia. A răscumpărat lucrurile după ce a plătit 
datoria “împricinatului” şi s-a grăbit spre casă.
 Fapta a întârziat binişor evenimentul; mocancele veneau 
cu ploconul miresei, după obiceiul vremii, iar mireasa nu era 
gătită. 
 Mai făcuse A. şi alte isprăvi în urma cărora păgubiţii erau 
fraţii lui.
 Un frate îi încredinţase urmărirea unui proces asupra unui 
teren petrolifer din Valea Prahovei. A. a primit circa doi ani banii 
pentru susţinerea procesului. Într-o bună zi, fratele îl întreabă ce 
s-a întâmplat cu procesul. Răspunsul a fost:
- Oho, de mult am cîştigat procesul şi am vândut terenul!
 Banii îi “depusese” tot la Cazinoul din Sinaia.
 În final, fraţii au hotărât că A. va administra averea lor 
doar scriptic, în registrele proprietăţilor. Nu i-au mai încredinţat 
bani de teama patimei lui.

P.S. : Pentru personajele întâmplării am folosit iniţialele numelor 
, respectând dorinţa urmaşilor familiei.

Prof. Elena Bulat

E

Gheorghe Ceptureanu pe locomotiva sa
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nizării circulaţiei urbane. Totuşi, până în 1990, au mai 
rezistat anumite porţiuni de cale-ferată care erau folosite 
numai pentru transportul de marfă.
 Trebuie spus că linia de cale-ferată suburbană a avut o 
importanţă foarte mare, fiind racordate la ea fabricile din 
zona de est a Braşovului.
 Trenurile aveau depoul de retragere în Satulung, acolo 
unde se afla fosta fabrică de mobilă. Tot acolo existau 
şi ateliere de reparaţii, în care au lucrat foarte mulţi 
săceleni, recunoscuţi ca pricepuţi meseriaşi.
 Tot din Săcele erau şi foarte mulţi dintre cei care au 
lucrat ca mecanici, fochişti, acari, controlori de bilete şi 
impiegaţi. Un ultim săcelean în viaţă care a lucrat ca me-
canic pe locomotiva tramvaiului este domnul David Ioan.
 Dintre cei care au lucrat la tramvai, dar care nu mai 
sunt acum în viaţă, ţin să amintesc în semn de respect pe 
următorii:

 - mecanici şi fochişti: Gheorghe Ceptureanu, Ion 
Râşnoveanu, Ion Băncilă şi Forgaci Andrei.

 - acari: Mihai Leşescu, Ştefan Necula, Stan Jinga, Ion Lupu
 - impiegaţi: Petre Boroş, Lică Perşoiu, Nelu Ciobanu
 - conductori şi şefi de tren: Şipoş Andrei, Ion Pătraşcu, Gheorghe Roncea, Fekete Alexandru
 La ora actuală ultimele mărturii că între Satulung şi Braşov a existat un tren care purta denumirea de „tramvaiul galben” sunt 
la Noua, unde se mai află clădirea gării şi între fosta fabrică de mobilă din Satulung şi „şcoala lui Boicea”, unde se mai văd resturi ale 
terasamentului căii-ferate.
 La Braşov vechiul tramvai a mai avut un frate mai tânăr care a circulat între Uzina de Autocamioane şi Rulmentul. Era un tram-
vai electric şi a funcţionat din 1987 până în 2006, când s-a desfiinţat tot din cauza modernizării circulaţiei (a fost oare doar un pretext ?...)
  
 În încheiere, mi-am permis să reproduc o scurtă poezie, scrisă de nenea Ion Râşnoveanu, unul dintre mecanicii de la tramvai, pe 
o fotografie din 1961, în care apare alături de locomotiva pe care a condus-o:
 „Gata de drum
 Cu gândul voios,
 Învingem orice furtuni.
 Fie vremea bună, rea,
 Eu şi locomotiva mea
 Cu viteză mare străbatem zarea.”

Dorin Ghişoiu

IN  MEMORIAM  CAMELIA  GIURGIU

a mijlocul lui decembrie 2011 a păşit în lumina 
eternităţii o fiică autentică a plaiurilor săcelene. 
Născută în Turcheş în familia cu rădăcini străvechi 

Munteanu, căsătorită la 19 ani cu un urmaş de mocan de 
pe strada Mocanilor şi intrînd în respectata familie Giurgiu, 
Camelia a fost unanim considerată ca fiind una din cele mai 
apreciate învăţătoare din Săcele. Cu dăruire profesională şi 
abnegaţie i-a învăţat pe copii tainele scrisului şi ale cititului 
mai bine de 30 de ani, mulţi părinţi preferînd să-şi dea copiii 
la şcoala din Cernatu, atunci cînd d-na învăţătoare Camelia 
Giurgiu pornea cu o nouă serie de prichindei la drum.
 Era o doamnă elegantă şi foarte frumoasă, cu un soi 
de rafinament rar întîlnit. A intrat de acum în seria canonică 
a ”frumoaselor de altădată”... Înfrumuseţînd cu prezenţa sa, 
participa cu mare plăcere la Balul Plăcintelor, la întrunirile 
Astrei săcelene sau la orice activităţi culturale, fiind un adevărat luminător al colectivităţii săcelene.
  Înainte de a fi împlinit 51 de ani, după o grea suferinţă, s-a despărţit de cele lumeşti. Poarta raiului s-a deschis şi a primit-o.
 Cami dragă, să-ţi dea Dumnezeu ce-i mai bun din raiul său!
              

Nicolae Munteanu

L

Ion Râşnoveanu și colegii săiîn fața locomotivei tramvaiului



6

• Plaiuri Sacelene• Cultura

iecare om ajunge probabil să se întrebe pe parcursul 
vieţii sale cum ar fi bine să trăiască. O astfel de preo-
cupare poate avea motivaţii diverse. Sentimentul că 

acţionează corect îi poate oferi unui om satisfacţie morală şi linişte 
sufletească. Pentru cei religioşi a se comporta bine înseamnă a 
respecta voia lui Dumnezeu, ceea ce asigură, în convingerea lor, 
nu numai o conştiinţă împăcată, ci şi bunăvoinţa divină, inclu-
siv o posibilă răsplată sau cel puţin lipsa unei pedepse în viaţa 
de apoi. Preocuparea pentru modul în care ne organizăm viaţa 
decurge însă, poate în primul rând, din faptul că omul ca fiinţă 
socială ce trăieşte într-o comunitate este nevoit să se raporteze la 
ceilalţi pentru a convieţui cu ei în mod satisfăcător. Pentru a evita 
conflictele şi a trăi în armonie este necesar ca într-o comunitate să 
existe un consens asupra valorilor şi modelelor de urmat. Deşi în 
societate consensul nu este niciodată deplin, în orice grup există 
norme dominante, care sunt fie soluţii agreate de o majoritate, fie 
impuse de aceia care au puterea de decizie. Un individ preocupat 
de ce este bine, atât în raport cu propria persoană cât şi din punct 
de vedere social, nu se poate însă mulţumi cu simpla conformare 
la norme şi structuri existente, ci ar trebui să se întrebe dacă aces-
tea sunt acceptabile şi adecvate, respectiv în ce mod ar putea fi 
îmbunătăţite. Istoria omenirii este dealtfel o istorie a schimbărilor 
atât în ce priveşte structurile social-politice cât şi normele moral-
religioase. În acest context merită analizat cine sunt aceia pe a 
căror sfaturi se bazează societatea şi a căror soluţii încearcă să le 
pună în aplicare pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. 
Cartea Intelectualii de Paul Johnson, apărută în original în 1988 
şi reeditată anul acesta la Humanitas, oferă tuturor celor interesaţi 
de această temă o abordare incitantă, fie că vor agrea sau nu meto-
da şi concluziile demersului critic întreprins de acest cunoscut 
publicist şi istoric englez.
 Johnson porneşte de la observaţia că, „în ipostazele lor 
timpurii – de preoţi, scribi şi sfătuitori –, intelectualii au avut de 
la bun început pretenţia să dirijeze societatea”, însă, atâta vreme 
cât activitatea lor a fost legată de instituţii religioase, au îndeplinit 
această funcţie urmând tradiţii şi dogme, nicidecum inovând pe 
baza unor idei personale. Către sfârşitul secolului al XVIII – lea, 
când puterea clerului slăbise, apare un nou tip de intelectual, care 
se detaşează de preceptele religoase şi care consideră că tradiţia 
poate fi respectată selectiv sau chiar respinsă în totalitate. Acest 
intelectual laic se încrede în capacitatea raţiunii de a schimba 
omul şi de a reforma societatea, îşi asumă rolul de a călăuzi 
umanitatea spre progres şi declară cu ardoare devotamentul său 
faţă de interesele acesteia. Considerând ca „afirmarea intelectua-
lului laic a reprezentat, de fapt, factorul-cheie în modelarea lumii 
moderne”, Johnson îşi propune să analizeze „în ce măsură aceştia 
[intelectualii] sunt îndreptăţiţi să sfătuiască omenirea cum să-şi 
organizeze viaţa”. 
 Metoda jurnalistului britanic este de a investiga viaţa 
publică şi privată a unor intelectuali de marcă, urmărind în para-
lel ideile pe care aceştia le susţin şi modul în care efectiv se 
comportă. Rezultă un fel de examen moral sub forma unor schiţe 

biografice axate pe momentele de inconsecvenţă, contradicţie şi 
derapaj din viaţa personalităţilor. Cartea se compune din zece 
capitole. Primele nouă sunt dedicate fiecare câte unui caz: Jean-
Jacques Rousseau, Percy Shelley, Karl Marx, Henrik Ibsen, Lev 
Tolstoi, Ernest Hemingway, Bertolt Brecht, Bertrand Russell şi 
Jean-Paul Sartre. În schimb, ultimul capitol conturează pe baza 
mai multor exemple portretul unui intelectual de tip nou, care 
apare după cel de-al Doilea Război Mondial în contextul a ceea 
ce Johnson numeşte trecerea de la utopism la hedonism. Lectura 
este agreabilă deoarece oferă informaţii destul de bine structu-
rate despre nişte personalităţi de primă mărime, într-un stil ac-
cesibil, apropiat de cel al unei anchete  jurnalistice în care se 
fac dezvăluiri. În cadrul analizei ies la iveala o serie de trăsături 
îngrijorătoare ale intelectualilor, cu atât mai mult cu cât recurenţa 
lor sugerează că ar fi tipice. Johnson constată la mai toţi intelectu-
alii prezentaţi incongruenţe între principiile afirmate şi acţiunile 
lor, convingerea că ei înşişi reprezintă excepţii, iar regulile sociale 
nu se aplică pentru ei la fel ca pentru ceilalţi, vanitatea, egoismul 
exacerbat, urmărirea interesului şi ambiţiilor personale înainte de 
toate, incapacitatea de a manifesta faţă de apopiaţi şi oameni în 
particular dragostea pe care declară că o poartă umanităţii în ge-
neral, lipsa de scrupule, libertinismul, înclinaţia spre denaturarea 
adevărului, plăcerea de a stârni scandaluri, tendinţa spre extre-
mism, soluţii radicale şi chiar violenţă, utopismul şi nu în ultimul 
rând, lipsa de experienţă practică. În plus, punând în lumină ro-
lul semnificativ pe care ideile şi teoriile intelectualilor îl joacă 
în cadrul mişcărilor politice, Johnson ajunge să interpreteze di-
verse atrocităţi istorice,  precum anumite războaie şi regimuri 
totalitare drept „consecinţe sociale şi politice ale faptului că li 
s-a urmat sfatul” intelectualilor. Concluzia sa este că intelectua-
lii „nu numai că ar trebui ţinuţi departe de structurile puterii, dar 
ar trebui să facă obiectul unei suspiciuni speciale atunci când 
încearcă să ofere colectivităţii  un sfat. [...] departe de a fi oa-
meni extrem de individualişti şi nonconformişti, intelectualii 
urmează anumite modele de comportament. Consideraţi ca grup 
ei sunt adesea ultraconformişti în cadrul unor cercuri formate din 
aceia a căror aprobare o caută. Asta îi face atât de periculoşi en 
masse, căci le permite să creeze un climat de spaimă sau orto-
doxii dominante, care adesea generează prin ele însele, curente 
de acţiune iraţionale şi distructive. Mai presus de toate, trebuie să 
ne amintim întotdeauna ceea ce de obicei intelectualii uită: fap-
tul că oamenii contează mai mult decât conceptele şi trebuie de 
aceea să se situeze pe primul loc. Cel mai rău despotism posibil 
este tirania nemiloasă a ideilor.” Teza lui Johnson este ea însăşi 
radicală şi sfatul său ar trebui cred privit cu aceeaşi suspiciune 
cu care Johnson ne îndeamnă să primim sfaturile intelectualilor 
în general.
 Meritul cărţii ”Intelectualii” este de a pune în discuţie 
o temă importantă şi interesantă într-un mod provocator şi pe 
baza unor exemple documentate. Ocazia de a pătrunde în culisele 
vieţii unor mari personalităţi satisface curiozitatea şi chiar gus-
tul pentru senzaţional al multora dintre noi. Mulţi cititori vor fi
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probabil revoltaţi de abaterile morale şi ipocrizia intelectualilor. 
Unii vor avea poate chiar un sentiment de triumf, constatând atât 
de multele slăbiciuni şi greşeli ale unor oameni pe care obişnuim 
să îi idealizăm, considerându-i mai presus de noi şi vor exista 
fără îndoială cititori tentaţi să subscrie la concluzia radicală a au-
torului. Cei mai câştigaţi vor fi însă cred aceia care vor supune 
demersul lui Johnson unei analize critice şi vor folosi cartea drept 
un impuls să mediteze asupra acestei teme cu deosebită relevanţă 
socială.      
 Ne putem întreba, spre exemplu, pe ce criterii a fost 
făcută selecţia intelectualilor prezentaţi, dacă tipul de analiză 
la care sunt supuşi este pertinent şi dacă pe baza acestor cazuri 
şi acestei abordări este justificat să tragem concluzii în privinţa 
intelectualilor în general.  În acest context este important să 
cunoaştem şi poziţia ideologică pe care se situează autorul însuşi. 
În tinereţe, în anii ’50, ’60, Johnson avea simpatii de stânga. În-
cepând cu anii ’70 se raliază dreptei şi adoptă un punct de vedere 
conservator, pe care în bună măsură l-a păstrat până în prezent. 
Schimbarea de opţiune se explică prin faptul că Johnson a con-
siderat soluţiile economice ale dreptei în Marea Britanie mai 
potrivite, devenind de altfel un susţinător şi sfătuitor apropiat al 
premierului Margaret Thatcher. În plus este anticomunist înfocat. 
Pentru completarea profilului său, se mai cuvine menţionat că 
este un catolic destul de conservator şi un critic al modernităţii, 
obiecţiile sale vizând relativismul moral. 
 Johnson nu explică nicăieri în cartea dedicată intelectua-
lilor de ce i-a ales tocmai pe acei câţiva pe care îi aduce în atenţia 
noastră pentru a ilustra tipul intelectualului laic. Este însă uşor de 
observat că toţi cei prezentaţi au avut cel puţin la un moment dat 
opţiuni politice de stânga. Ironia muşcătoare şi savuroasă, cu care 
Johnson îi taxează pe aceşti intelectuali pentru ideile şi acţiunile 
lor politice, lasă impresia unei răfuieli cu direcţia ideologică 
de care s-a detaşat. De dragul obiectivităţii şi al diversităţii ar 
fi fost interesant sa ni se prezinte în aceiaşi manieră şi portretul 
unor intelectuali de dreapta. În plus este greu de crezut ca de la 
sfârşitul secolului al XVIII – lea încoace nu se găsesc şi intelec-
tuali, de indiferent ce culoare politică, bine intenţionaţi, integri 
şi ale căror idei şi teorii să nu fi pricinuit suferinţă şi distrugere. 
Exemplele lui Johnson sunt alese pentru a confirma o teorie ce 
pare preconcepută.
 Chiar limitându-ne la cazurile expuse, concluziile lui 
Johnson sunt discutabile. De exemplu, este revoltător de ştiut că 
Jean-Jacques Rousseau, autorul uneia dintre cele mai influente 
cărţi despre educaţie, şi-a abandonat cei cinci copii, lăsându-i în 
seama orfelinatului în nişte condiţii în care doar cinci la sută din-
tre copiii instituţionalizaţi supravieţuiau până la maturitate spre 
a deveni apoi cerşetori sau vagabonzi. Este de asemenea posibil 
ca punctul de plecare al teoriei lui Rousseau despre educaţie să-l 
fi reprezentat o încercare meschină de a se justifica. Invalidează 
însă aceste fapte reprobabile ideile lui Rousseau? Deşi este 
foarte tentant să transferi capitalul de încredere pe care îl acorzi 
autorului ca persoană asupra ideilor sale, acest mod de a proceda 
nu este justificat nici logic şi nici prin experienţă. Moralitatea şi 

competenţa nu sunt interdependente, deşi desigur ne-am dori de 
la îndrumătorii noştri să reunească aceste calităţi. Cursul istoriei 
nu cred că ar fi fost altul nici dacă fiecare om ar fi ştiut că Marx 
nu a pus în viaţa lui piciorul într-o fabrică, iar servitoarea din casa 
familiei sale nu a fost niciodată plătită pentru serviciile sale, ba 
mai mult susţinătorul proletarilor a lăsat-o însărcinată şi a refuzat 
să-şi asume orice responsabilitate. De altfel Johnson constată el 
însuşi că adepţii nu s-au dezis de intelectuali nici atunci când au 
ştiut prea bine ce fel de persoane sunt aceştia: beţivi, afemeiaţi, 
violenţi, nerecunoscători etc. Dezvăluirile lui Johnson sunt într-
un fel un secret ştiut de toată lumea, acela că de multe ori marile 
personalităţi nu sunt nici pe departe echilibrate, ci excelează în 
rău aşa cum excelează în bine. 
 Caracterul deviant al comportamentului intelectualilor 
ajunge adesea mai degrabă să fascineze decât să oripileze, cu atât 
mai mult cu cât, aceştia au o abilitate deosebită de a se pune în 
scenă, cum bine remarcă şi Johnson. Din două motive suntem 
probabil dispuşi să privim cu îngăduinţă viciile intelectualilor. 
Multe dintre ele nu ne sunt străine nici nouă, sunt dorinţe în-
frânate, porniri pe care le simţim zvâcnind chiar dacă de frică sau 
din convingere nu le dăm curs. E problematic să-ţi asumi rolul de 
instanţă morală şi judecător al vieţii celuilalt. Johnson, a simţit-o 
pe propria piele, când a ieşit la iveală relaţia pe care el însuşi o 
întreţinea cu o scriitoare, în ciuda faptului că era căsătorit, catolic 
şi apărător al valorilor morale tradiţionale. S-a încolonat şi el astfel 
în rândul intelectalilor ipocriţi în privinţa cărora ne prevenea. Mo-
tivul principal pentru care nu trebuie să condamnăm cu uşurinţă 
modul în care au trăit aceşti oameni este însă procesul creator 
atât de strâns legat de vieţile lor tumultoase, de contradicţiile şi 
excesele lor. Johnson observă: „Este un fapt real, trist din anu-
mite puncte de vedere, că nenumărate opere ale intelectului nu 
izvorăsc din eforturile abstracte ale creierului şi imaginaţiei; ele 
sunt adânc înrădăcinate în personalitate.” Am fi dispuşi să ne lip-
sim de operele şi ideile acestor intelectuali pentru a-i transforma 
în cetăţeni respectabili? Egoismul lor, de a fi interesaţi în primul 
rând de creaţia şi ideile lor, punând-le mai presus decât familia 
şi prietenii, este dintr-un anume punct de vedere o neînchipuită 
dărnicie, căci opera lor au pus-o la dispoziţia lumii.
 Ideile au într-un fel propriul lor destin. Autorii lor nu le 
pot controla nici popularitatea nici punerea în practică. E pueril 
să dăm vina pe intelectuali sau pe oricine altcineva pentru fapte 
săvârşite în comun. Ideile  intelectualilor nu au fost urmate pentru 
că oamenii au avut încredere în ei, ci încrederea care li s-a acor-
dat se datorează faptului că ideile lor au convins şi au entuzias-
mat. Cu toţii suntem tentaţi să ne lăsăm furaţi de idei, dar fiecare 
trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru opţiunile şi acţiunile 
sale şi în acest context îndemnul lui Johnson la scepticism mi se 
pare adecvat. Problema nu este de cine ne lăsăm îndrumaţi, ci 
încotro hotărâm să ne îndreptăm.

    
    
Diana Florea

• Cultura

CRONICA APROAPE MONDENĂ ŞI PUŢIN ROMANTICĂ
A BALULUI PLACINTELOR 2012

ntru-un peisaj mirific de iarnă autentică, în sîmbăta care 
a precedat lăsarea secului de carne, a avut loc la Săcele 
Balul Plăcintelor Mocăneşti organizat ca în fiecare an 

de Asociaţia Cultural – Sportivă „ Izvorul”.
                              Ajuns în a cîta ediţie, oare ? şi-a confirmat şi anul 
acesta reputaţia de festin tradiţional. Participanţii au fost de toate 
vîrstele, de la micuţa nepoată a lui Ninel Eftimie la cîţiva distinşi 

septuagenari……dar au predominat tinerii, ceea ce înseamnă că 
ştafeta a fost predată. An de an la fel de reuşit,  a demonstrat că 
este mai mult decît un bal, e o sărbătoare a întîlnirii săcelenilor, 
este prilej de continuare a tradiţiilor.
 Mai puţin ştiut este, că organizarea a fost realizată de se-
niori, care din motive de ei ştiute, de noi doar bănuite, n-au mai 
ajuns şi la bal.S-au agitat, s-au frămîntat, au gustat pe îndelete şi

Î
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pe repetate …vinul, au sortat brînza, au ales localul şi în sfîrşit, 
au spus ok.
 Locaţia – la Brădet – la Ionescu, un local plăcut, de modă 
europeană, plin de ospitalitate iar Domnul Ionescu un adevărat 
amfitrion.Muzica de chef – cu melodii şi mai vechi şi mai noi, 
antrenantă, plăcută, pe gustul participanţilor. Fiecare melodie era 
o provocare la dans.
 Rafinamentul şi bunul gust au fost din start, cînd, la 
intrare, doamnele au fost întîmpinate cu gingaşele orhidee şi 
îmbrăţişări, iar domnii cu strîngeri de mîini şi urări de bună pe-
trecere şi sala s-a umplut. Cine a fost o dată, devine dependent. 
Iubitori de distracţie, săcelenii ştiu să petreacă. Fără eleganţă 
excesivă, doamnele în mini sau maxi, cu decolteuri decente, cu 
sau fără paete, au fost fermecătoare prin graţie, bun gust şi feţe 
zîmbitoare.
 Bărbaţii, mai serioşi, bonomi, bucuroşi de reve-
derea prie-tenilor, s-au prins în discuţii amicale, aşa se explică 
aglomeraţia mai feminină de pe ringul de dans. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de dl.prof. Dorel Cerbu, preşedintele asociației 
„Izvorul”, şi după binecuvîntarea dată de preotul Raul Şerban, s-a 
dat start Balului. S-a dansat modern, dar şi tradiţional, pas în doi, 
dar şi în cerc, cu pasiune şi vitalitate, cu tînguire de tangou, dar şi 
cu ritmuri îndrăcite de joc popular. Spontaneitatea, naturaleţea şi 
graţia mişcărilor a făcut deliciul privitorilor. Totul a fost în exces:  
flori, băutură, mîncare, muzică, dans şi bună dispoziţie. A fost o 
întîlnire de suflet, iar cheful de petrecere a fost permanent.
 Firesc, că doar Balul semnifică intrarea în post. Pe 
mesele frumos aranjate cu gustări apetisante, ce s-au potrivit de 
minune cu ţuica tare bună, a poposit şi Regina Balului, Plăcinta 
Mocanească, o reuşită ca şi anul trecut, un  deliciu, apetisantă şi 
gustoasă. Suita de surprize care au confirmat la propriu şi la figu-
rat caracterul tradiţional al balului, a culminat cu apariţia perechii 
în costum tradiţional mocănesc, Adela şi Fane Lupu. Păcat că lu-

pii n-au venit în haită. În program, ca nu cumva să se instaleze 
monotonia sau oboseala au fost incluse tombola şi concursul de 
dans.
 La tombolă am participat toţi, iar premiile - obiecte  
confecţionate de meşteri săceleni. La concursul de dans s-au 
înscris 10 perechi, cei mai îndrăzneţi şi mai buni dansatori. Şi 
juriul, format ad-hoc, a deliberat. Graţia, eleganţa mişcărilor, 
spontaneitatea  şi ritmicitatea au fost răsplătite cu mici cadouri şi 
diplome. Diplome s-au mai dat şi pentru consecvenţa participării 
la baluri – doamnei Geta Bucurenciu, pentru continuarea oieritu-
lui, domnului Mircea Dan Barbu precum şi sponsorilor balului: 
domnului Sorin Hermenean şi domnului Dan Souca.
 Şi dacă-i bal, bal să fie, petrecerea a continuat în acelaşi 
ritm alert,  vrînd parcă să demonstreze că nu numai cîştigătorii 
diplomelor ştiu să petreacă. Buna dispoziţie i-a caracterizat pe 
toţi. Dar, după cum ştim că tot ce e plăcut, se şi termină repede 
….spre dimineaţă… s-a terminat şi balul. Important este ca balul 
să nu fie perceput doar ca divertisment ci să ştim că avem re-
sponsabilitatea, obligaţia morală de a transmite copiilor noştri 
cultul pentru trecut, tradiţii, istorie locală. Ei trebuie să ştie să-şi 
păstreze discret tinereţea, să ştie că în viaţă se cîştigă dar se şi 
pierde, se munceşte dar se şi petrece, să ştie să adune speranţa şi 
puterea de a-şi stăpîni propriul destin.
 Eu sunt o împătimită a petrecerilor, deci mi-a plăcut, 
m-am bucurat şi m-am distrat uitînd de vîrstă, parcă mi-aş fi pier-
dut buletinul cum mă tachinează o bună prietenă. Ştiu că nici 
un moment nu este mai bun ca prezentul, viitorul nu ştiu ce-mi 
rezervă, iar trecutul, a trecut, istorie, amintiri plăcute sau nu.  Ştiu 
că trecerea anilor este faptul să–mbătrîneşti…dar cred că numai 
altora li se-ntîmplă. Poate şi din acest motiv mai este bun şi cîte 
un Bal.                   
 

Prof. Lucica Taraş

PE  URMELE  POETULUI  NICOLAE  LABIŞ  (1935-1956)

lec în căutarea marelui Poate” (Psalm)
 Se împlinesc în luna decembrie 76 de ani de 
la naşterea poetului  Nicolae Labiş şi totodată, 55 de 

ani de la moartea sa, survenită pe neaşteptate, ca urmare a unui 
accident de tramvai.
 S-a născut în 2 decembrie 1935 în casa învăţătorilor 
Ana-Profira şi Eugen Labiş din Mălini, comuna Poiana Mărului, 
judeţul Suceava, sat aflat la confluenţa lumii lui Creangă cu 
umanitatea păstrătoare a vechilor tradiţii din „Baltagul” Sado-
vian. Mama Ana-Profira se născuse în Topliţa, sat menţionat de I. 
Creangă în Amintiri; bunica mamei era din Humuleşti, rudă prin 
alianţă cu tatăl lui I. Creangă.
 Întâii ani de viaţă ai copilului stau sub semnul cunoaşterii 
ralităţii înconjurătoare şi al pătrunderii în lumea fascinantă a bas-
mului. Nicolae Labiş a receptat cu o aviditate uluitoare, similară 
cu aceea a lui M. Sadoveanu-copil, natura Moldovei, de la o 
vârstă neînchipuit de fragedă.
 La vârsta de doar 11 ani, într-un caiet de şcolar, Labiş 
nota versurile de mai jos, descoperite după ce s-a stins:
„A fost odată unul, I.Creangă,
Crescut din brazdă în sunet de talangă,
Şi-acela mi-i străbun de sânge mie
Şi-a zdrăgănit c-un deget asudat
Tot cântece cum nu s-au mai cântat”.
 Să intrăm, însă, în Mălini călăuziţi de chiar vocea po-
etului: „În poezia mea veţi intra ca într-un sat de munte; veţi re-
marca frumuseţea sălbatică a locurilor; iarna veţi simţi miros de 
lupi şi de fum, vara miros de fân şi de răşină[...] Veţi afla despre 

flăcăii noştri că-s voinici ca brazii, despre fete că-s ca şi florile de 
cicoare. Dar cu încetul totul va prinde contur şi după o îndelungată 
convieţuire veţi intra în firea adâncă a vieţii poeziei mele, ca în 
adâncul vieţii pătimaşe a unui sat de munte”. În casa-muzeu a 
familiei Labiş din satul Mălini găsim un caiet numit „Antologie şi 
informaţii literare”, unde se află o compoziţie şcolară şi multe por-
trete ale lui Eminescu, Gorki, Puşkin, dar şi al sorei sale Marga-
reta, dar şi un adevărat tablou compus cu premoniţie, executat în 
1945 şi înfăţişează un pârâu, brazi oglindiţi în unde, două siluete 
omeneşti, o puşcă şi într-un colţ, furişată, ca un abur de seară, o 
căprioară timidă, escortându-şi puiul la izvor. Desenul anticipează 
geneza poeziei „Moartea căprioarei”. După mărturiile lui Eugen 
Labiş, tatăl viitorului poet, partida de vânătoare a tatei a devenit 
pentru băiat o întâmplare grozavă şi s-a petrecut aproape ca în 
poezia scrisă mai târziu. Urmează detaliat firul întâmplărilor: „În 
casă n-aveam de nici unele, era spre seară când am luat puşca şi 
am plecat în pădure. Nelu (Nicolae Labiş) era mic şi înfometat şi 
însetat, dar eu nu i-am dat voie să bea din izvorul la care bănuiam 
că va veni să se adape căprioara sau ţapul visat. Se întunecase 
când a venit căpriorul. Am tras. Băiatul era îndurerat”.
 Eugen Labiş a păstrat glonţul cu care a vânat, într-o 
valiză cu amintiri, dar şi coarnele gingaşei vietăţi, răpuse. Poate a 
fost şi el (tatăl) un poet, fiindcă a zidit în poiana din faţa şcolii din 
Văleni un şir de plopi, bătrâni acum, de care se simţea mândru ca 
de ridicarea unui zid de cetate. 
 Mama-Profira Labiş- era o apariţie ieşită din mit, protec-
toare cu „puii” ei, dar şi, ca oricare om, tânjind după neînlocuita 
iubire părintească.

„P
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 Nicolae (Nelu pentru ai casei) n-avea nici cinci ani când, 
aproape pe furiş, a învăţat de la un prieten mai mare taina cititului. 
Profira şi-a văzut bărbatul plecând pentru nu ştiu câtă vreme la 
cercul de recrutare, dar nu-şi putea ascunde lacrimile la gândul că 
tatăl ei murise pe front la Mărărşeşti. Şi-a luat cei trei copii şi sur-
orile, s-au suit în căruţe în drum spre prima etapă a peregrinărilor 
ce urma a fi Fălticeni. După multe peripeţii ajung într-un vagon 
la Mihăieşti, între Piteşti şi Câmpulung Muscel. De aici în satul 
Văcarea, comuna Valea Popii, copilul Labiş compune o poezie 
intitulată „În refugiu”, unde spune că au dus-o greu în Muntenia, 
că foamea îi urmărea ca o vedenie, sora sa era bolnavă, nu mai 
avea doctorii; el scria versuri ocazionale pentru bani, „ca să nu 
mai ceară mama pe datorie”. Aici urmează ciclul primar, având-
o ca învăţătoare în clasele I,II pe mama sa. Reîntorşi din refu-
giu, în 1945, la Mălini, familia Labiş îşi găseşte casa devastată, 
geamurile sparte, cireşul ars la rădăcină, din sobă creştea iarbă, 
prin tavanul scund puteai să vezi cerul. Seceta se alătură oro-
rilor războiului. În 1946, părinţii îl înscriu în clasa a I a Liceului 
„Nicolae Gane„ din Fălticeni , aici urmează cls I-II, apoi după 
reforma învăţământului, clasele a VII-a, a IX-a şi jumătate din cls 
a X-a. Profesorul Aurel George Itino spunea despre elevul Labiş 
că „îmbina armonios studiul spre toate disciplinele păstrând nota 
maximă la conduită”. În august 1950 mărturisea unui coleg că 
şi-a strâns toate poemele mai bune într-un caiet intitulat „Cân-
tecul unui adolescent”. În mai 1951 participă la concursul pe ţară 
la limba şi literatura română şi obţine premiul I. Se opreşte la 
redacţia revistei „Viaţa românească” din Iaşi unde publică poezia 
„Gazeta de stradă”. În 1952 la intervenţia filialei Iaşi a Uniunii 
Scriitorilor a fost mutat la Şcoala Medie „Mihail Sadoveanu” din 
Iaşi, iar în septembrie e trimis la Şcoala de literatură „Mihai Emi-
nescu” din Bucureşti, fiind numit redactor responsabil al revistei 
„Ani de ucenicie”. Marile personalităţi ale vremii, printre care şi 
M. Sadoveanu, îl preţuiesc în mod deosebit, iar dincolo de zidu-
rile şcolii se conturează personalitatea unui poet talentat. În 1954, 
la absolvirea Şcolii de literatură, a fost repartizat în redacţia rev-
istei „Contemporanul”, iar din februarie 1955 lucrează în redacţia 
revistei „Gazeta literară”, în paginile căreia publică articole, note, 
pe diverse teme, iar în mai 1956 apare întâia sa carte „Puiul de 
cerb”, în octombrie volumul „Primele iubiri”, întâmpinat elogios 
de critica literară.
 În 10 decembrie, în jurul orei 2,30, Nicolae Labiş a fost 
grav accidentat de un tramvai; la spital se constată secţionarea co-
loanei vertebrale, pe lângă alte traumatisme grave. Destinul nu-i 
oferea nici o şansă. În 22 decembrie, după o epuizantă agonie, 

vegheat cu dragoste şi cu durere de părinţi şi de sora sa Marga-
reta, la orele 2.00 inima poetului a încetat să mai bată. Scriitorul 
Geo Bogza afirma: „...vestea morţii m-a zguduit, mi s-a părut 
revoltătoare, inadmisibilă. Era copilul întregii ţări. Am sentimen-
tul, am certitudinea, deznădejdea şi revolta că în Nicolae Labiş 
destinul a strivit pe cel ce ar fi putut fi marele poet al generaţiei 
sale.”
 În seara zilei de 21 decembrie, Nicolae Labiş a înţeles 
că va muri. Poetul şi-a învins propria-i moarte. A primit-o blând 
ca un ţăran de la munte. Marele îndrăgostit de Mioriţa primea 
moartea asemenea ciobanului condamnat, convins că destinul lui 
se încheiase. Îl tulbura chiar faptul că nu-şi încheiase opera abia 
începută.
 Îl ruga mereu pe tatăl lui să-i vorbească despre mama,
despre satul şi locurile natale, despre oamenii de acolo. Îl în-
torcea în copilăria pe care o părăsise prea repede. În ziua de 22 
decembrie poetul a murit strigând: Oxigen! Oxigen! Plămânii 
lui obişnuiţi cu oxigenul pădurilor de brad şi cu miresmele de 
primăvară ale câmpurilor de la poalele munţilor s-au contractat o 
ultimă dată, căutându-l.
 Puţine zile mai târziu la mormântul proaspăt de la cim-
itirul Belu, aşa cum dorise poetul, era un brăduţ îmbodobit ca de 
Crăciun, care străjuia umila cruce de lemn printre coroanele de 
un ostentativ şi lipsit de emoţie lux funerar de pe care cerneala 
înscripţiilor începea să se şteargă.
 Poetul G. Timozei, prieten apropiat a lui Labiş, cel care 
i-a îngrijit editarea postumă a operei, vorbind nu numai în numele 
său, dar şi al celor ce i-au fost aproape marelui dispărut, spunea: 
„În noaptea de 21 decembrie a căzut o stea. Pentru noi toţi
noaptea asta, cea mai lungă noapte a anului s-a sfârşit cu câteva 
ceasuri mai târziu. Pentru tine, Nicolae Labiş, ea nu se va mai 
sfârşi niciodată. Tu, prietene drag, te-ai risipit undeva departe, 
laolaltă cu cântecele şi amintirile, cu luminile basmelor şi cu cer-
bii pădurilor tale...
 Moare pentru a doua oară căprioara ta, dar peste pădurile 
înzepezite ale Moldovei, plutesc aripile cântecelor. Când candela 
vieţii tale şi-a irosit ultima scânteie şi n-a mai fost, şi amintirea ţi 
s-a întruchipat în cântec, ne-am amintit stihul tău: «Eu numai sunt
E-un cântec tot ce sunt»

Prof. Florica LUPU

• Cultura

CALENDARUL  ANIVERSĂRILOR  CULTURALE  NAŢIONALE
ÎN  SEMESTRUL  I  2012

ANUARIE

• Ionel Teodoreanu (6 ian. 1897 – 1951) – 115 ani de la naştere
• Iacob Negruzzi (1842 – 6 ian. 1932) – 80 ani de la moarte
• Anton Holban (1902 – 15 ian. 1937) – 75 ani de la moarte
• Friederich Storck (19 ian. 1872 – 1942) – 140 ani de la naştere
• Mircea Micu (31 ian. 1937 – 2010) – 75 ani de la naşterea poetului şi publicistului

 FEBRUARIE

• Vasile Netea (1 febr. 1912 – 1989) – 100 ani de la naştere
• Dinicu Golescu (7 febr. 1777 – 1830) – 235 ani de la naşterea istoricului
• Alexandru Davila (12 febr. 1862 – 1929) – 150 ani de la naşterea dramaturgului
• Romulus Vulcănescu (23 febr. 1912 – 1999) – 100 ani de la naşterea academicianului

I
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 MARTIE

• Ion Creangă (1 mart. 1832 – 1919) – 175 ani de la naşterea povestitorului
• Nicolae Titulescu (4 mart. 1882 – 1941) – 130 de ani de la naşterea omului politic
• Constantin Brâncuşi (1876 – 16. mart. 1957) – 55 de ani de la moartea sculptorului
• Dinu Lipatti (19 mart. 1917 – 1950) – 95 ani de la naşterea compozitorului
• Virgil Vătăşianu (21 mart. 1902 – 1993) – 110 ani de la naşterea istoricului de artă
• Andrei Oţetea (1894 – 21 mart. 1977) – 35 de ani de la moartea academicianului
• Alexandru A. Xenopol (23 mart. 1847 – 1920) – 165 ani de la naşterea istoricului
• Dimitrie Gusti (1818 – 25 mart. 1887) – 125 ani de la moartea pedagogului
• Ana Blandiana (25 mart. 1942) – 70 ani de la naşterea poetei 

 APRILIE

• Camil Ressu (1880 – 1 apr. 1962) – 50 ani de la moartea pictorului
• Vintilă Horia (1915 – 4 apr. 1992) – 20 ani de la moartea scriitorului
• Grigore Ureche (1590 – 8 apr. 1647) – 365 ani de la moartea cronicarului
• Carol Davilla (8 apr. 1832 – 1884) – 180 ani de la naşterea medicului
• Calistrat Hogaş (19 apr. 1847 – 1917) – 165 ani de la naşterea scriitorului
• Ştefan Augustin Doinaş (26 apr. 1922 – 2003) – 90 ani de la naşterea poetului şi traducătorului
• Ion Heliade Rădulescu (1802 – 27 apr. 1872) – 140 ani de la moartea filologului şi scriitorului

 MAI

• Vlad Muşatescu (4 mai 1922 – 1999) – 90 de ani de la naşterea scriitorului
• George Topârceanu (1886 – 7 mai 1937) – 75 ani de la moartea poetului
• Costache Negri (14 mai1812 – 1876) – 200 de ani de la naşterea omului politic şi scriitorului
• Camil Petrescu (1894 – 14 mai 1957) – 55 ani de la moartea scriitorului
• Karl Storck (1826 – 18 mai 1887) – 125 ani de la moartea sculptorului
• Grigore Cobălcescu ( 1831 – 21 mai 1892) – 120 ani de la moartea omului de ştiinţă
• George Bacovia (1881 – 22 mai 1957) - 55 ani de la moartea poetului
• Vladimir Streinu (23 mai 1902 – 1970) – 110 ani de la naşterea criticului literar
• George Bariţiu (24 mai 1812 – 1893) – 200 ani de la naşterea istoricului şi publicistului

 IUNIE

• Duiliu Zamfirescu (1858 – 3 iun. 1922) – 90 ani de la moartea prozatorului
• Otilia Cazimir (1894 – 8 iun. 1967) – 45 de ani de la moartea poetului
• I.L. Caragiale (1852 – 9 iunie 1912) – 100 ani de la moartea dramaturgului
• Nicolae Vermont (1866 – 14 iun. 1932) – 80 ani de la moartea artistului plastic
• Suto Andras (17 iun. 1927 – 2006) – 85 ani de la naşterea scriitorului
• Titu Maiorescu (1840 – 18 iun. 1917) – 95 de ani de la moartea criticului literar şi omului politic
• Nicolae Steinhardt ( 21 iun. 1912 – 1989) – 100 ani de la naşterea scriitorului
• Vasile Pârvan (1882 – 26 iun. 1927) – 85 ani de la moartea istoricului
• Sergiu Celibidache (28 iun. 1912 – 1996) – 100 ani de la naşterea dirijorului

• Opinii
CÂTEVA  IDEI...

âmbătă, 28 Ianuarie 2012, am participat, alături de 
alţi peste 200 de săceleni, la „Memorialul Ion Tocitu”, 
ediţie jubiliară, dedicată amintirii acestui animator al 

sportului săcelean, care, dacă ar fi rămas în viaţă, împlinea, în 
acest an, venerabila vârstă de 100 de ani.
 Domnul Coliban, tatăl entuziastului organizator al eve-
nimentului sportiv de iarnă din fiecare an, Ing.Nae Coliban, îşi 
etala cu multă mândrie vârsta de 90 de ani împliniţi, care nu pu-
teau fi intuiţi în nici o manieră de figura senină, faţa neridată şi 
alura sportivă a ţinutei sale generale, cu care împărţea zâmbete 
şi amabilităţi către toţi cei ce-l gratulau, dovadă incontestabilă a 
beneficiilor ce-ţi sunt oferite de cumpătarea existenţială şi de o 
viaţă sportivă, trăită în mijlocul naturii acestei splendide zone a 

Ţării Bârsei, denumită municipiul Săcele.
 Concursul sportiv, în sine, a fost o reuşită prin faptul că a 
scos din casă şi „a deversat” în mijlocul naturii, al pădurii şi în ae-
rul ozonat de munte, peste 200 de conlocuitori de-ai noştri, veniţi 
aici ca participanţi la concurs, ca susţinători ai copiilor familiei, 
ca prieteni ai naturii sau, pur şi simplu, ca spectatori la un eveni-
ment tradiţional, ce se încăpăţânează an de an să-şi reverse peste 
noi caracterul de seriozitate şi tenacitate al acestor minunaţi oa-
meni, care trăiesc pe plaiurile săcelene, dar rămân profund legaţi 
de natură, cu toate contactele atât de dure pe care le au zilnic cu 
vicisitudinile vieţii personale sau colective din România zilelor 
noastre. 
 Bineînţeles că din mijlocul nostru nu a lipsit, la fel ca şi

S
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în alte ocazii, primarul localităţii, domnul Radu Florea Nis-
tor, care şi-a găsit timpul necesar pentru a participa şi onora cu 
prezenţa sa fizică, dar şi oficială, un astfel de eveniment colectiv, 
deja tradiţional ca frecvenţă de manifestare. 
 Reuşita manifestării a putut fi dată de numărul 
participanţilor la concursul de schi propriu-zis, de vremea de 
excepţie, cu care Dumnezeu a binecuvântat atmosfera generală 
a zilei, de buna dispoziţie a oamenilor care au urcat pe jos până 
la poala Bolnocului, nu „Bunloc” cum mai încearcă unii să-l re-
boteze, dar şi de prietenia cu care români, maghiari, bruneţi sau 
blonzi, tineri sau vârstnici, se priveau unii pe alţii şi se respectau 
în înghesuiala creată în jurul mesei juriului la finele zilei de con-
curs, pentru participarea la festivitatea de premiere.
 Cuvintele rostite de organizatori, dar şi de invitaţi au fost 
unele de bun-simţ, fără a fi exaltate, patriotarde, excesive, ele în-
cheind în mod fericit o zi de iarnă adevărată, ca cele atât de des 
invocate ale copilăriei noastre de pe uliţele înnămeţite ale celor 
„şapte sate” de odinioară ce au pus bazele actualului municipiu 
Săcele.
 Nu a contat nici dificultatea redusă a pistei de concurs, 
nici faptul că patronii sau personalul de exploatare al instalaţiei 
de transport pe cablu nu au onorat cu iniţiative valoroase şi prag-
matice o astfel de oportunitate, atât în beneficiul participanţilor la 
concurs dar şi al propriului interes economic, nici gerul de afară, 
care s-a menţinut constant cu grade bune sub limita de îngheţ, 
pe toată durata manifestării publice, din această zi de sâmbătă a 
finelui de ianuarie al lui 2012.
 Pădurea din jur, regenerată miraculos după defrişarea 
făcută în urmă cu câţiva ani, are multă viaţă în ea; păsărele jucăuşe 
şi ciripitoare, dar şi corbi şi ciori în zborul lor de tranziţie, prefig-
urând sosirea unei noi ninsori, au completat această miraculoasă 
zi care, de pe limita între zona locuită nou construită, dar parcă 
prea haotic realizată, şi natura cu arborii ei tradiţionali, permite 
clipe de reflecţie asupra modului în care ştim, în general, să apre-
ciem ceea ce avem şi ne-a dat Bunul Dumnezeu să valorificăm în 
beneficiul sufletelor noastre şi al bunului trai cotidian al întregii 
colectivităţi, una dintre ideile prefigurate în titlul articolului, fiind 
legată de modul în care ştim sau suntem capabili să organizăm în 
beneficiul uman general această zestre naturală ce am moştenit-o 
în „coasta noastră” de pătrundere a localităţii Săcele spre valea 
superioară a Timişului. 
 Expunerea nordică a versantului Bolnocului este una 
favorabilă pentru amenajarea unui domeniu schiabil de agre-
ment urban. Este adevărat că altitudinea absolută este una rela-
tiv redusă, aflată între cotele de +700,00 şi +1639,00 mdnMN, 
pe vârful Gâtul Chivei, dar goliciunea „lazurilor” de pe zona cu 
potenţial schiabil amenajabil şi pantele relativ line, în general pot 
asigura unor specialişti în amenajarea unor pârtii de schi argu-
mente tehnice solide pentru o astfel de locaţie.
 Prezenţa telescaunului, aşa de demodat şi de capacitate 
redusă cum este el, poate furniza noi elemente de oportunitate 
pentru o amenajare adecvată, de care să beneficieze nu numai 
săcelenii şi braşovenii, dar şi turiştii din zonele urbane dezvoltate 
ale judeţelor Braşov, Prahova şi chiar ale munincipiului Bucureşti.
Zona de la baza Bolnocului este extrem de accesibilă pentru au-
tovehicule din DN 1 Bucureşti - Braşov pe cca. 0,5 km, chiar şi 
de la staţia de cale ferată Dârste nu este o distanţă prea mare, de 
numai 2 km, fapt ce face ca din acest punct de vedere domeniul 
să fie unul dintre cele mai favorizate din ţară ca acces al turiştilor.
 Parcarea autovehiculelor poate fi amenajată uşor pentru 
un număr sporit de vehicule, fără cheltuieli majore de investiţie; 
terenul relativ plat, fără riscuri de avalanşă sau alte pericole mon-
tane, inundaţii, etc. poate fi valorificat excelent pentru o astfel de 
destinaţie.

 M-am întors recent din Austria Tiroleză din zona IS-
CHGL – KAPPL – GALTUR, un domeniu schiabil de excepţie, 
amenajat, este drept, între 2300 şi 3000 mdnMA, dar el a avut 
parte de limitări excesive din punctul de vedere al condiţiilor na-
turale pentru amplasarea instalaţiilor de transport pe cablu, ho-
teluri, pensiuni, restaurante, parcări, etc., valea fiind extrem de 
îngustă, cu versanţi puternic înclinaţi şi cu un mare pericol de 
avalanşe. 
 Totuşi, cu aceste limitări naturale, austriecii au putut să 
asigure realizarea a trei telecabine de mare capacitate şi gon-
dole din staţiune până la zona domeniului schiabil, realizând 
condiţiile de a se sta la coadă nu mai mult de zece minute în orele 
de aglomeraţie maximă; cele patru parcări auto de dimensiuni 
impresionante sunt fără plată, personalul asigurând o aşezare 
ordonată a tuturor vehiculelor pe măsura sosirii lor. 
 Passul de schi este valabil pe întregul domeniu schiabil 
din Austria, inclusiv în Elveţia învecinată, iar costul lui este de 
circa 33 euro/zi, respectiv cca. 142 lei/zi, cu utilizare nelimitată, 
ca număr de urcări. 
 Pistele sunt întreţinute şi nivelate zilnic cu cele 40 de ra-
tracuri care sunt ale staţiunii şi care, întreaga noapte, nivelează 
pistele ce se prezintă dimineaţa ca adevărate „mese de biliard”.
 Există şi la ei zone împădurite cu conifere, molid, zadă, 
tisa, larice, dar în afară de câteva căprioare venite la un fânar 
amenajat, n-am observat alte animale sălbatice, aşa cum există la 
noi. Păsărelele lipsesc aproape cu desăvârşire din pădure, ca de 
altfel şi mirosul de cetină de brad ce-l simţim în pădurile noastre. 
 Staţiunea de schi este una dintre primele cinci din lume, 
după o clasificare complexă făcută de cei mai mari specialişti 
mondiali ai domeniului, dar ea beneficiază de o exploatare a do-
meniului schiabil apropiată de perfecţiune. 
 Ca român, ca săcelean, ca braşovean, nu m-am putut 
abţine să nu fac comparaţii între ce este acolo şi ce ar putea fi 
şi la noi; mult mai multe..., dar din nefericire ne lipseşte spiritul 
întreprinzător, gospodăresc şi iniţiativa personală. 
 Nu am putut înţelege cum  personalul  telescaunului din 
Bolnoc nu a putut să cupleze la o astfel de iniţiativă de organizare 
a concursului de schi „Cupa Ion Tocitu”, asigurând, pe de-o parte 
amenajarea zăpezii pistelor care există, şi care s-ar fi putut face 
prin aducearea unui ratrac, închiriat eventual din Poiana Braşov 
sau din Predeal, şi, pe de altă parte, prin pornirea instalaţiei de 
transport pe cablu cel puţin în ziua de concurs, fără să limiteze 
această pornire de prezenţa celor minim cincisprezece beneficiari 
care să fie la staţia de pornire de la baza instalaţiei.
 Telescaunul Bolnoc beneficiază de o staţie intermediară de 
îmbarcare care ar fi trebuit activată, cel puţin în ziua desfăşurării 
concursului, cu reducearea costului biletului la jumătate, pentru a 
deveni atractivă utilizarea sa.
 În situaţia constatată de mine în ziua de concurs, teles-
caunul a funcţionat doar parţial şi fără să existe nicio colaborare 
cu organizatorii concursului de schi. 
 Pentru mine, modul în care au reacţionat în această 
situaţie responsabilii instalaţiei de transport pe cablu, denotă o 
lipsă cronică de profesionalism şi, în final, de interes în a rentabil-
liza această instalaţie. 
 Păcat că un astfel de amplasament şi o astfel de dotare, 
poate depăşită tehnic, dar încă funcţională, a intrat pe mâna unor 
amatori care pot să distrugă şi ultimele dorinţe ale oamenilor 
de a mai schia pe Bolnoc, sau de a admira splendidul peisaj al 
Ţării Bârsei de la înălţimea domeniului schiabil, atât de uşor a fi 
amenajat. 
 Nu cunosc exact care au fost paşii prin care s-a ajuns la 
această situaţie, dar cu siguranţă au fost decizii luate pe alte crite-
rii decât cele obiective şi de interes pentru dezvoltarea zonei tu-
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ristice a Bolnocului, cea mai accesibilă şi mai frumoasă din 
această parte a municipiului Săcele. 
 Când, în anii din urmă, am asistat la dezvoltarea 
explozivă a acestei zone prin construirea de locuinţe şi case de 
vacanţă, m-am gândit la modul în care se va putea valorifica şi 
potenţialul turistic al muntelui Bolnoc, în beneficiul multiplu al 
locuitorilor din Săcele şi al celor ce vor asigura servicii de calitate 
pentru alimentaţia publică şi de divertisment. 
 Din nefericire, în afară de un cartier haotic de vile realizat 
aici, fără ca el să aibă o minimă tendinţă de sistematizare urbană 
raţională, prin care să se valorifice cadrul natural de excepţie şi 
expunerea nord-vestică liberă sub pădure, asist în prezent la o 
existenţă amorfă a unui cartier de vile, fără viaţă, fără activitate, 
fără suflet, fără atractivitate şi, în final, fără a fi ceva reprezentativ 
pentru o aşezare turistică capabilă să exploateze în mod raţional 
poziţia favorabilă a muntelui Bolnoc, atât de apreciat de mine în 
copilărie cât şi în tinereţe, alături de mulţi alţi locuitori din Săcele, 
Braşov, Noua, Dârste sau din alte zone.
 În domeniul hidrotehnic, în care am activat aproape cin-
cizeci de ani din viaţă, se apreciază negativ realizarea unui baraj 
de o înălţime prea mică într-un amplasament care ar fi compatibil 
cu o înălţime mare, acest lucru fiind asociat cu noţiunea de a dis-
truge (strica) amplasamentul. 
 Cam aceeaşi apreciere o pot face şi pentru ce s-a realizat 
în piemontul Bolnocului, ca un nou cartier de locuinţe de vacanţă, 
care nu este nici funcţional, nici frumos, nici valorificabil din 
punct de vedere turistic, ci numai o adunătură de case şi vile ha-
otic ridicate, cu stiluri arhitecturale şi cu forme diferite, având 
probabil fiecare o valoare individuală foarte mare, dar ca ansamb-
lu fiind total nefunţional şi inestetic, fără a genera potenţiali turişti 
pentru zona Bolnocului şi a Săcelelor.
 Priveliştea ce se oferă de la fereastra vagonului de tren 
sau a autoturismului la părăsirea Ţării Bârsei spre valea Timişului, 
spre Predeal sau Bucureşti este una dezolantă, ce dovedeşte lipsa 
de coerenţă tehnică şi estetică urbană a celor ce ar fi putut valo-
rifica în mod inteligent şi în beneficiul comunităţii munincipale 
din Săcele, excepţionalul cadru natural de care au avut parte, dar 
pe care l-au compromis definitiv şi irevocabil.
 Domeniul schiabil Bolnoc ar fi putut beneficia şi de 
instalaţii de produs zăpadă artificială pentru pârtiile de schi, căci 
sursa de apă ar fi putut fi asigurată printr-o priză de apă pe râul 
Timiş sau o captare de izvoare la Dâmbul Morii, cu aducţiune a 
apei majoritar gravitaţională şi parţial prin pompare.
 Am expus aici aceste câteva puncte de vedere şi idei 
personale care aş dori să fie corect înţelese şi interpretate, ţinând 
seama de acţiunile viitoare de amenajare turistică a unui potenţial 
impresionant ce încă există în bazinul hidrografic al râului Târ-
lung, până la Babarunca şi pe arealul Piatra Mare, Renţea, 
Muntele Calului, Baiului, valea Azugii, Paltinu, Tesla şi Ciucaş 
din zona municipiului Săcele.
 În opinia mea amenajarea domeniului schiabil Poiana 
Braşov – Postavaru a atins limitele superioare de potenţial tur-
istic, aici intervenind suprasaturarea cu instalaţii de transport pe 
cablu, densitate de pârtii, aglomeraţie de parcări auto, reţele ru-
tiere de acces, spaţii de cazare, practicanţi ai schiului, etc., fapt 
ce îl face în viitor inabordabil pentru o altă extindere, dacă acest 
lucru nu poate fi apreciat chiar şi în prezent, ca unul real şi de 
actualitate. 
 A se vedea măsurile de închidere a accesului auto în 
Poiana Braşov în unele zile de duminică din sezonul de iarnă pen-
tru schi.
 Pe viitor, cu certitudine, specialiştii se vor îndrepta spre 
zona anterior menţionată, ce face parte din teritoriul administrat 
de Primăria Municipiului Săcele. 

 Avantajele zonei sunt multiple prin faptul că aici 
despădurirea nu s-a făcut cu aşa de multă sălbăticie, iar zona este 
puţin locuită, cu rarele excepţii din Zona Şanţuri (Brădet), sau 
de-a lungul DN 1A spre Babarunca. 
 Şi acest areal are dezavantajul altitudinii absolute relativ 
reduse, dar sunt multe zone situate pe versanţii nordici, favorabili 
amenajării de piste de schi la altitudini între (1000 şi 1900) md-
nMN.
 Din acest punct de vedere există multe elemente avan-
tajoase, inclusiv apropierea de munincipiul Braşov, cu al său 
renume turistic internaţional şi cu existenţa unor reţele rutiere 
naţionale bine întreţinute şi amplasate în apropierea zonei cu 
potenţial de dezvoltare turistică.
 Esenţial pentru aprecierea finală a potenţialului turis-
tic de iarnă, schiabil, va fi consultanţa ce va trebui asigurată cu 
specialişti de marcă ai domeniului din Austria, Germania, Elveţia, 
Franţa, care se pare că până în prezent au fost evitaţi, în calitate 
de colaboratori şi experţi recunoscuţi internaţional la proiecte de 
dezvoltare turistică, rezultând o serie de amenajări de capacităţi în 
ţară, care au solicitat zeci de milioane de euro fonduri pentru im-
plementare, dar care se va dovedi în viitor că au profunde lacune 
funcţionale, în principal din cauza amplasării lor defectuoase.
 Vecinii noştri din sud, bulgarii, au dezvoltat zona montană 
a Rodopilor în staţiunea Bansko cu firma germană Uhlen şi 
cu cea austriacă Dopelmeier şi a rezultat un complex de nivel 
internaţional, ce găzduieşte concursuri de schi alpin din Cupa 
Mondială.
 De ce să nu-i copiem în lucrurile bune făcute, inclusiv 
în domeniul preţurilor reduse la cazare şi servicii, unde sunt 
adevăraţi campioni europeni, dacă nu chiar mondiali, la fel ca 
şi la amabilitatea personalului deservent, şi la ofertele extrem de 
diversificate de atragere a turiştilor (mic dejun inclus în cazare, 
preţuri reduse la restaurante, multiplicarea serviciilor oferite, 
etc.).
 Din nefericire suntem performanţi la lipsa de amabili-
tate faţă de oaspeţi, la lipsa de respect pentru natură şi mediu, la 
lipsa de curăţenie, la aroganţă extremă şi la multe altele, ce ne 
îndepărtează de ţările ce valorifică excelent toate resursele natu-
rale de care beneficiază, cu efecte directe asupra nivelului nostru 
de trai şi a prestigiului internaţional al ţării noastre.
 Păcat că vorbim atât de puţin despre aceste lucruri, atât în 
presa scrisă cât şi la TV, lăsând să treacă pe lângă noi oportunităţi 
care ar putea amenaja şi nu distruge un potenţial de excepţie 
pe care ni l-a dat Dumnezeu în acestă ţară cu un lanţ muntos al 
Carpaţilor de peste 1700 km lungime ce şerpuieşte peste întreg 
teritoriul României.
 Am încă speranţa că vorbind mai mult despre aceste lu-
cruri vom putea modifica mentalităţi şi vom face din ce în ce mai 
pregnantă distincţia între cei ce, prin urmărirea exclusivă a in-
tereselor personale, distrug potenţialul natural al acestei ţări, faţă 
de cei mulţi dintre Români ce apreciază binele, frumosul, natura, 
relaţiile umane normale şi care doresc să trăiască aici unde s-au 
născut şi unde au murit strămoşii lor, a căror memorie trebuie să 
fie păstrată neîntinată, aşa cum merită cu prisosinţă să fie păstrată 
şi amintirea „mentorului săcelenilor în ale sportului, Profesorul 
Ion Tocitu”, pe care-l vom celebra în cursul verii acestui an, 2012.
 Cu profund respect pentru tot ceea ce este natură, mediu 
şi tradiţii naţionale

                               
Ing. Alexandru Remus Damian

Bucureşti
Februarie 2012
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CRONICA EȘECURILOR   (II)

Eşecul reformei educaţionale

ducaţia reprezintă o componentă fundamentală în di-
namica oricărei societăţi, întrucît ea îşi arată efectele, 

sau ”profitul”, doar în viitor. Ca în creşterea şi educarea unui copil 
în familie în cei şapte ani de acasă, consecinţele educaţiei se văd 
în timp. 
 Şcoala din toate timpurile are trei ţinte strategice: să for-
meze deprinderi şi competenţe, să ofere cunoştinţe şi să formeze 
personalităţi umane. Ele ar trebui corelate într-un tot unitar ce s-ar 
finaliza cu studiile superioare. Problema este lipsa  viziunilor în 
timp la nivelul reformelor, de unde şi eşecul lor. 
 Ce se întîmplă de fapt în învăţămîntul românesc post-
comunist? Dintr-o perspectivă subiectivă, a mea ca şi cadru di-
dactic cu 30 de ani în cartea de muncă numai în acest domeniu, 
învăţămîntul românesc este într-un regres îngrijorător pe care îl 
pot simţi, cuantifica şi analiza.
 După cum spunea şi reputatul profesor universitar doc-
tor, criticul literar Nicolae Manolescu, (vezi ”România literară” 
nr 41 din 2011), în fapt şcoala trebuie să se ocupe de instruirea 
elevilor prin natura disciplinelor, nu de educaţie în sens educativ. 
”Cînd am citit prima formă a legii învăţămîntului, în anii ‘90, am 
atras atenţia că se vorbea chiar de la început de educarea ele-
vilor, nu de instruirea lor. Educaţie fără cunoştinţe înseamnă însă 
manipulare şi, nu întîmplător, fanatizarea ideologică presupune 
spălarea creierului. De aceea comunismul trecea educaţia pe 
primul plan, chiar şi în titulatura ministerului de resort (rămasă 
aceeaşi şi astăzi!). Educarea sau formarea implică o solidă bază 
de cunoştinţe. Succesul educaţiei depinde de cultura generală pe 
care elevul o dobândeşte.”
 Ori, nu e greu de sesizat, elevul de astăzi are de toate: 
maşină personală, telefoane de ultimă generaţie, tupeu, blugi 
rupţi, plete şi cercei, fiţe, numai la capitolul cultură generală nu 
are succes.
 Cauzele eşecului în educaţie au cîteva surse clare:
 1. Încep de sus, adică peştele de la cap se-mpute. 
Politizarea funcţiei de ministru a scos în faţă  fel şi fel de politici-
eni incompetenţi (ca să nu le spunem pe nume, adică politruci) 
aserviţi intereselor partinice. De aceea lipsa totală a unor strategii 
pe temen lung, sau cel puţin mediu a făcut să fie o brambureală 
greu de imaginat. În 22 de ani au fost 14 miniştri, 15 cu ultimul 
venit acum după remanierea guvernului, fiecare cu ideile lui creţe 
ca merele pădureţe.
 2. Mai întîi s-au scos manualele ”unice” pentru că acest 
cuvînt era demodat şi prea uzitat în perioada comunistă. A început 
moda manualelor alternative, o afacere profitabilă pentru unele 
edituri. S-a scos apoi admiterea la liceu, care selecta valorile şi 
competenţele (o gafă impardonabilă a lui Andrei Marga) şi a fost 
înlocuită, marea reformă-găselniţă a fiecărui ministru, ba de Ca-
pacitate, ba de Testare Naţională, ba de Teze Unice, ba de Eval-
uarea Naţională. D-na Ecaterina Andronescu a desfiinţat şcolile 
profesionale în 2006 (altă greşeală de neiertat) şi toţi elevii, chiar 
şi cu note de 1, 2 sau 3 intră acum la liceu! Scopul? Nemărturisit 
niciodată public, dar simplu de înţeles. Strategia era doar o afa-
cere clientelară (de partid). Să fie mulţi (şi proşti) absolvenţi 
de liceu, deveniţi ulterior candidaţi la facultăţile private, unde 
politicienii au norme grase. De aceea s-a şi desfiinţat admiterea 
în învăţămîntul superior care selecta valorile, competenţele, ca la 
intrarea în liceu. De aceea există Univ. Spiru Haret, care scoate 
pe bandă rulantă peste 100.000 de absolvenţi anual, direct şomeri. 
De aceea a început acum moda doctoratelor pe bani, pentru că a 
fi absolvent de facultate e un concurs de modă pe care îl cîştigă 

oricine, chiar şi un primar ca Marian Vanghelie, care ne vorbeşte 
despre ”almanahe”, ”goagăl” şi nu ştie să conjuge verbul ”a fi”. 
De aceea a intrat el în politică.
 Apoi a fost reforma care a rezistat un an: bacalaureatul 
cu teste tip grilă (tot ideea d-nei Andronescu), cu admis şi respins 
la oral, cu şapte materii, ba cu cinci, ca să se oprească astăzi la 
trei. Iar evaluarea orală se numeşte acum pompos ”examen de 
competențe lingvistice”, unde nu se mai dau nici note, nici admis-
respins, ci calificative, de la cel mai puţin ”mediu”, la ”avansat” 
sau ”experimentat”. Bineînţeles nimeni nu pică, orice agramat ia 
”mediu”.
 După „legile Miclea”, „pachetul Adomniţei” şi „codul 
Andronescu” a venit multaşteptata lege a educaţiei, modernă şi 
modernizată, ”iniţiativa Funeriu”. Cosmetizări ineficiente, re-
forme eşuate. În fapt o altă gafă imensă, un alt experiment îm-
potriva calităţii care are în centru ideea finanţării per capita. De 
unde obligativitatea să existe 30 de elevi în clasă la nivel de liceu. 
Imaginaţi-vă realitatea:  într-un liceu tehnologic sau altul teoret-
ic intră majoritatea elevilor cu note de 2 şi 3 la română şi mate 
(pentru că aşa vrea sistemul). Imaginaţi-vă cum este să lucrezi 
cu  clase alcătuite din corigenţi, repetenţi ori chiulangii. De care 
nu poţi să scapi, pentru că te obligă finanţarea. Dacă rămîne clasa 
sub efectiv, nu mai sînt bani de salarii, întreţinere, căldură etc. Se 
formează astfel un periculos cerc vicios din care nu se poate ieşi.
 3. Lipsa unei motivaţii reale oferite elevilor de societate, 
de sistemul democratic românesc. Pentru ce să înveţe un elev? Ca 
să se facă profesor, inginer sau doctor? Un debutant, profesor ori 
doctor, are undeva pe la 170 de euro, adică puţin peste salariul 
minim pe economie. Mai exemplificativ: un coleg, profesor de 
fizică, din motive obiective, nu şi-a dat gradele didactice. Are 57 
de ani, 33 de ani la catedră şi un salariu net de 1100 lei, adică 250 
de euro. După ani de facultate, masterate şi eventual doctorate... 
Trăiţi dvs., dragi şi draci politicieni, din salariul acesta! şi să trăiţi 
cît mai bine!
 4. Lipsa unor modele autentice oferite într-o societate 
normală. Nu e doar o criză economică, e o criză acută de mod-
ele viabile, valori umane şi morale. Chiar dacă ele există, sînt 
înăbuşite de gunoaiele ce ies la suprafaţă şi sînt mediatizate exce-
siv. Au ”acces direct” la televiziunile de scandal gen O (zero) TV. 
Este o perfidă răsturnare a normalităţii. Nu mai sînt excepţii, 
ci devin regulă. Fiţoşii care ne sfidează din maşini luxoase au 
învăţat de s-au rupt?  Manelistul Guţă-Puţă, ori Florin Salam-Cîr-
nat, ori Adrian, handicapatul Minune, sau Sexy Porno Brăileanca, 
precum alţi politicieni semianalfabeţi şi agramaţi gen Vanghe-
lie, Becali, Eba, Igaş  ne sfidează prin incultura lor. Iar Oana 
Zăvoreanu, în prostia ei de mahalagioacă parvenită, îşi permite să 
arunce cîteva sute de mii de euro pe la vrăjitoare... Bani cinstiţi, 
cîştigaţi din greu din salariul lunar, desigur. Ca şi proxeneţii, 
bişniţarii de maşini, traficanţii ori mafioţii tip Bercea Mondial ori 
alte clanuri ţigăneşti. Toţi au înţeles, e de la sine-nţeles, că fără 
carte, fără cultură generală, fără educaţie, nu se poate răzbi în 
viaţă. Au aplicat proverbul: cine-i harnic şi munceşte... ori e prost, 
ori nu gîndeşte. Şi ne sfidează. Că nu ne descurcăm, că nu ştim să 
facem afaceri.
 5. Lipsa unei infrastructuri moderne. Adică subfinanțarea 
acută a învăţămîntului. Şi nu mă refer iarăşi la salariile de mizerie 
sau subzistenţă ale celor care lucrează în învăţămînt (de la femei 
de serviciu pînă la profesori), ci la investiţiile ce ar fi trebuit să 
fie făcute. Şcolile din Europa au spaţii largi (am vizitat o şcoală 
în Franţa care avea 20 ha!), cantine, cluburi ale elevilor, imense

E



14

• Opinii • Plaiuri Sacelene

biblioteci, piscine, terenuri de sport, săli de spectacole, cabinete 
şi aparatură audiovizuală modernă, instrumente muzicale etc. 
Şcoala românească din secolul XXI are, în general, aceleaşi spaţii 
insuficiente, înghesuite şi prost concepute de comunişti. Sau sînt 
construcţii mai vechi. Dotarea e la fel de proastă: săli simple, 
tablă, cretă, bănci. Cîte un cabinet-două de informatică, ceva nu-
mit chimie-fizică ori biologie... Ca să nu mai vorbim că în mediul 
rural mai există multe şcoli fără apă potabilă la robinet şi cu to-
alete în fundul curţii.
 6. Lipsa unor programe şcolare adecvate scopului 
educaţional. Elevii sînt suprasolicitaţi de numărul mare de ore de 
la şcoală şi de programe supraîncărcate. Nu, nu este corect ca 
un elev din ciclul primar să nu aibă caligrafie (cui îi mai trebuie 
scris frumos şi inteligibil?), dar să facă matematică prin ecuaţii 
şi mulţimi. Aşa se face că după ciclul primar mulţi copii nu 
stăpînesc calculul elementar ori scrisul caligrafic şi corect. Nu, 
nu este normal ca un elev de gimnaziu de clasa a VI-a să aibă 6 
ore zilnic, la care se adaugă alte 3-4 pentru rezolvarea temelor. 
Care teme sînt uneori, mai ales la matematică, imposibil de rezol-
vat fără meditaţii. Elevilor li se cer la nivel de cultură generală 
noţiuni complexe, pur teoretizante, care în alte ţări se studiază 
doar în învăţămîntul specializat, superior. E logic ca un copil sau 
un adolescent să depună un efort intelectual de peste 8 ore zilnic? 
Uneori peste 10? 
 Se cunoaşte că avem în planul cadru cele mai multe dis-
cipline din Uniunea Europeană, că liceenii români sînt cei mai 
oropsiţi. Un elev de clasa a X-a din Marea Britanie studiază 6 
(şase!) discipline timp de 26 de ore pe săptămînă, pe cînd elevul 
român are în medie 33 de ore săptămînal pentru că în catalog 

există 15-16 obiecte de studiu (conform ziarului „Adevărul” din 6 
martie 2009). Apropo de motivaţie: la ce-i foloseşte atîta pregătire 
dacă va avea 170 de euro salariu după vreo18 ani de studii şi va fi 
stropit pe stradă de jeepanul ori merţanul semianalfabetului?
 Iată de ce consider că educaţia şcolară de astăzi e în con-
tinuu regres, mult inferioară perioadei comuniste cînd la liceu 
ajungeau după o selecţie riguroasă cei care doreau să înveţe, iar la 
facultăţile de prestigiu (Drept, Medicină, Filologie, Matematică, 
Istorie, A.S.E. etc) erau cel puţin 5 candidaţi pe loc şi ca atare 
intrau numai cei mai capabili intelectual. Iar ceilalţi nu te sfidau. 
Cel puţin atunci intervenea ”ilicitul” şi te întreba de unde ai tu, 
neică, bani dacă nu ai carte de muncă?!
 Personal încep să cred că nimic nu este întîmplător. Aşa 
vor conducătorii noştri iubiţi, vajnici politicieni îmbogăţiţi peste 
noapte prin corupţie şi evaziune fiscală. Cineva are nevoie de con-
sumatori neinformaţi, de indivizi spălaţi pe creier, săraci înglodaţi 
în datorii, de oameni care să nu cunoască şi să nu gîndească decît 
egoist la ziua de azi. Vagoane de manevră electorale, uşor de ma-
nipulat per capita. Un mic, o bere, zahăr, făină ori ulei şi gata 
votul.
 Eşecul reformei educaţionale poate fi o strategie 
machiavelică de succes în România, altfel s-ar aplica şi la noi 
modele de succes europene, cum este cel din Finlanda.

Prof. Nicolae Munteanu, 
Liceul Teoretic ”George Moroianu”

imitrie Cazacu s-a născut în Ba-
sarabia în anul 1927. Mai târziu 
s-a mutat cu familia la Braşov, 

iar apoi a urmat cursurile Facultăţii de 
Limba şi Literatura Rusă la Bucureşti. 
Acesta a lucrat apoi timp de şaizeci de 
ani ca profesor de limba română şi rusă, 
fiind în paralel şi scriitor. Profesorul 
Dimitrie Cazacu a primit titlul de doc-
tor în ştiinţe filologice la Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti. 

A publicat mai multe cărţi printre care: “Rememorări nece-
sare sau inevitabile întoarceri în timp”, „Eminenţi universitari 
braşoveni: Ion Coşereanu, Mircea Cristea, Silviu Crişan, Victor 
Jinga, Radu Mărdărescu, Gheorghe Munteanu, Emil Negulescu, 
Nicolae Rucăreanu, Cornel Simionescu, Iosif Şilimon”, „Şase ani 
de primăvară. Legenda unui suflet studenţesc”, „Rătăcitor prin 
vremuri, nostalgii şi doruri” - volum de poezii, „Lingvistică şi 
istorie”, „Jenantele adevăruri. Scrieri nu chiar pe placul tuturor” 
- volum de eseuri. Îi place viaţa şi adoră oamenii inteligenţi, fiind 
o persoană cu spirit veşnic tânăr. 

 Eu am trăit  toate  aceste  lucruri, fericit, că ştiu  să  mă  bucur 
din orice (...)  Trăiam  într-o  armonie   cu   totul  şi cu totul  extraordinară.

Alexandra Banciu: Bună ziua domnule profesor! Mă simt 
onorată să stau de vorbă cu dumneavoastră deoarece de fie-

care dată când sunteţi prezent la diferite evenimente ascult cu 
mare interes discursurile ţinute de dumneavoastră. Consider 
că aţi avut un parcurs frumos în viaţă, reuşind să îmbinaţi ac-
tivitatea de universitar cu cea de scriitor. Pe aceste două plan-
uri aş dori să-mi construiesc interviul de astăzi. Aş dori, pen-
tru început, să vă întreb ce anume vă leagă de Basarabia?
Dimitrie Cazacu: Ce mă leagă de Basarabia... copilăria mea şi 
amintirea părinţilor mei. Tata era săcelean, un săcelean ilustru la 
vremea lui pentru că a fost un elev excepţional. A fost al şaselea 
copil al familiei Cazacu, după cinci fete. Înainte fiecare îşi urma 
cursul obligatoriu al celor patru clase elementare, primare, cum se 
spunea odinioară şi datorită performaneţelor lui la şcoala primară 
pe care a absolvit-o în 1894 la biserica veche, biserica „Sfinţii 
Arhangheli” era o şcoliţă unde acum este protopopiatul Săcelelor. 
Vizavi de protopopiat este o casă foarte frumoasă, înainte se che-
ma casa Popovici unde locuia învăţătorul Aurel Popovici. Cum 
arăta un învăţător atunci... era un om mai mult sau mai puţin aşa 
amărât, apăsat, ştiu eu... îmbrăcat discutabil. Când eu l-am apucat 
pe domnul Popovici, pe când aveam douăzeci de ani, arăta ca 
un domn coborât din poveste, ca  un gentleman englez pogorât 
dintr-o poveste, un domn bine îmbrăcat pe la 80 de ani, uscăţiv, 
pe care ziceai că-l bate vântul, dar care călca pe stradă apăsat, un 
domn cu o vorbă foarte caldă, domoală. Acesta l-a luat pe tata 
de mână şi l-a dus la liceul Şaguna unde a fost totdeauna pre-
miant. A fost un elev excepţional, câştigător, pe parcursul a opt 
ani, de foarte multe premii, la literatură, la română, la latină, la 
germană, maghiară. Apoi a urmat la Universitatea din Budapesta

D

INTERVIU CU DOMNUL PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR
 DIMITRIE D. CAZACU

Nu este neapărat nevoie ca să trăieşti din literatură, trebuie să ai şi răbdarea să aştepţi câteodată să te preţuiască postum
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Facultatea de Filosofie şi Drept pe care a absolvit-o, devenind 
şi doctor în filosofie şi drept în 1911. A fost avocat câtva timp 
la Săcele, trebuie să-ţi spun acest preambul pentru faptul că ai 
să înţelegi mai bine lucrurile cum s-au desfăşurat... aşa... a lo-
cuit o vreme la Săcele şi la Braşov, timp de doi ani a practicat 
avocatura, a fost înscris în Baroul Braşov. În 1914 a izbucnit 
războiul mondial şi tata împreună cu un grup de săceleni au ple-
cat înspre Ploieşti. Când a ajuns în gară, s-a întâmplat un fenomen 
asemănător cu cel din Pădurea Spânzuraţilor, dar tata a vrut să 
evite fenomenul şi această obligaţie faţă de armata austro-ungară. 
El nu făcuse armată până atunci pentru faptul că era singurul băiat 
din familie, susţinătorul mamei care era văduvă. Dar, murind bu-
nica, imediat l-ar fi luat în armată... Când a ajuns la Ploieşti nu a 
putut să-şi exercite profesia de avocat pentru că nu avea atestarea 
unui curs de drept civil care i-ar fi dat permisiunea să lucreze 
în legislaţie, de aceea a mers la Bucureşti pentru a-şi completa 
cunoştinţele şi competenţa, timp în care a fost profesor de latină 
şi germană la un cunoscut liceu din Bucureşti, mai ales că era 

lipsă de latinişti. În 1916 intră şi România în război şi atunci tata 
se înrolează în armata română şi, datorită cunoştinţelor lui de 
limbă, el neavând gradul de ofiţer, ci de soldat, este repartizat 
la statele majore ale armatelor care s-au refugiat după aceea la 
Iaşi şi în ianuarie 1918 după ce revoluţia rusă s-a mai domolit, 
armatele române sunt invitate la Chişinău. Ajungând la Chişinău, 
se stabileşte aici, practică notariatul o vreme pentru că ime-
diat după schimbările astea care se petrec, după zeci de ani de 
zile de schimbare a regimului unei ţări, unei regiuni, e nevoie 
de jurişti care să-şi spună cuvântul la alcătuirea documentelor. 
Aici o cunoaşte pe mama care era laborantă într-un abator şi se 
căsătoresc în 1918, în decembrie. Se stabilesc după o vreme într-
un oraş apropiat de Chişinău care se cheamă Tighina, un oraş mai 
mic, dar foarte frumos, aşezat pe malul Nistrului, de o bogăţie 
fabuloasă, înconjurat de vii şi livezi. Acolo zona era absolut 
moldovenească şi acolo m-am născut eu în 1927, dar şi fratele şi 
sora mea. Eu am avut o dublă copilărie, aici îmi petreceam timpul 
iarna, am făcut şcoala, iar vara veneam întotdeauna la Săcele...

• Actualitate
FLORILE DALBE ALE HODACULUI

“Lerui, Lerului, Doamne, Ler …
că Ion cu Văsălie se întorc de la robie ...”

(Colindă din Ardeal)

-am cunoscut pe 6 august 2011, într-o duminică toridă, 
la Festivalul “Pe Mureş şi pe Târnavă” care s-a ţinut 
atunci la Sârgeorgiu de Pădure, în judeţul Mureş, din 

iniţiativa inimoasei noastre colege, profesoara Emilia Feier, 
preşedintele despărţământului ASTRA „Teodor Muică”.  Erau 
acolo invitate nu mai puţin de vreo 18 formaţii folclorice din 
tot atâtea localităţi vestite în „port, cântec şi joc” din judeţele 
Sibiu şi Mureş. Veniseră la Sârgeorgiu nu mai puţin de vreo 400 
de persoane care s-au perindat de-a dreptul într-o „fantastică” 
paradă a portului românesc din miezul Transilvaniei. O revărsare 
în cascadă, de frumos, sunet şi culoare sub un cer senin şi o 
temperatură luată parcă la întrecere cu combustia revărsată din 
preaplinul sufletelor acestor oameni, artişti populari, dornici să-şi 
înalţe localitatea pe care ei o reprezentau acolo. 
 La grea cumpănă s-a aflat sufletul meu. Pe cine să aleg, 
iar apoi să invit la noi, la Săcele, să ne colinde în ăst an?! Evrika! 
Am găsit! Iată-i! Pe o pancartă apuc să citesc: „Asociaţia Culturală 
HODĂCEANA”. Mândre costume, tulai, Doamne! Mândri ficiori 
şi mândre fete! Am fotografiat grupul. Un tip simpatic, măsliniu 
la faţă şi mărunţel dar îndesat la trup, îmi făcea insistent cu 
ochiul, înclinând a simpatie. Era Marinică Pop, prietenul meu de 
mai târziu. Prin el l-am cunoscut repede, fără dichisuri protoco-
lare, pe „starostele” grupului de la Hodac, domnul Eugen Butilcă 
şi pe consoarta dumisale, doamna Cornelia, oameni chipeşi şi 
uşor abordabili: 
 - Veniţi, înaintea Crăciunului, la noi la Săcele, lângă 
Braşov, să ne colindaţi? 
 - D-apăi, cum nu! Venim, numai de ne-ţi chema … că 
venim!                                        
 - Vă invităm la Festivalul născocit de noi, de ASTRA. 
Sună cam aşa: „Valea Gurghiului colindă Ţara Bârsei”. Anul ăsta 
am ajuns la ediţia a treia. Ne-au colindat tulnicăresele de la Câm-
peni, fala Munţilor Apuseni şi apoi corul sătenilor de la Buciumi-
Şomcuta Mare, fala Maramureşului. Aveţi cu ce veni? 
 - D-apoi, uitaţi-vă la autocarul ăla de pe stradă! L-am 
primit cadou de la o comună din Franţa, cu care suntem înfrăţiţi, 
că mult le-or plăcut de noi!  
 Formidabil! Ai mei sunteţi! – mi-am zis atunci în gând, 

cu bucurie. Şi-au început pregătirile. Pe data de 1 octombrie 
i-am revăzut pe artişti la ei acasă, la Hodac. M-am lămurit. O 
aşezare veche, la poale de codru, curată şi românească, cu oameni 
destoinici care muncesc din zori şi până-n seară, artişti de toate 
vârstele care îndrăgesc şi apără tradiţia locului ca lumina ochilor. 
Hodăcenii au deprins, „din tată-n fiu”, că învăţătura aia care zice 
„Poartă-te cum ţi-i portul şi vorbeşte cum ţi-i graiul” a fost şi va 
rămâne aici revărsarea Sfântului Duh (la Rusalii) peste această 
aşezare, primenită şi binecuvântată unde jocul românesc şi cân-
tecul din bătrâni înnobilează permanent făptura oamenilor aşezaţi 
aici de Bunul Dumnezeu pentru a-i slăvi Făptura dar şi creaţia Lui 
pământeană. Şi-mi mai zice Genu Butilcă, starostele şi secretarul 
primăriei din localitate, seara la un pahar cu jinars: 
 - Am fost, domnule profesor, ia amu, în septembrie, în 
Elveţia, prin vreo 6-7 locuri, cantoane de-a lor. După ce-am dat 
spectacolul au zis ăia, elveţieni şi români de-ai noştri pripăşiţi pe-
acolo, cu lacrimi în ochi: „Păi, da. Asta-i România adevărată ce 
ne-aţi prezentat-o voi, prin joc şi cântec, prin port şi ţinută demnă 
… şi nu ce ne arată ei p-aici, la televizor: ţară de cerşetori, pros-
tituate, drogaţi, leneşi şi handicapaţi. De fapt numai şi numai de 
rău şi iarăşi de rău”. 
  – Bravo, amabsadorilor României! Cei reali şi nu 
făcăturile care ne-au compromis ţara şi ne-au ruşinat neamul! 
am exclamat eu înfierbântat de-a binelea. Ne vedem, aşadar, la 
Săcele, la colindat, pe 9-10 şi 11 decembrie, înaintea Crăciunului.
 – Dea Domnul să ne vedem cu bine! au răspuns cu bucu-
rie gazdele, atunci la Hodac, în acele zile de toamnă aurie, acolo 
pe Valea Gurghiului unde am cunoscut o colectivitate aleasă cum 
nu ştiu – zău, câte vor mai fi rămas prin România după atâtea 
tăvăluguri ale vremii din urmă … 
 Pregătiri, pregătiri, pregătiri. Mobilizări de forţe. În data 
de 9 decembrie îi întâmpinăm pe oaspeţi la intrarea în Braşov 
dinspre Feldioara. Timp de aproape o oră nu tece niciun auto-
car cu excursionişti din ambele sensuri. Halal turism! „Land 
of choice”?!! Pe la ora 14, trecute-fix, soseşte şi autocarul (nu 
cel căpătat în Franţa). E cochet. Coboară cei 38 de dansatori şi 
colindători de pe Mureş. Vizităm centrul vechi al Braşovului. 
Atrage şi încântă strada Sforii. La Biserica voievodală „Sf. Nico-

I
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lae”, părintele Vasile Oltean, starostele culturii braşovene de 
astăzi, face remarca după care colinda hodăcenilor este asemenea 
aceleia din localitatea sa natală, satul Deal de lângă Sebeş-Alba. 
Colindătorii l-au impresionat de-a binelea pe anfitrionul Primei 
Şcoli Româneşti! Deh, cuget eu, nu-i de glumit cu unitatea asta 
spirituală a românilor de pretutindeni. Braşovul seara e plăcut ve-
derii. Scurt popas la Librăria „Şt. O. Iosif”. Frumoasă ambianţă 
între carte şi colind aici, la Braşov. Pe mâine la Săcele. „Ană, 
zorile se varsă ...!”. 
 Este 10 decembrie. O zi liniştită de început de iarnă. 
Intrăm în primul din cele Şapte Sate, Baciu. Maşina Poliţiei lo-
cale, cu girofar, preia grupul încă de la Podul Dârste. Ajungem 
imediat la Muzeul Etnografic din Turcheş. Hodăcenii se simt bine 
pentru că exponatele de-aici aparţin unui univers familiar lor. 
Săcelele Braşovului şi Hodacul Gurghiului sunt rude apropiate. 
Oamenii din cele două localităţi îşi vorbesc simplu zâmbindu-şi 
de parcă s-ar cunoaşte de când lumea. 
 Moment solemn. Poate cel mai reuşit din „istoria” tur-
neului ce-l relatăm. Este ora 10,30. Elegatul autocar opreşte în 
faţa primăriei municipiului Săcele. Domnul primar Radu Florea 
Nistor îşi întâmpină musafirii solemn, după datină, cu pâine şi 
sare. Splendoarea costumelor populare conferă o măreţie apar-
te şi originală colindului de întâmpinare. Asistenţa este vădit 
emoţionată. Glasurile hodăcenilor aduc cu ele misteriosul foşnet 
al pădurii seculare şi ceva din mireasma inconfundabilă a florilor 
din Câmpia Transilvană. Privindu-i şi ascultându-i pe aceşti oame-
ni de vârste şi preocupări diferite îţi aminteşti de înalta măiestrie 
a rapsozilor populari care au îmbinat surâsul cu lacrima, munca 
rodnică cu unduirea jocului în vâltoarea fără de sfârşit a datinei, 
a tradiţiei binefăcătoare spiritului. Săcelenii au talentul, pare-se 
„moştenit”, de a şti să-şi primească oaspeţii de seamă. E drept că 
ei şi-au cam pierdut „îndeletnicirile” culturale, dar ... râvnesc încă 
după arta frumosului şi a autenticităţii oferită de alţii, la ei acasă. 
Primarul Săcelelor laudă râvna hodăcenilor şi le mulţumeşte din 
inimă, româneşte pentru onoarea rezervată Plaiurilor Săcelene în 
preajma aşteptatelor Sărbători de Crăciun, Anul Nou, Bobotează 
şi Sf. Ion. Atmosferă deosebit de amicală. Fetele, ispititoare, 
zâmbesc. Gazdele îi întâmpină pe oaspeţi cu alese melodii cântate 
de îndrăgiţi interpreţi ai locului. Se creează ad-hoc un adevărat 
„duplex cultural” Hodac-Săcele. Românii vorbesc românilor prin 
ineditul şi vraja colindelor originale de pe Valea Gurghiului aduse 
aici în dar prin frumuseţea şi naturaleţea hodăcenilor. Se remarcă 
„tinereţea fără bătrâneţe” a doamnei Maria Pop, profesoară şi 
nepoată a învăţătorului astrist Zaharie Frandeş. Domnia sa fiind 
acum îndrumătoare şi portdrapel al grupului vocal al Asociaţiei 
„HODĂCEANA”. Ne vrăjeşte pur şi simplu vocea caldă şi 
catifelată a pădurarului Ioan Pop, oricând candidat redutabil 
pe o mare scenă lirică a ţării! Lerui, Lerului, Doamne, Ler! ... 
Lumea observă că soţii Cornelia şi Eugen Butilcă sunt de fapt şi 
de drept „îngerii protectori” ai tinerilor dansatori, adevărate forţe 
inepuizabile ale coregrafiei hodăcene. Dl. Eugen Butilcă declară 
(„nesilit de nimeni!”): „... Am cutreierat toată Europa dar, vă spun 
drept că cea mai frunoasă ţară e România! ...” Ropote de aplauze. 
Adevărul merge direct la ţintă. 
 Sala de Sport a Liceului Teoretic „George Moroianu” 
din localiate. Peste 350 de săceleni întâmpină cu urale grupul de 
la Hodac. Două ore în iureşul jocului şi al cântecului românesc: 
Banul Mărăcinilor, Aseară vântul bătea, dansul codrenilor, jocul 
maramureşenilor, Bărbuncul, Purtata fetelor etc etc. Revărsare de 
tinereţe, de frumuseţe fără egal, de specific naţional pur şi simplu. 
Cine nu i-a văzut pe hodăceni jucând la Săcele .... a trăit degeaba 
câţiva ani din viaţă!! Vocea cultivată a solistelor Violeta Man şi 
Ionela Maria Deac aduce vigoare şi optimism în spectacol. Cos-
tume naţionale lucrate de mâna lor (nu de cooperative sau firme 

specializate în domeniu), dar din darul generaţiilor, repertoriul lo-
cal este inspirat din viaţa oamenilor. Codrul e frate cu românul. 
Zicala aste este la Hodac la ea acasă. Neamurile participă la viaţa 
culturală a satului prin reprezentanţi, într-o formidabilă ştafetă a 
generaţiilor: ... Ai lui Gliga, Hârsan, Chirteş, Feier, Pop, Sima, 
Pintea, Iacob, Fărcaş, Butilcă, Cozma, Secelean, Şopterean, Lupu, 
Frandeş, Man, Deac, Petan, Dan ... alţii şi alţii ... 
 Colindul pe la bisericile săcelene şi împrejurimi. Do-
amne, frumos şi înălţător a fost momentul intrării în sfântul lăcaş 
al hodăcenilor; întâi bărbaţii cu straiţa pe umăr, apoi muierile cu 
fainele lor costume şi cu straiţa pe mână ... Colinde originale. Multe 
inspirate din mediul pastoral: „Câte oi mândre, cornute / Tăte l-or 
plânge pe munte” ...  Câtecul „Mioriţei” redivivus! Şi apoi, tot 
în registrul popular, se aplică pedeapsă veşnică şarpelui veninos 
care a adus păcatul în lume dar şi laudă veşnică Domnului Iisus 
Hristos ce ne-a dăruit mântuirea, pacea şi bucuria de a trăi pe acest 
pământ. FLORILE DALBE ale Hodacului la Săcele! Strălucesc 
costumele în perfecta simfonie a culorilor şi armonizează cu gla-
surile fireşti înveşmântate şi ele într-o bunăcuviinţă greu de redat 
în cuvinte. Creştineşte şi româneşte sunt primiţi colindătorii pe la 
bisericile: Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Cernatu, 
„Sfinţii Arhangheli” din Satulung, „Sf. Dimitrie” din Cărpiniş, 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” şi Cetatea medievală de la Prejmer. 
Pretutindeni, lume curioasă şi cuprinsă de autentice emoţii: „La 
colindat aşa se merge / La oameni ce au plăcere”, Şi, „De sănătoşi 
vom fi şi la anul vom veni”. 
 La Căminul Cultural de la Tărlungeni se aplaudă frenet-
ic. HODĂCEANA are un farmec aparte. Obiceiurile şi tradiţiile 
aduse de ea ne ţin şi ne susţin fiinţa naţională.  Hodăcenii au în-
nobilat Plaiurile Săcelene! 
 Aflăm, că la început de vară, la Rusalii, ei mai păstrează 
încă obiceiul cu „Udatul nevestelor” la Podul Hodacului. Izvor de 
apă vie, de viaţă fără de moarte ... Curăţenia şi cuminţenia, puri-
tatea formaţiei folclorice „HODĂCEANA” este, probabil şi pro- 
fitabil, unul dintre puţinii noştri ambasadori care ne-au mai rămas 
nouă românilor în această lume răvăşită şi schilodită de urâţenia 
bezmetică a unui timp vitreg ce-l traversăm cu obidă şi anevoie 
îndurare, dar cu speranţa că-n ţara dorurilor nestinse mai există 
încă oşteni ai frumosului izvorât din adâncurile tradiţiei noastre 
nemuritoare. Hodăcenii se numără printre ei. Şi, încă ceva. „Com-
petitorii” lor şi îndrăznesc să zic chiar „adversarii” lor sunt nişte 
biete formaţii de colindători (cooperatori!) care la „comandă”, 
merg şi colindă de-a valma: biserici, MOL-uri, potentaţi ai zilei, 
restaurante, cămine de bătrâni, case de copii, hoteluri, staţii de 
benzină, etc. Numai bani să iasă! „Aferim”! ar zice turcul, iar pe 
româneşte „Doamne feri!”. 
 Cu iubire, puritate sufletească şi preţuire să ne amintim 
mereu, când vin Sărbătorile de iarnă, de FLORILE DALBE ALE 
HODACULUI, ambasadorii din ţinutul Gurghiului, acolo, pe Va-
lea Mureşului Superior, unde obiceiurile au un parfum original 
aparte. În concluzie, am descoperit o comunitate care ne salvează 
oricând demnitatea şi identitatea noastră creştină şi românească, o 
lume ce se simte mereu mândră şi iubită, o avere a noastră decând 
„îi lumea asta şi 
pământul”... 

Prof. Liviu Dârjan                                                             
Despărţământul
ASTRA „Fraţii
Popeea” Săcele
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rum ocolitor, grădiniţă, reabilitare şi extindere reţele de 
apă şi canalizare, parc de agrement, reabilitare şi mo-
dernizare străzi, toate acestea reprezintă câteva dintre 

investiţiile realizate din 2008 până în 2012 şi care dovedesc faptul 
că în ultimii patru ani Săcelele a continuat să se înscrie pe drumul 
care-l va duce la un oraş la standarde cu adevărat europene.
 Nu s-au realizat doar proiecte care ies în evidenţă, ci 
şi lucrări de care săcelenii aveau nevoie. Astfel, în cursul anului 
2008 au fost demarate lucrările de execuţie canalizare pe b-dul 
G. Moroianu, tronson N. Colceg-Oituz, (483.000 lei) şi au fost 
continuate lucrările de reabilitare a reţelelor de apă şi extinderea 
reţelei de canalizare pe străzile Unirii, Mocanilor şi Bucegi, în 
valoare de 2.357.000 lei. Aceste lucrări au fost finalizate în 2009. 
 Investiţiile care au marcat anul 2009 sunt: 
 - începerea lucrărilor de execuţie la Sala de sport şcolară 
cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de 
handbal şi 150 locuri pt. spectatori, la Liceul George Moroianu», 
finanţat prin M.D.R.T. ()
 - amenajarea Parculului de agrement “Bucuria Copiilor” 
în cartierul Ştefan cel Mare (1.000.000 lei)
 - au fost demarate demersurile pentru alocarea de
fonduri de la bugetul statului pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa cu program prelungit de pe strada Petofi Sandor
 - au continuat lucrările de reabilitare reţele de apă şi ex-
tindere reţea de canalizare pe str. Unirii (1.368.500 lei) 
 - s-a realizat amenajare subsolului clădirii Spitalului 
Municipal Săcele (313.600 lei)
 - execuţia reţelei de apă potabilă pe b-dul George Mo-
roianu, tronson Nicolae Colceg-Oituz (395.000 lei)
 - Reabilitarea reţelei de apă potabilă şi execuţia con-
ductei de canalizare pe străzile Nicolae Colceag şi Nicolae Pană 
(645.000 lei)
 - Reabilitarea reţelei de apă potabilă şi dublarea con-
ductei de canalizare în cartierul Ştefan cel Mare şi extinderea 
conductei de apă potabilă pe str. Armata Română(2.100.000 lei)
 - Dublarea reţelei de canalizare pe str. Zizinului şi con-
struirea staţiei de pompare (700.000 lei)
 - Realizarea a  5,6 km de reţea de canalizare menajeră 
în zona Brădet, în perioada 2009-2010 şi execuţia reţelei de apă 
potabilă (245.000 lei)
 - Începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 
străzilor Unirii, Mocanilor, Bucegi (2.500.000 lei) finalizate în 
2010
 - Reabilitarea şi modernizarea străzilor din cartierul Apa 
Rece şi str. Bunloc (463.000 lei)
 - Modernizarea străzii Câmpului cu refacerea celor 
2 (două) poduri peste pârâurile Morii şi Dârbav. Prin această 
investiţie, primul tronson din ocolitoarea mică a municipiului 
Săcele a fost finalizat (în octombrie 2010), inclus în categoria de 
drum naţional şi trecut în administrarea Ministerului Transportu-
rilor şi Infrastructurii. Prin devierea DN1A pe strada Câmpului 
şi str. Zizinului, odată cu tot traficul traficul greu ce tranzitează 
municipiul, s-a reuşit protejarea drumurilor pe o zonă importantă 
a municipiului (b-dul Braşovului, P-ţa Libertăţii şi o parte din 
b-dul G. Moroianu) precum şi protejarea construcţiilor adia-
cente, diminuarea poluării fonice şi a aerului şi posibilitatea in-
tervenirii asupra reţelelor de utilităţi grav afectate de circulaţia 
intensă şi agabaritică. Valoarea lucrărilor de modernizare a fost 
de 5.890.000 lei, din care 4.333.000 lei alocaţi de la bugetul lo-
cal şi 1.557.000 lei alocaţi de MDRT. Drumul a fost inaugurat în 
octombrie 2010.

 Anul 2010 a continuat în acelaşi ritm alert 
cu realizarea de investiţii menite să îmbunătăţească confortul şi 
viaţa săcelenilor. Astfel, s-a realizat:
 - Execuţia racordărilor la utilităţi (apă, canal, energie 
electrică, gaz) şi amenajări exterioare, la Sala de sport de la Li-
ceul George Moroianu, în valoare de cca. 500.000 lei. Inaugu-
rarea sălii de sport a avut loc în decembrie 2010. Valoarea de 
execuţie 3.123.000 lei.
 - Reabilitarea reţelei de apă potabilă pe str. N. Colceag, 
Oituz şi Ilie Minea şi execuţia reţelei de canalizare pe str. N. Col-
ceag şi Oituz, 2.100.000 lei
 - Asfaltarea străzii Bunloc (900.000 lei)
 - Reparaţia capitală a instalaţiei electrice a Primăriei mu-
nicipiului Săcele (420.000 lei)
 - Reparaţii şi întreţinerea iluminatului public în munici-
piul Săcele (682.000 lei)
În cursul anului 2011 au fost realizate următoarele lucrări:
 - Execuţia racordurilor la apă, canal, energie electrică, gaz 
la grădiniţa cu program prelungit de pe strada P. Sandor cu fina-
lizarea lucrărilor de construire grădiniţă şi inaugurarea acesteia în 
octombrie 2011. Valoarea totală a obiectivului este de 1.700.000 
lei, de la bugetul local alocându-se 262.000 lei, iar de la bugetul 
statului 1.044.000 lei
 - Începerea lucrărilor de execuţie a blocului social din 
cartierul Ştefan cel Mare, prin programul de construire locuinţe 
sociale conform Legii nr. 114/1996. Cele 32 de spaţii locative (cu 
1, 2 şi 3 camere) ce se construiesc prin acest program sunt des-
tinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, 
cărora nivelul de existentã nu le permite accesul la o locuinţă în 
proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obie-
ctivul este asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru cat-
egoriile sociale dezavantajate. Statul sprijinã financiar construcţia 
de astfel de locuinţe, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat 
în completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul 
bugetului Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului. Va-
loarea totală a investiţiei este de 6.915.000 lei. Până la această 
dată s-a întocmit proiectul tehnic şi s-au executat lucrări în 
valoare de 493.000, alocându-se de la bugetul statului suma de 
473.000 lei.
 - Amenajarea canalului pluvial în cartierul Gârcin 
(1.200.000 lei)
 - Reabilitarea reţelei de apă potabilă pe străzile Mică şi 
Ogrăzii (757.000 lei)
 - Reabilitarea canalului pluvial pe str. Bucegi (88.000 lei)
 - Finalizarea execuţiei la reţeaua de apă potabilă în zona 
Brădet (550.000 lei)
 - Modernizarea iluminatului public în centrul munici-
piului, respectiv pe b-dul George Moroianu (de la intersecţia cu 
strada George Coşbuc pănă la P-ţa Libertăţii), P-ţa Libertăţii, b-
dul Braşovului (de la P-ţa Libertăţii până la intersecţia cu strada 
Gheorghe Doja), str.Alexandru Lapedatu (de la P-ţa Libertăţii 
până la intersecţia cu strada Gheorghe Doja). Modernizarea 
constă în introducerea în subteran a cablului de iluminat public 
pe o lungime de aproximativ 1.600 m şi înlocuirea stâlpilor din 
beton cu stâlpi metalici destinati exclusiv iluminatului public. 
Valoarea lucrărilor este de 288.000 lei.
 - Întocmire documentaţiei tehnice şi de avizare pentru 
„Reabilitarea şi mansardarea imobilului cu destinaţia de bloc 
de locuinţe sociale, situate pe str. Episcop Popeea nr.20, mun. 
Săcele” în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile pen-
tru realizarea obiectivului. Valoarea totală a investiţiei este de 

PATRU ANI DE MANDAT 

D
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6.450.000 lei, din care s-au cheltuit de la bugetul local pentru 
documentaţiile tehnice şi de avizare cca. 210.000 lei
 - Întocmirea documentaţiei tehnice şi de avizare (SF, 
PT, studiu coexistenţă, studiu hidrologic, identificare şi măsurare 
culoar expropriere, etc.) pentru ocolitoarea municipiul Săcele 
tronson II, drumul de legatură DN1A-Ocolitoarea mica a muni-
cipiului Săcele - Platforma Electroprecizia, 4,22 km. Lucrările de 
execuţie se vor derula prin Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România şi vor fi finanţate de la bugetul 
statului. Valoare documentaţiilor cca. 300.000 lei. Valoarea de 
execuţie a investiţiei 17.810.500 lei
 - Întocmirea documentaţiei tehnice pentru modernizarea 
a 11,5 km străzi în municipiul Săcele. Documentaţia tehnică a 
fost aprobată spre finanţare de MDRT, prin Programul Naţional 
de Dezvoltare a Infrastructurii. Valoare documentaţii, 76.000 lei. 
Valoarea totală a investiţiei, 15.212.000 lei
 - Întocmirea documentaţiei tehnice pentru „Extindere 
şi reabilitare reţele de apă şi canalizare Baciu-Turcheş, în mu-
nicipiul Săcele”, cca. 11 km. Execuţia lucrărilor se va face prin 
alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea fonduri-

lor din bugetele locale. Valoare documentaţii 55.000 lei. Valoarea 
totală a investiţiei se ridică la 26.250.000 lei.
 - Proiectul privind extinderea cu aproximativ 11 km a 
conductelor de canalizare şi a branşamentelor de canalizare în 
municipiul Săcele în valoare de cca. 10.000.000 lei este promovat 
spre finanţare din fonduri structurale europene prin intermediul 
operatorului regional Compania Apa Braşov, prin Proiectul Re-
gional “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare 
în   judeţul   Braşov„. Lucrările se preconizează a fi demarate în 
2012 şi finalizate în 2013.
 La nivelul municipiului sunt în derulare câteva proiecte 
turistice printre care amintim: “Turismul săcelean – potenţial 
de dezvoltare regională“ şi Legendele Ţării Bârsei – Programul 
Operaţional Regional, Axa prioritară 5, Domeniul de Intervenţie 
5.3. De asemenea, se află în pregătire proiectul privind realizarea 
unui Centru multicultural şi educaţional (prin POR Axa 1) atât de 
necesar pentru municipiul Săcele. 

Radu Florea Nistor
Primarul Săcelelui

10 ANI  DE LA ÎNFRĂŢIREA  ORAŞULUI VIRE CU SĂCELE

nul acesta se împlinesc 10 
ani de la semnarea Cartei 
de înfrăţire între oraşul Vire 

din departamentul Calvados, Basse 
Normandie, Franţa  şi oraşul nostru  . 
Ne amintim cu bucurie şi satisfacţie 
sinceră de acele zile de sărbătoare, căci 
era în 7 mai 2002, când o delegaţie de 
liceeni entuziaşti,   a participat la cer-
emoniile ocazionate de Înfrăţire. Aces-
tea se petreceau cu ocazia unui Schimb 
teatral licean. Îmbrăcaţi în costume 
populare româneşti, fluturând tricolo-
rul nostru am mărşăluit pe străzile 
liniştite ale oraşului Vire, cântând şi 
strigând „Vive l’Amitié !„
 În cinstea acestei importante 
aniversări, Asociaţia „Comité de Jumelage 
Vire-Săcele„ condusă de domnul Alain REVET, a solicitat Con-
siliului municipal din Vire, atribuirea numelui „Săcele„ unui 
părculeţ  din faţa gării oraşului Vire  şi plasarea unui obiect sug-
estiv, care să amintească locuitorilor din oraş de prietenii lor din 
Săcele. Propunerea  a fost acceptată de către Consiliul local din 
Vire.
  În acest context, au avut loc consultări  între mem-
brii Asociației  Vire-Săcele  şi cei ai  
Asociației de înfrățire  Săcele-Vire 
„Amitié„. În final a fost acceptat proi-
ectul domnului Ştefan LUPU, din 
Satulung, acela de a construi o poartă 
mocănescă aici la Săcele şi de a o expe-
dia demontată în Vire. Proiectul a fost 
finanţat integral de Asociaţia din Vire. 
Materialul lemnos a fost furnizat  de  
S.C. Bandy Industry Săcele. Lucrările 
de confecţionare a porţii  au fost  făcute 
de dl. Ştefan LUPU, în faţa casei sale 
din strada Mocanilor.  Fabricarea porţii 
a fost un spectacol permanent, la care 
au asistat  vecinii, oficialităţile oraşului, 

prieteni , rude etc. Deşi lucrările s-au 
făcut în perioada cea mai geroasă, poa- 
rta  a fost  terminată  la termenul con-
venit cu partea franceză: 7 martie 2012. 
Montajul şi ridicarea porţii, au  fost 
făcute cu ajutorul Primăriei noastre şi 
al prietenilor şi vecinilor. A fost o clacă 
tipică pentru vremurile de altădată. Nu 
a lipsit vinul fiert şi buna dispoziţie. 
Nu au lipsit fotografii şi televiziunea 
locală RAV  TV, pentru a imortaliza 
evenimentul.
 Expedierea porţii s-a făcut 
tot pe cheltuiala  Asociaţiei franceze, 
miercuri 7 martie 2012, cu un camion.

 Inaugurarea parcului „Săcele„ va avea 
loc la Vire în data de  7 aprilie 2012, zi în 
care vor avea loc toate ceremoniile ocazi-

onate de Aniversarea a 10 ani de la  Înfrăţirea  oraşelor noastre.
  La această ceremonie vor fi prezenţi 20 de elevi ai trupei 
de teatru „Catharsis„  a Liceului „Victor Jinga„ însoţiţi de un grup 
de adulţi din oraşul nostru. Trupa de teatru efectuează obişnuitul 
„Schimb teatral licean „ cu Lycée Marie Curie şi va prezenta o se-
rie de spectacole în oraşul Vire şi în localităţi vecine acestui oraş, 
în perioada 1- 9 aprilie 2012 . 

 Doi artişti plastici, Nicu  Mîţu-
Coşca (din Turcheș) şi Ioan Burcea 
din Braşov (originar şi el din Săcele), 
vor avea două expoziţii de pictură : 
acuarelă  şi icoane pe sticlă.
 Aniversarea  Înfrăţirii la 
Săcele va avea loc cu ocazia Sântiliei 
, în luna iulie a acestui an. Cu această 
ocazie va fi prezentă, în oraşul nostru, 
o delegaţie franceză din oraşul Vire.
 Să urăm „La mulți ani !„  pri-
eteniei dintre cele două oraşe. 

Prof. Dorel Cerbu

A

Semnarea cartei de înfrățire de către cei doi Primari Jean Yves 
Cousin și Gheorghiță Mutu Petre rândul de jos)

Rândul de sus - de la stânga ladreapta Alain Revet, Catherine 
Godbarge, Dorel Cerbu, Mariana Andronic, Nicolae Munteanu
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u fost date publicităţii primele date preliminare ale recensământului populaţiei şi gospodăriilor realizat anul trecut. De la 
Primăria Săcele am aflat pentru D-voastră că totalul populaţiei stabile a municipiului Săcele este acum de 26.903 persoane, din 
care:

- Români: 20.198 persoane, adică 75 %
- Maghiari: 6.197 persoane, adică 23 %
- Rromi: 327 persoane, adică 1,2 %
- Germani: 65 persoane, adică 0,2 %
- Italieni: 3 persoane
- Alte etnii: 27 persoane
 De menţionat că datele de mai sus reprezintă numărul de persoane declarate ca atare de cei recenzaţi, existând şi un număr de 
86 de persoane care nu şi-au declarat etnia.
 În ceea ce priveşte numărul de locuinţe înregistrate în Săcele la recensământul din 2011, acesta a fost de 10.184.

•  •  •  •  •

Cronica Măruntă
CÂŢI  MAI  SUNTEM

A

iercuri, 14 martie, la sala de sport a liceului George 
Moroianu s-a desfăşurat adunarea generală a 
despărţământului ASTRA – “Fraţii Popeea” din Săcele. 

Pe ordinea de zi a şedinţei, la care au participat peste 65 de mem-
bri şi numeroşi invitaţi, au figurat punctele: Raportul de activitate 
al despărţământului în perioada 2006-2011, Raportul financiar 
în 2011 şi Raportul comisiei de cenzori, programele de activităţi 
propuse de cei doi candidaţi la funcţia de preşedinte pentru 
următorii 4 ani, domnul profesor Liviu Dârjan şi domnul inginer 
Traian Florea, şi alegerea noului preşedinte.
 În Raportul de activitate al despărţământului, domnul 
profesor Liviu Dârjan, preşedintele în funcţie, a trecut în revistă 
principalele acţiuni ale astriştilor săceleni în perioada analizată, 
printre care  schimburi de experienţă şi relaţii noi cu numero-
ase despărţăminte din ţară şi străinătate (despărţământul central 
Braşov, “Piatra Craiului”-Zărneşti, “Mihail Kogălniceanu” – Iaşi, 
“Andrei Şaguna”-Constanţa, “Harghita-Covasna” –Sf. Gheorghe, 
“Iosif Sterca Şuluţiu”- Câmpeni, “Chioar”-Şomcuţa şi altele). 
Astriştii săceleni au participat la câteva acţiuni de amploare, cum 
ar fi: deplasarea în localitatăţi din Republica Moldova, iniţierea şi 

susţinerea programul “Vocile iubirii de pământ şi graiul neamu-
lui”, în cadrul căruia 2 delegaţii de tineri s-au deplasat în Do-
brogea şi Munţii Apuseni,  deplasarea la românii din Ungaria şi 
Voivodina, etc. La invitaţia ASTREI, Săcelele a fost vizitat de 
prieteni din Şomcuta Mare şi de pe Valea Gurghiului, dar şi de 
grupuri de copii din Republica Moldova şi Ucraina, care au petre-
cut aici clipe de neuitat.
 După ce domnii Liviu Dârjan şi Traian Florea şi-au 
prezentat proiectele de programe de activitate, astriştii prezenţi în 
sală au avut intervenţii în care au analizat activitatea desfăşurată 
şi au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia.
 În continuare s-a trecut la vot, în urma numărătorii 
opţiunilor rezultând că preşedintele despărţământului pentru 
următorii 4 ani va fi domnul profesor Liviu Dârjan, care a obţinut 
38 de voturi pentru, faţă de 23 voturi obţinute de domnul inginer 
Traian Florea.

Redacţia „Plaiuri Săcelene”

ASTRIŞTII SĂCELENI ŞI-AU ALES
PREŞEDINTELE PENTRU URMĂTORII 4 ANI

M

iind ştiută importanţa istorică a acestor locuri am dedi-
cat o parte din excursiile mele de agrement descoperirii 
obiectivelor aşezate în trecătoarea Buzău-Tabla Buţii. 

 După studierea diferitelor documente şi a mai multor 
cercetări efectuate la faţa locului, cu familia,  cu prietenii mei 
membri ai Asociaţiei Române pentru Turism Arheologic, vreau 
să semnalez trei obiective istorice, locurile a trei cetăţi medievale.
Numerotarea este de la N la S. Cu denumirea lor, problema este 
mai încurcată. Câte surse, atâtea denumiri! 
 Pentru prima, este greu de găsit un nume. După unii, ce-
tatea Királyhegy, după alţii cetatea Poiana Strâmba de Sus. A doua 
este Királykő vára, Cruceburg. Ea a fost construită de apărătorii 
hotarului pe vremea regilor din dinastia Arpadiană, foarte proba-
bil de Szt. László, (1077-1095, de unde şi denumirea, Királykő 
vára). La începutul sec. al XVII-lea era în ruine, în 1630 Bethlen 
Gábor, principe al Transilvaniei, a reconstruit-o. În 1658, o vreme 
a rezistat atacurilor turco-tătare. În 1690 a mai fost refăcută de 

generalul austriac Heisler. În 1711, după pacea de la Satu - Mare, 
a fost demolată de austrieci.  A treia, putem să o numim Tatárvár, 
construită de cavalerii teutoni, în 1223, împotriva cumanilor. A 
fost demolată de către cumani înainte să fie gata, dar s-a recon-
struit în 1224. Nu este exclus ca în această locaţie să fi existat 
ceva construcţii anterioare făcute de huni-tătari. Se zice că au stat 
aici câţiva ani pentru a odihni trupele şi caii. În împrejurimi se pot 
crea parcele cultivabile.
 Toate aceste cetăţi au suferit diferite transformări şi 
îmbunătăţiri, ca urmare a distrugerii  lor de către inamici. 
 Lucru de ştiut, pe aici trecea un drum principal de acces în 
Transilvania al romanilor.  Acesta a devenit ,,autostrada” Evului 
Mediu. Pe aici se făcea comerţ, pe aici au trecut o mulţime de  
invadatori.
 Pentru Cetatea nr.1, putem afirma corespondenţa perfectă 
între descrierea accesului spre ea de către Orbán Balázs (istoric 
maghiar, 1829-1890) şi realitatea existentă pe teren.  

ISTORIA DE LÂNGĂ NOI
Obiective istorice din trecătoarea Buzău-Tabla Buţii ( I )

F
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refiram, aşa, într-o zi, cu un amic, la o oră de răgaz, 
câteva gânduri, un exerciţiu de meditaţie asupra fap-
telor şi rosturilor vieţii, cum de fapt se şi impune ca o 

necesitate unuia care a parcurs o traiectorie a vieţii atât de lungă, 
marcată de atâtea neobişnuite întâmplări şi evenimente.
 Unele întâmplări şi evenimente, aparţinând copilăriei 
generaţiei mele, dacă ar fi să mă refer doar la anii 30 şi 40 ai 
trecutului secol, par astăzi adevărate fantasmagorii, incredibile 
invenţii şi miracole, cu care, apoi, ne-am obişnuit, tratându-le, 
peste nici un deceniu, ca pe un pas firesc spre un mâine încă insu-
ficient de limpede şi clar.
 Anii copilăriei generaţiei mele au fost fascinaţi de 
apariţia radioului, după ce telefonul fusese deja acceptat ca o re-
alitate, care încă uimea şi era tratat ca un privilegiu al celor avuţi 
din cale afară.
 Priveam zborul avioanelor cu sufletul la gură, ne era  
chiar teamă gândindu-ne că într-o bună zi am putea şi noi zbura, 
deşi chiar imaginaţia îşi avea, de atunci, limitele bunului simţ.
 Au  urmat în anii primei tinereţi televiziunea, galopanta 
noastră acomodare la farmecul acesteia, nemăsurata expansiune a 
exigenţei faţă de aparatele de recepţie a imaginilor transmise de la 
distanţă şi chiar continua restrângere a frecventării, atât de dorite 
odinioară, a cinematografelor.
 Aşa stând lucrurile, nimeni nu se gândea totuşi acum 
cincizeci de ani că cibernetica va exploda prin atât de diversifi-
cata gamă de servicii pe care ni le oferă mastăzi, dacă ar fin să ne 
gândim doar la telefonul mobil în expresiile sale de ultimă oră şi 
sofisticatele servicii pe care ni le pune la dispoziţie fascinantul 

internet. 
 Desigur, nu are cum să nu se nască retorica întrebare: dar 
peste 50 de ani la ce ne-am putea aştepta, care vor fi surprizele 
ce-i vor amuza pe nepoţii nepoţilor noştri!? S-ar părea că sacul
surprizelor să-şi fi epuizat resursele sau, pur şi simplu, oamenii să 
nu-şi mai dorească nimic afară, poate, doar de liniştea, calmul şi 
surpriza unor noi evenimente atât de frecvente înaintea erei post-
industriale.
 Şi totuşi, cred că sacul cu descoperiri n-a fost încă golit 
nici măcar pe jumătate, dacă ne-am gândi doar la căutarea atât 
de râvnitei fericiri.
 Să ne transpunem, deci, în atmosfera unei insuportabile 
perfecţiuni a anilor b60 din secolul nostru XXI şi să surprindem, 
fără să vrem, o conversaţie, pentru noi, astăzi, ciudată, dar perfect 
firească pentru cei ce vor suplini absenţa noastră peste 5 decenii:
 - Ţi-ai făcut Darwinograma, în ce fază eşti ?
 - Încă nu. Sunt programat săptămâna viitoare, miercuri.
 - Şi când speri să primeşti rezultatele ?
 - Mi s-au promis cel târziu săptămâna viitoare, luni.
 Mă veţi întreba, fireşte, ce este o Darwinogramă, la ce 
foloseşte şi ce legătură există între numele ilustrului savant 
Charles Darwin (1809-1882) şi amintita Darwinogramă, proba-
bil o analiză de tipulcelor medicale, solicitate înaintea unui trata-
ment sau intervenţii chirurgicale. Ei, aflaţi că pe la jumătatea 
anilor 40 ai secolului nostru, deci cam peste vreo trei decenii, 
îngrijoraţi şi afectaţi de rata imensă a divorţurilor, care a îngrozit 
nu numai justiţia, biosociologii au concluzionat că neînţelegerile 
dintre soţi se datorează, în primul rând, disproporţiilor care există

Pagina de zâmbet şi vorbe de duh

DARWINOSCOPUL

P

 “După poiana Fetii, în valea pârâului Tătaru, care se 
tot îngustează, am mai mers o oră, până ce am trecut pe lângă 
şanţurile de apărare, care s-au construit în 1849, şi am ajuns 
la poiana Strâmba de Sus, care este situată pe coasta din vest a 
,,Király hegy”, (adică Tabla Buţii). Este un platou montan. De 
aici, nu departe, din partea de vest  a ,,Király hegy” izvoreşte 
,,Tatárpatak” (Pârâul Tătarilor), care este capul râului Buzău.
 Drumul vechi, care duce sus pe acest munte abrupt şi în-
alt,  (Tabla Buţii) a fost aşa stricat de ape încât se poate circula pe 
el numai călare. În coasta muntelui, drumul este însoţit de şanturi 
şi lucrări de apărare. Centrul acestor şanţuri de apărare, făcute 
în diferite vremuri, este alcătuit din cetatea principală situată pe 
platoul de sub Királytető,   sub forma unui dreptunghi cu laturile 
de 69 paşi lungime şi 26 paşi lăţime ale cărui contraforturi acum 
sunt acoperite de pământ. Mărturie stau urme de ziduri care se 
zăresc şi acum. (în 1865) Acesta era înconjurat de o alta de mai 
jos care avea contraforturi şi şanţuri late de apărare, a cărui 
parte de la drum era frânt în unghi drept spre interior.” 
 Să vedem şi realitatea:

 
 Pe acest 
deal a fost ce-
tatea. Acum se 
văd numai rui-
nele, dar se dist-
ing bine urmele 
zidurilor. Pe pla-
tou a fost ce-
tatea principală, 
înconjurată de 
alta mai jos.

 Nu este exclus ca  să fi fost ceva construit aici de către 
bulgari prin anii 850-900, ulterior reconstruit de regalitatea 
maghiară. Dacă ne uităm pe hartă la poziţia strategică a lui, 
observăm că parcă a fost construit împotriva atacurilor din N. 
 Mai la sud de locul acesta se văd nişte şanţuri de apărare. 
Dacă ne uităm atent la poziţia lor, observăm că parcă şi acestea au 
fost construite împotriva atacurilor din N.

Kapitany Ladislau
Săcele
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în fiinţa soţilor între vestigiile cimpanzeice, aflate la originea 
pretinsului uman, şi individul constituit  e această bază, cu alte 
cuvinte cei ce intenţionează să constituie un cuplu conjugal tre-
buie să-şi cunoască în prealabil structura cimpo-umană, în sen-
sul proporţiilor de cimpo şi umano care interacţionează în fiinţa 
fiecăruia dintre protagonişti. Nu este recomandat ca un individ, 
având structura cu dominantă cimpo să se căsătorească cu o 
individă cu dominantă umano şi, bineînţeles, viceversa.
 Ei, iată că biosociologii darwinişti ai anilor 30 ai sec-
olului nostru, apelând la virtuţile radioscopiei, puse în operă de 
William Conrad Roentgen (1845-1923), vor fi creat un aparat mi-
raculos care, în cazul unei examinări a individului, asemănătoare 
celei a radioscopiei pulmonare, pune în evidenţă pe un ecran fluo-
rescent, cu maximă exactitate matematică, raportul cimpo/uman 
care apare în dublă ipostază – matematică şi grafică, mai exact, de 
exemplu, 23 % cimpo versus 77 % umano sau viceversa. Alături, 
pe un alt ecran de proporţii ceva  mai mari, apare configuraţia per-
soanei examinate, iar în interiorul ei, în proporţie de 23 % din to-
talul figurii, configuraţia cimpanzeului strămoş. Pare uluitor, însă 
este o cucerire a ciberneticii pe care în nici un caz nu o putem 
ignora, oricât de dificil ar fi să admitem realizarea.
 Aparatul mai sus amintit va purta numele de Darwin-
oscop, analiza va fi Darwinoscopică, ştiinţa Darwinoscopie, iar 
concluzia care certifică supunerea la o asemenea operaţiune va 
purta numele de Cimpogramă.
 La ce foloseşte, practic, cimpograma ?
 Stai să-ţi explic mai detaliat ideea care a fundamentat 
descoperirea: fiecare dintre noi, cum ţi-am mai spus, purtăm în 
structura profundă a a fiinţei nucleul, fundamentul cimpanze-
ic, care a urcat, mai mult sau mai puţin, pe complicata scară a 
evoluţiei. De altfel, nu cred că nu te întâlneşti aproape zilnic cu 
aceste evidenţe, care te poartă imediat cu gândul la junglele Zam-
biei, Keniei sau Congo-ului. Adeseori eşti acuzat sau acuzi tu pe 
alţii de sustragere de la normalitatea evoluţiei. 
 Fără îndoială, vrei să afli care este, în fond, adevărul. Te 
duci urgent la cel mai apropiat centru Darwinoscopic şi îi rogi 
să-ţi facă Darwinoscopia şi să-ţi prezinte cimpograma. Constaţi 
că raportul cimpo/umano este fifty-fifty sau este preponderent 
până la 80 % umano. Înseamnă că totul este în ordine şi îţi vezi de 
viaţă liniştit. Dacă raportul demonstrează o preponderenţă cim-
po, stările de îngrijorare şi angoasă sunt fireşti şi atunci instituţia 
darwinoscopică se implică automat.
 Cucerirea care însă va impresiona în mod deosebit vor fi 
Darwinoscoapele din a doua sau a treia generaţie, în care imaginea 
strămoşului cimpo, care încă mai trăieşte în fiinţa ta, va apărea cu 
o deosebită claritate , iar în jurul anilor 2055, alături de strămoşul 
stră-străbunic, va apărea şi stră-strămoaşa străbunică. Abia atunci 
vei avea imaginea adevăratului tău arbore genealogic!
 Îţi dai seama ce uluitoare cucerire !? Îţi dai seama cum 
se vor risipi toate îndoielile care încă mai planează asupra fiinţei 
şu E-ului tău !? Îţi dai seama cât de spectaculos va creşte rata 
admiraţiei şi respectului de sine !?
 Desigur, se vor dezvolta pe această bază studiile de felix-
ologie (ştiinţa fericirii absolute, care va permite urmaşilor noştri 
să-şi dobândească pe baze riguros ştiinţifice oricâtă fericire vor 
dori, cu investiţii relativ minime) în care cimpograma va juca un 
rol esenţial.
 Dar, să fiu ceva mai explicit. Fiecare individ, odată 
aflat în posesia cimpogramei sale va putea căuta pe internet 
o parteneră de viaţă sau o iubită, eventual damă de companie, 
dispunând de o cimpogramă relativ asemănător proporţionată, 
apropiată valoric sau, în cazul unei dorinţe expres exprimate, de o 
cimpogramă exotică (cei foarte bogaţi) care te-ar putea catapulta 
aproape instantaneu într-o lume a erosului preistoric.

 Îşi dai seama că în asemenea condiţii nefericirea conjugală, 
de cea eminamente erotică nici nu mai vorbesc, este exclusă, ea 
devine penibilă istorie pe care nimeni nu o mai doreşte repetată. 
Un internet foarte evoluat va rezolva opţiunile şi solicitările cele 
mai neobişnuite cu elementara condiţie a corectitudinii cimpo-
gramelor. Se recomandă accesarea de către parteneri a acelor 
cimpograme care nu depăşesc proporţiile normalităţii cu mai mult 
de 5 – 7 %, să zicem. Se pot asocia într-un angajament conjugal 
o cimpogramă masculină cu 43 % umano şi 57 % cimpo cu o 
cimpogramă feminină, să zicem, de 46 % umano şi 54 % cimpo. 
În cazul unor căutări mai asidue cred că se pot găsi şi cimpograme 
identice, dar apare riscul unor situaţii generatoare de platitudini şi 
plictis acut care nu sunt nici ele recomandate. Se exclud situaţiile 
în care se confruntă cimpograme masculine cu dominantă cim-
po, să zicem 65 – 70 %, mai sus nici nu îndrăznesc să urc, cu 
cimpograme feminine la şi sub 45 %, când sigur mitocanul se va 
întâlni cu ingenua şi ea va avea sarcina să-l înveţe să se spele pe 
picioare, pe dinţi şi chiar la subţiori.
 Deci, moderaţie, nu săriţi calul (sau cimpanzeul sau chiar 
gorila !). În cazul când cimpograma feminină este dominantă 
cimpo, eventual spre 70 %, iar cea masculină este umano de 
70 % şi peste, apare eventualitatea întâlnirii ţaţei (sper că ter-
menul vă este cunoscut) cu gentlemanul, specie, e drept, mai rar 
întâlnită pe meleagurile noastre, demonstrând un dezechilibru to-
tal între dominanta umano şi factorul cimpo de-a dreptul anemic,  
epuizat, expirat, reprezentat de maximum 25 – 28 %.
 Darwinoscopul şi cimpograma previn în acest mod 
catastrofele de tipul întâlnirii structurilor 70 % cimpo, 25 – 30 % 
umano cu o viceversă de 75 % umano şi 25 % cimpo, adevărată 
bombă cu explozie foarte puţin întârziată, generatoare de divorţ 
sigur cu scandal şi chiar păruială în centrul civic.
 Centrele de servicii Darwinoscopice vor putea oferi 
consultanţă tuturor doritorilor şi amatorilor de fericiri temeinice, 
cu rezerva unor concluzii mai puţin  aprofundate în zona posi-
bilelor întâlniri ale partenerilor cu dominante ferme cimpo de 
peste 75 %, adică ea o cimpo, el un cimpo. Încă nu garantăm 
că principiul matematic potrivit căruia „minus cu minus dă plus” 
funcţionează şi în ştiinţa Darwinoscopiei, ceea ce ştim este însă 
faptul, aşa cum am arătat şi mai sus, că două dominante umano 
pot conduce la o convieţuire de tip dietetic, fără sare, un adevărat 
ocean sau chiar abis de plictis. Avem informaţii că unii sunt chiar 
pasionaţi, chiar visează, la o fericire construită pe bază de plictis; 
acestora li se va recomanda combinaţia cu o rată foarte redusă a 
factorului cimpo,  dar în nici un caz sub 12 % deoarece aceasta ar 
putea genera plictisul de moarte, adică un plictis letal.
 Darwinoscopia şi cimpogramele vor deveni, pe la 
jumătatea secolului XXI, obligatorii pentru toţi participanţii 
la funcţionarea sistemului de învăţământ, deopotrivă elevi, 
învăţători şi profesori. În ceea ce îi priveşte pe elevi, în funcţie 
de structura cimpogramei, li se va recomanda studiul în anumite 
tipuri de clase, iar unora chiar în anumite tipuri de şcoli, dotate 
chiar şi cumobilier adecvat, oarecum asemănător cu cel folosit de 
strămoşii cimpo în perioada lor de de instruire pentru viaţă până 
la devenirea conjugală.
 Domnii profesori şi doamnele învăţătoare şi profesoare, 
în funcţie de configuraţia cimpogramei, vor fi recomandaţi 
să-şi demonstreze abilităţile şi profesionalismul în clasele cu 
dominanţă cimpo sau cele cu dominanţă umano, una dintre prob-
lemele majore ale sistemului de învăţământ constituind-o adu-
cerea la parametri rezonabili a achilibrului dintre factorii cimpo 
şi umano. Promovarea în învăţământ a cadrelor didactice va ţine 
cont în modul cel mai serios de raportul factorilor cimpo/umano, 
preponderenţa sau dominanţa unuia dintre ei nefiind recomandată.
De exemplu, o clasă cu dominantă cimpo nu va putea fi stăpânită
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MEMORIALUL ION TOCITU - 2012
EDIŢIE JUBILIARĂ

diţia din acest an, a-37-a, a concursului de schi alpin, 
devenit tradiţional în Săcele, a avut o semnificaţie 
deosebită şi a fost declarată ca o ediţie jubiliară. Acest 

fapt se datorează faptului că în 2012 ”nea Ion” ar fi împlinit 100 
de ani.
 Aniversarea a 100 ani de la naşterea profesorului Ion 
Tocitu a condus la o colaborare benefică în organizarea aces-
tui eveniment între Asociaţia de Dezvoltare Locală “Orizonturi 
Săcelene” şi Asociaţia Cultural- Sportivă ”Izvorul”, asociaţie 
la care profesorul Tocitu a activat şi şi-a adus o contribuţie 
considerabilă.
 Concursul a avut loc în data de 28 ianuarie în zona Bun-
loc, în apropiere de Telescaun.
Din punct de vedere organizatoric nu au fost probleme, ben-
eficiind de zăpadă din belşug şi de o zi însorită, perfectă pentru 
mişcare în aer liber.
 Participarea a fost bună, 70 de concurenţi intrând in 
competiţie, fiind asistaţi şi aplaudaţi de o asistenţă destul de 
numeroasă, aprox. 100 de persoane.
 Ne-am bucurat, ca şi  la ediţia anterioară de sprijinul 
echipei de arbitri ai Federaţiei Române de Schi şi Biatlon, care 
şi de această dată a fost alături de noi, contribuind substanţial la 
desfăşurarea concursului în cele mai bune condiţii. Le mulţumim 
şi îi aşteptăm şi la următoarele ediţii.
 Vreau să aduc la cunoştinţa tuturor cititorilor revistei 
”Plaiuri Săcelene” şi  a cât mai multor săceleni,regretul meu că 
în Săcele, la poziţia geografică pe care o avem , la condiţiile cli-
matice favorizante  din aceasta zonă, nu a existat o preocupare de 
a păstra ceea ce exista în trecut şi anume : o pârtie de schi.
 A trebuit să organizăm concursul la ieşirea din pădure 
a fostei pârtii de schi Bunloc, cu eforturi considerabile şi 
bunavoinţa unor “oameni de bine”, pentru a amenaja zăpada , 
pentru că tradiţionala pârtie nu mai este patrimoniu public. 
Această pârtie a fost parcelată şi atribuită unor persoane private 
în perioada 1997-2000. Dacă ar fi fost păstrată în domeniul pub-
lic şi amenajată corespunzător, pentru că au existat, începand din 
anul 2000, programe guvernamentale care puteau finanţa aceste 
amenajări (ex. programul guvernamental “Super schi în Carpaţi” 
din perioada 2000-2004), fiind deservită şi de telescaun, putea 
constitui oricând o alternativă între Predeal şi Poiana Braşov, 
pentru toţi turiştii care vin în perioada de iarnă  la munte pen-
tru practicarea sporturilor specifice acestui sezon. Nu avea de 
câştigat decât comunitatea săceleană, dezvoltarea turismului con-
ducând la dezvoltarea economică a oraşului.
 Revenind la concurs, cred că trebuie să evidenţiem 
câştigătorii acestei ediţii. Aceştia au fost, pe categorii de vârstă:
 Locul 1: Imre Gabriel, Mihăescu Mihai, Coman Fran-
cesca , Antohe  Briana, Kozma Zolt, Rujoiu Ioana, Boconianu 
Mihai, Zaharescu Radu, Frăţilă Cristina, Tolnay Robert, Butu 
Rareş, Munteanu Gabriela, Georgea Robert, Kovacs Guido, Pe-
trea Ştefan, Teşileanu Iuliana, Oncioiu Stelian, Damian Alexan-

dra.
 Locul 2: Coman Matei, Abrudan David, Igescu Denisa, 
Luczay Peter, Csech Renata, Kosma Hunor, Munteanu Cristina, 
Dumitrescu Lucian, Hajdu Gabor, Coman Claudiu, Bof Grigore, 
Stanciu Vasile, Kurtz Petre.
 Locul 3: Szaszebes Mihai, Ursu Tudor, Stefăniţă Natalia, 
Codreanu Teodor , Boier Iulia, Nagy Alexandru ,Boca Alexandru, 
Bulgărea Cătălin, Comşa Eduard, Băncila Octavian, Dumitrescu 
Andrei.
 Premiile au fost oferite de organizatori, respectiv 
Asociaţia de Dezvoltare Locală ”Orizonturi Săcelene”, Asociaşia 
Cultural- Sportivă’’ Izvorul” Săcele şi sponsorul SC Kevin Inter-
national SRL, reprezentată prin dl.Bogdan Scurtu, dealerul firmei 
UVEX în România.
 Au fost acordate premii de participare tuturor 
participanţilor până la 19 ani şi premii în obiecte tuturor  
caştigătorilor. Câştigătorii locurilor 1,2 şi 3 au primit cupe şi dip-
lome. De asemenea, au fost oferite diplome de onoare iniţiatorilor 
acestui concurs tradiţional în Săcele, a cărei primă ediţie a fost 
iniţiată şi organizată de profesorul Mihai Nistor şi Munteanu 
Gheorghe, şi  veteranilor  acestei manifestări, respectiv Coliban 
Nicolae senior (90ani), organizator, şi Damian Alexandru (70ani), 
concurent.
 A fost o zi superbă , o manifestare în aer liber bine 
organizată şi toată lumea s-a bucurat de mişcare în aer liber, voie 
bună şi sănătate.
 Noi, organizatorii acestei ediţii, respectiv Nicolae Co-
liban, Nicolae Barbu,Vasile Stanciu, Ştefan Petrea şi echipa de 
arbitri a Federaţiei Române de Schi şi Biatlon mulţumim tuturor 
participanţilor, atât în concurs cât şi ca spectatori, şi îi aşteptăm în 
continuare şi la ediţiile următoare.

Nicolae Coliban

E

• Sport

de un profesor cu o dominantă umano, după cum un profesor cu 
dominantă cimpo sau chiar un director cimpo nu ar fi alegerea 
cea mai fericită şi nici exemplul cel mai fericit de urmat în cazul 
unei clase sau şcoli cu dominantă umano.
 Sunt convins că lucrurile nu se vor opri aici, după cum, 
de-a lungul secolelor şi mileniilor, ştiinţa nu s-a oprit din elanul 
său atotcercetător, iar omul, fiinţă încă puţin cunoscută, ne va 
oferi surprize pe moment aiuritoare, la care ne vom adapta cu 

incredibilă viteză cum o facem astăzi cu internetul, cu telefonia 
mobilă, cu deplasările în spaţiu, căutând mereu ceva, cred că un 
strop de fericire care, dacă o căutăm mai atent, seaflă în imediata 
noastră apropiere, dar, de, aşa suntem noi câteodată: nu vedem 
copacii din cauza pădurii sau chiar... pădurea din cauza copacilor.

Prof. dr. Dimitrie D. Cazacu



1 Alexandrescu Emil
2 Andrieşi Monica
3 Andronic Maria
4 Anton Alexandrina
5 Ardeleanu Adina
6 Arion Mircea
7 Balint Iuliu
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

10 Barbat Claudiu
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
14 Barbu Silvia
15 Bârsan Horia
16 Bârsan Teodor
17 Bălan Eugen 
18 Bălan Nicolae
19 Beciu Ioan
20 Beleuţă Eugen
21 Benga Gheorghe Dănuţ
22 Berteanu Dumitru
23 Biriș Mirel
24 Bîja Ioan
25 Bîrsan Nicolae
26 Bobeş Constantin
27 Bobeş Gheorghe
28 Bobeş Haricleea
29 Bobeş Ioan
30 Bobeş Maria
31 Bobeş Ovidiu
32 Boca Gabriel
33 Bogeanu Alexandru
34 Bondrea Mihai
35 Bratosin Canu Raluca
36 Bratosin Maria
37 Bratosin Sanda
38 Braun Adrian
39 Brăinaş Mihai
40 Bucurenciu Sandu
41 Bucurenciu Ana
42 Bulat Elena
43 Bulat Florentin
44 Bulea Horia
45 Butu Mihai
46 Caian Pandrea Aurel
47 Califaru Gavril
48 Caloinescu Ioan
49 Caloinescu Jenel
50 Cazacu Dimitrie
51 Cazan Cornel
52 Cerbu Dorel
53 Chiţac Geta
54 Cimpoaie Gabriel
55 Ciulu Mircea
56 Ciupală Mariana
57 Ciurea Daniel
58 Clinciu Sorin
59 Codreanu Elena
60 Cojocneanu Olimpia

61 Coliban Nicolae
62 Colţ Radu
63 Comşa Eugen
64 Comşa Fulga Stelian
65 Corfaru Onoriu
66 Cornea Ioan
67 Cosma Ioan
68 Costea Maria
69 Coşerea Vasile
70 Cozma Corneliu
71 Crăcană Petru
72 Crăciunescu Virgil
73 Damian Alexandru
74 Daneş Dumitru
75 Diaconescu Adrian
76 Dîrjan Liviu
77 Dopovecz Iuliu
78 Dragomir Dănuţ
79 Drăgan Petre
80 Drăghici Valentin
81 Dudu Minodora
82 Dumitrescu Sorin
83 Eftimie Bogdan
84 Eftimie Ioan
85 Ene Tudoran Anca
86 Ene Gheorghe
87 Faust Remus
88 Filip Ştefan
89 Filipescu Dan
90 Filipescu Gheorghe
91 Filipescu Octavian
92 Flangea Roxana
93 Florea Traian
94 Florescu Gheorghe
95 Fodor Levente
96 Frăţilă Ovidiu
97 Găitan Ovidiu
98 Georgescu Ioan
99 Ghia Petre

100 Ghişoiu Dorin
101 Ghiuţă Benone
102 Gîrceag Viorel
103 Grozea Gheorghe
104 Guiu Ştefan
105 Hermenean Sorin
106 Homorozean Gheorghe
107 Imre Gabor
108 Ionescu Aurora
109 Ionescu Ghe. Nae
110 Ionescu Ghe. Petre
111 Ionescu P. Gheorghe
112 Iordache Dumitru
113 Ivan Adrian
114 Ivan Daniel
115 Ivan Gheorghe
116 Jerău Gheorghe
117 Jinga Romulus
118 Jinga Victor
119 Jipa Virgil
120 Lăcătuş Mariana

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

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

241 Ursuţ Gabriel
242 Vamoş Aurelia
243 Vlad Adriana
244 Voicescu Nicoleta
245 Voinea Dumitru
246 Voinea Emilian
247 Voineag Ioan
248 Vrabie Cristina
249 Vrabie Ioan
250 Vrabie Decebal
251 Zamfir Bogdan
252 Zamfir Dan
253 Zamfir Radu
254 Zangor Lucian
255 Zangor Traian
256 Zavarache Constantin
257 Zărnescu Ioan
258 Zbarcea Maria
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural-Sportive “IZVORUL” trim.I 2012



SPRE ŞTIINŢĂ

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

REDACŢIA

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Prof. DOREL CERBU
Prof. RADU COLŢ 
Ing. HORIA BÎRSAN 
Ing. DAN ZAMFIR
Preot DĂNUŢ BENGA
Tehnoredactor SILVIU ROŞCA

 Stimaţi  cititori,

 Vă informăm că în curând va fi publicată o foarte interesantă carte despre săceleni şi pentru 
săceleni, scrisă de domnul profesor Dimitrie Cazacu. Intitulată sugestiv „O carte pentru săcelenii mei”, 
lucrarea va fi o atractivă cronică a vieţii săcelene, scrisă cu talentul şi dragostea faţă de plaiurile natale, 
cu care ne-a obişnuit domnul profesor Dimitrie Cazacu în articolele scrise pentru revista noastră. 
 Cei interesaţi îşi vor putea procura această carte în schimbul unei donaţii către Asociaţia „Iz-
vorul”, a cărei valoare va fi comunicată în timp util, după apariţia cărţii.

Redacţia „Plaiuri Săcelene”

 Conducerea Asociaţiei Cultural-Sportive „Izvorul” 
şi colectivul de redacţie al revistei „Plaiuri Săcelene” vă 
urează ca Lumina Sfintei Sărbători a Învierii Domnului să vă 
călăuzească paşii, să vă aducă linişte sufletească, sănătate 
şi belşug. Vă dorim un Paşte fericit şi liniştit, alături de cei 
dragi!

Hristos A Înviat!


