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“După ce o veţi citi, păstraţi revista în casa voastră. Oricând o veţi găsi, vă va face
plăcere, fiindcă vă reaminteşte oameni şi locuri scumpe vouă şi părinţilor voştri.”
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EVENIMENT

REVISTA “PLAIURI SĂCELENE” - 20 DE ANI DE VIAŢĂ

evista “Plaiuri Săcelene” 
împlineşte, în această vară, 
douăzeci de ani de apariţii 

trimestriale, în ediţia sa nouă, cea de 
după 1990. 
 Trebuie să recunoaştem că 
este o mare şi, câteodată, dificilă între-
prindere să editezi o revistă locală de-
oarece acest lucru cere răbdare şi pa-
siune, şi credinţă în puterea mesajului 
pe care aceasta trebuie să-l transmită. 
Din acest punct de vedere, faptul că 
revista noastră a ajuns la 80 de apariţii 
este, în sine, o realizare, o mărturie a 
unei misiuni asumate, a maturităţii şi 
experienţei. Meritul ei principal nu constă doar în longevitate ci 
în aceea că, datorită conţinutului său, este aşteptată şi parcursă de 
cititorii săi fideli cu plăcere şi nerăbdare la fiecare apariţie.
 Faptul de a rezista şi supravieţui 80 de numere, de-a 
lungul a 20 de ani, într-un context cultural imprimat de criza 
economică şi cea a valorilor, semnifică, pe lângă capacitatea de 
adaptare la tumultul acestei lumi, şi hotărârea colectivului de 
redacţie şi a conducerii asociaţiei “Izvorul” de a-şi consacra ener-
gia în slujba valorii şi a promovării spiritului săcelean.
 Ne-am propus, încă de la început, să ne punem în slujba 
cititorilor noştri, să transmitem, număr de număr, mesajul viu al 
oricărui săcelean care are ceva interesant şi valoros de spus, să 
promovăm cultura săceleană şi să încurajăm strădaniile mai tin-
erilor noştri concitadini pe tărâmul cultural sau educaţional. Fap-
tul îmbucurător că revista noastră a ajuns la numărul aniversar 
80 semnifică încrederea cititorilor săceleni în mesajul transmis 
în coloanele acesteia, nevoia publicului de această publicaţie cu 

tradiţie în viaţa comunităţii noastre.
 Ne-am propus, de asemenea, 
să continuăm, într-un fel sau altul, 
ceea ce era mai important în “Plaiu-
rile” din perioada interbelică, şi anu-
me acel spirit viu, liber, acea mândrie 
manifestată deschis de a fi urmaşii 
marilor economi de oi mocani care 
au durat, în doar un secol, valori ma-
teriale şi spirituale demne de toată 
admiraţia.
 Acestea sunt două argumente 
în sprijinul performanţei revistei noas-
tre, cu atât mai mult cu cât este vorba 
despre o revistă locală, care a ajuns să 

fie cunoscută nu numai în Săcele, ci şi pe plan naţional şi în nu-
meroase puncte din străinătate.
 Când măsurăm paşii făcuţi de la numărul 1 la cel de 
astăzi, 80, ne bucurăm sincer cât de mult şi frumos a crescut re-
vista noastră, grafic şi din punct de vedere al conţinutului, câte 
răspunsuri complete a dat ea întrebărilor săcelenilor despre istoria 
lor, despre cultura şi spiritualitatea Săcelelor.
 Cu gândul şi la alte succese pe care le dorim în viitor re-
vistei noastre de suflet, păstrând în memorie numele celor plecaţi, 
dar care şi-au pus amprenta pe evoluţia ei de-a lungul primilor săi 
20 de ani de viaţă, precum domnii profesori Andronic Moldovan 
şi Dimitrie Cazacu sau domnul inginer Octavian Taraş, ne dorim 
aceeaşi energie şi abnegaţie, aceeaşi inspiraţie şi deschidere, iar 
cititorilor şi sprijinitorilor noştri, numai gânduri bune şi deschi-
dere pentru actele de cultură săcelene.

Redacţia revistei “Plaiuri Săcelene” (H.B.)

R

Laudatio
CONTINUA VIEŢUIRE A «PLAIURILOR SĂCELENE»

ată, se împlinesc două decenii de când revista lui 
Victor Tudoran (1910-1980), „Plaiuri Săcelene”, a 
renăscut din vălul uitării urzit diabolic în noaptea 

comunistă. Se mai aniversează şi cele opt decenii scurse de la 
zămislirea acesteia din firava „Viaţa Săceleană”, ambele reviste 
fiind de atitudine şi „născocite” de acest tânăr „năbădăios” într-
ale culturii, născut în satul dobrogean Vulturul, el însuşi un veri-
tabil „vultur” al modernizării şi al reaşezării culturii mocanilor 
pe care o mică „armată” de tineri ce i s-au prins în juru-i, tineri 
ce aveau credinţa şi voinţa „să răscolească trecutul celor ce au 
cutreerat pământul românesc” (şi nu numai, adăugăm noi), să 
înţăţişeze apoi „prezentul văduvit de măreţia trecutului” dar în 
acelaşi timp să nutrească speranţa că prin „muncă tinerească” se 
va realiza mult dorita ridicare a plaiurilor strămoşeşti. 
 S-a realizat, aşadar, visul sfânt al acestor „oşteni jert-
felnici” pentru cauza culturii săcelenilor? Răspunsul afirmativ 
se lasă însă greu confirmat, deoarece sub tăvălugul vremurilor 
mai vechi sau ceva mai noi, „visurile” sunt greu de împlinit. Un 
lucru este însă cert. Nostalgia săcelenilor „răsfiraţi” prin ţară şi 
prin străinătate este una de nota 10 (zece). Un imens arc argintiu, 
amintind de nobleţea maramelor ţesute cu dragoste la Purcăreni, 
pe vremuri, leagă trecutul de prezent şi dă trăinicie spiritualităţii 
acestor minunate plaiuri săcelene binecuvântate de Dumnezeu cu 
o pleiadă de oameni luminaţi, una dintre mândriile de bază ale 

localnicilor de ieri şi de astăzi. De n-ar fi apărut revista „Plaiuri 
Săcelene” viaţa culturală de aici ar fi fost ceva mai searbădă iar 
oamenii locului mai puţin aplecaţi spre tainele şi magia cuvântu-
lui scris. Tezaurul amintirilor s-ar fi pierdut şi el în noianul atâtor 
şi atâtor griji cotidiene. Dar, n-a fost să fie aşa. Să mulţumim ace-
lora care au conştientizat că această revistă n-a rămas una „strict 
locală” ci a convieţuit – alături de alte publicaţii naţionale – de-
venind o adevărată „gură de oxigen” pentru dăinuirea limbii şi 
unităţii tuturor românilor oriunde s-ar afla ei. Laudă celor ce au 
făcut ca apele „IZVORULUI” săcelean să curgă din nou în urmă 
cu două decenii, imediat după Revoluţia din ’89. Laudă şi con-
deierilor care au publicat materiale interesante în tot acest timp în 
coloanele „Plaiurilor Săcelene”. 
 Mi-aduc aminte că prin anul 2007, un confrate ieşean scria 
despre revistă (pe care eu i-o înmânasem mândrindu-mă cu ea) în 
cunoscuta „Revista Română” care apare la Iaşi şi este o publicaţie 
destinată românilor de pretutindeni, următoarele cuvinte lauda-
tive: „Revista care apare la Săcele adăposteşte materiale bine 
scrise şi foarte interesante, dar ce păcat că are o formă urâtă ... 
”. Cineva s-a supărat atunci. Sper că i-a trecut necazul, deoarece 
în prezent revista noastră are un colorit şi un design de-a dreptul 
elegant, sincronizând aproape perfect cu valoarea conţinutului 
multora dintre materialele publicate aici. Făcându-mă totuşi 
purtător de cuvânt al unor cititori interesaţi, recidivez şi eu
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alăturându-mă într-un fel confratelui amintit mai sus reiterând o 
altă remarcă: Interesantă revistă, iubită şi căutată de cititori. Dar, 
păcat că nu se distribuie (pe bani) pe la chioşcurile de ziare atât în 
ţară cât şi în străinătate, spulberând mitul acelui „circuit închis” 
rezervat doar săcelenilor „din tată-n fiu” şi care-şi achită cotizaţia 
la zi! Poate că în viitor se va ţine mai mult şi la o audienţă generală 
şi nu numai la sentimente strict „locale”. Până atunci, să urăm 
viaţă lungă şi fără de prihană revistei «PLAIURI SĂCELENE» 
har şi succese colaboratorilor ei, în special celor tineri, deoarece 

mesajul acestei publicaţii mereu îndrăgite a fost şi va rămâne unul 
programatic, umanist şi estetic.

Vivat, crescat, floreat!
Trăiască, crescă, înflorească!

 Aceasta este urarea noastră de suflet,

 Prof. Liviu Dârjan
 Autorul volumului “Publicistica la Săcele“, 2002

• In Memoriam

FILE DE MONOGRAFIE

ORIGINEA SUD-DUNĂREANĂ A MOCANILOR SĂCELENI

 Dedic acest articol memoriei primului meu profesor 
de istorie, Atanasie „Papsi” Papacostea, ultimul aromân sosit 
în Săcele. 

pariţia unor articole despre mocanii săceleni şi originea 
lor sud-dunăreană îmi oferă prilejul să trec în revistă ac-
tualele noastre cunoştinţe istorice şi lingvistice din acest 
domeniu.1a şi b 

 Ion Coja, în urma cercetărilor făcute, a aflat că este 
urmaşul ciobanilor aromâni veniţi din sudul Dunării1a: „Când 
am venit la facultate, am aflat cu mirare, de la Doamna Matilda 
Caragiu Marioțeanu [sora lui Toma Caragiu N.S.], că port un 
nume aromânesc… Mărturisesc că nu prea mi-a picat bine. Eu 
mă știam mocan, ardelean deci, și sunt foarte mândru pentru asta. 
E adevărat că numele pe care îl port este foarte rar, iar pe câți 
Coja am cunoscut și i-am putut întreba de unde sunt, toți erau din 
același loc: zona Bran, Moeciu. Din acest loc a plecat și bunicul 
meu, cu oile, pe la 1890, în Dobrogea, și s-a stabilit în Cartalu, 
lângă Hârșova. …. Stârnit de doamna profesoară Matilda, de al 
cărei chip nobil eram cu toții îndrăgostiți, studentul Ion Coja 
a făcut unele cercetări și nu i-a luat prea mult timp să afle că 
Branul, în care Sextil Pușcariu își petrecea vacanțele, fusese la 
origine o așezare de ciobani veniți din sud, adică aromâni! Cu 
nesfârșită mirare am aflat, din aceste căutări, că și satele Rășinari 
și Săcele, sate din care veniseră în Dobrogea ceilalți bunici – alde 
Șeitan, Licoi și Florea, la origine, fuseseră întemeiate tot de cio-
bani aromâni… Iar în urmă cu câțiva ani inevitabilul s-a produs: 
am dat mâna cu un aromân din Albania care s-a prezentat: Coja! 
Față bisericească chiar, episcop! Ce ne-am putut bucura amândoi! 
… Aceste „migrări” din sud, nu dau apă la moară roeslerienilor! 
Faptul că din miile de localități românești putem identifica numai 
câteva, ca localități întemeiate de români veniți din sudul Dunării, 
dovedește că aceste migrări au avut caracter izolat și sporadic. 
Dar mai dovedește ceva foarte important: conștiința celor care 
veneau din sud că în Nordul Dunării le este ușor să-și întemeieze 
o viață nouă, inclusiv un sălaș! Conștiința că vin la neamuri! Vin 
să trăiască printre ai lor!” Să nu uităm că profesorul universitar 
Ion Coja este lingvist şi ultranaţionalist „de dreapta”. El a încercat 
să candideze la preşedinţia României din partea Partidului Pentru 
Patrie, fondat de foşti deţinuţi politici, în majoritate legionari.2 
 Istoricul austriac Robert Roesler a susţinut în secolul 
XIX că poporul român s-a format la sud de Dunăre de unde a 
imigrat în Transilvania după cucerirea ei de către unguri. Cea mai 
mare deficienţă a acestei teorii este că nu s-a descoperit absolut 
nici un document care să o confirme, deci nu are nici o legătură 
cu realitatea istorică. N-are rost să insist asupra falsităţii acestei 
teorii, au facut-o alţii. Vreau doar să atrag atenţia asupra faptu-
lui că numeroasele campanii propagandistice antiroesleriene din 
epoca lui Ceauşescu, şi chiar şi după 1989, i-au dezorientat pe 
cititorii români de azi care află cu surprindere că mocanii săceleni 

au venit din sudul Dunării. Istoria este o ştiinţă şi nu are nici o 
legătură cu propaganda. Este adevărat că istoria a fost folosită ca 
propagandă politică în toată lumea şi mai ales în Europa centrală 
şi de sud-est. Dar acele vremuri au cam trecut, iar noile generaţii 
de istorici separă definitiv istoria de propaganda politică.
 Academicianul Dimitrie Onciul, care a fost şi preşedintele 
Academiei Romane spre sfârşitul vieţii, în perioada interbelică, 
a introdus termenul de admigrare prin care inţelegea întărirea 
nucleului daco-roman din România prin migraţii de mică am-
ploare ale unei populaţii romanice sud-dunărene la nordul fluviu-
lui.3 Această teorie presupune că la daco-romanii autohtoni s-au 
adăugat grupuri mici din sudul Dunării. Admigrarea nu afectează 
continuitatea elementului roman în Dacia Traiană. „Partea rămasă 
în Dacia, după pierderea provinciei, formă elementul fundamen-
tal, din care se născu poporul dacoromân. Adaosul primit succe-
siv din dreapta Dunării contribui mai mult la întărirea numerică 
a acestuia, decât la întemeierea lui.”4 Avantajul acestei soluţii 
este că oferă răspunsuri satisfăcătoare la toate întrebările inco-
mode ale imigraţioniştilor roeslerieni.5 Mai târziu Theodor Capi-
dan foloseşte termenul de admigrare şi pentru venirea macedo-
românilor în Săcele.6 Dacă veţi căuta acest cuvânt în dicţionare 
nu-l veţi găsi în niciunul. Este dovada cea mai elocventă a 
intervenţiei propagandei politice în istorie şi lingvistică în perioa-
da comunistă. Dicţionarele trebuiau să cuprindă numai sensurile 
convenabile istoric aşa cum a remarcat profesoara universitară 
Rodica Zafiu citată de Neagu Djuvara în Răspuns criticilor mei ... 
(Bucureşti, 2011, p 114-115). Dar ce te făceai cu un cuvânt care n-
are nici un sens convenabil? Probabil că în prima etapă intervenea 
autocenzura, iar după aceea cenzura. Conceptul de admigrare a 
avut soarta cea mai crudă, presupun că nu a avut voie să apară în 
niciun dicţionar. Nimeni nu trebuia să audă de aşa ceva!
 La început aş dori să analizez ce dovezi avem despre 
prezenţa românilor autohtoni în satele săcelene. Lipsa documen-
telor din primele secole ale mileniului doi nu este de natură să îmi 
uşureze cercetarea. În schimb am la dispoziţie unele documente 
pentru Ţara Bârsei, Braşov şi Episcopia cumană.
 Se ştie că Ţara Bârsei a făcut parte din Episcopia Cumană. 
Istoricii români care s-au ocupat de această problemă sunt de 
acord cu această constatare.7 Avem şi un document în această 
privinţă. În anului 1235, în Catalogus Ninivensis, este menţionată 
o mănăstire de begine (femei laice văduve şi nemăritate) din Epis-
copia Cumană, în localitatea Corona. Deci Braşovul făcea parte 
din Episcopia cumană. Dintr-un act emis în anul 1234 de papa 
Grigore al IX-lea aflăm că popuplaţia majoritară din teritoriul 
acestei episcopii o constuiau românii. Prin urmare Ţara Bârsei 
făcea parte dintr-un ţinut românesc, extins pe ambii versanţi ai 
Carpaţilor.8 Vă prezint în continuare un fragment din documentul 
papal: “după cum am aflat, în Episcopatul cumanilor sunt anumite 
popoare care se numesc walati [valahi, români], care, deşi după 
nume se socotesc creştini, îmbrăţişând diferite rituri şi obiceiuri
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într-o singură credinţă, săvârşesc fapte ce sunt potrivnice acestui 
nume. Căci, nesocotind Biserica romană, primesc toate Tainele 
bisericeşti, nu de la venerabilul nostru frate…, episcopul cuma-
nilor, care e diecezan al acelui ţinut, ci de la nişte pseudoepis-
copi, care ţin de ritul grecilor, iar unii, atât unguri, cât şi teutoni, 
împreună cu alţi dreptcredincioşi din regatul Ungariei, trec la 
dânşii ca să locuiască acolo şi astfel, alcătuind un singur popor 
cu pomeniţii walati [valahi, români], nesocotindu-l pe acesta 
[episcopul cumanilor], primesc sus-numitele Taine spre marea 
indignare a dreptcredincioşilor şi spre marea abatere a credinţei 
creştine.“9 Denumirea satului Turcheş datează din acea perioadă. 
Toponimul provine de la triburile cumane care se numeau 
turkeşi.10 
 Iată o primă dovadă că în 1234 satele săcelene erau lo-
cuite de români autohtoni. 
 În primul volum din Istoria Transilvaniei apărută la Bu-
dapesta în anul 1986, în partea 1 din capitolul al III-lea, consacrată 
„locuitorilor străbuni ai Transilvaniei din perioada descălecării” 
se poate citi următoarele: „Populaţia ţinutului Olt care a dat cea 
dintâi denumirea apelor a fost o populaţie slavă împreună cu o 
populaţie  necunoscută, probabil de limbă turcă ... Ultimii veniţi 
pot fi consideraţi românii, pentru că nu au denumit în limba lor 
nici un râu mai important; în schimb au împrumutat denumiri de 
ape de la unguri şi de la germani.”11 Profesorul universitar Dragoş 
Moldovanu răspunde în 2011 printr-un studiu foarte bine docu-
mentat: „Dar niciuna dintre <<multele denumiri necunoscute>> 
menţionate de Makkai şi Mócsi (între care Bârsa, Braşovul şi 
Târlungul) nu se poate atribui vreunei populaţii turcice. Cer-
cetarea noastră oferă o perspectivă exact opusă: populaţia cea 
mai veche a Ţării Bârsei, cea care a păstrat două toponime ma-
jore străvechi, Oltul şi Bârsa, a fost românească. După stabilirea 
coloniştilor valoni, au urmat teutonii în 1211, apoi saşii şi slavii. 
Vechile triburi turanice nu s-au putut fixa .... <<Ultimii veniţi>> 
au fost ungurii, care n-au făcut decât să preia, să adapteze fon-
etic şi să traducă toponimia deja existentă (de exemplu, indagines 
Nicolai de la 1211, devenit Miclosuara la 1332).” Târlungul este 
de origine valonă la fel ca şi Cârţa. Horonimul, adică numele 
regiunii, Braşov a rezultat prin slavizarea hidronimului românesc 
Bârsa. „Reanalizarea conţinutului diplomei regale din 1211 a 
condus la constatarea unei triple corespondenţe de nume: al râu-
lui (numit Bârsa în 1211 şi Braşov la 1360), al localităţii (numită 
Bârsa în 1241 şi Braşov la 1288) şi al ţinutului (numit Bârsa în 
1211 şi Braşov la 1252). În această situaţie, este greu de crezut că 
sinonimia are un caracter accidental. Avem a face cu o substituţie 
progresivă a nomenclaturii vechi, în care impunerea horonimu-
lui Braşov în detrimentul Ţării Bârsei a întâmpinat o îndelungată 
rezistenţă din partea populaţiei româneşti. ... Pentru ca slavizarea 
să se producă, pe la mijlocul secolului al XIII-lea, era nevoie de 
o masă lingvistică activă, care încă nu începuse să fie dominată 
de către polpulaţia românească, iar pentru ca noua denumire să se 
impună şi să fie oficializată era necesar ca această masă să aibă 
ponderea cea mai mare în zonă.” Această concluzie contrazice 
teza „oficială” după care slavii din Ţara Bârsei fuseseră asimilaţi 
înainte de secolul al XIII-lea şi chiar de al XII-lea. Cercetarea 
toponimică coroborată cu informaţiile documentare arată că slavii 
aceştia s-au stabilit aici probabil după marea invazie tătară din 
1241. Populaţia latinofonă din zona Ţării Bârsei a numit marele 
cot al Oltului după ieşirea din defileul Racoş Bersa (aqua), adică 
„întoarsa”, preluând semnificaţia de bază a verbului versare, a 
cărui formă fusese afectată de betacism (schimbarea consoanei 
v cu b) în diverse zone ale latinei populare. Sinonimul său româ-
nesc ar fi apelativul (în)torsură. Este un apelativ care desemnează 
un context geografic. Desemnând o porţiune întinsă, Bersa era 
un toponim zonal major, având o funcţie militară prin fortificarea 
liniei Oltului de către regatul Ungariei. Tot de la cotul Oltului 

vine şi denumirea de origine valonă a râului Târlung. Cuvântul 
românesc bârsă continuă latinescul bersa, formă betacizată a lui 
versa, care a dublat pe vertia cu înţelesul de „piesă a plugului care 
întoarce brazda”. Trecerea la Brasov/Brašov a implicat o acţiune 
paronimică (modificarea formei unui cuvânt sub influenţa altui 
cuvânt asemănător cu el), prin asociaţie cu o bază antroponimică 
Brasa/Braša, în virtutea alternanţei -s-/-š-, caracteristică limbi-
lor slave. Folosirea sufixului -ov în locul lui -ev după consoa-
na moale ş- denotă „un stadiu mai nou” al slavei sudice, când 
graiurile bulgăreşti au generalizat analogic sufixul -ov, perechea 
sa menţinându-se în varianta „corectă” a documentelor cance-
lariei. Constatarea este importantă pentru cronologia procesului, 
infirmând ipoteza anteriorităţii denumirii slave în raport cu cea 
românească, şi implicit, a slavilor în raport cu românii în Ţara 
Bârsei.12 Studiul profesorului Dragoş Moldovanu este primul care 
demonstrează prezenţa toponimelor româneşti vechi din perioada 
daco-romană în Transilvania după ce s-a creat o atmosferă de 
scepticism, evidentă atât la savanţii străini, cât şi la cei români.
 Deci şi mărturiile de ordin toponimic, Bârsa şi indagines 
Nicolai (prisăcile lui Nicolae), demonstreză prezenţa românilor 
autohtoni în Ţara Bârsei şi, implicit, în satele săcelene.
 Am arătat în Istoria bisericilor ortodoxe române din 
Săcele că cele 7 sate apar în socotelile fiscale ale Braşovului şi în 
cronicile săseşti sub denumirea de „şapte sate româneşti“, atât în 
latină „Septem villae Walachales“, respectiv „Villis Walachali-
bus“, cât şi în germană „Bleschdörfer“. Dar nu numai satele erau 
româneşti, ci şi câmpul din hotarul braşovean situat spre Săcele 
a fost numit „Bleschdörfer Feld“ (câmpul românilor)13. Această 
menţiune demostrează că erau români autohtoni agricultori şi nu 
păstori. În sprijinul acestei afirmaţii am găsit şi un document. E 
vorba de scrisoarea arhiepiscopului de Strigoniu, Lodomer, din 
vara lui 1288 către nobilii unguri, saşi, secui şi români din co-
mitatele Sibiu şi Bârsa din Transilvania în care porunceşte să nu 
asculte de regele Ladislau al IV-lea atât timp cât va avea legături 
cu tătarii, cumanii, saracinii şi nogaii.14 Dupa cum se observă e 
vorba de nobili români care nu pot fi decât autohtoni şi nu niste 
păstori nomazi aşa cum susţin istoricii roeslerieni. În documen-
tul regelui Andrei al II-lea din 07.05.1211 prin care dăruieşte 
cavalerilor teutoni Ţara Bârsei se spune: „Mai hotărâm ca niciun 
voevod şă nu aibă drept de găzduire la ei [la cavalerii teutoni în 
Ţara Bârsei].”15 Iarăşi e vorba de voevozi şi nu de păstori. Aceşti 
voevozi nu puteau fi decât români autohtoni. Primele valuri de 
slavi (secolele VI-X) au fost asimilaţi, iar ultimul val de slavi a 
venit după 1241. Nu ni se spune de unde erau aceşti voevozi, dar 
nu puteau fi decât din Ţara Făgăraşului sau Săcele. Am demon-
strat trimestrul trecut în Plaiuri Săcelene, ţinând cont de cronica 
pastorului evanghelic Szeli József din Satulung, că ceangăii au 
luat termenul de plăieş, care nu exista în limba maghiară, de la 
românii autohtoni care erau paznicii hotarelor pe aceste melea-
guri în momentul sosirii ungurilor în satele săcelene. Şi în aceast 
caz numai autohtonii puteau fi plăieşi şi nu nişte ciobani veniţi 
din Balcani.
 În concluzie putem spune că până în secolul XIV româ-
nii din satele săcelene au fost români autohtoni.   
 Tradiţia locală despre originea sud-dunăreană a mo-
canilor săceleni a fost consemnată de numeroşi cercetători şi de 
preoţii ortodocşi din localitate. Părintele Victor Marin scria în Is-
toricul parohiei ortodoxe române Baciu din Săcele cu hramul Sf 
Nicolae din 01.03.1972 că „Pe la anul 1400 a avut loc o imigrare 
de oieri din Balcani - macedoneni - mocani, care s-au suprapus 
elementului românesc de aici.”, iar părintele Andrei Prunea nota 
la 02.02.1975 în Istoricul bisericii ortodoxe române cu hramul Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril din oraşul Săcele – Satulung: „După 
ce la anul 1400 au fugit din faţa invaziei turceşti, oierii din Bal-
cani s-au aşezat în Săcele, unde au fost bine primiţi de autohtoni.”
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 Printre autorii care au încercat să dovedească provenienţa 
sud-dunăreană ale unor particularităţi ale limbii din dialectul 
dacoromân (originea rotacismelor, palatizarea labialelor şi unele 
cuvinte care, după formă, ar ţine de dialectul aromân, aşa numitele 
aromânisme) pentru a demonstra trecerea unor grupuri de aro-
mâni din Peninsula Balcanică la nordul Dunării fac parte: Nicolae 
Densuşianu, Dimitrie Onciul, Moses Gaster, Lazăr Şăineanu, B.P. 
Hasdeu, Ovid Densuseanu şi Pericle Papahagi.16 La aceştia tre-
buie să-i adăugăm ca susţinători ai admigrării şi pe Radu Tempea, 
cronicarrul bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, Constan-
tin Lacea, Elena Moroianu, Tache Papahagi, George Murnu, P.P. 
Panaitescu, Ion Podea, G. Ivănescu,17 Pavel Binder, Titus Haşdeu 
şi Caius Teodorescu.13

 Istoricul Nicolae Densuşianu a fost primul care a în-
cercat să dovedească pe baza unor elemente antropologice şi 
lingvistice că românii din Săcele se trag din macedoromâni în-
tr-un studiu intitulat O colonie macedoromână în Transilvania 
publicat în Columna lui Traian nr. 6 din iunie 1877 (p 266-270). 
Sunt analizate şi obiceiurile, îmbrăcămintea şi numele de familie 
identice cu cele ale macedoromânilor. În 1885 Dimitrie Onciul 
publică în Convorbiri literare an XIX în numerele 1-5 şi 7 cu-
noscutul său studiu Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei 
românilor în Dacia Traiană de A.D. Xenopol. Dare de seamă 
critică. Plecând de la premiza că până la invazia slavo-bulgară 
elementul roman din Peninsula Balcanică era mai numeros în 
sudul Dunării, pe când azi acest element ajuns român este mai 
numeros în nordul Dunării, Dimitrie Onciul îşi explica acest fapt 
prin trecerea elementului balcanic la nord pe teritoriul ţării no-
astre. Urmele acestei admigrări şi le explica prin palatizarea la-
bialelor pe care le considera abateri „în dialectul dacoromân şi 
numai în aromân se dovedeşte ca un fenomen regulat. El ne vine 
din sud de la aromâni, iar rotacismul de la istroromâni”. Conclu-
ziile lui Nicolae Densuşianu şi Dimitrie Onciul au fost acceptate 
şi de academicianul săcelean Ovid Densuseanu în Histoire de la 
langue Roumaine (Istoria limbii române) (vol. 1, 1901, p 328), 
prima mare operă de sinteză consacrată originii și evoluției lim-
bii române. Ovid Densuseanu s-a născut la Făgăraş, dar mama 
lui se trage din renumitele familii săcelene Ţârcă şi Moroianu, 
iar viitorul academician şi-a început şcoala primară la Satulung. 
În 1901 Moses Gaster în introducerea la Crestomaţie română, 
discutând palatizarea labialelor şi originea rotacismului, admite 
provenienţa lor sud-dunăreană. Idea lui Gaster este reluată şi de 
Lazăr Şăineanu.  
 Recunoaşterea originii sud-dunărene a modificării labi-
alelor din partea unui istoric de valoarea lui Dimitrie Onciul şi 
din partea unui filolog de însemnătatea lui Ovid Densuseanu a în-
semnat recunoaşterea existenţei şi a altor elemente aromâneşti în 
graiul dacoromân şi continuarea cercetărilor, aşa cum a constatat 
Th. Capidan. Astfel s-au descoperit şi alte particularităţi gramati-
cale şi lexicale care confirmă admigrarea elementului românesc 
din Peninsula Balcanică în nordul Dunării.
 Studiul lui Theodor Capidan Aromânismele din dialectul 
dacoromân şi problemele care se leagă de ele a fost o comunicare 
la primul congres al filologilor români din 1925 şi a fost pub-
licat în acelaşi an în Junimea literară, XIV, p 275- 291 şi apoi 
retipărit în Limbă şi cultură, Bucureşti, 1943, p 312-330. După ce 
face istoricul cercetărilor trece la analizarea lucrării lui Nicolae 
Densuşianu din 1877 şi a elementelor lexicale, gramaticale şi a 
aromânismelor cunoscute până atunci. Toate asemănările grama-
ticale şi lexicale dintre cele două dialecte sunt explicate prin sim-
ple paralelisme care „s-au produs în mod independent la aromâni 
şi dacoromâni”. Concluzia distinsului lingvist sună aşa: „Nu pot 
afirma că în dialectul dacoromân nu s-ar putea găsi vreodată 
aromânisme. Susţin numai că cele relevate până acum, nu se pot 

dovedi ca atari, după cum nu se poate găsi încă nici o mărturie 
istorică sigură despre o mişcare a populaţiunilor româneşti din 
sudul Peninsulei Balcanice la nordul Dunării.” Theodor Capidan 
îşi ia totuşi o măsură de prevedere şi la sfârşitul studiului spune: 
„Este drept că în stadiul actual în care se găseşte studiul limbii 
române, cunoştinţele noastre sunt reduse. Mai târziu, s-ar putea să 
se dea de astfel de urme.” Şi astfel de urme au fost găsite ulterior 
ca şi mărturiile istorice. Să luăm cele două obiecţii pe rând.
 Prima observaţie pe care o poate face oricine este că 
despre obiceiurile femeilor şi fetelor, despre logodnă, căsătorie, 
îmbrăcăminte şi nume de familie (Goga, Gioga/Bocioga, 
Giuvelcă, etc.) identice cu cele ale macedoromânilor nu spune 
nimic, le ignoră pur şi simplu, ceea ce înseamnă că, neputându-le 
pune pe seama unor paralelisme care s-ar fi produs în mod inde-
pendent, a preferat să le treacă sub tăcere. 
 „Nicăieri nu se pomeneşte despre o mişcare a 
populaţiunilor româneşti de la sud la nord [-ul Dunării]” este argu-
mentul principal al lui Capidan şi se dovedeşte a nu mai fi valabil. 
Istoria se scrie pe bază de documente. Când nu există documente 
sigur că istoricii încearcă să umple aceste goluri cu fel de fel de 
ipoteze şi presupuneri. Dar când apar documentele, aceste ipoteze 
sunt părăsite pentru că nu primează in faţa documentelor. Teza lui 
Capidan că n-are rost „să susţinem un lucru lipsit de orice bază 
reală [e vorba de admigrarea aromânilor]” nu mai corespunde 
realităţii care a fost descoperită în documente. Constantin Lacea 
din Braşov, membru de onoare al Academiei Române, a demon-
strat în articolul Sunt în Transilvania aşezări de români din sudul 
Dunării sau nu sunt?, publicat în Dacoromania, anul IV, partea I, 
1927, pe baza unor izvoare istorice (cronici săseşti) şi ligvistice, 
inclusiv nume de familie, că românii din Şcheii Braşovului au 
venit în acest oraş la 1392, ceea ce am susţinut şi eu în cartea mea 
pe baza celor consemnate de cronicarii popa Vasilie şi Radu Tem-
pea şi pe baza documentului descoperit de Aurel A. Mureşianu în 
1927 pe care l-am prezentat în articolul De ce nu sunt menţionaţi 
mocanii săceleni în socotelile castelanilor Branului din arhiva 
Braşovului în sec. XVI publicat în Plaiuri Săcelene în trimestrul I 
din 2002. Academicianul G. Ivănescu este de acord cu ideile ex-
puse de Lacea şi le extinde şi la Săcele şi atrage atenţia că mutarea 
unor români din Bulgaria în Şcheii Braşovului la  sfârşitul secolu-
lui al XIV-lea este atestată istoric.18 Nimeni nu a demonstrat că 
aceste documente istorice ar fi false sau nu ar corespunde realităţii 
istorice. Bogdan Florin Popovici, în Istoria Săcelelor (manuscris, 
2001), consideră cronica preotului Radu Tempea drept un izvor 
nesigur fără să aducă nici o dovadă în acest sens, pur şi simplu pe 
motiv de „nepenetrare la nivel academic a afirmaţiilor gen Radu 
Tempea”. O gafă monumentală! Majoritatea cercetătorilor care 
s-au ocupat de admigrare au fost academicieni. Vă puteţi ima-
gina, dacă un istoric cu un anumit prestigiu pe plan local n-a auzit 
de academicienii N. Densuşianu, D. Onciul, Ov. Densuseanu, C. 
Lacea, G. Murnu, P.P. Panaitescu şi G. Ivănescu, la ce ne putem 
aştepta de la un cititor oarecare nefamiliarizat cu documentele 
istorice şi manipulat de emisiunile propagandistice de la posturile 
tv. De conţinutul cronicii s-a ocupat academicianul Ioan-Aurel 
Pop în Reflectarea realităţilor general-româneşti în cronicile din 
Şcheii Braşovului şi n-a spus nicăieri că ar fi un izvor nesigur, 
ba din contră, a considerat că e o sursă demnă de încredere. În 
condiţiile în care cronicarii braşoveni au introdus pentru datarea 
evenimentelor o eră specială, era de la descălecarea „bulgarilor” 
[adică a meglenoromânilor], pe lângă era de la crearea lumii şi de 
la naşterea lui Hristos, a pune la îndoială aşa ceva e ca şi cum ai 
spune că soarele răsare la apus şi apune la răsărit. Chiar şi unele 
mici detalii geografice care păreau eronate s-au dovedit a fi exacte 
asa cum a demonstrat Pavel Binder, specialist in domeniul geo-
grafiei istorice, în teza lui de doctorat (vezi studiul profesorului
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Dragoş Moldovanu). Iată că încă un cercetător e convins că 
se poate pune temei pe scrierile lui Radu Tempea. De scrierile 
saşilor braşoveni, care confirmă cele afirmate de Radu Tempea, 
Bogdan Florin Popovici nu suflă un cuvânt! La migraţiile din 
sudul Dunării spre nord, din veacurile XIV şi XV, au participat nu 
numai românii, dar şi bulgarii. Este cazul coloniei bulgare de la 
Cergău, judeţul Alba, dar şi unele colonii bulgare din Muntenia, 
unde aceştia şi-au păstrat limba foarte mult timp, unii chiar până 
azi.18 Trebuie să fii de-a dreptul Gică Contra să nu observi ceea ce 
se vede cu ochiul liber.
 Theodor Capidan are dreptate când susţine că pala-
tizarea labialelor s-a produs în mod independent în dialectele 
româneşti, dar nu are dreptate în ceea ce priveşte aromânismele 
care nu puteau să apară în acelaşi fel.19 Ovid Densuseanu i-a atras 
atenţia asupra cuvântului amiroană, cu înţelesul de împărăteasă, 
din Săcele după comunicarea pe care a susţinut-o la primul con-
gres al filologilor români, dar Capidan nu i-a dat importanţa 
cuvenită acestei observaţii nici după ce a publicat materialul în 
1925, învocându-l pe George Moroianu care nu se ştie de ce şi-a 
schimbat părerea în ultimul moment, susţinând că acesta nu este 
cunoscut săcelenilor. Ulterior în articolul Un aromânism în graiul 
din Săcele: amiroană publicat în Grai şi suflet (II, p 348-350, 
1926) Ovid Densuseanu ne mărturiseşte că în urma investigaţiilor 
făcute a aflat de la profesorul N. Colceag că „răposatul preot Vic-
tor Popea îmi povestea că bunica mea, Maria Neagoe Scutaru, 
dojenea pe fetele ei când nu se prea îndemnau la lucru: ce stai 
ca o amiroană.” Tot din acest articol aflăm că Tache Papahagi a 
făcut în 1925 o călătorie la Săcele şi a aflat de la femeile bătrâne 
că amiroană era un cuvânt bine cunoscut în zonă. În urma acestei 
vizite de documentare, Tache Papahagi publică un articol în re-
vista Dunărea (II, p 67) în care susţine că mocanii sunt emigranţi 
macedoromâni. După aceea Elena Moroianu publică un articol în 
Grai şi suflet (IV, p 312) despre obiceiurile şi folclorul săcelenilor 
şi trage aceeaşi concluzie ca şi Tache Papahagi. În final G. 
Ivănescu18 pe baza propriilor cercetări şi pe baza caracteristicilor 
lingvistice din Săcele culese de Elena Moroianiu trage concluzia 
finală că aceste aromânisme (cu excepţia cuvântului amiroană) 
sunt de fapt meglenoromânisme şi spune că Ovid Densuseanu este 
„contestat pe nedrept de Capidan”, aducând argumente solide că 
românii din Săcele sunt de fapt meglenoromâni18 şi nu macedo-
români cum credea Nicolae Densuşianu. Deci toată demonstraţia 
ligvistică a lui Capidan pică pentru că se referă la macedoromâni 
şi nu la meglenoromâni, la aşa numitele aromânisme nu are drep-
tate, iar Elena Moroianu şi G. Ivănescu au descoperit ulterior alte 
elemente lingvistice în graiul local din Săcele aduse din sudul 
Dunării de care nu se ştia în 1925. Articolul Elenei Moroianu Din 
Ţinutul Săcelelor a fost retipărit in Viaţa Săcelenă nr. 8 din 1930 
şi nr. 1-2 din 1931. În Datini şi obiceiuri ale Mocanilor Săceleni 
(lucrare terminată în 1968, dar tipărită de Asociaţia Izvorul în 
2005) Victor Tudoran reproduce fragmente din acest articol, ceea 
ce înseamnă că este de acord cu autorea în ceea ce priveşte origi-
nea sud-dunăreană a mocanilor (p 11). Deci putem spune că în 
perioada interbelică şi chiar pe la sfârşitul anilor ’60 şi începutul 
anilor ’70 elitelor locale (scriitori şi preoţi) nici prin cap nu le tre-
cea să nege originea macedoromână a mocanilor. Tradiţia locală a 
fost respectată cu sfinţenie.
 Academicianul P.P. Panaitescu, istoric şi filolog, aduce 
în Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969 (p 
119) un argument imbatabil. Faptul că mocanii săceleni practică 
o transhumanţă descendentă (în care aşezările stabile sunt sus la 
munte, unde locuiesc stăpânii turmelor, iar ciobanii coboară iarna 
la şes, unde închiriază un loc pentru adăpost) este o dovadă a ori-
ginii lor sud-dunărene. Se ştie că daco-romanii băştinaşi practică 
o transhumanţă ascendentă, având aşezările stabile la şes şi numai 

vara urcă turmele la munte.
 Autorii capitolului „Istoria medie” din monografia 
Ţării Bârsei13 apărută în 1972 sunt Pavel Binder, Titus Haşdeu 
şi  Caius Teodorescu şi sunt şi ei de acord cu admigrarea: „În a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea un număr destul de mare 
de  macedoromâni s-au stabilit în Ţara Bârsei, ca şi în Suceava, 
Câmpulung Muscel şi Sf. Gheorghe.” 
 În concluzie pentru originea sud-dunăreană a megleno-
românilor din Ţara Bârsei (Şcheii Braşovului, Săcele şi Râşnov) 
avem o atestare documentară şi lingvistică. De partea lingvistică 
în Săcele s-au ocupat doi academicieni, dintre care unul este 
săcelean după mamă şi drept dovadă şi-a inceput studiile primare 
chiar în Satulung. Amândoi au scris câte o istorie a limbii române, 
ceea ce nu este chiar la îndemâna oricui. 
 Din originea sud-dunăreană a mocanilor săceleni putem 
deduce cu certitudine că a existat o continuitate a elementu-
lui românesc în satele săcelene din secolul XIV (în jurul anului 
1392) până în ziua de azi. Documentele istorice ne spun că ei au 
sosit pe la 1392, iar aromânismele şi meglenoromânismele au fost 
găsite în Săcele în secolele XIX şi XX. Începând cu secolul XV 
nu mai există nici o menţiune documentară despre sosirea megle-
noromânilor sau a aromânilor în Săcele şi Ţara Bârsei. Dacă 
românii ortodocşi meglenoromâni şi poate şi macedoromâni ar 
fi fost alungaţi definitiv din satele săcelene aşa cum interpretează 
anumiţi istorici documentul regelui Ladislau al V-lea din data de 6 
mai 1456, atunci în mod evident că nu-i mai regăseam aici în se-
colul trecut. Deşi acest document nu ne spune cînd au fost alungaţi, 
se cunoaşte data cu exactitate, 1443, aşa cum am demonstrat cu 
altă ocazie.20 În mod sigur că mocanii s-au retras în pădure, în 
Şcheii Braşovului sau Râşnov, adică la neamuri, după care s-au 
reaşezat pe pajişti, adică la marginea satelor. În nici un caz nu 
avem motive să credem că s-ar fi mutat în localitatea Slon din 
judeţul Prahova.21 Cele două toponime Slon, de la noi (atestat în 
documentul din 1366) şi din comuna Ceraşu de pe valea Teleaje-
nului, sunt legate de drumul sării prin care ţaratul bulgar controla 
rezervele de sare din sud-estul Transilvaniei în secolele VIII-X 
când au fost construite şi fortificaţiile cu acelaşi nume din jud. 
Prahova sub conducerea şi cu ajutorul unor lucrători din sudul 
Dunării.22 Slon vine de la slavonul slonic şi înseamnă râu cu sare, 
după cum mi-a spus domnul profesor Dragoş Moldovanu. Asta 
înseamnă că toponimul a migrat de la sud la nord şi nu invers. 
Cu timpul presupun ca slon a ajuns să desemneze un loc de po-
pas. Am demonstrat în articolul pe care l-am publicat în Plaiuri 
Săcelene (trimestrul I din 2002) de ce nu sunt menţionaţi mocanii 
săceleni în socotelile castelanilor Branului din arhiva Braşovului 
în sec. XVI. Ei fiind păstori, deci oameni liberi, nu plăteau cens. 
Pe de altă parte neavând loturi de pământ arabil nu plăteau rentă 
feudală. Cu toate acestea românii apar în documente chiar şi în 
această perioadă. Astfel în 1540 colectorul de dijme raportează 
că valahii l-au ameninţat cu bătaia şi totuşi el a încasat şi de la 
ei 1 fl. şi 27 asp., reprezentând dijma mierii şi a stupilor23, iar 
în anul 1551 românii au plătit impozit pentru a îngrăşa porcii la 
ghindă.24 Colectorul de dijme nu putea să fie ameninţat cu bătaia 
decât de cei care erau revoltaţi că trebuie să plătească o taxă pe 
care nu o datorau, considerându-se liberi. Românii autohtoni, 
agricultorii, au fost asimilaţi şi ca atare ei apar în documentele 
fiscale, chiar dacă sunt destul de puţini (Cozma, Dragos, Radul, 
Walach, Olach, Block etc). De asemenea, am arătat că la sfârşitul 
secolului XVI românii ortodocşi din Turcheş aveau o biserică de 
lemn, iar prezenţa masivă a românilor ortodocşi în cele 7 sate în 
anul 1762 este comparabilă cu numărul celor din Şchei şi Bran 
sau Râşnov plus Zărneşti luate împreună, adică zone în care con-
tinuitatea românilor nu poate fi pusă la îndoială. Sunt de acord că 
„documentul din 1456 emis de regele ungar necesită o cercetare 
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istorică mai amănunţită”.1b După părerea mea în 1443 a avut 
loc o luptă pentru putere, ca să folosesc un concept contempo-
ran. Documentul ne spune că după alungarea românilor schis-
matici (ortodocşi) conducerea satelor săcelene a ajuns în mâinile 
creştinilor, adică ale catolicilor unguri. Este evident că scopul 
catolicilor a fost să ia conducerea satelor, ortodocşii români fiind 
alungaţi de la putere, la fel cum se întâmplă şi azi când partidul 
de guvernănânt îşi impune oamenii şi la nivel local. În nici un 
caz n-a fost un conflict interetnic. De fapt etnia nici nu prea conta 
atunci. Important era în primul rând dacă erai creştin (catolic) 
sau schismatic (ortodox) şi în al doilea rând dacă erai nobil sau 
iobag. Dacă erai român, catolic şi nobil puteai ajunge  la cele 
mai înalte funcţii. Exemplul cel mai elocvent este reprezentat de 
Johannes Olah (Ioan Românul) care a ajuns regentul Ungariei în 
anul 1446. Sper că v-aţi dat seama că este vorba de cel pe care azi 
îl numim Iancu de Hunedoara, tatăl celui mai apreciat rege al Un-
gariei, Matia. Etnia era luată în calcul doar dacă erai schismatic 
(ortodox) şi nu voiai să treci la catolici, la fel ca şi astăzi când tre-
buie să treci la partidul de guvernământ ca să îti păstrezi funcţia. 
A.A. Mureşianu a susţinut că prin alungarea românilor din Săcele 
se înţelege că au fost alungaţi sau înlocuiţi conducătorii româ-
ni ai satelor cu conducători maghiari şi nicidecum că au plecat 
toţi românii, deoarece satele apar şi mai departe în documentele 
săseşti sub numirea veche şi caracteristică de Bleschdörfer, adică 
Sate româneşti.20

 În final aş vrea să vă prezint o listă cu cei mai cunoscuţi 
aromâni25:
- filozofi: Lucian Blaga şi Constantin Noica; 
 - istorici: Alexandru D. Xenopol, Nicolae Iorga, Victor 
Papacostea (unchiul lui Şerban P.), Şerban Papacostea, Neagu 
Djuvara;
 - oameni de ştiinţă: Nikola Tesla (istro-român), Mina 
Minovici, Virgil Madgearu, Petre Papacostea (promotorul agri-
culturii biologice, frate cu Şerban P. şi văr cu Papsi al nostru), Ioan 
Petru Culianu, Pericle Papahagi, Tache Papahagi, Theodor Capi-
dan, George Murnu, Irina Nicolau, Matilda Caragiu Marioțeanu, 
Eugeniu Carada (economist, cel care înfiinţează cu I.C. Brăteanu 
Banca Naţională), Elie Carafoli (inginer, constructor de avioane);
 - scriitori: Dimitrie Bolintineanu, Ion Luca Carageale, 
Lucian Blaga, Octavian Goga, Şt. O. Iosif, Ion Barbu, Anton 
Pann, Dan C. Mihăilescu, Odysseas Elytis (laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură în 1979), Giorgos Seferis (laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură în 1963);                                       
 - artişti: Herbert von Karaian (numele vine de la Cara-
ion), Toma Caragiu, George Vraca, Ion Caramitru, Sebastian Pa-
paiani, Alexandru Arşinel, Camil Ressu, Dan Piţa, Stere Gulea, 
Cristian-Valeriu Hadji-Culea, Sergiu Nicolaescu;
 - ierarhi ortodocşi: Sfântul Nicodim de la Tismana, 
Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, părintele Arsenie Papacioc;
 - politicieni: John Negroponte (primul şef al Servici-
ilor Secrete reunite ale guvernului american, fost ambasador al 
SUA la ONU si in Irak) Constantin Karamanlis (prim-ministru 

şi preşedinte al Greciei), Kostas Karaman-
lis (prim-ministru), Eftimie Murgu, Take 
Ionescu, Mircea Ciumara, Puiu Haşoti, 
Costică Canacheu, George Becali;
- sportivi: Gheorghe Hagi, Cristian Gaţu, 
Simona Amânar, Simona Halep;
 - alţii: Maica Tereza (Agnes Gongea 
Boiagiu, tatăl aromân, mama albaneză, 
laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 
1979, beatificată de Biserica Catolică în 
19.10.2003), Nicholas Negroponte (cunos-
cut ca “părintele Internetului”, fondator şi 

director la Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab, 
fondator al proiectului un laptop pentru fiecare copil), Gheorghe 
Ulise Negroponte (constructorul Mausoleului din Mărăşeşti, văr 
cu ceilati doi Negroponte din SUA), familia Ghica, Emanuil Go-
jdu, Nicolae Malaxa, familia Capşa, familia Mocioni, etc.
 În concluzie pot să spun că mocanii săceleni pot fi mân-
dri de originea lor sud-dunăreană.

Ştefan Casapu
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BIOGRAFII SĂCELENE

PROFESORUL IOAN ODOR

arcă Dumnezeu a vrut ca de pe o singură stradă din 
Turcheş să iasă o serie de intelectuali de seamă ca fraţii 
Papuc (Constantin şi Vasile), dr. Alexe Sulică, dr. Voicu 

Niţescu, prof. Ioan Odor şi încă mulţi alţii.
 Profesorul Ioan Odor provine dintr-o familie de intelec-
tuali, tatăl său fiind preotul-învăţător care i-a îndrumat pe locuito-
rii din Turcheş să contribuie material pentru ridicarea Catedralei 
Mitropolitane din Sibiu (1906), el însuşi fiind citat ca donator în 
analele măreţei catedrale.
 Profesorul s-a născut în Turcheş, în anul 1872. Cursurile 
primare le-a făcut în satul natal, chiar cu tatăl său. Se înscrie,
după aceea, la Gimnaziul Greco-Ortodox din Braşov (azi Co-
legiul Naţional “Andrei Şaguna”). Fiind talentat, mai ales la 
limbile străine, urmează cursurile Universităţii din Cluj şi apoi 
studiază la Budapesta. Vine la Braşov ca profesor la acelaşi gim-
naziu, unde, după Unirea cea Mare este unul dintre susţinătorii 
înfiinţării liceului de stat “Dr. Ioan Meşotă”. La data de 2 noiem-
brie 1919, acest liceu îşi deschide porţile, ulterior alăturându-se şi 
alţi profesori: Nicolae Furnică (ştiinţe naturale), prof. St. Stinghe 
(română), prof. Gheorghe Constantin (muzică), etc. Ioan Odor a 
predat la acest liceu Limba latină şi Limba română. Lecţiile sale 
erau atât de plăcute elevilor, încât liceul “Dr. Ioan Meşotă” din 
“real” devine şi “modern”. Era foarte apropiat de elevi, mulţi din-
tre aceştia îi ziceau Nene Niţă, dar era şi foarte sever şi drept; nu 
purta ură şi duşmănie pe nimeni. Era plin de “dictoane latineşti”, 
foarte conştiincios şi dedicat până la sacrificiu profesiei de dascăl, 
nu a lipsit niciodată de la ore, deşi în ultima parte a vieţii era 
bolnav.
 S-a stins la vârsta de 65 de ani, într-o duminică de toamnă 
târzie, după ce, în anii de după al doilea război, şi-a făcut dato-
ria de “om al catedrei” la liceul “real” din localitate cu aceeaşi 
dăruire sufletească cu care şi-a făcut datoria de părinte al grelei 
sale familii.

Ştefan Munteanu-Sibiu

VASILE PAPUC
Inspector General

 Provine dintr-o familie de mocani înstăriţi din Turcheş, 
în care s-au născut 6 copii, 4 fraţi şi 2 surori.
 Urmează şcoala primară din faţa bisericii, în satul na-
tal, avându-l ca învăţător pe “domnul Nache”. Copil inteligent, 
Vasile îşi va continua studiile la Gimnaziul Greco- Ortodox din 
Braşov, avându-l ca profesor de latină pe severul Nicolae Sulică, 
la care a şi stat în gazdă. La acest liceu a fost coleg de clasă cu 

Onisifor Ghibu, cu Dobrotă, cu Ilie Cristea ş.a. Urmează cursurile 
Facultăţii de Agricultură din Viena, cu care se mândrea adesea, 
dar, în prealabil, a făcut şi cursurile Facultăţii de Teologie din 
Sibiu. Era acesta un obicei al studenţilor români pentru a scăpa 
de “armata la împăratu’” să urmeze cursurile acestei facultăţi; tot 
astfel au făcut şi fratele său mai mare, Constantin, ca şi alţii: Oc-
tavian Goga, D.D. Roşca, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu.
 După Războiul cel Mare, în România Reîntregită, este 
numit directorul agricol al regiunii Maramureş, ocupându-se şi 
de Reforma Agrară, concomitent cu sarcinile de serviciu. În acest 
timp, a contribuit la împroprietărirea ţăranilor cu pământ şi a le-
gat prietenii frumoase şi durabile, până la moarte, cu acei ţărani 
“cuminţi şi înţelepţi”, cum îi plăcea să se pronunţe adesea.
 A fost trimis, în 1932, la nişte cursuri de specializare, în 
Belgia şi Olanda, de unde a adus vestitele lalele negre, precum şi 
viţei din rasa Siementhal cu care a umplut întreg Maramureşul, o 
parte  dintre ei fiind daţi şi în Bărăgan şi două exemplare chiar la 
Săcele.
 A fost şi Inspector General peste Pescăriile Statului 
Român. Deseori vorbea cu tatăl meu despre Aurelian Pană, minis-
trul Agriculturii, pe care îl aprecia pentru calităţile organizatorice 
în perioada când ţara se afla în război. Îl aprecia şi pe Romulus 
Zaroni, care a fost ministru tot după război (1946) pentru bunul 
său simţ şi faptul că nu se da deoparte să se consulte cu specialiştii.
 Cu toate acestea, după terminarea războiului, în prag de 
pensie, este nevoit să părăsească postul de consilier din Ministerul 
Agriculturii deoarece i s-a impus domiciliu forţat. Îşi părăseşte 
satul natal, Turcheşul, pe care îl iubea mult, şi pleacă în Bărăgan, 
în localitatea Dor-Mărunt, unde locuieşte până în anul 1957. Dar, 
nici chiar aici, unde se afla cu domiciliu forţat, nu stă degeaba şi le 
dă îndrumări ţăranilor pentru a cultiva pământul în mod ştiinţific.
 Fire aprigă, dar corectă, Vasile Papuc a legat, aşa cum am 
arătat şi mai sus, prietenii trainice cu ţăranii cu care a venit în 
contact, mai ales cu maramureşenii. După terminarea celui de al 
II-lea război, a cerut ministerului să îi permită să fie în mijlocul 
lor, pentru a putea fi de folos acelor oameni care luptaseră pe front 
şi care erau dornici de pământ. Chiar casa natală, neavând urmaşi, 
a lăsat-o unor maramureşeni, oameni care şi-au făcut datoria până 
la capăt.
 La înmormântarea sa au slujit doi preoţi: părintele paroh 
D. Purcăroiu, care a ţinut o predică la înălţimea faptelor celui 
dispărut şi părintele Victor Marin, din Baciu, care, de asemenea, a 
ţinut o predică la fel de frumoasă.

Ştefan Munteanu-Sibiu

P

IN  MEMORIAM
NE-A PĂRĂSIT ÎNCĂ UN SENIOR

ncet, încet, ne părăsesc Seniorii...Domnul 
profesor Moldovan, domnul profesor Ca-
zacu, nea Gică Jinga şi acum, la sfârşit de 

mai, domnul inginer Octavian Taraş. Se duc Senio-
rii, în linişte, spre alte tărâmuri, ducând cu ei uriaşe 
experienţe de viaţă şi profesionale, dar şi volume 
întregi de amintiri despre asociaţia “Izvorul”, despre 
viaţa şi activitatea ei, despre o lume care rămâne tot 
mai mult în urmă...
 Acum câteva săptămâni, la îngemănarea 
primăverii cu vara, am asistat consternaţi şi 
neputincioşi la plecarea dintre noi a domnului inginer 

Octavian Taraş, unul dintre “stâlpii” asociaţiei “Iz-
vorul” de după anul 1990. A fost membru fondator al 
nou înfiinţatei asociaţii, a fost liantul între generaţii 
şi unul dintre cei mai activi şi eficienţi membri ai ei. 
Onest, harnic şi tenace, bun organizator şi conducător, 
s-a implicat cu tot sufletul în toate activităţile impor-
tante ale asociaţiei “Izvorul”, prezenţa şi activitatea 
sa fiind garante ale succesului evenimentelor organi-
zate în ultimii 20 de ani. Fie că a fost vorba despre 
Balul Plăcintelor, despre manifestările de anvergură 
desfăşurate sub genericul “Zilele Culturii Săcelene”, 
despre diversele activităţi culturale şi sportive,

Î
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domnul Octavian Taraş a participat cu aceeaşi seriozitate, price-
pere şi hotărâre, mobilizându-i şi pe ceilalţi pentru ca toate să iasă 
aşa cum trebuie. A sărit în ajutorul asociaţiei, atunci când situaţia 
materială a acesteia era precară şi, datorită substanţialului sprijin 
material al familiei sale, “Izvorul” a reuşit să-şi îndeplinească me-
nirea, să sprijine cultura săceleană şi pe săceleni.
 A fost unul dintre conducătorii asociaţiei “Izvorul” 
de astăzi, care s-a format la şcoala “Izvorului” de ieri şi, prin 
ataşamentul său profund la principiile acestuia, a fost o adevărată 
punte de legătură între perioada de graţie a vieţii culturale şi spor-
tive săcelene, din perioada interbelică, şi cea de astăzi. Datorită 

unor oameni ca domnul inginer Taraş, “Izvorul” a fost mereu un 
port-stindard al culturii săcelene.
 Se duc Seniorii... şi nu apucăm să le mulţumim îndeajuns 
pentru tot ce au făcut pentru comunitatea noastră. Se duc Senio-
rii... şi lasă în urma lor regrete profunde şi locuri goale, pe care 
nimeni nu le va mai putea umple, pentru că ele au aparţinut unor 
oameni care au adunat în suflet istorie şi tradiţie şi trăirea pe viu a 
unor vremuri pe care astăzi putem doar să le evocăm. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace!

Redacţia “Plaiuri Săcelene” (H.B.)

DOAMNE, PRIMEŞTE-L CA PE UN VREDNIC ÎN SÂNUL PRONIEI TALE!
(cuvânt rostit la înmormântarea d-lui ing. Octavian Taraş)

ucernici părinţi,

Clopotniţa bisericii “Sfânta Adormire” şi-a trimis dea-
supra noastră dangătul trist al clopotelor sale pentru 

rugăciunea de rămas-bun.
 Biserica şi credinţa ne călăuzesc. Biserica ne întâmpină 
la venirea noastră pe lume, credinţa ne însoţeşte până închidem 
ochii.
Biserica se roagă pentru odihna răposatului, cerând de la Bunul 
Dumnezeu fericirea veşnică, iar pentru familia şi prietenii lui  
mângâiere şi speranţă.

 Îndurerată familie,

 “Lucia, Daciana şi Ina, să nu plângeţi. Acela din mine 
care vă iubeşte, va trăi de-a pururi.Aceasta-i numai despărţirea 
vremelnică, n-o faceţi aşa de dureroasă. Viaţa aici pe pământ este 
trecătoare, ea nu ţine mult. Omul mai trăieşte şi după ce a trecut 
pragul morţii.”

 Îndurerată adunare,

 Tic-tacul pendulului ronţăie timpul în recea-i indiferenţă, 
moartea a bătut la uşa lui Tăvel Taraş. În ziua de duminică, 25 
mai, inima prietenului nostru a refuzat să mai bată “tic-tac, tic-
tac”, tămânând oprită pe “tac”. Am rămas cu toţii fără grai, ne-a 
îngheţat o parte din suflet.
 Îngerul său l-a luat de mână, conducându-l în faţa 
Judecătorului Suprem, în lumea Lui aleasă, curată şi nevăzută. În-
genunchiat, a murmurat o rugăciune de rămas bun, încredinţându-
şi sufletul Creatorului, după greaua suferinţă începută în urmă cu 
15 ani. 
 După cum apa n-o poţi opri să nu curgă la vale, aşa şi 
cu moartea: nu merită să te gândeşti prea mult la ea, pentru că 
are ea grijă de noi şi fără ajutorul nostru. Acum un an asociaţia 
noastră l-a condus pe ultimul drum pe preşedintele său de onoa-
re, domnul profesor Dimitrie Cazacu, ca acum să-l conducă pe 
vice-preşedintele ei, Octavian Taraş, lăsând în urmă adevărate şi 
scumpe prietenii.
 Clopotul timpului ne cheamă la o retrospectivă pentru 
Tăvel. A fost unul dintre acei oameni cu calităţi intelectuale care 
se nasc din armonia unei inimi generoase şi a unui spirit ales, 

calităţi care l-au promovat în funcţii de conducere, deţinute la 
locul său de muncă. A fost un om cu inimă bună şi săritoare, fapt 
dovedit de ajutorul dat asociaţiei noastre atunci când avea nevoie.
A fost un om cu o faţă blândă şi plină de cuviinţă, simpatizat de 
toată lumea, pentru că nu ascundea nicio răutate, avea o voce 
blândă, prietenoasă. Omul acesta nu era în stare să supere pe cine-
va. Nu l-am auzit niciodată vorbind pe cineva de rău, sufletul său 
avea o bunătate atotcuprinzătoare. Pentru noi, cei care i-am fost 
colegi în asociaţia “Izvorul”este un motiv de mândrie faptul că 
l-am cunoscut, iar memoria sa va fi păstrată cu veneraţia cuvenită. 
Alături de colegi a reuşit să realizeze o serie de acţiuni foarte fru-
moase şi interesante ca: întâlniri aniversare ale fruntaşilor săceleni 
din învăţământ, cultură, artă, economie, asigurarea editării trimes-
triale a revistei noastre, “Plaiuri Săcelene”, editări şi lansări de 
carte, în general, şi a lucrării “O carte pentru săcelenii mei”, de 
Dimitrie Cazacu, în special, organizarea mult aşteptatului Bal al 
plăcintelor, la care a participat fără întrerupere, colaborarea la or-
ganizarea concursului de schi “Memorialul Ion Tocitu”, organiza-
rea de simpozioane, expoziţii şi aniversări omagiale.
 Alături de soţie şi de fiicele sale a format o familie 
frumoasă, căreia i-a dedicat timpul, afecţiunea şi dragostea sa.
 Dacă se întâmplă să ai o durere în viaţă, una dintre cele 
mai mari este aceea pricinuită de dispariţia unui om care s-a apro-
piat sufleteşte de tine. De aceea şi durerea noastră, a celor cu care 
Tăvel Taraş a colaborat în asociaţia “Izvorul”, este mare, pentru 
că el a reuşit să sădească în sufletele noastre, ale amicilor săi, 
prietenia şi respectul reciproc. 
 Pentru modestia, cumpătarea şi bunătatea sa, Dumnezeu 
l-a chemat în lumea lui curată, aleasă şi nevăzută. Nu ştim unde se 
duc cei care mor, dar ştim unde rămân...În sufletele noastre, unde 
continuă să ardă un dor nestins.
 Pe altarul amintirii lui Tăvel, aşezăm florile recunoştinţei, 
udate cu roua lacrimilor celor care l-am cunoscut, rămânându-ne 
gestul strămoşesc de a aprinde o lumânare la căpătâiul lui, trăind 
realitatea clipei de contopire a trecutului cu prezentul în noi.
Doamne, primeşte-l ca pe un vrednic în sânul proniei Tale!

Ec. Dumitru Voinea

C

UN AN FĂRĂ DOMNUL PROFESOR DIMITRIE CAZACU

u ne dăm seama cum aleargă timpul pe lângă noi decât 
atunci când, forţaţi de evenimente, suntem nevoiţi să ne 
oprim o clipă în loc şi să încercăm să înţelegem ceea ce 

ni se întâmplă.
 Un astfel de moment a fost prilejuit de comemorarea 
unui an de la plecarea dintre noi a domnului profesor universi-
tar dr. Dimitrie Cazacu, personalitate marcantă a vieţii culturale 

săcelene şi braşovene din ultima jumătate de veac.
 A trebuit să vină un astfel de moment pentru a înţelege 
mai bine cât de mult ne-a lipsit Domnul Profesor, cât de mare este 
golul pe care plecarea dânsului l-a lăsat în rândurile noastre.
 Pentru redacţia revistei noastre, lipsa Domnului Profe-
sor a fost cu atât mai mare cu cât, în ultima parte a vieţii, dânsul 
devenise o prezenţă permanentă şi activă în structura acesteia, un

N
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prieten şi un sfetnic preţios al nostru, un colaborator de o valoare 
incontestabilă prin materialele publicate.
 Pentru cititorii noştri, de asemenea, s-a făcut simţită 
şi a fost regretată lipsa Domnului Profesor, deoarece articolele 
sale originale şi spumoase, încărcate de amintiri preţioase şi 
de învăţături de valoare, erau aşteptate cu nerăbdare şi citite cu 
plăcere, erau comentate şi apoi din nou citite, pentru că în ele 
fiecare săcelean găsea o amintire dragă, o cunoştinţă, o frântură 
de viaţă despre care aflase în familie.
 Slujba de comemorare, săvârşită la biserica “Sfinţii Ar-
hangheli”, acolo unde se află mormântul domnului profesor Ca-

zacu, a prilejuit pentru cei care l-au iubit 
şi apreciat o nouă apropiere de spiritul 
său deschis, plin de viaţă şi de dăruire 
pentru Săcelele său drag.
 A trecut un an, vor mai trece şi 
alţii, dar amintirea Domnului Profesor va 
rămâne mereu vie în sufletele noastre, ale 
celor care l-am cunoscut....

Redacţia “Plaiuri Săcelene”

f Maxim Mărturisitorul (580 - 662) este cunoscut biseri-
cii, în special, datorită figurii sale teologice și filocalice. 
Fără îndoială, unul din cei mai importanți sfinți teologi 

ai bisericii răsăritene, contribuțiile sf Maxim sunt însă mult mai 
diverse. Personalitatea sa mărturisitoare și contextul istoric în 
care a trăit l-au făcut pe sf. Maxim să aibă un cuvânt de spus și în 
limpezirea relației dintre stat și biserică. 
 Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit în secolul al VII-lea, 
între anii 580 și 662. În timpul împăratului Heraklios (610 - 641), 
imperiul și-a căpătat o oarecare stabilitate, datorită reformelor 
acestuia și mai ales victoriei împotriva perșilor. Importanța aces-
tei victorii a avut două repercursiuni. Una, politico-economică, 
prin recucerirea Egiptului, în special, a Palestinei și a Siriei, și 
una religioasă - spirituală, prin recâștigarea Sfintei Cruci a Mân-
tuitorului, luată de perși în 614. Pacea în Constantinopol avea să 
dureze însă doar până la sfârșitul lui Heraklios, în 641. La mo-
artea acestuia, imperiul era deja slăbit, în urma începerii ofen-
sivei arabe, după reunificarea triburilor făcută de Mahomed. 
Ierusalimul, Siria și Egiptul au fost din nou și definitiv pierdute. 
Moartea lui Heraklios a declanșat o nouă luptă pentru tronul de 
împărat. La doar două luni de la moartea lui Heraklios, moare și 
urmașul acestuia, Constantin al III-lea. Martina, soția lui Herak-
lios, îl încoronează pe fiul ei, Heraclonas împărat, ea devenind 
împărteasă, dar după doar câteva luni, în septembrie 641, cei doi 
sunt îndepărtați (și mutilați), iar Constans, fiul lui Constantin al 
III-lea, devine împărat pentru următorii 27 de ani. 
 Când vorbim însă de contextul istoric nu putem face 
abstracție de politica internă a imperiului, în care biserica creștină 
ocupa un loc central. De la împăratul Teodosie (379 - 395) 
creștinismul era principala credință a imperiului, imperiul de-
venise  creștin, iar la Constantinopol ierarhia bisericii participa, 
direct sau indirect, la conducerea imperiului. Astfel, doctrina bi-
sericii va influența de multe ori viața imperiului, iar viața politică 
a imperiului va avea repercursiuni asupra vieții bisericii. Trebuie 
neapărat amintit aici faptul că lumea romană, bizantină de secol 
IV - VII era una profund teistă, indiferența religioasă sau ateismul 
(majoritare în lumea seculară de astăzi) neexistând. Prin urmare 
discuțiile despre Divinitate erau ceva comun și firesc, termenii de 
ființă și ipostas, de exemplu, astăzi accesibili doar teologilor, fiind 
cunoscuți de foarte multe categorii de oameni.
 Revenind la problematică, pentru împărat, pacea și uni-
tatea imperiului erau mai importante decât neliniștile doctrinare 
ale creștinilor. Perșii începeau din nou să amenințe granițele, 
iar împăratul Heraklios, la sfatul patriahului Serghie, dorind 
să-i câștige de partea sa pe monofiziții de la granița răsăriteană 
(comună cu Persia), publică în anul 638, un Ekthesis, prin care 
recomandă acceptarea a două firi în Iisus Hristos, dar numai a 
unei singure voințe și lucrări. Ia astfel nașterea erezia monotelistă, 
care va tulbura lumea creștină a imperiului bizantin întreg secolul 

VII. Nu insistăm aici asupra aspectului teologic, nefiind scopul 
articolului, ci doar îl punctăm pentru a contextualiza cât mai 
bine momentul. Câțiva ani mai târziu, datorită disputelor care 
deja începuseră, împăratul Constans II publică un ”Typos” prin 
care interzicea orice discuție în privința numărului voințelor și 
lucrărilor în Hristos. 
 Aceasta a fost, de altfel, esența conflictului biserică – 
stat în timpul sf. Maxim. Din rațiuni strict politice, statul, prin 
împărat, s-a implicat activ într-o controversă doctrinară a biseri-
cii, fapt care a dus la două moduri de manifestare ale bisericii. 
Unul – obedient, de susținere a statului, a împăratului, reprezen-
tat, în special, de patriarhii de Constantinopol și de Alexandria, 
principalii actori, dar la un moment chiar dat de toți cei 5 pa-
triarhi ai bisericii, care au susținut poziția împăratului. Al doilea 
– mărturisitor, al Sf. Maxim care reacționează extrem de ferm 
la ”Typos-ul” împăratului și îi interzice acestuia dreptul de a se 
amesteca în treburile bisericii. Mai mult, sf. Maxim intră în con-
flict cu întreaga conducere a bisericii susținând poziția ortodoxă 
a celor două firi ale lui Iisus Hristos. În demersul său, Sf Maxim 
nu a fost singur cu toate că aparent așa pare. În primul rând el 
avea o susținere extrem de mare în rândul creștinilor, numele lui 
fiind unul foarte respectat. ”Întreg apusul și toți cei deturnați din 
răsărit privesc la tine”, îi spune la un moment dat un patrician 
sfântului Maxim. Apoi, trebuie remarcată susținerea, la începutul 
conflictului, de care s-a bucurat sf Maxim din partea papei Martin, 
susținere care avea să-l ducă la moarte pe Papa roman. Din acest 
motiv am putea spune că în secolul VII ortodoxia, înțeleasă ca 
dreaptă credință, era la Roma, și nu în Răsărit. Nu trebuie trecuți 
cu vederea nici cei doi tovarăși de martitiriu ai sfântului Maxim, 
și anume, Anastasie monahul și Anastasie apocrisiarhul, care l-au 
suținut mereu pe sf Maxim în demersul său martiric și care aveau 
să sfârșească și ei tot ca mucenici.
 Polemica s-a întins pe foarte mulți ani și, în special, din 
procesele prin care sf Maxim a trecut reiese modul în care acesta 
vede relația dintre stat și biserică. În primul rând în gândirea sf 
Maxim trebuie remarcată importanța primatului bisericii asupra 
orânduirii statale. Unirea omului cu Dumnezeu, conlucrarea omu-
lui cu Duhul Sfânt sunt prioritățile vieții omului. Totuși acestea 
au loc într-un anumit cadru politico-social. Omul este chemat 
ca prin viața sa să lucreze inclusiv la pacea lumii. Există totuși 
niște limite ale acestei lucrări, și anume limitele Adevărului. În 
relația sa cu statul, creștinul, biserica trebuie să urmeze și să 
mărturisească cu orice preț adevărul de credință. Împăratul este 
lăsat de Dumnezeu pentru a avea în grijă pe supușii săi, pentru a 
menține pacea pe orizontala vieții, dar Adevărul bisericii este mai 
presus de împărat, iar creștinii pe acesta trebuie să-l urmeze și 
mărturisească. Din acest motiv, Biserica nu poate fi într-un raport 
de subordonare cu statul. Împăratul nu este un cap al bisericii, ci 
doar primul dintre laici, chiar și în relația cu Imperiul, biserica 

RELAȚIA: STAT – BISERICĂ.
SCURTĂ PRIVIRE PORNIND DE LA VIAȚA SF MAXIM MĂRTURISITORUL
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păstrându-și independența atunci când în discuție apar cele care 
nu sunt vremelnice.
 Astăzi, biserica (B.O.Română) vorbește de o 
independență teoretică în relația cu statul. Absența unei proble-
matici doctrinare, și implicit absența necesității unei mărturisiri, 
o îndreptățește să susțină acest punct de vedere. În practică, după 
secularizarea lui Cuza, statul este independent de biserică, dar bi-
serica a devenit dependentă de veniturile statului. 
 Relația actuală este una tacit și reciproc avantajoasă pe 
orizontala existenței. Statul profită social - electoral, în mod spe-
cial, de influența bisericii asupra credincioșilor. Biserica profită 
de avantajele materiale, pe care statul le aduce pentru construcția 
de biserici, și educativ-misionare, prin ora de religie.
 Pe verticala existenței, apar însă câteva semne de între-
bare. Veniturile constante care vin de la stat pot induce o stare 
de automulțumire în rândul clerului, care poate genera o lipsă 
de acrivie în lucrarea preoțească. De asemenea, atenția excesiv 
întreptată spre construcțiile de biserici și dependințe, generează o 
trecere în umbră a vieții duhovnicești și a vieții parohiale, cu toate 
implicațiile care pot decurge de aici (extrem de multe și de grave).
Relația de dependeță financiară față de oamenii politici 
generează și o scădere a sentimentului profetic și o atenuare a 
simțului dreptății atât al preoților, cât, mai ales, al creștinilor. Nu 

întâmplător în România corupția a devenit extrem de tolerată în 
ultimii 25 de ani. Predicile sf Ioan Hrisostom împotriva exceselor 
oamenilor politici au rămas doar în manualele de teologie. Ca 
un simplu exemplu, ar putea fi amintit faptul că printre princi-
palii sponsori ai bisericii sunt cei cunoscuți astăzi sub numele de 
”baroni locali”. Faptul devine și mai hilar, când principalul partid 
care în țara noastră a susținut construcția de biserici (PSD), în 
Parlamentul European, prin parlamentarii săi, a votat rapoartele 
”Estrella” și ”Lunacek”, rapoarte care susțin minoritățile sexuale, 
prin diferitele metode (introducerea educației sexuale în școala în 
care raportul sexual între persoane de același gen este prezentat 
drept un lucru normal și firesc, este doar un exemplu). 
 Această prea mare apropiere cu cele ale lumii pare a fi 
contaminat și relațiile dintre oamenii bisericii. Astfel ierarhia pare 
a-și fi pierdut caracterul de slujire chenotică, slujitoare după mo-
delul impus de Hristos la Cina cea de Taină, și și-a împroprietărit 
modelul cazon, milităresc, bazat pe ierarhie orizontală. Acest 
fapt se repercutează în viața întregii bisericii, care, neavând des-
tule modele vii, uită faptul că baza vieții creștine stă în slujirea 
celorlalți. 

Mădălin Iacob
Corespondent Radio România Actualități-jud. Brașov

n data de 13 mai a.c., sala de festivităţi a Centrului de 
primire minori din Săcele a găzduit un eveniment literar 
mult aşteptat: lansarea ultimei cărţi a domnului profesor 

Nicolae Munteanu - “Disoluţia personalităţii în dramaturgia lui 
Camil Petrescu”.
 Domnul profesor Nicolae Munteanu, cunoscut şi apre-
ciat cadru didactic la liceul “George Moroianu” din Săcele, a avut 
amabilitatea să invite şi redacţia noastră la acest important mo-
ment cultural, astfel încât am putut participa, alături de reputate 
personalităţi braşovene în domeniul limbii şi literaturii române, de 
cadre didactice din Săcele, de mulţi 
elevi dornici să facă cunoştinţă cu 
o interpretare originală a teatrului 
lui Camil Petrtescu şi de numeroşi 
săceleni iubitori de cultură, la un 
adevărat eveniment, de înaltă ţinută 
şi ales conţinut cultural.
 Şi pentru a justifica această 
apreciere care caracterizează întoc-
mai ce s-a întâmplat în acea zi de 
mai, trebuie să vă spun că printre 
participanţi s-au numărat domnul 
prof. univ. Dr. Ovidiu Moceanu de la 
Facultatea de Litere a Universităţii 
“Transilvania” şi domnul prof. dr. 
Mircea Moţ, inspector la Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Braşov, iar 
onoarea de a deschide manifestarea i-a revenit unei trupe de teatru 
care a adunat numeroase locuri fruntaşe la festivalurile naţionale 
şi internaţionale la care a participat. Este vorba despre trupa “Mi-
rage” a liceului “George Moroianu”, care a prezentat o dinamică 
şi savuroasă commedia dell’ arte, în care comicul de limbaj şi de 
situaţie a fost admirabil susţinut de interpretarea măiastră a tiner-
ilor săceleni. 
 Moderatorul manifestării a fost dl. prof. dr. Mircea Moţ 
care, pe parcursul câtorva minute, i-a încântat pe cei prezenţi 
prin frumuseţea discursului liber, prin asocierile interesante de 

idei şi prin acurateţea observaţiilor făcute asupra cărţii lansate. 
După ce a făcut o trecere în revistă a contribuţiei domnului prof. 
Nicolae Munteanu la activitatea literară braşoveană (de la ro-
manul “Atacul feromonilor”, o construcţie rafinată şi originală, 
trecând prin cele câteva lucrări didactice, până la ultima apariţie 
editorială), vorbitorul a subliniat faptul că lucrarea analizată 
evidenţiază o altă imagine a lui Camil Petrescu, pornind de la 
ideea disoluţiei şi ajungând la concluzia că toate personajele 
dramaturgului se consumă într-un univers imaginar. Nu este un 
teatru de idei (concept vehiculat până acum) ci este, în primul 

rând, un teatru care mizează pe 
descoperirea semnificaţiei fiecărui 
gest. După părerea oratorului, este 
perspectiva cea mai potrivită din 
care se poate aborda teatrul lui Ca-
mil Petrescu, o perspectivă care îl 
repune în drepturi pe cititor şi care 
oferă o perspectivă interesantă de 
lectură, ce propune spre recitire 
teatrul marelui scriitor.
 Domnul prof. univ. dr. Ovidiu 
Moceanu şi-a început intervenţia 
cu aprecierea că această carte 
aduce în discuţie un subiect inte-
resant: teatrul lui Camil Petrescu, 
care poate fi considerat conştiinţa 
modernă a literaturii noastre din 

toate punctele de vedere. Autorul a surprins un punct nevralgic al 
teatrului lui Camil Petrescu: toate personajele sale trec printr-un 
proces de destructurare interioară, care le conduce la o situaţie 
fără soluţie, singura ieşire întrezărită fiind sinuciderea. Este o 
pierdere a personalităţii în căutarea absolutului, proces în care 
personajele îşi pierd conştiinţa, devin mai vulnerabile şi intră în 
conflict cu contextul în care trăiesc. Oratorul apreciază că această 
carte este de aleasă ţinută intelectuală şi-l felicită pe autor, urân-
du-i să persevereze pe drumul ales şi să ne bucure cu alte şi alte 
cărţi interesante.

Î
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 Printre ceilalţi vorbitori s-au numărat domnul prof. Liviu 
Dârjan şi domnul prof. Gheorghe Munteanu, ambii manifestându-
şi bucuria că un coleg, cadru didactic săcelean, ne-a dăruit o carte 
valoroasă şi importantă pentru abordarea critică a teatrului lui Ca-
mil Petrescu.
 În încheierea manifestării, autorul a mulţumit pentru 
prezentările deosebit de frumoase care s-au făcut cărţii sale şi a 
mărturisit că s-a simţit ataşat, încă de la început, de Camil Pe-
trescu, a cărui operă a fost şi subiectul lucrării sale de licenţă şi a 

celei de gradul I.
 Îl felicităm şi noi pe domnul prof. Nicolae Munteanu 
pentru valoroasa carte publicată şi pentru frumuseţea momentului 
cultural creat cu ocazia lansării ei şi îi urăm spor şi inspiraţie în 
continuare, pentru a ne oferi noi cărţi, la fel de interesante şi de 
originale.

Horia Bârsan
Redacţia “Plaiuri Săcelene”

PIERDEREA PERSONALITĂŢII ÎN TEATRUL LUI CAMIL PETRESCU

ntr-un volum sistematic şi rezumativ, didactic în 
aparenţă – inteligent, ironic, dar totuşi didactic în 
aparenţă – dedicat elevilor de liceu (e drept, celor 

ce doresc nu doar să bifeze examenul de bacalaureat, ci şi să-
şi dezvolte cu adevărat intelectul), face brusc erupţie una dintre 
cele mai originale idei exprimate în ultimul timp despre Camil 
Petrescu. Obişnuiţi să auzim numai despre personaje însetate de 
Absolut, expresii prin excelenţă ale credinţei în subiect ca atom 
care nu poate fi supus fisiunii – nu observăm, se pare, că tema 
fundamentală a lui Camil Petrescu ar putea fi, tocmai dimpotrivă, 
atît de contemporana angoasă în faţa pierderii personalităţii.
  Tresărind la această îndrăzneaţă idee, îl vom desco-
peri brusc, în spatele criticului sfătos, paternal, pe inteligentul 
şi provocatorul prozator Nicolae Munteanu. Dedicat unei foarte 
serioase cariere de profesor, dl Munteanu este, în acelaşi timp, 
autorul unui roman pe cît de neobişnuit, pe atît de captivant: thril-
lerul parodic Atacul feromonilor (Aula, 2007). O ţesătură dibace 
de cabale fanteziste, de intrigi senzaţionale şi sentimentale care 
se leagă şi se dezleagă sub ochii noştri, totul într-un turbion al 
jocurilor de cuvinte care aminteşte de nemuritorul San Antonio.
  De data aceasta, Nicolae Munteanu îşi aplică erudiţia şi 
inteligenţa speculativă în cu totul altă direcţie. Membru de primă 

oră al Grupului de la Braşov, discipol şi prieten al lui Alexandru 
Muşina, el se dovedeşte contaminat de una dintre temele obsesive 
ale acestui mare poet şi teoretician. Aşa cum pentru Muşina an-
goasa pierderii eului şi eforturile de a-l reconstrui reprezintă im-
pulsurile majore din spatele revoluţiilor poetice ale modernităţii, 
pentru Nicolae Munteanu disoluţia personalităţii, în primul rînd a 
„personalităţii puternice“, capabile să ofere spectacolul exploziei 
identităţii în toată splendoarea ei, reprezintă preocuparea capitală a 
dramaturgiei şi poate a întregii opere literare a lui Camil Petrescu.
  În momentele sale de intuiţie şi imaginaţie, studiul lui 
Nicolae Munteanu oferă puncte proaspete de plecare pentru 
oricine e interesat în mod serios nu doar de înţelegerea mare-
lui romancier interbelic, ci şi de interpretarea modernităţii ca 
fenomen. Rămînînd, în acelaşi timp, un aliment intelectual cît se 
poate de nutritiv pentru elevii şi studenţii cu adevărat diligenţi.

Nicolae MUNTEANU
Disoluţia personalităţii în dramaturgia lui Camil Petrescu
Editura Tracus Arte, 2014, 146 p.

Prof. univ. Dr. Caius Dobrescu
Facultatea de Litere, Univ. Bucureşti
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“SĂCELE-MARI PERSONALITĂŢI” - 
CEA MAI RECENTĂ CARTE CU SEMNĂTURA  PROF. VICTOR CARPIN

ăcelenii iubitori ai trecutului şi tradiţiilor localităţii lor 
au avut ocazia, la sfârşitul lunii mai, să se bucure de 
apariţia unei noi cărţi închinată acestor minunate me-

leaguri.
 Este vorba despre ultima apariţie editorială sub 
semnătura domnului profesor Victor Carpin, un împătimit şi 
statornic cercetător şi descoperitor de noi nestemate din trecu-
tul Săcelelor sale dragi, pe care, cu dragoste şi mărinimie, le 
împărtăşeşte dragilor săi prieteni săceleni, şi, mai ales, tinerilor, 
în care are o încredere statornică.
 Cartea “Săcele - mari personalităţi” este ultimul “copil 
de suflet” al domnului profesor Carpin, după “Săcelele de până 
mai ieri” şi “Săcele - vatră milenară”, lucrări apărute pe parcursul 
a numai câtorva ani.
 La frumosul eveniment cultural, găzduit de sala de spec-
tacole a Grupului Şcolar “Victor Jinga”, a participat un auditoriu 
select şi interesat de istoria Săcelelor, în rândul căruia am putut 
vedea reprezentanţi ai administraţiei locale (domnul primar şi 
viceprimar), Consiliului Judeţean, Consiliului Local, ai şcolilor, 
Bisericii şi altor instituţii săcelene.
 Deschiderea manifestării a fost făcută de domnul Lu-
cian Zangor, preşedintele comisiei de cultură a Consiliului Local, 
care i-a salutat pe cei prezenţi şi a adus cuvinte de laudă autorului 
cărţii: “un săcelean care arde pentru localitatea sa natală, pe care 
o iubeşte din tot sufletul”.

 A luat apoi cuvân-
tul domnul primar Radu 
Florea Nistor care şi-a 
manifestat bucuria de a 
participa la acest eveni-
ment cultural săcelean ce 
se înscrie armonios în suita 
de manifestări din acea 
săptămână care a cuprins 
marea sărbătoare a Înălţării 
Domnului şi a pomeni-
rii eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă, urmată de expoziţia de 
fotografii, găzduită de muzeul etnografic, având ca temă familia 
mocănească săceleană.
 A urmat la cuvânt domnul Dumitru Voinea, care a salu-
tat, la rândul său, frumoasa şi dificila întreprindere a domnului 
profesor Victor Carpin şi a expus în câteva cuvinte importanţa 
economică a mocanilor săceleni în Dobrogea şi Bărăgan, oprin-
du-se asupra contribuţiei pe care câteva personalităţi (fraţii Golea, 
Aurel Pană, Gheorghe Median şi alţii) au avut-o la dezvoltarea 
agriculturii în aceste regiuni.
 Primit cu aplauze, domnul prof. Carpin a început prin 
a face mărturisirea că această nouă carte este izvorâtă şi din 
convingerea sa intimă că despre această frumoasă şi bogată zonă 
a Săcelelor s-a scris puţin şi că ea merită mult mai mult din acest
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punct de vedere.Cărturarii săceleni sunt rodul înaltei şcoli de 
cultură care s-a format pe aceste meleaguri, începând cu 1848, 
continuând cu perioada interbelică şi cu perioada contemporană, 
când tinerii au mai multe posibilităţi să urmze şcoli înalte şi să se 
afirme cu putere în toate domeniile.
 Autorul a mărturisit că lucrarea sa este structurată pe 
mai multe capitole, unul dintre acestea fiind închinat academicie-
nilor originari de aici, un altul oamenilor de ştiinţă şi cultură, al-
tul celorlalte personalităţi care s-au afirmat în viaţa economică 
şi culturală naţională, nefiind uitatată familia mocănească, cea 
care, prin unitatea şi curăţenia ei morală, prin forţa şi deschiderea 
către instrucţia prin învăţătură, a făcut posibilă apariţia acestor 
personalităţi cu care noi ne mândrim astăzi.
 Un moment aparte l-a constituit intervenţia surorii 
domnului Ştefan Munteanu - Sibiu, prin contribuţia căruia a fost 
posibilă apariţia acestei cărţi. Amintirile spuse cu haz şi bucurie, 
plăcerea de a conversa cu sala, au fost atuurile vorbitoarei, care 

i-a încântat şi bucurat pe cei prezenţi.
 Evenimentul lansării de carte a fost admirabil completat 
de două expoziţii - una de icoane pe sticlă, realizată de memb-
rii cercului condus de părintele Laurenţiu Milotoiu, din Cernatu, 
cealaltă de păpuşi realizate de asociaţia Porta Vicum - şi de recita-
lul de muzică susţinut de Marius Vrânceanu şi colegii săi.
 Demn de remarcat este faptul că tot mai mulţi săceleni au 
început să vină, la evenimentele dragi sufletului lor, îmbrăcaţi în 
tradiţionalele costume populare. De data aceasta, doamnele Cor-
nelia Daneş, Mimi Zbarcea, Mihaela Crăcană şi domnul arhitect 
Dan Median au adus o pată de culoare şi de tradiţie prin frumoa-
sele costume purtate.
 A fost o manifestare culturală frumoasă şi instructivă, de 
care săcelenii ar avea mai des nevoie, pentru că asemenea eve-
nimente îmbogăţesc sufletul, îl deschid şi-l fac mai receptiv la 
adevăratele valori.

Horia Bârsan

atriot, nutrind o încredere nestrămutată în 
capacităţile creatoare ale poporului român, 
apropiat de aspiraţiile celor neavuţi, Spiru 

Haret şi-a consacrat existenţa cauzei ridicării popo-
rului român pe o treaptă superioară de cultură şi 
civilizaţie. Militând pentru apropierea laturii instruc-
tive a învăţământului de necesităţile societăţii, el a 
înţeles, deopotrivă, şi importanţa rolului educativ al 
şcolii, menită să insufle o etică superioară, ataşamentul 
pentru patrie şi preţuirea muncii.
 Ascendenţii lui Spiru Haret pot fi urmăriţi 
documentar la începutul secolului al XIX-lea prin 
părţile Basarabiei de Nord şi ale Iaşului, ocupându-se de negus-
torie. El este primul copil al soţilor Haret, născut în 25 februarie 
1851 în Iaşi, în mahalaua Sărăriei, în vale de Ţicău. Copilăria este 
întunecată de sărăcie, de boala tatălui. În 1858 familia se mută la 
Dorohoi, unde tatăl este numit provizoriu judecător.
 Aici va păşi Spiru pragul şcolii primare cu o întârziere 
care nu l-a împiedicat însă să termine clasa I cu calificativul “emi-
nent”, datorită şi celor învăţate de la mama sa. Din cauza lipsuri-
lor materiale este încredinţat surorii tatălui, Eufrosina, şi soţului 
ei, Dimitrie Botez, mutându-se cu famila la Iaşi. În casa rudelor 
va fi primit cu toată căldura sufletească, mai ales că aceştia nu 
aveau copii. Se pare însă că durerea despărţirii de părinţi a fost 
imensă, ca şi efortul de a o stăpâni. Această reacţie de apărare 
împotriva propriei sensibilităţi i-a influenţat în mod durabil per-
sonalitatea. Ea explică de ce Haret s-a înfăţişat mai târziu mul-
tor contemporani drept o fire rece, greu de pătruns, în ciuda unei 
sensibilităţi lăuntrice de necontestat.
În toamna lui 1862, Spiru Haret a fost admis prin concurs bursi-
er la Colegiul “Sf. Sava” din Bucureşti. Inteligent, sârguincios, 
metodic, ajunge repede premiantul clasei, apoi premiant de ono-
are al liceului.
 Părinţii lui Spiru Haret nu au avut parte să se bucure 
mult timp de succesele şcolare ale fiului lor, deoarece s-au stins, 
unul după celălalt, mama în februarie 1865, iar tatăl, care se stabi-
lise la mănăstirea Râşca, după un an. Preluând răspunderile unui 
adevărat părinte, Spiru pleacă în vara anului 1865 la Bogdăneşti, 
la mormântul mamei sale, pe care o iubea în mod deosebit, îşi ia 
fratele şi sora şi îi aduce în Bucureşti. Pentru că pensia copiilor 
după tată era redusă, ca să poată să înveţe carte şi să cunoască cât 
mai puţine greutăţi, Spiru cedează o parte din modesta lui bursă şi 

începe, totodată, să dea meditaţii.
 Lupta cu greutăţile materiale, la o vârstă când 
eforturile trebuiau să se concentreze asupra învăţăturii, 
nu a dăunat pregătirii lui Haret. Şi-a încheiat studiile li-
ceale în iunie 1869, ca premiant. Directorul colegiului 
îl sfătui să urmeze literele, prevăzându-i o strălucită 
carieră, dar hotărârea lui Haret de a se consacra mate-
maticii era luată demult. În septembrie 1869 Spiru 
Haret păşeşte pragul Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, 
la secţia de ştiinţe fizico-matematice, dar, deşi bursier, 
nu a putut frcventa facultatea decât în anul I. Sub presi-
unea greutăţilor financiare, legate de ajutarea familiei, 

el s-a văzut silit în anul II să ocupe prin concurs, în decembrie 
1870, o catedră de matematică la Seminarul Central şi secretar la 
o cooperativă de credit. Aceste activităţi colaterale au prelungit 
durata studiilor peste cei trei ani ceruţi de licenţă; ele au avut, 
însă, şi un imens avantaj, contribuind la extinderea informaţiei 
şi experienţei sale sociale, precum şi la formarea conştiinţei sale 
cetăţeneşti.
 În toamna lui 1894, Titu Maiorescu, devenit ministrul 
învăţământului, îi aprobă, la trei luni după ce trecuse cu succes 
licenţa în fizico-matematici, o bursă pentru studii în străinătate. 
Tânărul Spiru Haret a sosit la Paris în octombrie 1894, unde 
obţine licenţa în matematici în mai puţin de un an, apoi, atras de 
domeniul tot mai larg de aplicaţie a matematicii în fizică, trece 
şi licenţa în fizică, la 2 august 1876. Pentru doctorat Spiru Haret 
s-a îndreptat spre problemele mecanicii cereşti, disciplină strâns 
legată de astronomie. În 12 iunie 1877 îşi depune teza de doc-
torat, fiind admisă şi, astfel, Spiru Haret este nu numai cel dintâi 
român, dar şi cel dintâi străin doctor în matematici la Paris. Ase-
menea cupei de aur dobândite de Vasile Alecsandri la concursul 
inter-latin de poezie de la Montpellier, doctoratul lui Haret con-
tribuia la creşterea prestigiului României peste hotare, însufleţind 
totodată convingerea că poporul român, ieşit după secole din um-
bra istoriei, după Războiul de Independenţă, se poate măsura în 
inteligenţă şi talent cu alte popoare.
 Se întoarce în primele zile ale lui martie 1878 în Bucureşti, 
fiind numit, după o lună, profesor suplinitor de mecanică la Uni-
versitate. Este cel mai tânăr cadru didactic superior, iar din 1879, 
devine şi cel mai tânăr membru al Academiei Române, fiind ales 
ca membru-corespondent al înaltului forum cultural. În ianuarie
1883, se va căsători, la Bucureşti, cu Ana Popescu, care va dovedi

OAMENI CARE AU FOST
SPIRU  HARET

(1851 - 1912)
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soţului că are ca principală avuţie trăsăturile sufleteşti. Înţelegerea 
deplină caracterizează existenţa celor doi soţi, întristată doar de 
moartea, în 1885, a singurului lor fiu, Ioan, în vârstă de un an.
 Va fi numit, în 1883, în funcţia recent înfiinţată de in-
spector general al şcolilor şi întocmeşte un amplu raport care, 
după părerea sa, era menit să convingă asupra necesităţii unei re-
forme a legislaţiei şcolare, care să aşeze şcoala “pe fundamentul 
solid al cerinţelor societăţii româneşti de azi, dar, mai ales, cea vi-
itoare.” Raportul scotea în evidenţă faptul că valoarea educativă a 
şcolii depinde nu numai de ceea ce comunică dascălul ci şi de mo-
ralitatea atmosferei ce “învăluie şcolarul de când intră în şcoală.” 
Era deci necesar ca profesorii să ofere elevilor, prin comportarea 
lor, un exemplu de perfectă conduită morală.
 Numit, ca urmare a sprijinului ministrului liberal D.A 
Sturdza, în martie 1897, ca ministru al Instrucţiunii, controver-
sat de politicienii veroşi ai vremii, Spiru Haret, la numai 46 de 
ani, era decis să-şi valorifice fiecare clipă a existenţei, animat de 
sentimentul aproape fanatic “că trebuie să extragă din existenţa 
trecătoare tot ceea ce poate fi de folos permanenţei româneşti.”
 Proiectul de reformă a învăţământului românesc, propus 
în mare parte de Spiru Haret, a fost aprobat în unanimitate de Se-
nat şi a devenit lege la 23 martie 1898. Reforma însemna nu numai 
un pas important pe calea dezvoltării învăţământului de cultură 
generală din România, ci şi o contribuţie valoroasă la legislaţia 
şcolară, salutată de state ca Franţa, Austria, Italia, Anglia.
 Spiru Haret era convins că nu e suficientă schimbarea 
programelor, manualelor şi pune pe primul loc conştientizarea 
dascălilor, despre acest lucru spunând: “...li se cere să lucreze 
nu numai ca învăţători ai copiilor, dar şi colaboratori pentru o 
prefacere în deprinderile vechi ale şcolii; să ne simţim onoraţi că 
dascălii noştri sunt conştienţi de sarcina pe care şi-au asumat-o.”
 Îmbinarea principiilor democratice cu competenţa, 
avusese ca rezultat firesc îmbunătăţirea - calitativă şi cantitativă 
- a învăţământului mediu şi superior, reţinută pe drept cuvânt în 
istoria şcolii româneşti ca “reforma lui S. Haret”. În 1898 Haret 
va întocmi proiectul unei noi legi de organizare a învăţământului 
profesional, stabilind trei categorii de şcoli: de agricultură, de me-
serii şi comerciale, împărţite în trei trepte - elementare, inferioare, 
superioare. Tot lui Spiru Haret îi aparţin iniţiativele de a organiza 
bibliotecile săteşti, cercurile culturale, conduse de învăţătorii de 
la sate şi reorganizarea băncilor populare pe baze cooperatiste.
 Sub îndrumarea lui Haret, învăţarea istoriei capătă un 
caracter educativ şi patriotic. “Istoria - arată el - trebuie să fie, mai 
ales în clasele primare, când sufletul copilului este în plămădire, 
nu un simplu exerciţiu de memorie, ci un mijloc de a înfiltra dra-
gostea de ţară, de a-l face să înţeleagă rostul în lume al poporului 
din care face parte, învăţându-l dragostea de ţară şi lupta pentru 
propăşirea ei.”
 Principala personalitate din istoria României era, după 
părerea lui Haret, Ştefan cel Mare:”...neîntrecutul nostru domni-
tor se numără nu numai ca cel mai mare român, ci unul din cele 
mai puternice genii ce a produs neamul omenesc.”
Dezvoltarea culturii l-a preocupat pe Spiru Haret şi după 1899, 
când nu a mai fost pentru un timp ministru, şi când a propus 
înfiinţarea societăţii “Steaua” care îşi propunea să tipărească scri-
eri şi publicaţii cu caracter moral, patriotic şi utilitar pe înţelesul 

tuturor.
 La 2 decembrie 1901, apărea cu fonduri de stat, asigurate 
de Haret prin Casa Şcoalelor, revista “Semănătorul”, sub condu-
cerea lui Vlahuţă şi Coşbuc. Revista a fost salutată cu entuziasm 
de “Dacia literară” a lui Kogălniceanu. În iulie 1903, Haret îi pro-
pune lui Coşbuc să scrie un fel de “carte a patriei” şi ca urmare, în 
1904, apare volumul “Cântece de vitejie”. Haret a ajutat scriitorii 
în mod discret, cumpărându-le cărţile sau asigurându-le câte o 
slujbă modestă (Vlahuţă, Sadoveanu). Principalul sprijin indirect, 
însă, a fost creşterea numărului de cititori, în special la sate, şi 
înfiinţarea de biblioteci populare.
 Într-un interval de 13 ani, Haret a fost de trei ori ministru, 
în total 9 ani şi 8 luni. În acest interval, din 1899 până în 1910, a 
crescut numărul ştiutorilor de carte, aproape s-a dublat, a crescut 
cu peste 120% numărul elevilor înscrişi în şcolile primare săteşti, 
au fost înfiinţate 60 de şcoli de meserii, care au dat , până în 1910, 
2336 absolvenţi.
 O altă iniţiativă valoroasă a lui Spiru Haret a fost spri-
jinirea oamenilor valoroşi: A. Vlaicu, Gala Galaction, Panait 
Cerna, Octavian Goga. În martie 1911, într-o scrisoare adresată 
unui învăţător din Romanaţi, Haret îşi făcea bilanţul vieţii: “...
fără nici un alt mijloc de acţiune decât vorba şi sfatul, am putut 
pune în mişcare un corp numeros şi inteligent care, cu abnegaţie 
şi devotament, a reuşit în scurtă vreme să facă dovada strălucită 
de ce poate să facă priceperea şi entuziasmul puse în seviciul unei 
cauze mari.”
 După 30 de ani de activitate, cere, în 1911, pensionarea. 
Retrăgându-se de la Universitate, Haret întemeiază în Bucureşti 
cea dintâi universitate populară, împreună cu alţi oameni de 
cultură, în sălile liceului Lazăr.
 Manifestările unei grave boli frânau o activitate socială 
la nivel de ţară, care ar fi presupus o perfectă sănătate. Îşi 
redactează testamentul încă de la 8 ianuarie 1910: “Plec din lume 
cu mulţumirea că nu am pierdut vremea şi că mi-am îndeplinit 
îndatoririle atât cât puteam în împrejurările în care am trăit şi în 
limita puterilor mele...mă despart de cei pe care i-am iubit şi care 
m-au iubit, rugându-i pe toţi să mă ierte de supărările ce le voi fi 
cauzat...”
 În primăvara lui 1912, Haret spusese unui prieten la adu-
narea generală a societăţii “Steaua”: “...în vara aceasta trebuie să 
mă duc în altă parte, mă simt mai rău...” La jumătatea lui decem-
brie 1912, pe când se afla pe peronul Gării de Nord, aşteptând să 
plece la Valea Călugărească, boala se manifestă ireversibil. Trans-
portat acasă şi operat prea târziu de cancer intestinal, Spiru Haret 
închidea ochii pentru totdeauna în ziua de 17 decembrie 1912.
 Funeraliile naţionale din 19 decembrie au fost 
impunătoare. În numeroasele manifestări de compasiune, ca şi în 
sentimentul public, numele lui Spiru Haret era menţionat alături 
de cele ale lui Cuza şi Kogălniceanu, a căror operă o continuase, 
luptând, în momente istorice diferite şi în condiţii grele, pentru 
progresul României.
 Conducător al şcolii româneşti între 1897 şi 1910, Spiru 
Haret s-a ridicat la înălţimea unui adevărat promotor al progresu-
lui social, iniţiind reforme de anvergură, menite să dezvolte şi să 
democratizeze societatea românească.

Prof. Florica Lupu 
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● Emil Gârleanu (5 ian. 1878 - 2 iul. 1914) - 100 de ani de la moartea prozatorului
● Ştefan cel Mare (1457 - 2 iul 1504) - 510 ani de la moartea domnitorului
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● Ion Vinea (17 apr. 1895 - 6 iul. 1964) - 50 de ani de la moartea scriitorului şi gazetarului
● Călin Gruia (21 mart. 1915 - 9 iul. 1989) - 25 de ani de la moartea scriitorului
● Mircea Nedelciu (12 nov. 1950 - 12 iul 1999) - 15 ani de la moartea prozatorului
● Andrei Oţetea (24 iul. 1894 - 21 mart. 1977) - 120 de ani de la naşterea academicianului
● Cezar Baltag (26 iul. 1939 - 26 mai 1997) - 75 de ani de la naşterea poetului
● Victor Babeş (28 iul. 1854 - 19 oct. 1926) - 160 de ani de la naşterea omului de ştiinţă
● Neagu Djuvara (31 iul. 1914) - 100 de ani de la naşterea istoricului
● George Sand (1 iul. 1804 - 8 iun. 1876) - 210 ani de la naşterea scriitoarei
● Gluck, Cristoph Willibald (2 iul. 1714 - 15 nov. 1787) - 300 de ani de la naşterea compozitorului german, precursor al clasicis-
mului vienez
● Curie, Marie (7 nov. 1867 - 4 iul. 1934) - 80 ani de la moartea chimistei şi fizicienei franceze, laureată a premiilor Nobel
● Neruda, Pablo (12 iul. 1904 - 23 sept. 1973) - 110 ani de la naşterea scriitorului chilian, laureat al premiului Nobel
● Modigliani, Amedeo (12 iul. 1884 - 20 ian. 1920) - 130 ani de la naşterea pictorului şi sculptorului italian
● Huxley, Aldous (26 iul. 1894 - 22 nov. 1963) - 120 de ani de la naşterea scriitorului
● Diderot, Denis (5 oct. 1713 - 30 iul. 1784) - 230 ani de la moartea scriitorului şi filosofului francez

AUGUST

● Ioan Maiorescu (28 ian. 1811 - 2 aug. 1864) - 150 de ani de la moartea filologului
● Veronica Micle (22 apr. 1850 - 3 aug. 1889) - 125 de ani de la moartea poetei
● Panait Istrati (10 aug. 1884 - 16 apr. 1935) - 130 ani de la naşterea scriitorului
● Constantin Brâncoveanu (1654 - 15 aug. 1714) - 300 ani de la martiriul domnitorului
● Mihail Ralea (1 mai 1896 - 17 aug. 1964) - 50 ani de la moartea eseistului
● Mircea Sântimbreanu (7 ian. 1926 - 18 aug. 1999) - 15 ani de la moartea prozatorului
● Paul Everac (23 aug. 1924 - 18 oct. 2011) - 90 ani de la naşterea dramaturgului
● Carol Davila (8 apr. 1828 - 26 aug. 1884) - 130 ani de la moartea medicului
● Melville, Herman (1 aug. 1819 - 28 sept. 1891) - 195 ani de la naşterea romancierului şi poetului american
● Conrad, Joseph (3 dec. 1857 - 3 aug. 1924) - 90 ani de la moartea scriitorului englez de origine poloneză
● Hamsun, Knut (4 aug. 1859 - 19 febr. 1952) - 155 ani de la naşterea scriitorului norvegian, laureat al premiului Nobel
● Repin, Ilia (5 aug. 1844 - 29 sept. 1930) - 170 ani de la naşterea pictorului rus
● Borges, Jorge Luis (24 aug. 1899 - 14 iunie 1986) - 115 ani de la naşterea prozatorului şi poetului argentinian
● Herder, Johann Gottfried (25 aug. 1744 - 18 dec. 1803) - 270 ani de la naşterea scriitorului, filosofului şi teologului german

SEPTEMBRIE

● Liviu Rebreanu (27 nov. 1885 - 1 sept. 1944) - 70 de ani de la moartea prozatorului
● Ovidiu Drâmba (3 sept. 1919) - 95 de ani de la naşterea istoricului literar
● Alexandru Vlahuţă (5 sept. 1859 - 19 nov. 1919) - 155 ani de la naşterea scriitorului
● Nicolae Filimon (6 sept. 1819 - 19 mart. 1865) - 195 ani de la naşterea prozatorului
● Ştefan Bănulescu (8 sept. 1929 - 25 mai 1998) - 85 ani de la naşterea prozatorului
● Iosif Conta (14 sept. 1924 - 7 nov. 2006) - 90 de ani de la naşterea dirijorului
● Elena Văcărescu (21 sept. 1864 - 17 febr. 1947) - 150 ani de la naşterea scriitoarei
● Bruckner, Anton (4 sept. 1824 - 11 oct. 1896) - 190 ani de la naşterea compozitorului austriac
● Ronsard, Pierre de (11 sept. 1524 - 27 dec. 1585) - 490 ani de la naşterea poetului renascentin francez
● Cooper, James Fenimore (15 sept. 1789 - 14 sept. 1851) - 225 ani de la naşterea romancierului american
● Popper, Karl (28 iulie 1902 - 17 sept. 1994) - 20 de ani de la moartea filosofului englez de origine austriacă
● Freud, Sigmund (6 iunie 1856 - 23 sept. 1939) - 75 ani de la moartea psihologului austriac, întemeietorul psihanalizei
● Heidegger, Martin (26 sept. 1889 - 26 mai 1976) - 125 ani de la naşterea filosofului existenţialist german
● Pavlov, Ivan Pavlovici (26 sept. 1849 - 27 febr. 1936) - 165 ani de la naşterea fiziologului şi psihologului rus, laureat al Premiului 
Nobel
● Unamuno, Miguel de (29 sept. 1864 - 31 dec. 1936) - 150 ani de la naşterea filosofului şi scriitorului spaniol.
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SIMPOZION  NAȚIONAL  ORGANIZAT  DE  ASTRA  SĂCELEANĂ

espărțământul ASTRA –Frații Popeea Săcele a inițiat organizarea unui simpozion national a cărei invitație este prezentată mai 
jos și despre care vom relata pe larg în numărul viitor al revistei.D

INVITAŢIE
  Avem bucuria să vă invităm, vineri 20 iunie 2014, la lucrările Simpozionu-
lui Naţional «150 de ani de la moartea cărturarului ardelean SIMION BĂRNUŢIU (1808-
1864)», care se vor desfăşura la sediul Bibliotecii Judeţene «George Bariţiu» - din Braşov cu 
începere de la ora 1045.
  Vor fi prezenţi reprezentanţi ai Academiei Române şi cercetători avizaţi din 
ţară ai vieţii şi operei marelui gânditor şi om politic.
  Prezenţa Domniei Voastre ne-ar onora în mod deosebit.

  Vă aşteptăm cu multă plăcere!

  Prof. Liviu DÂRJAN
  Preşedinte

FESTIVALUL DE TEATRU  ”FAȚĂ ÎN FAȚĂ”

âmbătă, 7 iunie 2014, a avut 
loc  Festivalul  de teatru 
“Față în față”, organizat 

de Consiliul județean al elevilor cu 
sprijinul Consiliului județean și al In-
spectoratului Școlar Județean, festival  
care se află la a treia ediție. 
 Locul de desfășurare a aces-
tei originale manifestări a fost Centrul 
cultural “Reduta” din Brașov. Au fost 
invitate trupe de teatru școlar din tot 
județul nostru. Pe scena Festivalu-
lui au evoluat trupele liceenilor de 
la Râșnov, Săcele, Victoria, Codlea 

precum și cele ale liceelor și colegi-
ilor naționale din Brașov: “Unirea”, 
“Andrei Șaguna”, “Ioan Meșota”, 
“Grigore Moisil”, “Emil Racoviță”. 
 Au mai fost reprezentate 
și Școala profesională Kronstadt și 
Școala populară de artă Brașov.
 Trupa  CATHARSIS a Liceu-
lui tehnologic “Victor Jinga”, formată 
din elevi săceleni și brașoveni, a 
prezentat două piese scurte din volu-
mul “Occident express” al drama-
turgului nostru contemporan Ma-
tei Vișniec : “Dansul buricului” și 

S

← Scenă din piesa 
Dansul buricului

Premierea lui
Ștefan Moraru →

↑
Scenă din piesa 
România –free 

country
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CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE
SE VA PUTEA REZOLVA PROBLEMA CANALIZĂRII

APELOR UZATE MENAJERE 
DE PE RAZA MUNICIPIULUI SĂCELE

• Opinii

şezămintele rurale ce au format, prin unificare, oraşul şi 
apoi municipiul Săcele, au avut o vechime de existenţă 
greu de apreciat, aceasta putându-se regăsi doar în ne-

gura veacurilor de mult trecute.
 Specificul dezvoltării lor a fost evident structurat pe 
ocupaţia majoritară a locuitorilor, păstoritul animalelor şi abia 
apoi agricultura, făcută în partea sud estică a Ţării Bâsei, lângă 
zona locuită a celor „Şapte Sate”, ce au constituit baza de formare 
a oraşului Săcele.
 O analiză urbanistică şi arhitecturală ce ar fi realizată pe 
vatra fostelor sate Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung ar aduce 
multe argumente faptice în susţinerea acestei teorii de dezvoltare 
demografico-urbanistică a localităţii, ce are evident un caracter 
unitar, de localitate submontană, bine structurată, specifică ver-
santului nordic al munţilor Piatra Mare şi Postăvaru.
 Dacă Braşovul, mult mai cunoscut ca localitate pe plan 
intern şi internaţional, a căpătat caracteristici urbane de oraş târg 
medieval încă din prima parte a mileniului trecut, Săcele a rămas, 
încă multe secole, după consacrarea acestuia ca centru de interes 
major al schimburilor culturale şi economice din Transilvania de 
Sud-Est, un loc cu o identitate aparte, de spaţiu rural cu person-
alitate puternică şi individualitate remarcabilă, impusă de dârze-
nia şi tenacitatea caracterului locuitorilor săi, ciobani de munte, 
dar şi de transhumanţa dură, făcută peste Carpaţi, în sezonul de 
toamnă-iarnă-primăvară.
 Aşezarea lor stabilă, sub munte, dar şi în apropierea 
spaţiului de civilitate urbană, unde îşi valorificau eficient pro-
dusele muncii lor de peste an, a imprimat un anumit mod 
tradiţional de alcătuire a gospodăriilor individuale şi a legăturilor 
rutiere dintre ele.
 Avansarea zonei locuite până în poalele pădurii a avut , 
cu siguranţă, o justificare pragmatică, dar şi una de interes eco-
nomic şi de protecţie împotriva năvălitorilor barbari din est, de 
care nici o parte a teritoriului României nu a fost văduvită.
 Amenajarea văilor pârâurilor cu apă permanentă, dar 
uneori şi temporară, ce străbat din Baciu până în Satulung, zona 
locuită a Săcelelui, s-a făcut cu multă intuiţie tehnică, influenţată, 
este adevărat, de tehnicismul de nivelul evului mediu al locuito-
rilor fostului imperiu Austro-Ungar, dar şi de observaţiile per-
tinente ale locuitorilor, care asistau periodic la ploi intense, de 

scurtă durată, ce provocau inundaţii locale şi transport de arbori, 
bolovani, nisip şi mâl, material ce se revărsa pe străzile pietruite 
din partea de jos a localităţii.
 Alternanţa, imprevizibilă ca durată, de linişte 
meteorologică cu cea de ploi rapide şi abundente, a obligat 
populaţia la adoptarea unei strategii de amenajare şi dezvoltare 
a albiei pârâurilor, multe dintre ele cu caracter torenţial, care să 
ţină seama de toate aspectele modului lor fizic de manifestare, în 
special la viitură.
 Desigur că alimentarea cu apă potabilă pentru consumul 
propriu şi pentru adăparea animalelor din gospodărie a constituit 
o problemă de impunere a unor măsuri de protecţie a calităţii apei 
pârâurilor denumite Valea Turcheşului, Valea Cernatului, Valea 
Tomoşului, etc.
 Cu toate că apa potabilă pentru consumul locuitorilor era 
preluată din fântâni domestice săpate la mică adâncime în curţile 
gospodăriilor şi, mai târziu, dintr-un sistem centralizat de captare 
de izvoare şi cu distribuţie prin conducte de ceramică, se poate 
aprecia că şi apa pârâurilor de munte nu era evitată de a fi folosită 
pentru consumul direct al animalelor din gospodării, astfel încât 
s-au impus permanent măsuri de protecţie a calităţii ei.
 Apele uzate menajere şi celelalte dejecţii umane şi ani-
male produse în colectivitate erau stocate la acea vreme în ju-
rul gospodăriilor pentru a fi utilizate în fertilizarea păşunilor şi 
a terenurilor arabile din zona „câmpului de mijloc”, cum era 
denumită odinioară suprafaţa de teren arabil a celor „Şapte Sate”.
 Este adevărat că în multe localităţi se practica şi spălatul 
hainelor şi a ustensilelor casnice în apa pârâurilor de munte, dar 
acesta nu a fost niciodată un obicei permanent şi statornic al locu-
itorilor acestor zone.
 Spălatul şi prelucratul lânii de oaie se făcea în locaţii spe-
ciale din albia râului Tărlung sau Gârcin care beneficiau de un 
regim hidrologic mai stabil şi mai bogat în resurse naturale de 
apă, râuri care nu secau în sezonul secetos.
 Pe văile pârâurilor de pe raza celor „Şapte Sate” nu au 
fost realizate lucrări de amenajare a unor lacuri de acumulare din 
cauza pantei longitudinale mari a albiilor, de peste 12 – 15% şi a 
instabilităţii regimului hidrologic natural, neexistând zone natu-
rale favorabile de creare a unor acumulări de apă cu nivel perma-
nent.

A

“România - free country”. Jocul tinerilor noștri actori a avut priză la 
numerosul public prezent în sală și a fost răsplătit cu aplauze în repetate 
rânduri. La finalul spectacolului, actorii au fost rechemați pe scenă de 
frenezia aplauzelor publicului.
 Juriul a remarcat jocul deosebit al trupei noastre și a răsplătit 
pe Ștefan Moraru (absolvent al CN “I.Mureșanu” Brașov) cu Premiul 
pentru cel mai bun actor masculin. Ștefan este membru al trupei no-
astre din clasa a VII-a. Este titularul acestui rol de trei ani.

 Îl felicităm și pe această cale și îi urăm succes în cariera sa 
artistică. 

A consemnat
Prof. Dorel Cerbu Trupa CATHARSIS 

după  spectacol →
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 Totuşi s-au realizat, de-a lungul timpului, unele 
amenajări hidrotehnice locale pe albiile pârâurilor pentru com-
baterea efectului erozional al transportului de material solid , târât 
de ape la viitură în perioada unor ploi abundente.
 Ele se pot regăsi şi în prezent, realizate pe Valea Cer-
natului, în amonte de zona locuită, lângă o carieră de calcar 
abandonată de peste 50 de ani de la un regim de exploatare per-
manent.
 Lipsa unor lucrări antierozionale care să fie făcute în 
zona bazinului hidrografic superior al pârâurilor de munte unde 
există păşuni pentru animale mari (bovine) a condus la antrenarea 
de material solid de către apă la viitură şi ravenarea văilor ce nu 
erau suficient de bine împădurite pe versanţii lor.
 Fenomenul transportului aluvionar este întâlnit frecvent 
în perioada sezonului cald, dar şi la începutul lui, cumulându-se 
cu topirea zăpezii şi cu alte fenomene colaterale ce favorizează 
scurgerea de suprafaţă cu efect erozional.
 Morfologia terenului natural din zona superioară a 
localităţii nu a suferit modificări majore de-a lungul anilor, poate 
chiar s-au accentuat aspectele negative, căci suprafaţa împădurită 
s-a redus prin furtul de material lemnos ca efect al tăierii arbo-
rilor din pădurile învecinate, iar păşunile comunale n-au mai fost 
amenajate antierozional în mod sistematic, reducându-se numărul 
animalelor din gospodării şi, implicit, preocupările primăriei lo-
cale pentru a face lucrări de întreţinere a acestora.
 În ultimii 20 – 30 de ani a apărut preocuparea conducerii 
administraţiei locale  de a rezolva o problemă de interes public 
major, care este constituită de necesitatea realizării unei reţele de 
canalizare a localităţii.
 Aceasta a apărut ca urmare a creşterii gradului de 
civilizaţie a vieţii oamenilor, prin măsuri de dotare a locuinţelor 
cu elemente de confort prin introducerea apei curente în spaţiile 
de locuit şi cu realizarea de băi şi grupuri sanitare în interiorul 
caselor, înlocuind vechiul sistem cu closete uscate amplasate în 
curţile imobilelor sau în grădinile de lângă casă.
 Prin această amenajare de creştere a confortului 
locuinţelor, care s-a generalizat la majoritatea imobilelor din 
Săcele, a apărut şi problema gestionării apei uzate menajere 
(definită astfel după standardele internaţionale din domeniu).
 În prima etapă s-a recurs la executarea unor fose septice  
vidanjabile sau cu descărcare directă în stratul de apă freatică de 
suprafaţă din subteran, fapt ce a creeat multe probleme de poluare 
şi disconfort urban în zonele învecinate amplasării lor.
 Când numărul de amenajări interioare de locuinţe a cres-
cut, a apărut necesitatea gestionării apei uzate menajere  care într-
o măsură suficient de mare era deversată direct în albiile naturale 
ale pârâurilor ce traversează localitatea.
 Din cauza debitului permanent relativ redus al acestor 
pârâuri au apărut probleme de poluare grave ale apei ce curge pe 
aceste albii de râuri şi toate efectele colaterale dezagreabile ale 
polării cu apă uzată menajeră.
 Ele se manifestă cu o intensitate cu atât mai mare cu cât 
perioadele cu precipitaţii reduse se întâlnesc tot mai frecvent în 
ultimii ani.
 Apariţia necesităţii de realizare a unui sistem de cana-
lizare pentru colectarea şi evacuarea apei uzate menajere a fost 
impusă de înnăsprirea reglementărilor legale privind evacuarea 
apei uzate în receptorii naturali, activitate reglementată prin 
normele naţionale NTPA 001/2002, aspecte ce sunt urmărite ca 
mod de respectare de organele teritoriale de gospodărire a apelor, 
respectiv de SGA Braşov şi de Inspectoratul Judeţean de Protecţie 
a Mediului.
 Creşterea exigenţei regimului şi a normelor de protecţie 
a mediului, în care apei îi revine un rol important, a condus la 

adoptarea unor măsuri din partea administraţiei publice locale şi 
judeţene de a găsi soluţii pentru rezolvarea problemelor de colec-
tare şi evacuare a apelor uzate menajere de pe raza Municipiului 
Săcele.
 Problema epurării ei pentru a fi adusă la parametri com-
patibili cu normele de evacuare în receptorul natural, care în zonă 
este râul Olt, a fost rezolvată la nivel judeţean prin racordarea 
reţelei de canalizare din localitate la staţia de epurare a Muni-
cipiului Braşov, poziţia Municipiului Săcele în zonă favorizând 
realizarea unui sistem de transport al apei uzate prin conducte cu 
funcţionare gravitaţională, fără pompare.
 Această rezolvare tehnică prezintă un mare avantaj pentru 
toţi locuitorii Municipiului Săcele, căci prezenţa oricărei staţii de 
epurare în zona localităţii implică mari probleme de exploatare 
şi de poluare atmosferică, oricât de performante şi moderne ar fi 
instalaţiile de epurare din staţie.
 În sarcina expresă a Primăriei Municipiului Săcele, ca 
reprezentantă a administraţiei publice locale, a rămas realizarea 
reţelei de canalizare şi transport a apei uzate menajere produsă în 
localitate.
 Încă în urmă cu 10 – 15 ani s-au iniţiat procedurile pen-
tru selectarea unui ofertant de specialitate, care să întocmească 
documentaţia tehnico – economică, respectiv proiectul de real-
izare a reţelei de canalizare din Municipiul Săcele.
 Unitatea de specialitate, în care îmi desfăşor activitatea 
profesională în Bucureşti de peste 45 de ani, a depus o ofertă pen-
tru întocmirea proiectului de canalizare a zonei Turcheş până la 
Hotar, dar beneficiarul de atunci, respectiv Primăria Municipiului 
Săcele, a încredinţat lucrarea unei alte firme de proiectare, proba-
bil din Braşov, considerând-o mai avantajoasă ca preţ şi condiţii 
de realizare.
 Din analiza Caietului de Sarcini anexat cererii de ofertă, 
am înţeles faptul că se dorea realizarea unei reţele de canalizare 
în sistem unitar, cu folosirea albiei pârâurilor ca receptori pentru 
conductele de canalizare şi cu amestecarea apei uzate menajere 
cu apa pluvială ce provine din mediul natural şi curge pe aceste 
pârâuri.
 Oferta noastră de proiectare a fost una diferită faţă de 
cea prezentată în Caietul de Sarcini, în sensul de a propune un 
sistem de canalizare de tip divizor (separativ), cu colectarea 
diferenţiată a apei uzate menajere faţă de cea pluvială, care ar 
rămâne să circule în continuare pe albiile naturale amenajate în 
mod corespunzător prin acoperirea cu dale de beton carosabile, 
aşa cum sunt în prezent.
 Justeţea propunerii, făcute de către noi, în urmă cu 10 – 
15 ani a fost reconfirmată de prevederile normelor naţionale ac-
tuale, racordate la normele Comunităţii Europene, din care facem 
acum parte ca ţară, norme care stabilesc obligativitatea de rea-
lizare a unor sisteme de colectare a apelor uzate menajere exclu-
siv în sistem divizor, separativ, pentru investiţiile care urmează a 
fi realizate cu fonduri nerambursabile obţinute de la Comunitatea 
Europeană.
 Problemele tehnice specifice care impun o astfel de 
rezolvare sunt legate de situaţia concretă ce se întâlneşte în am-
plasamentul văilor naturale ale pârâurilor, prin care debitele de 
viitură nu pot fi controlate ca mărime şi nici ca declanşare a lor 
asupra reţelei de străzi din localitate, care în prezent sunt majori-
tar asfaltate.
 Colectarea apei uzate menajere în sistem unitar a fost 
aplicată la majoritatea localităţilor din ţară, care au reţele de ca-
nalizare realizate în ultimele decenii.
 Acest fapt constituie un handicap major pentru 
administraţiile locale ale oraşelor şi munincipiilor, care nu pot re-
aliza aplicarea Directivei Europene de a se face colectarea apelor 
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CRONICA  MĂRUNTĂ
”CE NE-AM FACE FĂRĂ VECINI ?”

âmbătă 31 mai, s-a desfășurat a cincea ediție a sărbătorii “Ziua bunului 
vecin”. În piațeta din fața casei unde a trăit cunoscutul savant săcelean 
Gheorghe Dragoș, s-au strâns vecinii de pe străzile Mocanilor (inițiatorii 
sărbătorii), Unirii, Oituz, Colceag și Văii. Deși ploaia ne-a udat din 

abundență în acest sfârșit de săptămână, cei prezenți au avut  șansa unei ferestre de 
timp fără ploaie. Oricum, mărinimoșii organizatori ai evenimentului, dl. Ștefan Lupu, 
împreună cu echipa sa, cu ajutorul sponsorilor și vecinilor, au instalat corturi și au 
acoperit practic toată piațeta. 
 Sărbătoarea a început la orele după amiezii (14.00) în prezența a aproxima-
tiv 200 de persoane, dintre care o parte au venit îmbrăcați în costume populare. Dl. 
Ștefan Lupu a deschis sărbătoarea și a prezentat ultimele date statistice referitoare la 
străzile mai sus amintite: lungimea lor, câți locuitori populează aceste străzi, cel mai 

S
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uzate în sistem divizor, separativ.
 Un sistem unitar de canalizare, odată implementat în 
teren, va putea fi transformat foarte greu într-un sistem divizor 
de colectare. Exemple de acest gen sunt nenumărate în Româ-
nia, pornind de la Municipiul Bucureşti, capitala ţării, şi încheind 
cu Braşovul, care este cel mai apropiat municipiu de Săcele, alt 
oraş care se confruntă cu astfel de probleme de inginerie urbană 
deficitară.
 Cei care au avut ocazia să asiste la intrarea în funcţiune 
a deversorului reţelei de canalizare a Braşovului de la albia râu-
lui Timişul Sec, de lângă sediul REMAT, în perioada unor ploi 
abundente, au putut remarca dezastrul ecologic ce se produce la 
descărcătorii de siguranţă ai reţelelor de canalizare urbane real-
izate în sistem unitar.
 Probabil că situaţii similare se vor întâlni şi în cazul 
canalizării în sistem unitar realizate pe teritoriul Municipiului 
Săcele. Nu cunosc stadiul actual de realizare a reţelei de canali-
zare din Săcele, dar dacă mai există zone în care aceasta să nu 
fie încă realizată, este de preferat ca modalitatea de alcătuire să 
fie radical schimbată, în sensul de a se face trecerea la o colec-
tare separativă, de tip divizor, a apei uzate menajere faţă de cea 
pluvială.
 Avantajul major ar fi legat de gestionarea mai bună a 
proceselor de epurare din staţia de epurare a Municipiului Braşov, 
de la Stupini, în care va intra excusiv apă uzată menajeră, cu o 
încărcare în poluanţi şi substanţe organice ridicată, favorizând 
procesele specifice de epurare biologică.
 Gestionarea apelor pluviale cu debite importante, de 
ordinul zecilor sau chiar a sutelor de m3/s, ce curg pe albiile 
pârâurilor din Săcele se va putea face în condiţii mai bune, cu 
amenajări locale de albii, care să cuprindă şi porţiuni vizitabile de 
intervenţie pentru curăţire, faţă de zonele acoperite integral, care 
în prezent sunt majoritare.
 Multe dintre albiile acoperite ale pârâurilor nu au di-
mensiuni corespunzătoare faţă de debitul ce trebuie evacuat, 
astfel încât se constată intrarea lor în presiune, iar acoperirea cu 
plăci de beton scade şi mai mult capacitatea de transport a albiei 
în situaţia de viitură.
 Curăţirea albiilor trebuie făcută periodic, evacuându-se 
materialul transportat de ape, iar toate racordurile de canalizare 
din locuinţe trebuie desfiinţate şi legate la conductele de canali-
zare ce vor fi amplasate în subteran, sub nivelul străzilor.
 Acest model strategic de alcătuire a unor reţele de ca-
nalizare trebuie adoptat încă din faza de concepere prin proiect 
a reţelei, căci intervenţiile ulterioare de modificare a structurilor 
deja realizate sunt extrem de greu de făcut la o reţea ce trebuie 
menţinută în funcţionare permanentă.
 Debitele de ape pluviale la viitură nu pot fi preluate de 

conductele de canalizare ce au dimensiuni stabilite pe criterii de 
asigurare relativ scăzute, de 15 – 20%, fiind necesară executarea 
unor deversoare de siguranţă, ce produc la intrarea lor în funcţiune 
poluarea albiilor râurilor cu un amestec neomogen de apă pluvială 
şi apă uzată menajeră.
 În plus, la staţiile de epurare va ajunge o apă diluată în 
substanţe organice, care va îngreuna procesele de epurare, con-
ducând la blocarea epurării pe treapta biologică cu efecte poluante 
importante asupra efluentului.
 Semnalul meu de alarmă intenţionează să aibă un caracter 
preventiv, ţinând seama de faptul că mai sunt zone din teritoriul 
urban al municipiului Săcele unde se poate introduce sistemul di-
vizor de canalizare a apei uzate menajere, separat de cea pluvială.
 Problema nu este una simplă din punct de vedere tehnic, 
dar se doreşte schimbarea concepţiei tehnice de alcătuire a 
reţelelor de canalizare, acum, când ea este în stadiul de imple-
mentare.
 Am dorit să abordez o problemă cu important impact 
cetăţenesc şi urban la o localitate de care mă simt profund legat 
prin origini, deşi de peste 50 de ani locuiesc în Bucureşti. Am 
avut şansa de a lucra într-un institut naţional de specialitate pentru 
gospodărirea apelor şi acum, după pensionare, înainte de dispariţia 
mea fizică, aş dori să am un aport la realizarea unor lucrări de 
infrastructură urbană din domeniul meu profesional, care să fie 
realizate în localitatea din care provin la un nivel tehnic care să 
prefigureze viitorul societăţii civilizate, ce sper că va ajunge să 
existe şi pe teritoriul României în următorii ani.
 Păcat că experienţa mea tehnică din acest domeniu nu a 
fost valorificată de conducerea administraţiei locale, căci în mai 
multe rânduri mi-am arătat disponibilitatea de colaborare, fără 
nici un fel de pretenţie materială. 
 Doresc ca în acest domeniu să se regăsească punctele de 
vedere avantgardiste, prefigurate de directivele Comunităţii Eu-
ropene, pentru ca investiţiile făcute să aibă o mai mare eficienţă 
economică şi un cât mai redus impact ecologic şi de poluare a 
mediului ambiant, atât de generos oferit de natură în perimetrul 
localităţii mele natale, cartierul Cernatu din Munincipiul Săcele, 
judeţul Braşov.
 Cu speranţa unei minime receptări a semnalelor lansate 
de mine către organele teritoriale de decizie administrativă ale 
Munincipiului Săcele, asigur cititorii acestui atât de elevat jur-
nal, „Plaiuri Săcelene” de întreaga mea disponibilitate tehnică şi 
cetăţenească.

Alexandru Remus DAMIAN
Inginer Consilier Tehnic
S.C. AQUAPROIECT S.A.
Bucureşti
Octombrie 2012
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iunie a marcat o premieră pentru oraşul nostru, pen-
tru că, iată, mai multe organizaţii nonguvernamentale 
au reuşit să colaboreze şi să organizeze, în cadrul 

ambiental deosebit al Hanului Mureşenilor, un eveniment 
complex având caracter sportiv, cultural şi artistic, în cen-
trul căruia au fost copiii. Astfel, pornit de la o competiţie 
de orientare sportivă organizată în 2013 de Clubul Sportiv 
“Babarunca” Săcele şi Hanul Mureşenilor, evenimentul a 
căpătat o amploare greu de anticipat prin sprijinul acordat de 
Asociaţia Cultural- Sportivă “Izvorul” Săcele, Clubul Sportiv 
Universitar Braşov, publicaţia “Update Săcelean”, Sc. Gimn. 
Nr. 4 “Frații Popeea” – 
Săcele şi mulţi alţii.
 În final, 
aproximativ 250 de 
concurenţi (mulți pen-
tru prima dată) au 
parcurs traseele de 
orientare trasate de 
Gheorghe Dinu – an-
trenor CSU, peste 150 
de copii au pictat, au 
creat colaje sau au de-
scoperit tainele tampo-
grafiei la atelierele creative conduse cu mult suflet de Agnes 
Ferencz – Brașov, Luminiţa Jantea –Braşov, Minodora Duru 
– Săcele şi mult mai mulţi părinţi şi copii au urmărit specta-
colul artistic coordonat de Ciprian Sterpu la care au partici-
pat ansambluri sau solişti coordonaţi de inimoşi profesori-in-
structori de la Liceul “G. Moroianu”, Șc. Gen . nr. 4, Centrul 
“Ziurel”, precum Anca Popuţoaia, Gabriela Ivan, Andrada 

Bibire şi alţii. Un moment deosebit l-a reprezentat demonstraţia 
micilor practicanţi de karate de la Clubul “Carpathian Eagles” 

conduşi de Istavan Kris-
to. 
 Prin contribuţia unor 
sponsori generoşi ca 
“Hanul Mureşenilo”r, 
Asociaţia “Izvorul”, 
S.C. “Coalluan” Impex, 
Asociaţia “Karmadi”, 
Gică Munteanu şi Dan 
Burlac, toţi participanţii 
la eveniment au fost 
recompensaţi cu mici 
cadouri, iar câștigătorii 

competiţiei sportive au primit cupe şi premii. Printre 
câştigători, îi putem menționa pe Teodora Feldorean, Răzvan 
Dumitru, Denisa Igescu de la Șc. gen. nr. 4 sau Ioana Ivan 
şi Cristian Dragoş de la Liceul “ G. Moroianu”.  Reuşita 
acestui eveniment i-a făcut pe organizatori să promită tuturor 

participanţilor că anul 
viitor sărbătoarea va 
fi şi mai mare şi Ziua 
Copilului la “Hanul 
Mureşenilor” va deveni 
o tradiţie.

Iuliu Dopovecz
preşedinte
C.S. “Babarunca”  
Săcele

ZIUA COPILULUI LA HANUL MUREŞENILOR

1

tânăr locuitor, cel mai 
bătrân locuitor, etc. 
Apoi au luat  cuvântul 
câțiva dintre cei prezenți 
: dl .ing . Viorel Tocitu, 
dl .Primar Radu Nistor 
Florea, dl. ing. Constan-
tin Zavarache, consilier 
județean, dl. prof. Radu 
Colț, consilier local ș.a.
 Dl. Iuliu Dopovecz, 

a înmânat câteva diplome sponsorilor și celor mai bătrâni locuito-
ri (este de remarcat faptul că pe una din aceste străzi trăiește unul 
din cei mai în vârstă locuitori ai orașului nostru). Au fost relatate 
și întâmplări de altădată, rememorate de cei mai în vârstă.
 Programul a continuat cu un mic spectacol al Formației 
de dansuri populare românești din satul Araci, Comuna Vâlcele, 
județul  Covasna (instruită de dl. Ștefan Lupu). 

 A urmat vizitarea 
expozițiilor prezente : 
acuarelă a d-nelor Mar-
gareta Gyulay și Elena 
Onenciuc,  de plachete 
ceramice a d-nei Cristea 
Emilia de la  Atelierul 
Bufnița Brașov, de foto-
grafii vechi a d-lui arhi-
tect Dan Median, ret-
rospectiva foto a celor 

patru ediții anterioare și  
de obiecte tradiționale 
adăpostite de casa d-lui 
Ștefan Lupu. Ședința 
foto a celor care au ve-
nit îmbrăcați în costume 
populare a completat în 
mod fericit albumul de 
amintiri al acestei fru-
moase manifestări pop-
ulare.  
 Juriul format din vecini de pe toate străzile participante 
a degustat și a premiat Cel mai reușit vin de casă din producția 
anului trecut.
 Bufetul cu mici și cu  bere a fost asigurat de către dl. 
Rareș Ulea (Restaurantul ``Il rifugio`` Brădet). Voia bună și con-
vivialitatea între vecini, s-a prelungit până spre miezul nopții.
 Suntem bucuroși, ca pe această cale, să le mulțumim 
organizatorior și 
participanților care au 
făcut posibilă o nouă 
ediție a Sărbătorii 
bunului vecin.

Dorel Cerbu
Săcele
2 iunie 2014
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“GAUDEAMUS IGITUR...VITA NOSTRA BREVIS EST”

a în fiecare an, săcelenii au oma-
giat, la bustul lui Mihai Eminescu 
din Parcul Electroprecizia, memo-

ria marelui POET. De data aceasta, a fost un 
moment aniversar, deoarece s-au împlinit 125 
de ani de la moartea celui care a marcat de-
finitiv dezvoltarea literaturii române moderne.
 În prezenţa unui numeros audito-
riu, format din mulţi elevi, cadre didactice, 
reprezentanţi ai Bisericii, administraţiei locale 
şi judeţene, partidelor politice, au fost depuse 
coroane de flori, s-au rostit alocuţiuni, iar 
câşiva elevi au susţinut un scurt şi frumos mo-
ment literar-artistic din creaţia eminesciană.
 Pentru ca acum, la împlinirea a 125 de ani de la moartea PO-
ETULUI, să rememorăm viaţ şi opera lui Mihai Eminescu, redăm mai 
jos alocuţiunea rostită de domnul primar Radu Florea Nistor cu prilejul 
acestei manifestări culturale.

 Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ianuarie 1850. Este 
al şaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici, provenit 
dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei, şi ai Ralucăi Emi-
novici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti.
 Îşi petrece copilăria la Botoşani şim Ipoteşti, în casa părintească 
şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oame-
nii şi cu natura, stare benefică pe care o va evoca mai târziu în poezii ca 
“Fiind băiet” sau “O! Rămâi”.
 Între 1858 şi 1866 urmează cu intermitenţă şcoala din Cernăuţi. 
Termină clasa a IV-a clasificat al cincilea din 82 de elevi, după care face 
2 clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în 1865 
şi pleacă din nou în 1866.Între timp, este angajat ca funcţionar la diverse 
instituţii din Botoşani (la tribunal şi la primărie) sau pribegeşte cu trupa 
Tardini-Vlădicescu.
 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În 
ianuarie, moare profesorul de limba română Aron Pumnul şi elevii scot o 
broşură, “Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti”, în care apare şi poezoa 
“La mormântul lui Aron Pumnul”, semnată M. Eminoviciu. La 25 februa-
rie/9 martie pe stil nou, debutează în revista “Familia” a lui Iosif Vulcan, cu 
poezia “De-aş avea”. Iosif Vulcan îi schimbă numele în Mihai Eminescu, 
adoptat apoi de poet şi, mai târziu, şi de alţi membri ai familiei sale. În 
acelaşi an, îi mai apar în “Familia” încă 5 poezii.
 Din 1866 până în 1869, pribegeşte pe traseul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-
Giurgiu-Bucureşti. De fapt, sunt ani de cunoaştere directă a poporului, a 
limbii, a obiceiurilor şi a realităţii româneşti. A intenţionat să-şi continue 
studiile, dar nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleur şi copist de roluri în 

trupa lui Iorgu Caragiali, apoi sufleur şi copist 
la Teatrul Naţional, umnde îl cunoaşte pe I.L 
Caragiale. Continuă să publice în “Familia”, 
scrie poezii, drame (“Mira”), fragmente de 
roman “Geniu Pustiu”, rămase în manuscris, 
face traduceri din germană.
  Între 1869 şi 1872 este student la 
Viena. Urmează, ca auditor extraordinar, Fac-
ultatea de Filosofie şi Drept, dar audiază şi 
cursuri de la alte facultăţi. Activează în rândul 
societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu 
Ioan Slavici. O cunoaşte la Viena pe Veronica 
Micle, apoi începe colaborarea cu “Convor-
biri Literare”, debutează ca publicist la ziarul 

“Albina” din Pesta. Din păcate, apar şi primele semne ale bolii lui.
 Între 1872 şi 1874 este student ordinar la Berlin. “Junimea” îi 
acordă o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filosofie. Urmează cu regu-
laritate două semeste, dar nu se prezintă la examene.
 Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874 şi 1877. E director al 
Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor şcolar pentru judeţele Iaşi 
şi Vaslui, redactor la ziarul “Curierul de Iaşi”. Continuă să publice în “Con-
vorbiri literare”, devine bun prieten cu Ion Creangă. Pe care îl introduce la 
“Junimea”.
 În 1877 se mută la Bucureşti, unde, până în 1883 este redac-
tor, apoi redactor-şef la ziarul “Timpul”, unde desfăşoară o activitate 
publicistică excepţională, care îi ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile 
lui poeme: Scrisorile, “Luceafărul”, ş.a.
 În iunie 1833, surmenat, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind inter-
nat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la un institut lângă Viena. În decembrie 
îi apare volumul “Poesii”, cu o prefaţă şi texte selectate de Titu Maiorescu 
(este singurul volum tipărit în timpul vieţii poetului).
 Anii dintre 1883 şi 1889 sunt ani de boală, cu reveniri şi recăderi 
din ce în ce mai dese. Practic, nu scrie nimic sau foarte puţin.
 Mihai Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie 1889 în casa de 
sănătate a doctorului Şuţu. Este înmormântat la Bucureşti, la cimitirul 
Bellu, sicriul fiind dus pe umeri de patru elevi de la Şcoala Normală de 
Institutori.
 În cartea sa “Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), George Călinescu 
scria aceste emoţionante rânduri despre marele poet: “Astfel se stinse 
în al opptulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi 
vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în 
depărtări, până când acest pământ să-ţi strângă toate sevele şi să le ridice pe 
ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.

entru promoţia 1964 a Liceului Teoretic “George Mo-
roianu” (fosta Şcoală Medie Săcele) ziua de 31 mai 
2014 a fost zi de mare sărbătoare. S-au împlinit 50 

de ani de la absolvire şi noi, foştii elevi, 
astăzi “tineri pensionari”, ne-am revăzut 
cu sentimentul că timpul, “răbdător cu 
noi”, ne-a oferit un mare dar.
 Iscodiţi de doamna prof. 
Georgeta Aldea, “diriginte desemnat”, 
am depănat amintiri, ne-am prezentat 
“prezentul”, chiar dacă cei mai mulţi 
ne-am lăudat cu nepoţii, cu preocupările 
cotidiene şi ne-am bucurat cu toţii pentru 
revederea noastră.

 Ora de dirigenţie s-a încheiat cu omagierea distinşilor 
noştri profesori şi colegi decedaţi, pentru care s-a oficiat o scurtă 
slujbă de pomenire şi s-a păstrat un moment de reculegere.

 Am continuat apoi, într-o notă de 
profundă bucurie, cu muzică aleasă şi 
bucate meşteşugite, pentru că, aşa cum 
anunţa invitaţia la acest eveniment, “Ne-
am invitat la fericire”.
 La despărţire, “ne-am obligat” să ne 
revedem în 2015, 2016...2024, pentru că 
ne dorim doar atât: timpul să fie la fel de 
generos cu noi ca până acum.
 Să ne revedem cu bine!

Organizatorii întâlnirii

P

MIHAI EMINESCU - 125 DE ANI DE LA DISPARIŢIA LUCEAFĂRULUI
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1 Agache Adrian
2 Alexandrescu Emil
3 Andronic Maria
4 Arion Mircea
5 Balan Eugen
6 Balan Nicolae
7 Balint Iuliu
8 Bancila Bebe
9 Banciu Neculai

10 Bandi Şeitan Maria
11 Barbat Claudiu
12 Barbu Dan Mircea
13 Barbu Liviu
14 Barbu Nicolae
15 Bârsan Horia
16 Beciu Ioan
17 Beleuţă Eugen
18 Benga Gheorghe Dănuţ
19 Berteanu Dumitru
20 Biriș Mirel
21 Bîja Ioan
22 Bîrsan Nicolae
23 Bobeş Gheorghe
24 Bobeş Haricleea
25 Bobeş Ioan
26 Bobeş Maria
27 Bobeş Ovidiu
28 Boca Gabriel
29 Bogeanu Alexandru
30 Bondrea Mihai
31 Bratosin Canu Raluca
32 Bratosin Maria
33 Bratosin Sanda
34 Brăinaş Mihai
35 Bucurenciu Sandu
36 Bucurenciu Ana
37 Buda Daniela
38 Bulat Elena
39 Bulat Florentin
40 Bulea Horia
41 Butu Mihai
42 Butu Traian
43 Caian Pandrea Aurel
44 Califaru Gavril
45 Caloinescu Ioan
46 Caloinescu Jenel
47 Cerbu Dorel
48 Cimisliu Ioan
49 Cimpoaie Gabriel
50 Cioroianu Aurelia
51 Ciulu Mircea
52 Ciupală Mariana
53 Ciurea Daniel
54 Clinciu Sorin
55 Codreanu Elena
56 Coliban Nicolae
57 Colţ Radu
58 Comşa Eugen
59 Comşa Fulga Stelian
60 Corfariu Iunian Onoriu

61 Cornea Ioan
62 Costache Ionuț
63 Cozma Corneliu
64 Crăcană Petru
65 Crăciunescu Dana
66 Croitoru Viorel
67 Damian Alexandru
68 Daneş Dumitru
69 Diaconescu Adrian
70 Dîrjan Liviu
71 Dopovecz Iuliu
72 Dragomir Dănuţ
73 Drăghici Valentin
74 Dumitrescu Sorin
75 Eftimie Bogdan
76 Eftimie Ioan
77 Ene Tudoran Anca
78 Ene Gheorghe
79 Faust Remus
80 Flangea Roxana
81 Florea Traian
82 Florescu Gheorghe
83 Fodor Levente
84 Fulop Anca
85 Găitan Ovidiu
86 Georgescu Alexandru
87 Georgescu Ioan
88 Ghelase Fane
89 Ghia Petre
90 Ghişoiu Dorin
91 Gîrceag Viorel
92 Grozea Gheorghe
93 Grozea Victor
94 Guiu Ştefan
95 Hermenean Sorin
96 Homorozean Gheorghe
97 Hurlup Doru
98 Iacob Mădălin
99 Ionescu Aurora

100 Ionescu Ghe. Nae
101 Iordache Dumitru
102 Ivan Gheorghe
103 Jerău Gheorghe
104 Jinga Romulus
105 Jinga Victor
106 Lăcătuş Mariana
107 Lăzărescu Elena
108 Leb Mircea
109 Leucuţa Cristina
110 Leşescu Mihai
111 Lipan Florin
112 Lukaci Mihai
113 Lungu Constantin
114 Lupu Florica
115 Lupu Nicolae
116 Manciulea Gelu
117 Manea Vasile
118 Măţărea Ovidiu
119 Median Susana
120 Median Ghia Maria

121 Median Valeriu
122 Mihaiu Aura
123 Miklos Levente
124 Mircioiu Lucian
125 Mircioiu Sebastian
126 Mitachi Emilia
127 Mocanu Elena
128 Modest Zamfir
129 Moldovan Vasile
130 Moraru Adrian
131 Moraru Florin
132 Moroianu Cantor Emilia
133 Mot Teodor
134 Munteanu Dan
135 Munteanu Gigi
136 Munteanu Livia
137 Munteanu Ştefan
138 Munteanu Vasile
139 Munteanu Virgil
140 Muscalu Vasile
141 Nagy Gabor
142 Nechifor Constantin
143 Nechifor Septimiu
144 Necula Dan
145 Niculescu Gheorghe
146 Nistor Horia
147 Niţescu Romulus
148 Ognean Dorel
149 Oncioiu Maria
150 Onica Constantin
151 Oprin Gabriel
152 Ovesia Octavian
153 Pastor Sanda
154 Pelin Matei Alina
155 Penciu Aurel
156 Pepene Nicolae
157 Perciog Constantin
158 Perciog Gelu
159 Petrea Ştefan
160 Poenaru Lautenţiu
161 Poenaru Nuțu
162 Poenaru Ovidiu
163 Poenaru Roxana
164 Pop Georgeta
165 Pop Olga
166 Popa Dumitru
167 Popa Florin
168 Popa Virgil
169 Posedaru Gheorghe
170 Primăvăruş Elena
171 Purcăroiu Nicolae
172 Rîşnoveanu Marius
173 Rîşnoveanu Mihai
174 Rîşnoveanu Ştefan
175 Rîjnoveanu Dan
176 Robu Adrian
177 Roșculeț Claudiu
178 Sârbu Corneliu
179 Schläpfek Urs
180 Sîrbu Adriana

181 Slăbilă Gheorghe
182 Souca Georgeta
183 Stanciu Vasile
184 Stoea Gheorghe
185 Stoian Emilia
186 Stoica Stelian
187 Stroe Emil Jr.
188 Sabo Viorica
189 Szasz Sebeşi Paul
190 Şerban Eugen
191 Şerban Ioana
192 Șerban Nicolae
193 Şerban Raul
194 Şerban Valentin
195 Șerbănescu Adrian
196 Şerbu Adrian
197 Şerbu Andrei
198 Şerbu Iulian
199 Ştefănescu Constantin
200 Taraş Ioan
201 Taraş Mircea
202 Taraş Octavian
203 Taraş Răzvan
204 Taraş Emil
205 Tagarici Laurenţiu
206 Teacă Dorin
207 Teşileanu B. Barbu
208 Teşileanu Costin
209 Teșileanu Ghia Eugenia
210 Țâru Mihaela
211 Tiru Cristina
212 Tocitu Viorel
213 Tuian Radu
214 Ursuţ Gabriel
215 Vamos Reli
216 Velicea Leon
217 Vlad Adriana
218 Voicescu Nicoleta
219 Voinea Dumitru
220 Voinea Emilian
221 Vrabie Cristina
222 Vrabie Ioan
223 Vrabie Decebal
224 Zamfir Bogdan
225 Zamfir Dan
226 Zangor Lucian
227 Zangor Traian
228 Zavarache Constantin
229 Zărnescu Ioan
230 Zbarcea Maria

• Plaiuri Sacelene
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SPRE ŞTIINŢĂ

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