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ANIVERSARE

25 DE ANI ȘI 100 DE APARIȚII PENTRU SERIA NOUĂ A REVISTEI

u sînt convins că Victor Tudoran, cti-
torul, era convins în 1934 la apariția 
primului număr al primei reviste ru-

rale din România, „Plaiuri săcelene”, de lon-
gevitatea demersului. Cu atît mai puțin în 1940 
cînd revista sucombă după 84 de numere lu-
nare. Iar după război, apariția noului regim 
comunist restrictiv taie tranșant și dictatorial 
orice perspectivă din rădăcină.
 Odată cu renașterea din propria 
cenușă a Asociației Cultural - Sportive „Iz-
vorul”, în 1994  prinde aripi seria nouă a re-
vistei dragi săcelenilor și astăzi  ajunge la 
numărul omagial 100.
 Revista noastră, a tuturor săcelenilor 
interesați de „atitudini și probleme săcelene”, 
apare sistematic trimestrial de 25 de ani și continuă firesc calitatea 
și doleanțele înaintașilor inimoși.
 Dacă în perioada interbelică revista era meritul redac-
torului șef Victor Tudoran, la seria nouă, deși  această funcție nu 
mai există (toată activitatea se face voluntar de un colectiv de 
redacție), aș lega  perseverența aparițiilor de numele domnului 
ing. Horia Bârsan, cel puțin în ultimul timp.
 Meritul deosebit al redacției și al asociației este de a 
capacita colaboratori entuziaști, de la o generație la alta, într-o 
continuum temporal firesc. Doar așa revista a împlinit centenarul 
numerologic în sfertul de veac de acum.
 Semnatarii articolelor sînt în proporție covîrșitoare 

săcelenii implicați și cu dra-
goste de plaiurile săcelene. 
De la profesori universitari 
doctori de renume național și internațional, 
pînă la preoți, ingineri, economiști, doctori, 
profesori sau pur și simplu oameni  cărora le 
pasă de trecut și de viitor. Deschideți revista și 
citiți-le amintirile, gîndurile, impresiile. Prin 
ei veți cunoaște adevăratul tezaur săcelean, de 
ieri și de azi. Pentru oamenii care vor să se im-
plice, revista rămîne deschisă tuturor colabo-
ratorilor.
 În mileniul III, în epoca internetului și 
a digitalizării, aș sugera însă o deschidere mai 
eficientă spre spațiul virtual. S-au făcut cîțiva 
pași, dar prea puțini. Revista tipărită are o 

răspîndire limitată și chiar restrictivă, doar la membrii asociației 
și colaboratori, cîteva sute. Pe un site bine mediatizat ar putea-
o citi orice săcelean (și nu numai) din orice colț al lumii. Mii, 
zeci de mii, sau mai mulți, căci prin rude și cunoștințe mocanii 
săceleni s-au răsfirat peste tot, dar rădăcinile nu se uită. Ca să nu 
mai precizăm că  tînăra generație (și nu numai) preferă formatul 
electronic accesibil oricînd și oriunde.
 Acum, în acest număr aniversar 100, la 25 de ani de la 
apariția seriei noi, la cununa de argint, dorim revistei viață lungă, 
să ajungă a împleti laurii de aur și cei de diamant.

Prof. Nicolae Munteanu

N

ANIVERSARE
”100” -  NUMĂR ANIVERSAR AL REVISTEI

 ”PLAIURI SĂCELENE”, SERIA NOUĂ

ată că revista asociației noastre, ”Plaiuri Săcelene”, a 
ajuns la al 100-lea număr din seria nouă, eveniment mar-
cant în viața culturală a Asociației ”Izvorul” și în cea a 

membrilor acesteia. Sunt 100 de numere în care vocea revistei a 
readus în contemporaneitate, începând cu 1994,  trecutul glorios 
al acestor ținuturi, după ce fusese uitat în anii dictaturilor care 
au însoțit istoria noastră între 940-1989, tradițiile și obiceiurile
vechi ale mocanilor noștri săceleni, viețile și contribuțiile la is-
toria națională ale unor fii de seamă ai Săcelelor. Dar, revista de 
astăzi este o continuatoare a celei din perioada interbelică și, de 
aceea, o consemnare a importanței ei nu poate fi făcută decât ca o 
consemnare a întregii sale existențe.
 Ecoul cultural al Marii Uniri din 1918 s-a materializat 
la Săcele prin înființarea Asociației 
Cultural-Sportive ”Izvorul” și prin 
editarea revistelor culturale ”Viața 
Săceleană” și “Plaiuri Săcelene”, toate 
cele trei fiind printre primele semne ale 
revigorării vieții culturale românești pe 
aceste meleaguri.
 Revista ”Plaiuri Săcelene” 
s-a bucurat de succes atât din partea 
colaboratorilor cât și din partea citi-
torilor până când condițiile istorice și 
politice i-au frânt aripile și vocea i-a 
fost înăbușită. Conținutul articolelor 

revistei, în toată perioada în care a apărut, a avut 
în vedere, în primul rând, istoria acestor locuri, 
a mocanilor săceleni, punând accent pe tradițiile 
și valorile pe care aceștia le-au lăsat moștenire. Dar, în primul 
rând, mocanii făceau parte din harnicul și curajosul popor român 
și, de aceea, articolele despre trecutul lui și menirea sa în lume, 
despre folclorul nostru – carte de vizită în lume și porți de rai, 
cu cântecul fluierului și al  cavalului în care se regăsesc Doina și 
Balada, cu stările sufletești de dor, de jale, de veselie, când ochii 
lăcrimează, sufletul suspină și inimile tresaltă, au făcut subiectul 
multor materiale apărute în coloanele revistei.
 Mocanii săceleni, crescători de oi și formatori de unitate 
națională, cumpătați la vorbă, cinstiți cu străinii, corecți în familie 

și prietenoși cu lumea, au fost înainte-
mergători ai unirii tuturor românilor, 
au fost urzitorii hotarelor Daciei, au 
ținut vie sfânta candelă a Unirii, au 
dezțelenit pământuri și au înnobilat, 
prin munca și hărnicia lor, zone întinse 
din pământul românesc, din Bărăgan 
și Dobrogea, din Balta Brăilei și sudul 
Basarabiei. Despre toți acești minunați 
oameni și despre fiii lor de ispravă, 
mulți dintre ei ajunși în fruntea vieții 
culturale și politice românești, vorbesc 
cu dragoste și respect multe dintre

I
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materialele găzduite de revista ”Plaiuri Săcelene”. Lor le-au 
închinat cei care s-au ocupat de destinele acesteia ore lungi de 
căutări pentru a aduce în fața cititorului de astăzi chipul luminos 
al străbunilor care, într-o anumită perioadă, păreau parcă sortiți 
uitării.  
 Casele de cetire de pe lângă bisericile noastre ortodoxe, 
care ne-au învățat să fim buni și drepți, alături de Școală, au fost 
desființate și ele la un moment dat, dar flacăra culturii pe care o 
aprinseseră în anii în care au funcționat a rămas mocnind în timp 
și s-a reaprins, puternică și vie, făcând posibilă astăzi recuperarea 
unei mari părți a moștenirii culturale, deși fondul de carte a fost 
pierdut. Revista noastră a cuprins în cele 100 de numere apărute 
până acum mare parte a contribuției pe care mocanii și fiii lor au 
avut-o la dezvoltarea culturii locale și naționale.
 O parte din moștenirea lăsată de înaintașii noștri și ajunsă 
întreagă până în zilele noastre este formată din casele mocănești 
care, odată cu trecerea timpului, nu și-au schimbat farmecul, 
tainele și poveștile ascunse între zidurile lor, tulburând și astăzi 
curiozitatea oamenilor. La fel, monumentalele porți mocănești 
– obiecte de patrimoniu – demonstrează ingenizitatea tehnică și 
estetică, fiind expresia unui meșteșug desăvârșit. Ele sunt făcute 
să dăinuie și, de aceea, multe articole din revistă insistă pe faptul 
că ele sunt obiecte ale mândriei locale, odoare de preț ale zestrei 
săcelene, care trebuie salvate de la uitare pentru a bucura cu 
frumusețea lor privirile cât mai multor generații.
 Cititorul nostru are astăzi, prin textele revistei, imaginea 
trecutului, țesută cu bucurie și cu binemeritată mândrie, majori-
tatea lor fiind închinată oamenilor acestor locuri, din diferitele 
categorii sociale, faptele moșilor și strămoșilor stând la baza 
informării nepoților și strănepoților, care-i culeg roadele.

 Suntem la un ceas aniversar al revistei ”Plaiuri Săcelene” 
și, de aceea, enumerarea unora dintre cei care au avut sau care au 
o contribuție la apariția ei este binevenită. Să nu-i uităm pe Victor 
Tudoran, Stroe Militaru, Ioan Tocitu, Mihai Tepșan, Mitică Stroe, 
Gigi Deleanu, Gigi Ghia care au dus greul redacției revistei în 
anii interbelici, dar nici pe colaboratorii și autorii de materiale 
de atunci: Gigi Păltănea, Gheorghe Dragoș, Victor Jinga, George 
Moroianu, Ion Ghelase, Nicolae Pană, preoții Șerbu, Purcăroiu, 
Leucă, Marin și mulți, mulți alții. Și seria nouă a revistei ”Plaiuri 
Săcelene” a avut parte de redactori și colaboratori devotați, care 
au făcut posibilă apariția, trimestru de trimestru, a noilor numere 
pentru ca cititorii săceleni să se documenteze și să se bucure de 
informațiile cuprinse în materiale: Victor Carpin, Tăvel Taraș, An-
dronic Moldovan, Dimitrie Cazacu, Ilie Cujbă, Victor Secăreanu, 
Dan Zamfir, Claudiu Roșculeț, Nicolae Munteanu, Florica Lupu, 
Liviu Dârjan, Ioan Vlad, Horia Bârsan, Ninel Eftimie, Dorel Cer-
bu, Traian Florea, Dumitru Voinea și lista poate continua.
 S-a muncit muncă continuă, statornică, răbdătoare, 
înflăcărată de sfântul entuziasm al cunoașterii, alături de atâtea 
îndurări și atâtea nădejdi, sub steagul idealului pentru frumos, 
speranță, prietenie, cu încredere spre bine, cu 100 de motive, pen-
tru viitor.
 Să sprijinim revista noastră și pe cei care lucrează pentru 
ea, să dorim să o vedem în mâinile noastre și la numărul 200, pen-
tru că ea ne face o legătură trainică, prin timp, cu înaintașii noștri, 
cu cei mai buni dintre ei, iar exemplul și pilda lor de bunătate, 
hărnicie, curaj și tenacitate ne va face mai buni, mai pregătiți pen-
tru a face față marilor provocări ale acestor vremuri.

Ec. Dumitru Voinea

• In Memoriam
MITUL SAȘILOR LA BRAȘOV ȘI-N ȚARA BÂRSEI.

DIMENSIUNEA NOSTALGICĂ A TRECUTULUI
- II -

Prof. Univ. Dr. Ioan Vlad

Coroana din stema Braşovului să fie românească! Sau 
despre o românizare perpetuă a Braşovului. Generaţia 
Marii Unirii a proclamat pentru Braşovul, devenit cen-

trul geografic al României depline, că „Pe azurul limpede, stema 
cea veche a oraşului se înalţă tot mai sus cu o coroană nouă, 
românească, deasupra rădăcinii de gorun înfipt adânc într-un des-
tin de neînlăturat”.1

 Este metafora care exprimă un imperativ istoric real 
pentru Braşovul devenit şi politico-administrativ românesc. Am 
mai pomenit afirmaţia lui O. Şuluţiu că „românismul din Braşov 
trebuie îngrijit şi ferit de copleşitorul străinism...” Era străinismul 
maghiar şi săsesc al oraşelor transilvănene, impus şi construit pre-
meditat de vechile autorităţi prin favorizarea etnicilor maghiari şi 
saşi din oraşe, prin interdicţiile sau dificultăţile puse românilor 
la intrarea în oraşe, prin acordarea pe baze etnice a facilităţilor, 
posturilor, afacerilor, profesiilor orăşeneşti doar ungurilor şi 
saşilor. Ori această realitate, înrădăcinată de mult şi la Braşov, nu 
se schimba brusc prin actul Unirii. Ea va persista încă o perioadă, 
până când noile rânduieli româneşti vor angrena o românizare din 
ce în ce mai evidentă. Noile autorităţi româneşti nu au bruscat 
acest fenomen, l-au lăsat să se deruleze firesc şi natural. O dovadă 
este şi faptul că primarul sas al Braşovului rămâne în funcţie, ca 
şi mulţi funcţionari saşi, încă câţiva ani după 1 Decembrie 1918. 
Vom încerca o analiză a fenomenului românizării Braşovului după 
1918, derulat cu consecvenţă de forţele progresului românesc, dar 
şi conservatorismul interesat al etnicilor saşi şi unguri, ajutaţi  

adesea şi de servilismul, nepriceperea, naivitatea sau oportunis-
mul unora dintre ai noştri, aspecte detectabile şi în zilele noastre.
 Am prezentat într-un subcapitol tranziţia, începând cu 
anul 1919, şi românizarea la Braşov a instituţiilor şi vieţii publice, 
fenomenul oficial, instituţional complex şi de durată şi acesta. 
Dar aici aş viza altă latură a românizării, cea din mentalul co-
lectiv, imaginarul despre Braşov, despre identitatea sa, despre in-
dividualitatea sa, despre Braşovul istoric şi tradiţional în mintea 
contemporanilor.
 Dacă generaţia Marii Unirii avea percepţia corectă şi 
proaspătă a realităţilor şi esenţelor dinainte de 1918, următoarele 
două generaţii, copiii şi nepoţii urzitorilor ctitoriei naţionale 
din 1918, au început să uite (şi să ierte) suferinţa, jertfa, lupta 
şi percepţia părinţilor sau bunicilor asupra vremii aceleia. Sub 
alte apăsări şi suferinţe, au început să croiască o imagine nouă, 
idilică, nostalgică chiar asupra Austro-Ungariei, a monarhiei vi-
eneze, a lumii săseşti, a culturii şi civilizaţiei saşilor, un amestec 
de îngăduinţă, de preţuire şi chiar admiraţie pentru acele vremi. 
S-a creat şi s-a cultivat un mit al saşilor – superiori, culţi, educaţi, 
organizaţi şi disciplinaţi, în comparaţie cu noi, românii – prea bal-
canici, superficiali, prost organizaţi, greu de disciplinat etc.
 Probabil că uitarea şi iertarea după un cataclism al isto-
riei, şi mă gândesc la lunga dominaţie străină asupra românilor 
ardeleni şi conflagraţia mondială, încheiate cu realizarea idealului

3.

1 Octav Şuluţiu, op. cit., p. 224.
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naţional, uitarea şi iertarea, deci, sunt balsamul necesar unei 
terapii naţionale. Ne-am tratat şi ne-am vindecat! Adică au iertat 
şi uitat destul de repede că saşii ne-au dominat şi exploatat, ne-au 
jignit şi umilit sute de ani, ne-au apăsat în ignoranţă şi sărăcie. 
Uitasem deja la 1918 ce ne făcuseră înainte de 1848 şi chiar după, 
până la 1876. Nu ne-am răfuit cu ei în 1918 şi după, le-am dat 
toate drepturile, le-am lăsat şi primăria Braşovului sau prefec-
tura Sibiului. Am uitat că nu ne-au dat partea din patrimoniul 
Universităţii săseşti, care era şi a românilor, după 1876. Am avut 
din 1918 încoace generozitatea să le preţuim ce aveau bun, să-i 
tratăm tolerant, democratic, egalitar. Le-am tolerat şi cochetăria 
cu Hitler, am înţeles-o la vremea aceea, deşi era stat în stat şi 
evident antiromânească. Deportările saşilor din anii comunis-
mului nu le-am făcut noi şi i-am compătimit pentru ele şi o fa-
cem şi azi. Le-am restituit averile după 1990 cu preaplin. Ne-am 
purtat şi civilizat, şi creştineşte cu aproapele. Adesea am întors 
şi celălalt obraz.2 Avem şi azi generozitatea să le recunoaştem 
meritele, contribuţiile, patrimoniul edilitar şi cultural. Uneori o 
facem prosteşte, exagerăm, uităm de noi şi de partea noastră în 
tot ce pare doar edificiu săsesc. Este, poate, generozitatea creştină 
a unui neam care îşi construieşte „Catedrala mântuirii”, dar şi 
„dreptatea divină”, care ne binecuvântează, cum a făcut-o şi la 1 
Decembrie 1918!
 Acest mit asupra saşilor lucrează împotriva acelui 
„românism” al Braşovului, pe care Şuluţiu îl voia „total, defini-
tiv, atotstăpânitor”. Adică Braşovul riscă să redevină, într-un fel, 
„oraş săsesc”, frumos, şarmant, cochet şi original în patina lui de 
burg medieval, pentru că este „săsesc”. Desigur, aici intervin ca-
tegoric şi chiar brutal turismul şi comerţul. Ca şi în cazul Castelu-
lui Bran, care nu are nici în clin, nici în mânecă cu mitul Dracula, 
dar îl cultivă din plin pentru că dă bine turismului şi comerţului. 
Cu adevărul istoric mai vedem noi! La Braşov, mitul saşilor are 
şi un suport real, confirmat de istoriografie. Problema istoricului 
este ca mitul să nu elimine sau să înăbuşe adevărul istoric. 
 Dar să încercăm o identificare a formelor de mani-
festare a mitului azi: în primul rând, activitatea promoţională 
a Braşovului, în toate planurile: turistic, comercial, afaceri, 
chiar cultural, uzează de simbolistica săsească tradiţională, mai 
ales edilitar-arhitectonică: clădirile-simbol, cetatea, cetăţuia, 
stema, personalităţi săseşti etc. Imaginile simbol pentru Braşov 
în ochii străinilor de oraş şi chiar pentru braşoveni sunt: Casa 
Sfatului, Piaţa Sfatului, Biserica Neagră, Poarta Ecaterina, Bas-
tionul Ţesătorilor, toate edificii reprezentative ale civilizaţiei 
urbanistice săseşti. Dacă e vorba de Ţara Bârsei, bisericile for-
tificate ale saşilor sunt emblemele cele mai frecvente în acţiunile 
promoţionale. Nici unul dintre edificiile specifice româneşti – Bi-
serica Sf. Nicolae, alte biserici româneşti braşovene, Universita-
tea Transilvania, cercul militar sau Aro Palace – nu are o utilizare 
promoţională comparabilă cu cele săseşti.
 Unele din simbolurile şi denumirile săseşti menţinute şi 
azi la loc de cinste în imagistica şi promovarea Braşovului au o 
încărcătură istorică nu doar neromânească, ci şi de tristă amin-
tire pentru românii braşoveni. Este cazul Casei Sfatului şi Pieţei 
Sfatului, denumiri care amintesc de instituţia săsească a Cetăţii, 
Sfatul săsesc, fie că denumea Magistratul, fie Centumviratul, in-
strumentul de dominaţie, de exerciţiu al puterii, de asuprire asu-
pra românilor braşoveni şi bârsani timp de şapte secole, adversa-
rul dur şi temut al şcheienilor, simbolul puterii, asupririi, umilirii 
românilor de către saşi, împotriva căruia s-a desfăşurat o lungă 
şi grea luptă naţională a românilor braşoveni, cu apogeul în vre-
mea lui Ilie Birt. Junii au exprimat această luptă naţională prin 
strădania lor ritualică de a pătrunde în Cetate şi a înconjura o 
dată, şi cu un călăreţ măcar, Casa Sfatului, ca semn că pot cu-
ceri Cetatea. Aici în Casa Sfatului, erau chemaţi la ordine liderii 
îndrăzneţi ai şcheienilor, umiliţi, chiar bătuţi şi închişi, cum s-a 

întâmplat cu protopopul Radu Tempea, pentru că a afirmat cu 
demnitate drepturile şi cererile românilor. Nu ne aminteşte nimic 
bun şi onorabil nouă românilor clădirea – sediul medieval al pu-
terii săseşti asupritoare şi piaţa din jur, cu numele lor actual.
 Generaţia Marii Unirii a înţeles corect acest lucru şi a 
dat pieţei numele de Piaţa Libertăţii, un nume pe deplin justificat 
din perspectivă românească, nume care punea capăt şi toponimic 
unei ere şi deschidea o alta nouă, a unei libertăţi reale. Revenirea 
care s-a vrut în 1990 la tradiţie trebuia să aducă pieţei centrale 
a Braşovului denumirea de „Piaţa Libertăţii”, adică denumirea 
românească dinainte de era comunistă, să renască ce-a fost româ-
nesc plantat aici de către înaintaşi, nu o instituţie antiromânească 
medievală de tristă amintire.
 Cât priveşte numele clădirii din piaţă, „Casa Sfatului”, 
greşeala noastră este dublă. Adică, pe lângă recursul la instituţia 
săsească incriminată, nu respectăm nici regula nescrisă, impusă 
de la sine, de a denumi o clădire după funcţiunea ei actuală sau foar-
te recentă. „Rectoratul” nu se mai cheamă „Casa pensiilor” sau 
„Prefectura”, „Muzeul de artă” nu mai aminteşte cu nimic de se-
diul austro-ungar al Asociaţiei meseriaşilor, Consiliul Judeţean 
nu mai are nimic cu Palatul justiţiei, Primăria cu Palatul finanţelor 
etc. Şi „Casa Sfatului” nu mai este sediu al „Sfatului” de aproape 
un secol și jumătate, iar actuala destinaţie, Muzeul de Istorie, este 
din 1950, timp suficient ca autorităţile să pună în acord numele cu 
destinaţia. Pe o logică elementară, dar şi pe o filosofie elementară 
de românizare perpetuă a Braşovului. Şi cred că nu este vorba 
doar de gustul masochist al cuiva cu gândul la teroarea „sfatu-
lui” asupra românismului, cât mai ales de lucrătura diversionistă 
a cuiva care vrea să convingă că „sfatul” e doar plecat în vacanţă. 
Dacă menţinem şi promovăm cele două imagini simbol, „Casa” 
şi „Piaţa Sfatului”, ca însemne reprezentative ale Braşovului, im-
presia de interimat românesc la Braşov, chiar şi la centenar, este 
completă. Să sperăm că la centenarul botezului „Pieţei Libertăţii” 
vom relua românizarea acestei pieţe şi-i vom reda numele româ-
nesc.
 Cea de-a doua imagine emblemă a Braşovului săsesc, 
menţinută în frunte şi de Braşovul românesc, este Biserica Neagră, 
monument arhitectonic impunător, de reală importanţă şi reprezen-
tativ în orice epocă a urbei de sub Tâmpa. Dar să ne întrebăm 
cât ne reprezintă pe noi românii? Cât este acest monument al 
Braşovului multicultural, dar totuşi prioritar românesc şi orto-
dox? Atributul de „Neagră” al Bisericii evanghelice „Sf. Maria”,

2 Un plus de compasiune şi de nostalgie adaugă şi aparent dramatica „plecare a 
saşilor” din anii ’80-’90. Zic „aparent” dramatică în comparaţie cu noi, românii, care 
rămâneam în comunism. Ei fugeau de comunism, în Vest, în RFG-ul capitalist, liber 
şi prosper. Ei scăpau, noi rămâneam în „lagărul socialist”! Noi luptaserăm şi până 
atunci împotriva comunismului prin munţi, prin deltă, în toate felurile şi am rămas 
să-l răsturnăm prin revoluţie, cu multe jertfe. De saşi n-am auzit să fi fost în rezistenţa 
din munţi şi au ratat şi istorica revoluţie din 1989. Unde-i drama, la ei sau la noi?! 
Şi apoi cine i-a împins? Noi, nicidecum! Cinismul sau lăcomia lui Ceauşescu? Nici 
asta. A fost o problemă negociată între două state, pe clauze convenite bilateral. Nici 
măcar nu s-au refugiat. Au plecat legal, au vândut ce-au avut, poate pe nimica, lui 
Ceauşescu, dar au vândut. Românii fugiţi de comunism în Vest au plecat cu mâinile 
goale, în necunoscut şi incertitudine. Au luat puţin pe avutul lor? Cu siguranţă! De 
vină nu-i cine cumpără ieftin. Preţul este acceptat de vânzătorul oficial, RFG-ul! 
Şi apoi, într-o logică istorică, pe o relaţie seculară, balanţa spolierii între români 
şi saşi rămâne tot în defavoarea românilor. Poporul român nu poate fi culpabilizat 
de declinul până la dispariţie al saşilor transilvăneni. Sentinţa le-a semnat-o lumea 
modernă cu mână maghiară la 1848 şi 1876, iar prohodul l-au făcut comuniştii, alţii, 
nu românii, pe motive care ţin şi de comportamentul saşilor. Din păcate, au plecat 
de „acasă” pentru a fi consideraţi, se pare, „venetici” în altă parte. Plecarea saşilor 
în Germania a început în anii 1940 prin politica Reich-ului, când au fost strămutaţi 
o treime din saşi (70.000 prin Dictatul de la Viena, iar restul sunt cei strămutaţi din 
Basarabia şi Bucovina de Nord, Dobrogea, Bucovina de Sud şi vechiul regat). În 
anii 1942-1943, circa 63.000 etnici germanii intră în armata permanentă germană şi 
2.000 la paza lagărelor. Circa 15% din cei angrenaţi în război au dispărut. După 23 
august 1944, circa 100.000 de saşi din Transilvania de Nord şi şvabi s-au evacuat în 
Germania. Din cei rămaşi s-au format Detaşamentele de muncă obligatorie şi s-au 
făcut deportările în Uniunea Sovietică şi Bărăgan.
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pentru noi românii, exprimă 
nu atât fumul incendiului de 
la 1689 sau măreţia rece a 
goticului, cât neagra suferinţă 
a românilor braşoveni sub 
apăsarea seculară a saşilor. 
„Era neagră fiindcă a ars-o fo-
cul (cel din blesteme, poate!)”,3 
spune Octav Şuluţiu.
 Apoi, noi, românii, 
nu putem uita că acest edificiu 
dominant peste centrul Braşovului, de rit catolic până la Hon-
terus, evanghelic apoi, reprezintă adversarul ortodoxiei românilor 
braşoveni, cu care ei s-au luptat sute de ani în chip eroic, făcând din 
Braşovul ortodox o citadelă a rezistenţei la agresiunea catolicis-
mului, a uniaţiei şi a protestantismului. Reuşita acestei rezistenţe 
este prima şi hotărâtoarea victorie a dăinuirii noastre pe aceste 
meleaguri şi catolicismul şi protestantismul s-au oprit la saşi şi în 
Cetate. Restul Braşovului este uimitor de ortodox. Ori azi, chiar şi 
după ciuma ateistă a secolului XX, chiar în epoca toleranţei reli-
gioase depline şi ecumenice, ne este greu să acceptăm pe cartea de 
vizită a Braşovului simbolistica acestui monument.
 Ca fapt istoric, ceea ce a adus acestei construcţii culoa-
rea neagră este amintirea întunecată a unei catastrofe provocată 
saşilor, ca între gangsteri, de rubedeniile lor vieneze, habsburgii, 
la fel de hrăpăreţi şi de violenţi. 
 În viziunea lui Sextil Puşcariu, Biserica Neagră are unele 
scăderi care o diferenţiază mult de catedralele gotice ale Apusului: 
proporţiile monumentului „nu sunt din cele mai fericite” (la o lun-
gime de 84 m şi o lăţime de 38 m, pe verticală se ridică zidurile 
21 de metri, încă pe atâta acoperişul, deci 42 m, apoi turnul mai 
urcă până la 69 m. Pe timpul construcţiei s-a constatat că chel-
tuielile depăşesc posibilităţile materiale ale saşilor, care mai taie 
din dotări. Astfel, o parte din podoabele arhitecturale obişnuite 
goticului târziu lipsesc, după cum lipseşte şi al doilea turn. Iar cel 
construit „rămas stingher n-are nici înălţimea nici avântul turnuri-
lor gotice”, spune Puşcariu. La momentul trecerii la luteranism, 
o nouă catastrofă trece peste Biserica Neagră: vechile fresce sunt 
acoperite cu var, statuile au fost scoase din interior, odoarele grele 
de metal preţios, lucrate de iscusiţi argintari braşoveni, „fură topite 
în cuptoare” pentru a confecţiona monede şi abia au scăpat 33 de 
piese în tezaurul bisericii: „Precum Tâmpa apasă asupra oraşului, 
aşa apasă acoperişul asupra bisericii, căci îi lipsesc turlele ca nişte 
săgeţi, să-i dea avânt, spune Puşcariu, iar turnul actual, în patru 
muchii, ce se sfârşeşte la jumătate de drum, pare că e împrumutat 
de la o biserică de sat săsească şi e parcă frate bun cu Turnul Negru 
de pe Romuri”4.
 În schimb, Biserica Sf. Nicolae, rivala ortodoxă a Biseri-
cii Negre, are „un aspect vesel şi primitor, ridicată de jos în sus, 
parcă pe vârfuri de picioare spre a privi cât mai departe”, are „o 
plăcută armonie” deşi s-au contopit în ea elemente arbitrare, „o 
nemereală unică în cârpeala ei stilistică”, „o reuşită arhitectonică 

pe deasupra oricărui stil, o nemereală 
fericită”5, consideră Octav Şuluţiu. Iar 
un alt condeier braşovean consideră Bi-
serica Sf. Nicolae „o splendidă biserică 
de piatră,... ale cărei turnuri subţiri şi 
elegante parcă simbolizau, în năvala 
lor îndrăzneaţă spre cer, avântul şi 
aspiraţiile Braşovului românesc”6. 
 Într-un Braşov românesc, care de o 
sută de ani aparţine statului român, 
ar trebui ca, între cele două oferte de 
monumente religioase, cu încărcătura 
lor simbolistică diferită, noi braşovenii, 

urmaşii ctitorilor de ţară nouă de la 1918, să avem o opţiune clară 
şi categorică pentru poza de pe cartea de vizită.
 În toate vremurile, dar mai ales în cele moderne, toponi-
mia urbană a avut caracter istoric, a fost supusă mersului istoriei, 
a avut dinamica istoriei. Astfel că şi prin mutaţia istorică de la 
1918 la Braşov, ca pretutindeni, toponimia urbană a fost pusă în 
slujba omagierii luptei naţionale şi făuritorilor Marii Uniri, cât şi 
românizării oraşului şi noilor teritorii intrate în compunerea statu-
lui român. 
 O lungă listă de toponime din centrul Braşovului au fost 
schimbate cu altele adecvate noilor realități româneşti şi nevoii 
de promovare a valorilor naţionale confirmate şi consacrate de în-
tregirea naţională. Prima, deja menţionată, inclusiv în raţiunile ei 
istorice, a fost atribuirea numelui de Piaţa Libertăţii, fostei pieţe a 
Sfatului denumită înainte de 1918, „Piața Franz Iosif”; str. Fântâ-
nii, de intrare în Braşov dinspre Dârstei, care începea în zona Hi-
dromecanica, Centrul Civic de azi, locul unde a fost întâmpinată 
armata română la 16/29 august 1916, de către delegaţia oraşului în 
frunte cu medicul Ghe. Baiulescu, Bulevardul Eroilor de azi, a de-
venit Calea Victoriei; fosta Alee Rudolf, azi B-dul Eroilor, a deve-
nit Bulevardul Regele Ferdinand, regele întregitor de ţară, numit şi 
„cel loial” pentru ataşamentul său la cauza naţională şi conducerea 
naţiunii române în războiul de eliberare şi întregire naţională; tot 
cu numele regelui se boteza şi o cazarmă, Cazarma „Regele Fer-
dinand”, cea din zona Patria; fosta Cazarmă Neagră, fostul sediu 
al Tribunalului din str. N. Bălcescu, a devenit Cazarma general 
Ion Dragalina, comandant de armată căzut la Jiu în 1916; fosta 
str. Gării, anterior Cizmarilor, azi str. Iuliu Maniu, a devenit după 
1918, Calea Mihai Viteazul; Piaţa Prund a devenit Piaţa Unirii, 
în semn de recunoştinţă pentru lupta naţională a şcheienilor, a Bi-
sericii Sf. Nicolae, a şcolii româneşti de aici şi contribuţia eroică 
la făurirea României depline; str. Vămii, azi Mureşenilor, a fost 
numită str. Regele Carol; spaţiul din Groaveri, din faţa Liceului 
„Şaguna”, a devenit Piaţa general Berthelot, fostul şef al Misi-
unii militare franceze în România, mare prieten al românilor şi 
poate primul mare oaspete străin la Braşov, în decembrie 1918; 
str. Prund a devenit str. Ştefan cel Mare; str. Poarta Şchei a fost 
numită str. Mureşenilor, spre recunoaşterea contribuţiei acestei 
distinse familii la victoria luptei naţionale; str. Cerbului a deve-
nit str. Take Ionescu, ministru de Externe al României şi reputat 
luptător pentru unitatea românilor; dealul Warthe, denumit astfel 
după restaurantul „La Warthe” a fost numit, cred, tot atunci Dea-
lul Spirii, asemuindu-l pentru luptele purtate aici în 7-8 octomb-
rie 1916 cu Dealul Spirii din Bucureşti şi rezistenţa pompierilor 
la 1848; sala Astrei, ulterior cinematograf, a fost în anii 1920 şi 
Teatrul Naţional Român, împlinirea la Braşov a unui vis de câteva 
decenii al iubitorilor de teatru românesc, cu adevărat naţional.7 
 La centenarul Marii Uniri, din toată această toponimie 
născută din veneraţie pentru marea împlinire a neamului din 1918 
şi pentru ctitorii ei, mai rezistă doar „Piaţa Unirii”. Pe lângă „Piaţa 
Libertăţii”, măcar „Calea Victoriei” ar merita reconstituită. Şi 
apoi, lista trebuie completată cu nume de eroi şi valori naţionale 
oferite de stadiul actual al istoriografiei luptei naţionale la Braşov 
şi în Ţara Bârsei.

3  Oct. Şuluţiu, op. cit., p. 54.
4 S. Puşcariu, „Braşovul de altădată”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 73.
5 Oct. Şuluţiu, op. cit., p. 101.
6 N. Sulică, „Cea mai veche școală românească din cuprinsul României întregite”, în „Oma-
giu lui Constantin Kirițescu”, Târgu Mureș, 1937 și în „Semicentenar Muzeul Prima școală 
românească. 1961-2011”, Brașov, 2011, coordonator pr. prof. dr. Vasile Oltean, p. 163.
7 Aristotel Căncescu, Titus Măzgăreanu, „Braşovul de odinioară”, Ed. Foton, hărţile din 
copertele 2 şi 3; S Puşcariu, „Braşovul....” op. cit., p. 326-327. Trebuie să menţionez aici şi 
informaţia, din păcate, doar dintr-o singură sursă, că Braşovul a fost numit „Sfânta Maria” 
în 1916. „A doua zi am auzit tunurile cum băteau de la Predeal. Marţi (16 august 1916 s.v. – 
n. I.V.) a intrat armata română ocupând Braşovul, schimbându-i numele de „Sfânta Maria”. 
Poate că ar fi rămas acest nume până-n ziua de azi dacă nu veneau în ajutorul ungurilor trupele 
germane…” (Daniel Martin, „Monografia Dârste”, Braşov, 1928, p. 47).
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FILE DE MONOGRAFIE

PERSONALITĂŢI MOCANE ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA
(secolul XIX – începutul secolului XX)

- II -
(Material publicat în revista Acta Musei Porolissensis, Zalău, 

XXXI-XXXII, 2009-2010, p. 71-86)
de Lavinia Dumitraşcu

 N.R.: Propunem cititorilor noştri un interesant şi foarte bine documentat material despre înaintaşii noştri săceleni, mari economi 
de oi şi, mai apoi, şi mari agricultori, care au devenit adevărate personalităţi în Dobrogea, regiune în care s-au stabilit şi în care, prin 
pricepere, hărnicie, hotărâre şi seriozitate, au reuşit să se impună şi să fie respectaţi şi apreciaţi de comunităţile în care au trăit.
 Lavinia Dacia Dumitraşcu s-a născut la Constanţa pe data de 9.12.1966. A fost atrasă, în clasele generale, de gimnastică, a 
scris poezie, a frecventat cenaclurile constănţene, a publicat în reviste literare şi a luat premii. A ales însă istoria pentru că era fascinată 
de modul în care scotocea tatăl său, regretatul Gheorghe Dumitraşcu, prin arhive şi biblioteci pentru a „dezgropa“ ceea ce era îngropat 
şi uitat. A activat ca lector asociat la Universitatea „Ovidius“ Constanţa - Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, iar anterior, ca pre-
parator/lector univ. în cadrul Universităţii „Andrei Şaguna“ din Constanţa. Din 2005 şi până în prezent este muzeograf 1 A în cadrul 
Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. 

Rezumat: Rolul ardelenilor în dezvoltarea Dobrogei revenită la Ţară este unul deosebit. Lucrarea de faţă subliniază rolul a 12 familii – 
adevărate „dinastii” – de ardeleni stabiliţi în Dobrogea, în dezvoltarea economică, în general, şi agrară, în special, a acestei provincii, 
urmărind, mai ales, evoluţia proprietăţilor lor de la mijlocul secolului XIX – începutul secolului XX.

Familia Popa - Ion D.A. Popa, născut în 1850, în Satu- 
lung, se stabileşte în 1882 în comuna Gargalîc (Corbu), 
unde s-a ocupat, până în 1884, cu comerţul de vite. În 

1885, cumpără 5400 ha pământ de la stat.1 Un Ioan A. Popa era 
moşier, în 1911, la Gargalîc.2

 Gheorghe Gh. Popa, născut în 1851, la Satulung, trece, 
în 1867 în Basarabia, unde ia în primire afacerile tatălui său. În 

1879, cumpără o moşie la Peletlia, 
devenind, astfel, mare proprietar. S-a 
ocupat mai ales cu creşterea oilor de 
rasă, reuşind să amelioreze una dintre 
rasele de oi, şi a obţinut medalia de aur 
la Expoziţia regională din Constanţa, 
în 1899.3 În 1906, făcea cultură 
raţională, obţinând, cu produsele sale, 
medalia de argint la Expoziţia agrară 
din Bucureşti.4

  Gh. Popa, născut în 1865, 
în Satulung, s-a stabilit în 1880 în 

Caceamac (Viişoara), unde, în 1908, 
era înregistrat ca mare proprietar.5 În 1911, Anuarul Dobrogean 
îl înregistrează între moşierii din Dobrogea, cu proprietăţi la 
Mamut Cuius. În 1912 avea 250 ha, 1.000 de oi, 20 de boi şi 12 
cai.6 În 1916, îl găsim înregistrat cu 280 ha în comuna Cobadin 
şi cu 1.187 ha în comuna Peletlia - în 1922 apare cu 419 ha.7 În 
1929 deţinea, la Vadu, 1.030 ha - şi-l găsim înregistrat cu aceeaşi 
suprafaţă şi în 1940. În 1924, era membru al Comisiei interimare 
a Primăriei Constanţa şi ofiţer al stării civile.8 
  În 1908, S. Popa era înregistrat ca mare proprietar în 
plasa Mangalia, iar Irimia I. Popa, ca mare proprietar şi fost 
preşedinte al Consiliului General din Constanţa. 
 Ştefan Popa se număra, în 1911, printre cei mai 
importanţi proprietari, cu moşie la Mamut Cuius. În 1916, acesta 
deţinea 280 ha la Cobadin, iar în 1922, în aceeaşi localitate, este 
înregistrat cu 144 ha, pe care le cultiva singur.9 În 1921, Ştefan 
Popa cumpără materialul şi accesoriile morii din comuna Facria, 
pe care le transportă în noul său local de moară din satul Coba-
din. 
  Nicolae Popa era, în 1911, proprietar la Caraharman. În 
1916 deţinea, la Săcele, 500 ha şi 1224 ha în comuna Peletlia. În 
1916, şi alţi membri ai familiei erau moşieri: Gh. Popa, la Peletlia, 
deţinea 1.187 ha; Ion Gh. Popa era, la Săcele, proprietarul a cca 
1.000 ha; moştenitorii lui M. Popa, aveau, la Peştera, o moşie 

de 1.208 ha; Ioan A. Popa, deţinea, în 
Cargalâc, cca 400 ha; Eremia Er. Popa - 
la Moşneni, 2.735 ha; Dumitru Er. Popa 
şi Floru Er. Popa, la Moşneni, peste 600 
ha. În 1922, Ion. A. Popa avea, la Gar-
galâcul Mare, 150 ha, iar Nicolae Gh. 
Popa, la Peletlia, 412 ha, pe care le lucra 
singur.10

  În 1924, Gh. G. Popa avea 
moşie la Caceamac, comuna Cobadin, 
Ştefan Popa era mare proprietar la Co-
badin, Dumitru Popa la Medgidia, B. 
Popa şi N.G. Popa la Peletlia.11 Un Nico-
lae G. Popa este înregistrat cu cârciumă, în 1924, în comuna Co-
badin şi, tot acolo, Ştefan Popa avea depozit de cereale. În 1929, 
Ştefan Gheorghe Popa deţinea, la Izvorul Mare, 180 ha. 
  Poate din aceeaşi familie face parte şi Nicolae Gheorghe 
Nica Popa - proprietar rural - născut în 1859, în comuna Satu-
lung (Transilvania). După ce a absolvit şcoala reală la Braşov, a 
moştenit meseria tatălui, arendăşeria. După revenirea Dobrogei 
la Ţară, a venit aici, unde s-a ocupat cu agricultura şi creşterea 
animalelor. În 1906, era proprietar a 1.200 de hectare pe care le 
seamănă cu grâu, ovăz, orz, in, porumb, lucernă, folosind instru-
mente agricole moderne şi în mod raţional.12 În 1922, avea 412 
ha la Peletlia. În 1916, Ion A. Popa era proprietar a 400 ha în 
Gargalîc, iar în 1922 îl găsim ca proprietar a 150 ha la Gargalîcul 
Mare.13

  8. Fam Golea - Tot în zona Medgidiei, mare proprietară 
este şi familia Golea14. Ion Ionescu de la Brad îi aminteşte, între 
cei mai de seamă păstori transilvani pe care i-a întâlnit în Dobro-
gea, şi pe feciorii lui Golea. Familia Golea a descins în Dobrogea

7.

N.Ghe.Popa

Ghe.Ghe.Popa

1 „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 2, 1912, p. 11.
2 Anuarul dobrogean, Constanţa, 1911.
3 Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 95; Petru Vulcan, op. cit., p. 88
4 Petru Vulcan, op. cit., p. 88; Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 95.
5 „Viitorul Dobrogei”, I, nr.10, 27 apr.1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
6 „Dobrogea ilustrată”, Buc., nr. 2, 1912, p. 11.
7 N.T. Negulescu, op. cit., p. 170, 386.
8 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 78.
9 N.T. Negulescu, op. cit., p. 174.
10 N.T. Negulescu, op. cit., p. 148, 170, 386, 418.
11 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 240, 241, 242, 243, 244
12 Petru Vulcan, op. cit., p. 93.
13 N.T. Negulescu, op. cit., p. 148.
14 Ioan Georgescu, op. cit., p. 179.
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 în 1877, venind din Satulung.15 Gh. Golea 
solicita, la Caratai, în 1882, un loc pentru 
construirea unei case. Conform unei statistici 
oficiale din 1885-1886, acesta avea 2.664 de 
vite mici şi 124 de vite mari. În 1889, acesta 
reuşeşte să devină stăpân la Caratai a 90 ha16 
şi avea 735 ha şi la Agi Gabul . În 1911, era 
proprietar la Caratai.17 În 1916, Gheorghe 
Golea avea o moşie de 600 de ha în comuna 
Docuzol şi 135 ha în comuna Chiostel. În 

1922, mai stăpânea, la Docuzol, 440 ha18. Peste doi ani, Gheorghe 
Golea era înregistrat ca singurul mare proprietar din Caratai. La un 
moment dat, la Caratai și Cuza Vodă, acesta deținea 735 ha.19

  Gh. G. Golea a cumpărat, prin anul 1920, un imobil în 
Medgidia, compus din patru camere. În 1922, acesta deţinea o pro-
prietate de 240 ha în comuna Docuzol. Anul următor, acesta avea, în 
Medgidia, 800 ha, pe care le deţinea şi în 1929, şi în 1940.20 Pe Gh. 
Golea îl găsim înregistrat, în 1924, cu un „birou de informaţiuni“ în 
comuna Medgidia, pe Ion Gh. Golea, comerciant de băuturi, iar pe 
Constantin Golea, comerciant de cereale. Gh. Golea şi Gh. G. Golea 
sunt înregistraţi, în acelaşi an, ca mari moşieri în comuna Docuzol. 
Gh. G. Golea era proprietar şi la Amzacea şi Celibichioi-comuna Fa-
cria.21

 Constantin Golea, născut în 1875 în comuna Satulung, co-
mitatul Braşovului, a venit în Dobrogea în 
1895 şi s-a stabilit în Medgidia, unde s-a 
ocupat cu agricultura. Acesta a fost primar al 
Medgidiei între 1905- 1911 şi 1914- 1917. 
„Prin numirea acestui tânăr inteligent în 
demnitatea de primar al urbei Medgidia 
s-a făcut cea mai nimerită achiziţiune prin 
faptul că prosperitatea unui oraş e în raport 
cu priceperea şi patriotismul primului dintre 
cetăţeni cari nu lipsesc primarului Medgi-
diei”. În această calitate, a înfiinţat un ci-
mitir ortodox şi un altul musulman în localitate.22

  În 1903, N. Golea era consilier judeţean.23 Era născut la 
Satulung, comitatul Braşov, în 1849. În 1865 a venit în România, ca 
econom de vite, în 1872 a trecut în Basarabia, iar în 1878 s-a stabilit 
în Dobrogea, unde, pe lângă creşterea vitelor, s-a ocupat şi cu agri-
cultura. Este unul dintre proprietarii fruntaşi ai judeţului Constanţa, 
consilier în mai multe sesiuni. „Persoană distinsă pentru caracteru-i 
integru, se bucură de simpatia judeţeană a conjudeţenilor săi.”.24 În 
1916, în Facria, Costică Golea deţinea 50 ha pe care le cultiva singur. 
În 1920, era unul dintre cei mai înstăriţi oameni ai oraşului Medgidia. 
Avea peste 400 ha în satul Făcria (în 1929 avea 300 ha). În 1924, 
Constantin Golea era preşedintele al Biroului Oborului de cereale din 
Medgidia şi mare proprietar la Celibichioi. Victor Gh. Golea avea, în 
1922, 70 ha în comuna Docuzol., pe care le lucra singur. 
  9. Familia Blebea. Ion Ionescu de la Brad îi scria în 1850 lui 
Ion Ghica: „Aici (în Constanţa - n.n.) am dat de fiul celui mai bogat 
mocan din kazan, anume (Ion - n.n.) Zaharia Blebea”. Tatăl său, moş 
Zaharia Blebea, venise din Cernatu Braşovului la Caramurat, în 1857, 
la îndemnul lui Nicolae Ţârcă, locţiitor al viceconsulului Austriei la 
Hârşova25, şi avea o avere de 5.000 de lei. Fiul său, cu acelaşi nume, 
pe care Ion Ionescu de la Brad îl aminteşte la 1850, s-a născut la Cara-
murat şi era cel mai bogat mocan din haznaua Constanţei, unde era şi 
comerciant, calitate în care-l întâlnim şi în perioada de după revenirea 
Dobrogei la Ţară. Dr. Camile Allard îl aminteşte ca furnizor al armatei 
franceze la Constanţa şi Palazu Mare în timpul Războiului Crimeii şi, 
după 1870, ca deţinător de prăvălie. La 1861, Ion Blebea avea târlă 
mare în cazaua Hârşova26. Alte date despre descendenţii lui Zaharia 
Blebea: 
 Ioniţă Blebea a fost primul primar al Caramuratului.27 
 Irimia Blebea s-a născut în 1862, în Săcele, judeţul Braşov. 

Studiile şi le-a făcut la gimnaziul român din 
Braşov, unde urmează şi şcoala comercială 
superioară. În 1881, se stabileşte la 
Brăila, unde părinţii săi erau agricultori şi 
crescători de vite. A făcut cinci ani practică 
în comerţul cu cereale în Brăila. Apoi, s-a 
ocupat cu agricultura. Vine în Constanţa în 
1899, când este numit preşedinte al Băncii 
de Scont, pe care o înfiinţase. În 1908 
deţinea aceeaşi funcţie,28 iar peste un an, 
era şi preşedinte al Camerei de Comerţ şi 
Industrie, membru în consiliul comunal, preşedinte al Clubului Co-
mercial din Constanţa, vicepreşedinte al secţiei Constanţa a Ligii Cul-
turale, vicepreşedinte al Clubului Liberal, vicepreşedinte al Societăţii 
de Litere, Arte şi Sport, vicepreşedinte al Societăţii Absolvenţilor de 
Şcoli Comerciale din Constanţa etc. În 1899 avea, în Hasduluc, cca 
100 ha, iar în 1909 deţinea case în Constanţa, 100 ha cultură în co-
muna Gherengic, un alt teren de 15 ha în aceeaşi localitate, 15 ha 
în Tatlageac.29 În 1911 este înscris între proprietarii din Hasancea. În 
1916 era proprietarul a 100 ha în comuna Hasiduluc.
 Cel mai înstărit din familie era Ştefan I. Blebea. Fost primar 
la Caramurat şi secretar al Consiliului Judeţean Constanţa în 1880 şi 
1883, era proprietar la Corbul de Sus şi la Techirghiol - unde avea 2 
moşii de cca 700 ha şi un hotel.30 În 1911, era proprietar a peste 1.000 
ha la Alibichioi şi Ghiuvenlia. În 1916, acesta deţinea în Gargalîc 360 
ha, 1.000 ha în Alibechioi, 470 ha la Hasiduluc. În 1922, dăduse în 
arendă locuitorilor din Gargalîcul Mic 217 ha şi lui Dumitru Olaru 
1.000 ha, în comuna Ghiuvenlia, iar cele 203 ha de la Hasiduluc le
arendase lui Frangopol. În 1924, era proprietar la Lahman, la Ali-
bichioi, la Mangalia şi la Techirghiol. Era, împreună cu I. Blebea, 
proprietarul moşiilor de la Hasancea.31

  Vespasian Blebea era, în 1911, primar al comunei Cicrâcci. 
Pe Iancu Blebea îl regăsim, în 1938, între cei mai buni gospodari şi 
mari proprietari în Valul lui Traian. Acesta deţinea 200 ha.32

 10. Ion Tițoiu - În 1905, Petru Vulcan îl prezintă pe Ion 
Tiţoiu ca primar al comunei rurale Taşpunar şi proprietar rural. Născut 
în 1847, în satul Cernatu, comitatul Braşov, s-a oprit la Andraşeşti 
unde a stat până la 1862, iar de aici a trecut în Basarabia. Din 1878, 
s-a stabilit în comuna dobrogeană Taşpunar. Este unul dintre fruntaşii 
proprietari din judeţul Constanţa. Se ocupă cu agricultura şi creşterea 
vitelor. La expoziţia regională din 1897 a ocupat locul I. Într-o luptă 
cu „bandiţii, care prădau şi jefuiau satele Dobrogei”, a fost rănit la 
picior. Din 1878 a fost ales consecutiv consilier comunal şi, în câteva 
rânduri, primar. A fost decorat cu „Coroana României” în grad de 
cavaler.33

15 Ioan Georgescu, op. cit., p. 172.
16 Adrian Ilie, Valea Kara su..., p. 109.
17 Anuarul Dobrogean, Constanţa, 1911.
18 N.T. Negulescu, op. cit., p. 380, 393.
19 Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 94.
20 Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
21 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1925, p. 48, 219, 241, 242.
22 Anuarul dobrogean, Constanţa, 1910, p. 116; Ioan Georgescu, op. cit., p. 173 – 
174; Petru Vulcan, op. cit., p. 56.
23 Stoica Lascu, op. cit., p. 300; Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., p. 139.
24 Petru Vulcan, op. cit., p. 39.
25 Tudor Mateescu, op. cit., p. 100.
26 Alexandru Stoian, Caramurat – Ferdinand I – monografie, Constanţa, 1935, p. 
11; Tudor Mateescu, op. cit., p. 68.
27 Alexandru Stoian, op. cit., p. 27.
28 „Viitorul Dobrogei”, I, nr. 10, 27 apr. 1908, p. 1–2 cf. Stoica Lascu, op. cit., p. 403.
29 O Văleanu, op. cit., p. 670; Stoica Lascu, op. cit., p. 146, 765; „Farul Constanţei”, 
I, nr. 16, 24 aug. 1880, p. 2–3; nr. 17, 31 aug.
30 Stoica Lascu, op. cit., p. 146, 765; „Farul Constanţei”, I, nr. 16, 24 aug. 1880, p. 
2–3; nr. 17, 31 aug. 1889, p. 2–3.
31 Anuarul general al Dobrogei, Constanţa, 1924, p. 242, 243, 245.
32 Ştefan Păunescu, Valu lui Traian, Oriento Publishing, Constanţa, 2008, p. 51.
33 Petru Vulcan, op. cit., p. 91
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  11. Ion I. Mandai, născut în 1860 
în Satulung (Braşov), trece, în 1886, cu vi-
tele pentru păşunat în comuna Caraharman. 
În 1893, se stabileşte definitiv în comuna 
Şiriu, unde arendează 700 ha teren arabil. În 
1894, cumpără moşia respectivă. În 1898, 
este ales primar al comunei Şiriu, între 1907-
1908 este membru al Consiliului Judeţean 
şi, apoi, membru al PNL. În 1908 avea o 
moşie de 494,5 ha, la Siriu. Între proprietarii 
din această localitate, în 1911, este amintit şi 
I. Mandai. În 1916, era proprietarul a 500 ha în comuna Serai.34

 I. Mocani - crescători de vite, comercianţi, „industriaşi”
  În 1850, Ion Ionescu de la Brad a întâlnit în Dobrogea mo-
cani care aveau „mari bogăţii în numeroasele lor herghelii, turme de 
oi şi tamaslâcuri”. Îi aminteşte pe Radu Jălea (originar din Săcele, 
N.R.), care avea, în jurul Seimenilor, o herghelie de 200-300 de cai, 
„din soiul ce l-a apucat dela Pruncu din Moldova”. Era un „mocan 
din cei mai umblaţi, bătrân respectabil, cu copii ca nişte brazi şi cu o 
casă ca a lui Avram; a fost slugă şi a ajuns acum stăpân a peste 5.000 
de oi, 300 cai etc.”.35 Herghelia fraţilor Moţoi era o pepinieră de unde 
satele dobrogene cumpărau cai pentru montă şi pentru armată36. Între 
marii crescători de animale, se numărau şi Dumitru şi Niculae Şteflea.
  Excelenţi oameni de afaceri, românii ardeleni coordonează 
aproape întregul comerţ rural şi o parte bună din cel urban. Având un 
pronunţat spirit negustoresc, buni întreprinzători, aveau în multe dintre 
comunele şi oraşele dobrogene nu doar simple prăvălii, ci adevărate 
case de desfacere, fiind lideri pe piaţa comerţului cu cereale. Această 
realitate se vede şi în faptul că românii ardeleni se impun şi la nivelul 
conducerii comerţului în Dobrogea. De exemplu, în 1893, din cei opt 
membri ai Camerei de Comerţ ai judeţului Constanţa, cinci erau veniţi 
din Transilvania.37

  Pe negustorii transilvani Ion Ionescu de la Brad îi înregi-
stra cu o bogată activitate în Dobrogea la 1850. Îi aminteşte, printre 
alţii, pe Enachi Bomba, pe Dumitru Gheorghe Ciurdu - făcea comerţ 
dinainte de 1877 la Silistra, fiind atestat documentar din 1851 - şi pe 
Radu Jălea. Târgul de la Medgidia era renumit în acest sens. Acesta 
era sprijinit de administraţie şi de mari moşieri, între care şi ardelenii 
Aurel Oancea şi Costică Golea.38

  După revenirea Dobrogei la Ţară, numărul românilor arde-
leni stabiliţi în acest colţ de Românie a crescut considerabil. În 1911, 
Gh. Şteflea era comerciant în Enişelia, Nicolae Popa şi C Şteflea la 
Murfatlar, I. Al Şteflea la Mamut Cuius, Gh. G. şi N. Moşoiu la Sarai, 
Voicu Roşculaţ la Edichioi, Vasile A. Popa la Cicrîci, I. Popa şi N. 
Bundă la Caramurat.39

 În 1929, Ioan Georgescu îi enumeră pe cei mai importanţi 
comercianţi ardeleni din Dobrogea: Gh. Mănucu din Casil Murat; I.D. 
Dragomir din Galeş - cârciumar în Biul-Biul, D. Lupea - din Galeş, 
băcan în Alacap, N. Stioca - din Sălişte, avea prăvălie în Musurat, 
Duţu R. Pascu - Izvoru Mare, Ion. G. Bundă, Nicolae Bundă - la 1911, 
comerciant al Constanţei, N. Nistor şi măcelarul Sava Pamfil - Palaz-
Anadalchioi, I.S. Pană - Ţepeş Vodă -, hotelierii S. Sorescu - Medgi-
dia - şi Nic. Vidrighin - avea hotel cu 327 de camere la Techirghiol, 
cafegiii Constantin Brătianu - din Săliştea Sibiului, la Cavaclar - şi 
Nic. Mareş - în Eiogea. Luca Oancea era unul dintre cei mai mari 
comercianţi din Hârşova. I. Golea era proprietar al Sucursalei Medg-
idia a Podgoriei Buzău.
  În 1940, D. Şandru aminteşte firmele românilor ardeleni 
care s-au impus în Constanţa: Bârsan, Văleanu, Macrea, Dragomir, 
Ion V. Luban, Petru Stoiţă, Oct. Iorgu, Nic. I. Popa, Gh. I. Marcu, 
Nic. D. Ardeleanu, Dumitru Beloiu, Ştefan Căciulă, Niţă Popa, Niţă 
Filip, Ion Şt. Şerban, Ion I. Ionescu, Ion Morărescu (librărie), Vasile 
R. Moroianu (fierărie), I. Oprean, Ion N. Sasu, Gh. Tatu, Tudor Tatu 
(fabrică de gheaţă), Gh. Popa (depozit de cherestea), Şt. Duşa, Ion 
Stoica, Babuş - ultimii doi, hotelieri, Bucur Adam (depozit de cereale, 

unul şi la Negru Vodă) etc.
  Viaţa comercială a Hârşovei era dominată tot de români ar-
deleni: fraţii Oancea (importante depozite de cereale), I. Blebea, Alex. 
Verzea, pe care îl găsim ca mare comerciant în 1908 și ca proprietar de 
cârciumă și brutărie în 191140, I. Răsoi, Alex. N. Ionescu, Ion Şandru, 
D. şi I. Puşchilă etc. Aproape în întregime pe mâna românilor ardeleni 
este şi comerţul din Medgidia. Aici aveau prăvălii şi depozite: Ion 
Bârsan, Nic. Bratu, Stan Roşca, Ion I. Bârsan, Drăgan Şeitan, Oprea 
Voicu, Nic. Ghibu, Victor Nistor, Nic. Şteflea (hotelier şi proprietar 
al unei fabrici de apă gazoasă şi în 1911, când este înregistrat şi cu 
o carieră de piatră), I. Popa, Stan Sorescu (înainte de Primul Război 
Mondial era unul dintre cei mai importanţi comercianţi dobrogeni) etc.
  De altfel, aceştia se implică şi în domeniul industrial. În 
acest sens, la 1909 activau în Dobrogea: cizmarul Ştefan Ungurea-
nu - Enişenlia, tâmplarii Const. Viorel şi Muşa Pamfil - Constanţa, 
croitorii Niţă Voiculescu - Medgidia şi Filip I. Conduleţ - Constanţa, 
cojocarul Marcu Fusaru - Medgidia, brutarul I.D. Dăularu - Izvoru 
Mare, vopsitorul Popa Gheorghe - Cernavodă, fierarul Miloş Bobes-
cu - Musuratul Mangaliei, căruţaşii Nic. Tănase Burghişan şi Nic. 
Staicu - Anadalchioi. Românii ardeleni s-au specializat şi în meserii 
noi, cerute de dezvoltarea economică a Dobrogei: mecanicul CFR 
Dumitru Cârpovăţi - din Sălişte, la Constanţa, electricienii Ion I. Dan 
- din Zărneşti, la Constanţa şi D. Ilianţ - din Petroşani, la Cernavodă.
  În 1940, în rândul industriaşilor dobrogeni, dintre românii ar-
deleni se remarcă fraţii Oancea din Hârşova, Nic. Dragoş din Basara-
bi, Petrache şi Petre P.Ionescu din Topalu, Gh. Stănilă din Medgidia, 
Gh. N. Vlad din Târguşor, Gh. Verzeanu din Cogealac etc. Mare parte 
a industriei morăritului este deţinută de românii ardeleni. Luca Oan-
cea avea o moară cu aburi, iar fratele său, Costache, era proprietarul a 
două mori la Cuius Mamut.
  Aportul transilvănenilor este apreciabil şi în ceea ce priveşte 
instituţiile comerciale şi bancare din Dobrogea. La iniţiativa şi sub 
conducerea fraţilor Oancea, în 1893, s-a înfiinţat Aurora. Societate 
de economie a comercianţilor şi industriaşilor români. În 1899, se 
înfiinţează Banca de Scont din Constanţa, cunoscută şi sub numele 
de Banca Mocanilor, care a început cu un capital de 400.000 de lei şi 
care, din 1921, se va numi Banca Creditul Dobrogei. Aceasta este o-
pera lui Irimia I. Blebea, care „aici a putut întrebuinţa cu mult succes 
cunoştinţele sale teoretice şi practice cu o voinţă de fer şi muncă fără 
preget, dând probe de mult tact şi cinste, a înaintat repede şi la 18 Sep-
tembrie 1905 a fost numit director al acestei instituţii financiare”.41

  La iniţiativa bănăţeanului Emil Mihail Brancovici, în 1903, 
s-au pus bazele Asociaţiei comercianţilor de cereale din Constanţa. 
Transilvănenii sunt şi la baza înfiinţării cooperativelor şi băncilor 
săteşti.42 La Caramurat, în 1907, a luat fiinţă Banca Populară „Mircea 
cel Bătrân”, având 170 de membri şi un capital de 114.415 lei. Primul 
preşedinte a fost Ştefan Blebea. Consiliul de administraţie era format 
din: Traian Bellu, Costache Şeitan, Preot Aiteanu, Octavian Moroia-
nu, Radu Tocitu, Andrei Mocanu, Cadâr Bektimir şi Matei Rujan-
ski. În 1935, din Consiliul de administraţie făceau parte: părintele D. 
Vâlcu, Gheorghe Teşeleanu, Ion D. Creţu, Dumitru Bundă, Gheorghe 
Munteanu, Vasile Popa, Gh. Puşcaşu, Niţă Blebea.
  Aceştia sunt doar câţiva dintre românii ardeleni stabiliţi în 
Dobrogea. Urmărind statisticile, observăm că prezenţa lor în Dobro-
gea nu este doar una fizică. Rolul lor în dezvoltarea economică - doar 
la aceasta ne-am oprit - a provinciei revenite la Ţară este deosebit.

34  N.T. Negulescu, op. cit., p. 250.
35 Apud Lavinia – Dacia Gheorghe, Invăţători şi preoţi transilvăneni in Dobrogea secolu-
lui XIX pană la revenirea Dobrogei la Ţară, în „Sargeţia”, Deva, XXXIV, 2006, p. 198.
36 D. Şandru, op. cit., p. 61.
37 D. Şandru, op. cit., p. 62.
38 Despre acest subiect, vezi Adrian Ilie, Panairul de la Medgidia, în „Analele Dobro-
gei”, serie nouă, IX, 2006 – 2008, p. 77–86; Adrian Ilie, Valea Kara su..., p. 130 – 141.
39 Anuarul Dobrogean, 1911.
40  S. Confort, op. cit., p. 20.
41  O Văleanu, op. cit., p. 670; Petru Vulcan, op. cit., p. 61
42  D. Şandru, op. cit., Buc., 1946, p. 67.
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lopotele de la Biserica Nouă din Satulung se tânguie cu 
tristețe și amărăciune, aducând o veste care înnegurează 
sufletele izvoranilor și pe ale tuturor celor care l-au cu-

noscut pe Ioan (Ninel) Eftimie. Este un sfârșit trist de iunie pentru 
Asociația ”Izvorul”, care se desparte de încă unul dintre fondato-
rii săi din epoca de după 1989.
 Tăvel Taraș, Milu Alexandrescu, Dan Zamfir, Ninel 
Eftimie, patru dintre cei care au reînviat asociația noastră din 
cenușa pârjolului comunist, patru brațe puternice ale ei, care i-au 
modelat destinul contemporan, ducând mai departe visurile și 
speranțele tinerilor săceleni din perioada interbelică. Patru nume 
emblematice pe blazonul asociației. Au plecat 
pe rând, ducând cu ei un spirit și un mod de 
a înțelege tradițiile și moștenirea mocanilor 
săceleni pe care cu greu îl mai poți găsi astăzi. 
 După domnul Taraș, acum 5 ani, 
după domnuii Alexandrescu și Zamfir, acum 
ne despărțim, pe neașteptate și cu inimile în-
durerate, de Ninel, rămânem puțin mai săraci 
sufletește și mai dezarmați în fața destinului.
 Ne obișnuiserăm cu omul optimist, 
plin de viață și de proiecte pentru viitor, cu 
o disponibilitate fără egal de a-i ajuta pe 
ceilalți, cu prietenul și colegul nostru Ni-
nel. Nu ne puteam închipui că lucrurile s-ar 
putea schimba, că va veni momentul în care 
nu-l vom mai simți alături, că îl vom aștepta 
așa, ca întotdeauna, dar el nu va mai veni la 
activitățile „Izvorului”. Vom avea nevoie de 
un sfat potrivit, de amănuntele despre oameni 
și locuri, pe care el le știa foarte bine pentru 
că fusese atras de de aceste lucruri inedite, mărunte, dar care fac 
mare istoria unui loc.
 Mi-aduc aminte că l-am văzut ultima dată acum câteva 
zile, la biserica noastră, unde ne întâlniserăm pentru a pune la 
punct albumul care va marca aniversarea a 200 de ani de existență 
a acesteia. Venise plin de bunăvoință, așa cum o făcea de fiecare 
dată, cu o mulțime de fotografii vechi, de care era mândru și pe 
care propunea pentru album. Notase pe ele, meticulos, când au 
fost făcute, cu ce prilej, era bucuros și fericit că poate ajuta la 
un proiect al asociației, cu aceste poze, cu date amănunțite des-
pre despre personalitățile înmormântate în cimitir, monumentele 
lor, poveștile despre unele dintre ele. Trebuia, apoi să ne întâl-
nim, peste câteva zile, pentru a finaliza o altă inițiativă pe care o 
susținea din inimă, așa cum susținea orice idee care era bună și 
utilă pentru comunitate – o pârtie de schi care să încununeze în-
treaga activitate a unui alt izvoran devotat, domnul profesor Ioan 
Tocitu. Nu ne-am mai întâlnit pentru că, luați cu alte treburi, am 
amânat întâlnirea, neștiind că ar fi fost ultima.
 Atașamentul și contribuția sa la bunul mers al asociației 
noastre au fost determinante în toate etapele vieții ei. N-a prins, 
din punct de vedere cronologic, ”Izvorul” de la începuturi, dar era 
așa de bine informat, știa atâtea lucruri din acea perioadă, încât 
puteai jura că a făcut parte di grupul tinerilor izvorani din anii 
1920-1930. A iubit ”Izvorul” și spiritul acestuia și s-a angrenat cu 
toată pasiunea și cu toată dragostea în activitatea echipei de fot-
bal, care a activat până în 1972, aducând în sânul acesteia entuzi-
asmul echpierilor din perioada ei de glorie. A iubit mișcarea fizică 
și sportul și a fost alături de toți cei care organizau concursurile de 
schi , participa la ele cu bucurie și plăcere, le sprijinea și se bucura 
alături de copiii și tinerii participanți.

 În felul acesta, a reușit, alături de alți tineri, la fel de 
entuziaști ca el, să poarte în suflet flacăra vie a adevăratelor tradiții 
săcelene, pe care a dus-o nestinsă prin ani și de la care, în 1992, 
s-a întrupat noua asociație ”Izvorul”. A fost în primele rânduri 
de la început, i-a mobilizat pe ceilalți, i-a încurajat, i-a ajutat și a 
contribuit la organizarea unora dintre cele mai frumoase și apreci-
ate evenimente culturale ale vremii: simpozioane, comemorări și 
aniversări, Zilele Culturii Săcelene, concursuri sportive, balurile 
plăcintelor, expoziții și spectacole culturale.
 Așa era Ninel, altruist, binevoitor și săritor la nevoie, ca-
pabil să-i înțeleagă pe toți, să-i unească în jurul său și să-i facă 

să dea tot ce e mai bun în ei, mobilizându-i 
și încurajându-i în întreprinderile lor pentru 
valorificarea trecutului săcelean. Am simțit 
asta mai ales atunci când am lucrat la mono-
grafia Sacelelui. Trebuie să mărturisesc că el 
a fost poate factorul declanșator al lungului 
proces de redactare, convins fiind că ”dacă nu 
o scoatem noi, acum, greu se va încumeta ci-
neva s-o facă în viitor”.  De aceea, l-am simțit 
ca un sprijin de nădejde, un ajutor și un bun 
sfătuitor în toți anii în care a fost redactată 
monografia, lucru pentru care nu am apucat 
să-i mulțumesc până acum, convins că mai 
avem tot timpul din lume. Dar, iată că nu a fost 
așa și mă simt nevoit s-o fac acum, când el nu 
mai este și amintirile despre el mă năpădesc, 
împăienjenindu-mi ochii.
 Personalitatea sa complexă, benefică 
pentru Asociația ”Izvorul”, l-a transformat 
într-un stâlp de nădejde al acesteia, în jurul 

căruia s-au clădit, rezistente, toate realizările ei. Aș aminti aici 
doar câteva, dar cu impact puternic asupra imaginii și importanței 
asociației în cultura săceleană și în viața comunității noastre: 
edițiile Zilelor Culturii Săcelene, la începutul anilor 2000, în 
organizarea cărora s-a implicat cu toată forța, multele ediții ale 
Balului Plăcintelor care, mai ales în ultimii ani, au câștigat un 
plus de valoare emoțională și de interes și datorită ideii sale de a 
reorganiza expoziții tematice cu aspecte din viața mocanilor, ca și 
inițiativele de punere în valoare a monumentului istoric care este 
biserica ”Sf. Adormire” prin recondiționarea picturii și iconos-
tasului, instalarea unui sistem modern de încălzire, amenajarea 
monumentelor funerare vechi ale ctitorilor bisericii sau ale unor 
personalități locale.
 Și-a simțit mereu sufletul încărcat de frumusețea moștenirii 
materiale și spirituale a săcelenilor și a militat pentru cunoașterea 
și transmiterea ei mai departe, către noile generații. Era depozi-
tarul unei adevărate arhive orale despre oameni ai acestor locuri 
și întâmplări petrecute acum mulți ani, pe care le împărtășea cu 
drag și cu talent, ori de câte ori avea prilejul, la un pahar de vorbă 
ori o discuție amicală cu cei pe care îi simțea alături de el ca 
preocupări și pasiuni. Mai deținea și o bogată arhivă de fotografii 
și documente, pe care le-a pus cu drag la dispoziția asociației 
atunci când aceasta a început o acțiune de strângere a mărturiilor 
despre portul popular mocănesc, vechile familii mocănești și obi-
ceiurile mocănești. A fost bucuros să caute și în arhivele foto ale 
altor familii, pentru ca imaginea despre trecutul acestor plaiuri 
să fie cât mai completă și l-a sprijinit pe domnul arh. Dan Me-
dian să realizeze frumoasa expoziție care a fost apreciată la toate 
manifestările la care a fost prezentată.
 A fost un fiu devotat al acestor plaiuri săcelene pe care

La Balul din 2018, optimist și 
încrezător ca întotdeauna

IN MEMORIAM

NE-A PĂRĂSIT NINEL EFTIMIE, UN BRAV OSTAȘ AL ”IZVORULUI”
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le-a iubit cu toată ființa sa și pe care le-a slujit, așa cum a putut, 
din tot sufletul. Pentru toate acestea, pentru întreaga prietenie și 
încredere pe care ni le-a acordat cu dărnicie, din preaplinul inimii 
sale mari, noi, prietenii și colegii săi de la ”Izvorul” îi mulțumim 
și îi vom păstra o amintire nestinsă. Îngerul morții l-a atins pe 
umăr, trupul i-a fost luat dintre noi, dar spiritul său va continua să 

vegheze asupra celor ce-i vor continua munca, îndrumându-i să 
țină aprinsă flacăra vie a ”Izvorului” din apele căruia a băut și el, 
devenind pentru totdeauna un brav ostaș al acestuia.
 Adio, prieten drag, Dumnezeu să te odihnească în pace!

Horia Bârsan

IN MEMORIAM
CINCI ANI FĂRĂ DOMNUL TARAȘ...

 S-au împlinit anul acesta, la sfârșitul lunii mai, cinci ani de când am 
asistat consternați și neputincioși la plecarea dintre noi a domnului inginer Oc-
tavian Taraș, unul dintre stâlpii de nădejde ai Asociației ”Izvorul”, pentru mai 
bine de un sfert de veac.
 A plecat dintre noi, ducând cu dânsul o uriașă experiență de viață și 
profesională și o mulțime de amintiri de neînlocuit despre oameni și întâmplări 
care au format viața ”Izvorului” în atâția și atâția ani... L-au iubit și apreciat 
toți cei care au avut onoarea și privilegiul de a lucra cu domnia sa, indiferent că 
erau prieteni și colegi de generație cu dânsul sau mult mai tineri colaboratori, 
toți având mult de învățat din felul în care, cu onestitate, hărnicie și pricepere, 
domnul Taraș a știut să țină în echilibru balanța vieții de asociație. Nu au lipsit 
și momentele mai grele, dar prezența și tactul său au asigurat succesul oricărei 
acțiuni; s-a implicat cu devotament și dăruire în organizarea tuturor activităților 
asociației, fiind un liant între tradițiile și realizările ”Izvorului” interbelic și ale 
celui de astăzi.
 A plecat acum cinci ani la cele veșnice și asociația noastră a rămas atunci puțin mai săracă, așa cum a rămas mai săracă ori de 
câte ori  ne-a părăsit câte unul dintre ceilalți Seniori ai „Izvorului”, care adunaseră în sufletele lor dragoste și prețuire pentru oamenii și 
trecutul acestor plaiuri săcelene.
 Dar, alături de prietenii săi, Andronic Moldovan, Dimitrie Cazacu, Milu Alexandrescu, Dan Zamfir, Gică Jinga, Victor Secăreanu, 
domnul OctavianTaraș poate să fie împăcat pentru că pe temelia pe care ei au construit-o, se înalță în continuare mândra zidire a ”Izvoru-
lui”, pe care l-au iubit atât de mult. Dumnezeu să-i odihnească în pace!
         Redacția ”Plaiuri Săcelene”

Domnul Taraș, primul rând de jos, al doilea din dreapta, 
în mijlocul prietenilor de la ”Izvorul”

ZIUA EROILOR LA BISERICA NOUĂ DIN SATULUNG

reștinii ortodocși au prăznuit pe 6 iunie Înălțarea 
Domnului la Cer, sărbătoare ce marchează încheierea 
perioadei pascale și anticipează sărbătoarea Pogorârii 

Duhului Sfânt, cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas.
 Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea Înălțării 
Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea “Despre 
sărbătoarea Paștilor”, alcătuită în anul 332. Din această lucrare 
reiese că Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme odată 
cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos. Spre sfârșitul 
secolului al IV-lea, începutul secolului al V-lea, sărbătoarea 
Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh, fiind 
prăznuită în a 40-a zi după Înviere, data care va rămâne stabilită 
pentru totdeauna în calendarul bisericesc.
 Înălțarea Domnului are o semnificație profundă în Bi-
blie, așa cum se arată și în calendarul creștin ortodox. Potrivit 
scrierilor din Faptelor Apostolilor (1, 1-11), după Înviere, Iisus 
li s-a arătat apostilor timp de 40 de zile, după care s-a înălțat la 
ceruri, lăsându-i martori la acest eveniment important. Hristos, 
ridicat prin Înviere la dreapta lui Dumnezeu, domnește ca Rege, 
învingând Moartea. Înălțarea lui IIsus, din Biblie, oferă speranță 
credincioșilor.
 Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte la Înălţarea 
Domnului şi ziua de pomenire a eroilor neamului românesc. Po-
menirea eroilor la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă 
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. 
Această decizie a fost consfinţită ca Zi a Eroilor şi sărbătoare 
naţională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române din 1999 şi 2001.

 Așa cum reiese din documentele ce se referă la diferite 
perioade ale istoriei satelor săcelene, sărbătoarea Înălțării Dom-
nului a fost una dintre cele mai iubite de mocani pentru adânca 
sa semnificație teologică, iar după declararea ei ca zi de cinstire a 
eroilor, bisericile săcelene au comemorat în fiecare an, prin slujbe 
speciale pe aceia care și-au dat viața, pe diferite câmpuri de luptă, 
pentru apărarea țării și neamului. 
 Biserica ”Sf. Adormire” din Satulung este un exemplu 
în acest sens, existând numeroase mărturii ale enoriașilor de aici 
despre ceremoniile organizate la troița din cimitirul bisericii cu 
ocazia acestei sărbători, ceremonii la care, în perioada interbelică, 
erau prezenți numeroși copii și elevi, veniți cu școala, pentru a 
participa, totodată, la o frumoasă lecție de istorie natională și 
locală. Recitau poezii patriotice, cântau cântece și învățau să-și 
cinstească înaintașii. Astăzi, obiceiul s-a păstrat, mai puțin elevii, 
dar el nu mai are decât un caracter strict de pomenire, printr-o 
slujbă specială, a eroilor și de citire a numelor lor de pe placa 
de marmură montată pe troița din lemn. Lipsesc parcă emoția și 
atmosfera de pioasă reculegere sufletească în fața sacrificiului 
eroilor pomeniți, deși enoriașii se strâng în jurul monumentului, 
iar numele eroilor sunt rostite cu glas tare de preoții parohi. 
 Așa a fost și în acest an, de 6 iunie și sperăm că obiceiul 
se va repeata an de an pentru că în acest fel avem prilejul să adu-
cem un pios omagiu eroilor din toate luptele la care și săcelenii și-
au dat partea lor de jertfă pentru Țară. Pentru ei și pentru faptele 
lor, biserica ”Sf. Adormire” și Asociația ”Izvorul” au depus câte 
o frumoasă coroană de flori, ca semn al recunoștinței pentru sa-
crificiul adus.

C
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 Monumentul la care se 
desfășoară ceremonia de Ziua Eroilor 
la biserica nouă din Satulung este troița 
din lemn de la intrarea dinspre strada 
Mocanilor, care a fost ridicată, așa cum 
este încrustat pe fața ei, ”În amintirea 
vitejilor ostași căzuți pe aceste locuri 
pentru întregirea neamului românesc, 
bucovinenii Dumitru și Ioan, foști în 
armata austro-ungară, executați în 
1918 și aruncați în gropile săpate de ei, 
neprimind să lupte împotriva fraților 
români.”  Ulterior, în anul 1991, pe troiță s-a montat o placă de 
marmură albă, pe care sunt notați eroii din parohie, căzuți în cele 
două războaie mondiale, iar mai apoi troița a devenit un adevărat 
monument al recunoștinței, care mai cuprinde mormântul Da-
nielei Prunteș, ucisă de un glonț în timpul Revoluției din 1989, în 
Brașov, și mormântul care adăpostește osemintele eroilor buco-
vineni Dumitru și Ioan.
 Ne facem, în continuare, datoria de a-i enumera mai jos 
pe toți cei care sunt pomeniți de Ziua Eroilor, la monumentul din 
cimitirul bisericii ”Sf. Adormire” din Satulung:
 EROI CĂZUȚI ÎN LUPTELE DIN PRIMUL 
RĂZBOI MONDIAL: Ioan Ghe. Mandai, Nicolae Ghe. Man-
dai, Ion Perșoiu, Victor C. Stoica, Ion I. Stroe, Ivan Olteanu, 
Ion Zorilă, D-tru Zorilă, Ion Ghe. Secăreanu, Ion Varga, Ion I. 
Ghelase, Ion Cazacu, Ion Costea, Ion Drîngă, D-tru Drîngă, Ion 
Beșchea, Ion Rîșnoveanu, Ion Ghe. Bobeș, Ion Bătrînu, Ion P. 
Petru, Ion Agiu, Ion Șt. Boroș, Ion Tîbără, Ghe. Munteanu, Ghe. 
Vineș, Ghe. Șeitan, Ghe. Rîșnoveanu, Ghe. Moldoveanu, Ghe. 
Stoian, Ghe. Ardeleanu, Manea Stoia, Manole Chivu, D-tru 
Munteanu, Nic. R. Jinga, Anghel Țiței, Alex. B. Stroe, Alex. C. 

Bobeș, Aldea Vlad, R.N. Gologan, 
Nic. Trîmbițaș, Șt. Drîngă, Bucur Tu-
doran, Ion T. Dușa, Ghe. Nistor, O. 
Deleanu, Ghe. Precup, Nic. Rusu, Nic. 
I. Mandai.
  EROI CĂZUȚI ÎN LUP-
TELE DIN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL: Valeriu Roșculeț, Ghe. 
Deleanu, Constantin Beșchea, Mihai 
Tepșan, Ghe. Pușcă, Ghe. Beșleagă, 
Alexandru Brezeanu, Radu Cheșcă, 
Ion Clinciu, Zaharia Cățeanu, Ghe. 

Corbescu, Aurel Deleanu, Ghe. Muscalu, Ion Munteanu, Vasile 
Munteanu, Petre Oprescu, Alexe Poenaru, Ion Renea, Ghe. Sîrbu, 
Voicu Stoie, Ștefan Slăniceanu, Ion Tudor, Vasile Ardeleanu, Ion 
Borzoș, Iosif Brumar, Ghe. Brumar, Constantin Gîndac, Manea 
Gîndac, Ghe. Gîndac, Sandu M. Marin, Nicolae Marșavela, Ghe. 
Olescu, Ion Olescu, Ion Voicu, Ghe. Albuleț, Ion Bărbulescu.

Horia Bârsan
Foto: Ioan Eftimie

PS 1: Manifestări de cinstire a eroilor au avut loc și în Piața 
Libertății, din Cernatu, unde, la monumental eroilor săceleni 
căzuți pentru reîntregirea neamului, Primăria a organizat un 
ceremonial religios și o depunere de coronae, ca și la biserica 
”Adormirea Maicii Domnului”, din Turcheș, unde, la crucea 
ridicată în Piața Unirii, s-a desfășurat un ceremonial asemănător 
celui din Satulung și unde Asociația Izvorul a depus, de aseme-
nea, o coroană de flori.

PS 2: Mulțumim pentru sprijinul acordat prin furnizarea unor 
date, domnului Dorin Ghișoiu.

• Cultura

e împlinesc anul acesta 130 de ani de la 
trecerea la cele veșnice a geniului național 
– Mihai Eminescu. În scurta sa existență a 

acumulat tot ce era mai valoros în cultura universală, 
de la mitologia greacă la cea indiană, la cultura 
națională, apoi la cea europeană, incluzând aici 
influența lui Shopenhauer, Novalis, V. Hugo și alții. 
 De fapt, momentul Eminescu în receptarea 
românească a lui Shakespeare marchează un spor 
enorm în cunoașterea și înțelegerea unor opere care 
înseamnă așa de mult în Europa secolului al XIX-lea. 
Până la el, de la Asachi la I.H. Rădulescu, Gheorghe 
Barițiu, Cezar Boliac, D. Bolintineanu se constituise 
un adevărat cult al romanticilor români pentru Shakespeare.
 Se vorbește mult despre dramaturg cu o sfială măsurată, 
cu înălțimea admirației; se citește opera, mai ales în traduceri 
franceze și germane; este jucat un repertoriu restrâns de către 
trupe germane în Transilvania și, mai ales, de trupe italiene în 
Moldova și Muntenia, deși traducerile în limba română sunt des-
tul de rare până la 1850; doar Hamlet, Mackbeth, Romeo și Ju-
lieta, Othello și Neguțătorul din Veneția. Traducerile se înmulțesc 
între 1908 – 1913, mai ales piesele Hamlet, Regele Lear, Iulius 
Cesar.
 Cei mai mari scriitori din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea îl reconsideră pe Shakespeare sub unghiul apartenenței  
la o etnie clar definită și integral reprezentată. B.P. Hașdeu a în-

cercat traduceri fragmentare din Neguțătorul din 
Veneția și s-a lăsat influențat de Mackbeth în drama 
sa Răzvan și Vidra. Jurnalistul Petre Carp a dat, în 
1864, o traducere destul de mediocră din Mackbeth, 
dar care i-a entuziasmat pe membrii Junimii. Pentru 
Titu Maiorescu, dramaturgul englez era unul dintre 
reperele indiscutabile ale literaturii universale, demn 
de a fi citit, tradus, introdus în repertoriul românesc, 
unul dintre “farurile lumii“.
 Gândind aproape întotdeauna sincronic cu Titu 
Maiorescu, desi mai adânc și mai analitic, Eminescu 
i-a acordat lui Shakespeare, în primul rând, prino-
sul unei iubiri entuziaste și statornice, dublată de o 

temeinică ucenicie la școala acestuia. Poemul postum Cărțile, 
scris, se pare, prin anul 1876, transmite respectul pentru artis-
tul considerat în chip declarat maestru deasupra oricui: ”De la 
Dumnezeu te-arăți în mii de fețe / Și-nveți ce-un ev nu poate să 
învețe…Tu mi-ai deschis a ochilor lumini / M-ai învățat ca lumea 
s-o citesc.”
 Se constată, așa cum afirmă criticul Tudor Vianu în re-
marcabila interpretare dată acestui text eminescian, efectul for-
mativ, binefăcător exercitat de geniul englez asupra sensibilității 
și intelectului eminescian, caracterul demiurgic al creației 
shakesperiene, care însumează ”mii de fețe ale lumii”, precum și 
permanența contactului lui Eminescu cu opera poetului și drama-
turgului englez.

S

WILIAM SHAKESPEARE ÎN VIZIUNEA LUI MIHAI EMINESCU

“Shakespeare, adesea te gândesc cu jale,
  Prieten blând al sufletului meu“
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 Versurile: “Izvorul lin al cânturilor tale / 
Îmi sare-n gând și le repet mereu.” confirmă mo-
dul de receptare a unei opera de geniu de către alt 
geniu.
 Din același an, 1876, datează o altă 
postumă eminesciană în care Shakespeare apare 
din nou, împreună cu alți ”mari” ai literaturii lu-
mii. În poezia Icoană și privaz, poem de dragoste 
cu reflecții despre raportul dintre natură și artă, 
sunt pomeniți la loc de cinste, printre primele 
genii în stare să creeze o altă lume transfigurată, 
a artei adevărate, Homer, Kalidasa, dar mai cu 
seamă, W. Shakespeare. Cu acesta încearcă să se compare, cu 
desăvârșită sincronie, eroul, și el admirator al frumuseții, însetat 
de formele perfecte. Dar, eroul se simte în inferioritate absolută 
față de modelul său: ”Dar unde este dânsul cu geniul de foc, / Și 
eu, fire hibridă, copil făr′ de noroc.”
 Așadar, pentru Eminescu Shakespeare intră în categoria 
prețioasă și rară a geniilor natural native, care concurează, prin 
bogăție și adevăr, natura și viața. Eminescu vede în dramaturgul 
elisabethan un poet național, al cărui merit, întru toate celelalte, 
a fost ”de a a fi cules pe câmpiile de flori sălbatice ale cântecelor 
populare, ca orice poet național,” Ca să ajungă la o atare prețuire 
entuziastă și statornică a poetului englez, Eminescu a intrat de 
timpuriu în universul operei lui, așa cum se vede în creația din 
tinerețe. Astfel, încă din primele variante  ale poemului Mortua 
est, publicat în 1871, și care datează de prin 1866, eroul liric își 
pune problema tipică despre existență și nonexistență, la moartea 
iubitei, la modul shakesperian: ”Și-apoi cine știe de este mai bine 
/ A fi sau a nu fi…”. În poezia Junii corupți (1869) finalul spune în 
trei comparații nepotrivirea între ceea ce afirmă și ce sunt în final 
tinerii nevrednici ai prezentului: ”…vorba voastră sună ca plâns 
la cununie , / Ca o cobe ce îngână un cânt de veselie, / Ca râsul la 
mormânt.”
 Aceste comparații reproduc două din patru comparații 
prin care regele Claudius, din Hamlet, încearcă să explice 
căsătoria sa cu fosta soție a fratelui, mort de curând. 
 Inclus între ”regii cugetării”, Shakespeare se bucură în 
gândul lui Eminescu de acea durată care se atinge cu perenitatea 
artei în formele ei cele mai înalte. În anii cronicilor teatrale de la 
Curierul de Iași, afirma: ”…arta este senină și veșnică; dramele 
lui Shakerspeare și comediile lui Molière se vor putea reprezenta 
și peste mii de ani și vor fi ascultate cu același interes…”
 Despre ”geniala acvilă a Nordului”, afirma că îi va 
rămâne maestru necontestat: ”…poate că n-a existat autor tragic 
care să fi dominat cu mai multă siguranță asupra materiei sale, 

care să fi țesut cu mai multă conștiință firele 
operei sale și tocmai Shakespeare, el nu trebuie 
citit, ci studiat, încât să poți cunoaște ce-ți permit 
puterile”.
        Tot drumul posibilelor tipuri de receptare, 
de la simpla aluzie, introducere citat, prelucrare de 
atmosferă și până la creația originală, pornită de 
la sugestia adâncă a unui personaj, a unui nume, 
a unui vers, a fost parcurs de Eminescu cu privire 
la Shakespeare. Ultima parte a poemului Împărat 
și proletar introduce o figură spectrală a tot ce îi 
apare Cezarului înfrânt, pentru a sugera în chip 

simbolic ruina mărețiilor pământene. Este figura care i-a făcut 
una dintre cele mai puternice impresii lui Eminescu din tot tea-
trul lui Shakespeare: este nefericitul rege bătrân Lear, decăzut din 
domnie, alungat de propriii copii, lovit de întunericul minții și 
care se arată lui Napoleon al III-lea, meditând la malul mării. 
 Proiectele dramatice eminesciene, concepute în stil ro-
mantic, îmbibate de viziune tragică cu elemente de inspirație 
shakespeariana, s-au înșirat de la piesele Alexandru Lăpușneanu, 
la Mira, din perioada vieneză, la Gruie Sânger și Bogdan Dragoș. 
 Atras de frumusețea stranie a sonetelor lui Shakespeare, 
care au fascinate atâți poeți ai lumii, de la V. Hugo, la Stephan 
George și până la Vasile Voiculescu, Eminescu s-a încumetat să 
traducă Sonetul al XVII-lea, schimbând puțin efectul poetic al 
unei rime îmbrățișate. Descoperim aici o treaptă de la care au 
pornit alte zboruri și mai ales unul foarte important, un sonet ca 
o culme în creația eminesciană – Când însuși glasul gândurilor 
tace.
 Și în cazul lui Eminescu, ca și la Shakespeare și la tragi-
cii greci, opera în întregul ei formează o unitate în care vibrează 
viziunea lui proprie, în autenticitatea ei. Iar focarul inspirator al 
acestei opere nu este nemurirea rece, ca în Luceafărul, ci ceea ce 
el însuși a mărturisit în vestita sa Odă în metru antic:

”De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări.”

 Pentru toți poeții, Eminescu este modelul în chip absolut 
prin tot ceea ce a fost suprema lui angajare în destinul românesc, 
în istorie și în eternitate, prin realizarea condiției umane integrale, 
asumată prin răspundere, suferințe și jertfă de sine.
 ”Eminescu este astăzi farul prim al permanenței și du-
ratei noastre în cultură, pilda prin excelență a angajării totale a 
unui poet în destinul poporului, în tradițiile, suferințele, luptele și
izbânzile acestuia, în direcțiile devenirii sale istorice.” (acad. 
Z.D. Bușulenga)

Prof. Florica Lupu

NUMEROLOGIE EMINESCIANĂ ȘI CONTEMPORANĂ
• Opinii

oto: „Pe ce domnim?...pe cifre și pe semne.” 
(Îmbătrînit e sufletul din mine - Mihai Eminescu)
Cele mai străvechi civilizații, egiptene sau mayașe, au 

utilizat numerele pentru a explica tainele universului. În Grecia 
Antică matematicianul și filosoful Pitagora considera că numerele 
reprezintă esența vieții și că întreg universul este un sistem ar-
monios de numere și raporturi numerice. Frumusețea și logica 
matematicii este fascinantă pentru cei care stăpînesc domeniul, 
pentru că se poate calcula orice.
 Pentru neofiți este o întîmplare, uneori o coincidență, 
mai rar un semn și o semnificație.
 Avid de cunoaștere profundă, de descifrare a semnelor, 
în manuscrisul 2255 Eminescu era convins și fascinat de puterea 

divină a numerelor.
 În virtutea acestei idei, vă propun o 
abordare ludică, o interogație retorică: există 
întîmplări numerologice?
 Conform preocupărilor eminesciene în a descifra tainele 
semnelor, în același ms. 2255, scria: „78 viața mea întreagă, atît 
am să trăiesc... Asta e mărimea constantă în timp a vieții unui in-
divid din rasa noastră”. A fost vreo premoniție descifrată greșit? 
A trăit doar jumătate, 39. Dar 39 + 39 = 78. Să observăm că 78 
este 6 x 13. Anul acesta, pe 15 iunie comemorăm 130 de ani (13 
+ 0) de la intrarea în eternitate a genialului scriitor. În viața sa au 
existat două persoane providențiale. Atît de providențiale, că unii 
cercetători (vezi Constantin Barbu) și amatori de corelații mai că
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îi acuză direct și indirect de moartea inegalabilului Mihai Emi-
nescu (13 litere): Titu Maiorescu (13 litere) și Veronica Micle (13 
litere). Iar 13 x 3 = 39. Ca să fim obiectivi, totuși, să nu uităm că 
la naștere se numea Mihai Eminovici, dar destinul a făcut ca Iosif 
Vulcan, de la revista „Familia” să-i schimbe numele și, poate, 
soarta. 
 Maiorescu moare în al 78 an al vieții, în 1917, iar suma 
cifrelor (19 + 17) este 26, adică 13 + 13. Eminescu și Veronica 
au murit în același an, 1889, trăind fiecare 39 de ani, împreună cît 
Maiorescu însuși. Dar 1889 ar da ca sumă (1+8+8+9) 26, adică 2 
x 13.
 „E o întîmplare a ființei mele, ce bine că ești, ce mirare 
că sînt” se extazia Nichita Stănescu, veșnic îndrăgostit de geniul 
eminescian.
 Fac o digresiune, ca să ne mai jucăm puțin de-a mate-
maticienii, cu cifrele. Apocalipsa sfîntului evanghelist Ioan din 
Patmos este a 66 carte din Biblie (și ultima totodată). Întîmplător 
(sau nu) în capitolul al 13-lea, versetul 18 (6 + 6 + 6) citim 
următoarele: „Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere, să 
socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul 
ei este: șase sute șaizeci și șase .”  
 Mărturisesc că nu fac parte din nația americană 
superstițioasă pentru care cifra 13 este cu ghinion, chiar dacă 13 
state americane au semnat Declarația de independență. La noi 
ghinionul vine atunci cînd votăm, indiferent de politicieni, fie că 
ne dă cu 13, fie cu 6. Consider mai curînd că cifrele sînt un dat 
ontologic suprem, un fel de semne ale sorții. Universul nu poate 
comunica lingvistic, ci doar matematic. Universul este prea ar-
monios și impecabil organizat matematic ca să fie un joc aleatoriu 
fără Creator.
 A doua digresiune numerologică ne aduce în contem-
poraneitate, la 01.07.2005. Suma cifrelor este 15, adică 1+5 = 6.  
Ce s-a întîmplat, poate mai țineți minte. Atunci deștepții politici-
eni, după ce au falimentat premeditat țara, au hotărît să introducă 
leul nou, leul greu, întrucît leul vechi se ușurase de valoare și 
toată populația României era milionară și nu mai putea de sărăcie. 
Leul românesc nu mai valora nici măcar cît moneda națională a 
statului Botswana (pentru neofiți, nici cît organul de reproducere 
masculin). S-au tăiat 4 zerouri după deviza simplificării. Dar nu 
s-a simplificat nimic. Au trecut 14 ani și lumea vorbește încă de 
milioane, se încurcă în cifre. Paradoxul este, dacă observați cu 
atenție fenomenul, că tînăra generație care fie nu exista în 2005, 

fie era în scutece, folosește deseori milioanele în exprimare. De 
ăi bătrîni nu mai vorbim, că ei  au scuza memoriei și cînd votează 
aceIași politicieni perverși cu perseverența omului care știe ce 
face pentru viitorul copiilor și al nepoților.
 Memoria nu ne înșeală, că n-are cu cine: noua monedă 
era compusă din 1 leu (Nicolae Iorga = 12 litere, adică 6 + 6), 5 
lei (George Enescu), 10 lei (Nicolae Grigorescu), 50 lei (Aurel 
Vlaicu), 100 lei (I. L. Caragiale) și 500 lei (Mihai Eminescu = 13 
litere). Hai să le adunăm: 1 + 5 + 10 + 100 + 500 = un minunat 
666, semn că economia noastră duduie. Dacă adunăm și bănuții 
1 ban + 5 + 10 +50 = 66. Deci matematic, economia noastră este 
simbolizată prin 666,66 sau, dacă vreți să adăugați și data măreței 
reforme de la începutul acestei digresiuni, 666,666.   A dracului 
coincidență, Doamne  iartă-mă, că nu știu ce zic!
 Cîrmacii, era să zic dracii, acestei pure întîmplări au fost: 
preșul Traian Băsescu (13 litere), prim-ministrul Adrian Năstase 
(13 litere) și veșnicul guvernator francmason Mugur Isărescu (13 
litere). Ioi, tulai, Doamne, că iar 13 + 13 + 13 = 39.
 Era să uit: la un moment dat, noul prim ministru Călin 
Anton Popescu Tăriceanu a introdus în luna 12. 2006  (de 2 ori 6 
+ 6, la care se adaugă alt 6, dacă vreți joacă) moneda de 200 de 
lei, inutilă și meteorică precum o eclipsă de soare care imediat 
dispare. Dacă vreți  să ne mai jucăm o țîră, o leacă,  și un pic, 
numele prim- ministrului de atunci, acum mare sculă de basculă 
preș al Senatului, are 36 de litere, iar dacă adunăm 1 + 2 + 3 ... + 
36 = un minunat 666. Curat ca lacrima, fără dosare penale, doar 
cu vreo cinci neveste ca-n poveste și prin vreo trei partide linge 
blide. Numai bun de votat.
 Numerologia este pentru unii o pseudo-știință, pentru alții 
o știință ezoterică ocultă, cabalistică, pentru matematicieni doar 
cifre. Pentru noi a fost doar un pretext de a scrie un eseu interdis-
ciplinar, folosind date reale și niște calcule aritmetice. Mai multă 
matematică nu știm.

prof. Nicolae Munteanu
P.S. Oricît mi-aș fi dorit ca numele Liviu Dragnea să dea 13 litere, 
soarta nu a vrut. Are doar 12. Adicătelea 6 + 6.  Chiar dacă mai e 
și Nicolae și dă bani (ca moșul din poveste) la bugetari, nu dă de 
la el. S-a împrumutat și pe copiii noștri i-a îndatorat. 
 Faptul că în 27.05.2019 (2+7+5+2+1+9 = 26, adică 13 + 
13) infractorul a ajuns în sfîrșit unde îi era locul, adică la închi-
soare, e doar o întîmplare. Benefică.

• Actualitate
ASOCIAȚIA ”IZVORUL”, LA ORA BILANȚULUI

a jumătatea lunii aprilie, membrii Asociației ”Izvorul” 
au participat la adunarea generală, în cadrul căreia a 
fost prezentat următorul Raport de Activitate:

 RAPORT   DE   ACTIVITATE  PE  ANUL  2018

 În perioada analizată, activitatea Asociației „IZVORUL„ 
a cuprins multe  acțiuni care au venit să întregească viața culturală, 
sportivă și cetățenească a orașului nostru.

 A. ACTIVITĂȚI  CULTURALE 
 Membri Asociației, au participat la o serie de eveni-
mente importante :
• Membrii Asociației noastre au fost prezenți la vernisa-
jul expoziției „Pe urmele mocanilor săceleni în Basarabia„, 
organizată de Muzeul  Etnografic Brașov, prilej cu care au fost 
prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în Săcele și în Basara-
bia referitoare la familiile de mocani săceleni care au avut un rol 
activ în dezvoltarea economică a unor sate din Basarabia.

• O acțiune de răsunet în urbea noastră a fost 
derularea Proiectului ,,Centenarul Românilor în 
mijlocul României,, în colaborare cu Ministerul Culturii (va fi 
prezentat separat Raportul acțiunii de dl. Ștefan Moraru inițiatorul 
și responsabilul proiectului)
• Asociația noastră a continuat editarea cu regularitate a re-
vistei trimestriale „Plaiuri Săcelene„  prin colectivul de redacție, 
prin contribuția membrilor activi și colaboratorilor. Am reușit să 
atragem colaboratori noi, în special tineri. Le mulțumim tuturor 
pentru dăruirea și perseverența de care dau dovadă. Mulțumesc 
Comitetului de redacție, domnului Horia Bârsan, care este sufle-
tul  și mintea acestui Comitet.

 B. ACTIVITĂȚI  SPORTIVE
• Am participat, ca și co-organizatori, la  Cupa „Ion To-
citu„  la schi alpin, desfășurată  în Poiana Angelescu, pe ”Maț”. 
Am contribuit cu o donație la întregirea premiilor concursului. 
Participanții s-au bucurat de atmosfera concursurilor tipice de ski
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alpin, care reunesc tineri și vârstnici în spiritul fair play-ului și 
prieteniei.

 C. ACTIVITĂȚI  DE  RECREERE 
• În acestă categorie se include „Balul Plăcintelor„. În 
acest an, prin eforturile deosebite ale membrilor Comitetului di-
rector și ale membrilor Asociației noastre, organizarea acestui  bal 
tradițional, a fost o reușită. Prin invitarea unor personalități ale 
urbei noastre și ale Brașovului, am reușit să ne facem cunoscuți 
și altor comunități din împrejurimi. Am primit ajutor material de 
la prieteni apropiați Asociației noastre. Balul  a avut mulți invitați 
din Brașov. Distracția și buna dispoziție au fost la ele acasă. 
Plăcintele mocănești tradiționale au fost așteptate cu nerăbdare și 
au fost foarte gustoase. Muzica, dansul și antrenul au fost domi-
nanta acestui bal. Nu pot decât să le adresez mulțumiri tuturor 
celor care s-au implicat activ în organizarea minuțioasă a tuturor 
detaliilor și să sper că și pe viitor vom fi capabili să mai atragem 
comunitatea locală spre astfel de evenimente.

 D. ALTE ACTIVITĂȚI 
• Ca Asociație importantă a Comunității române din Mu-
nicipiul  Săcele, am fost reprezentați la toate manifestările organi-
zate de către Primărie,  ASTRA –Despărțământul Frații Popeea,  
cu prilejul aniversării evenimentelor de importanță națională și 
locală. Ca de obicei, de Sfântul Nicolae am depus coroane de 
flori la mormintele lui Nicolae Colceag și fraților Popeea. De ziua 
Eroilor am depus o coroană la Troița Eroilor din cimitirul bisericii 
din Satulung.  În numele Asociației s-au depus coroane de flori 
sau jerbe la Monumentul Eroilor din Cernatu și  la bustul poetului 
Mihai Eminescu.
• Membrii Asociației au participat la sărbătoarea Sântiliei 

2018, în special la partea dedicată culturii săcelene, de vineri 
după-amiază.
• Mai mulți membri ai Asociației noastre au participat la 
organizarea unei manifestări deja tradiționale în zona Satulung: 
„Ziua bunului vecin„.  La această  întrunire prietenească  între 
vecinii de pe strada Mocanilor (în Satulung) am dus salutul și 
mesajul de prietenie și colaborare al Izvoru-lui. 
• Asociația Izvorul a premiat elevii merituoși din școlile 
săcelene alături de Primăria Săcele, cu ocazia galei organizată cu 
acest prilej.

 E. VIAȚA  INTERNĂ A ASOCIAȚIEI
• Ședințele Comitetului director s-au  desfășurat cu regu-
laritate, fiind caracterizate de operativitate, cooperare și bună 
înțelegere. Atmosfera lor a fost responsabilă, prietenescă și 
plăcută . Implicarea membrilor în activitățile amintite anterior a 
fost bună.
• Pe  Site-ul  Asociației,  au fost postate ultimele  numere  
din revista noastră  și fotografii  referitoare  la activitatea  noastră.

 În concluzie vreau să remarc buna colaborare cu toți 
membrii Asociației, dăruirea, perseverența  și pasiunea cu care 
am reușit împreună să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus 
în acest an.
 Le  mulțumesc încă o dată tuturor și îmi exprim speranța  
că vom fi și în viitor o Asociație  responsabilă a comunității 
românești din Săcele. 

Săcele, 15.04.2019   Președinte
    Prof. Dorel Cerbu

SCRISOARE DESCHISĂ

este trei ani, în 2022, Asociația „Izvorul” va aniver-
sa centenarul. Tot atunci, se vor împlini 110 ani de la 
nașterea unuia dintre cei mai semnificativi membri ai 

săi, Domnul Profesor Ion Tocitu, care și-a legat numele și întrea-
ga activitate de dezvoltarea mișcării sportive de masă din Săcele. 
Domnia sa a rămas în memoria colectivă a săcelenilor ca omul 
care a știut și a reușit să mobilizeze în jurul său generații întregi 
de copii și tineri, răspândind în rândul lor ”microbul” sănătos 
al sportului sub diversele sale forme de practicare: schi alpin, 
sărituri și fond, handbal, atletism, gimnastică, fotbal. Foar-
te puțini sunt copiii din anii 40-70 ai secolului trecut care să nu 
fi fost antrenați în măcar una dintre aceste ramuri sportive și 
care să nu-i fi păstrat o amintire deosebit de frumoasă Domnului 
Profesor Tocitu.
 Rezultatele excepționalei sale activități pe tărâmul spor-
tului de masă săcelean s-au concretizat nu numai în antrenarea 
copiilor și deprinderea lor cu frumusețile și beneficiile acestuia, 
ci și în descoperirea și promovarea unor certe valori care, peste 
ani, au confirmat prin obținerea de titluri naționale și câștigarea 
de concursuri de schi. Mulți dintre ei și-au continuat activitatea 
în domeniul sportului, devenind profesori și antrenori care au 
crescut, la rândul lor, noi generații de campioni.
 Dar, Domnul Profesor a înțeles mai bine ca mulți alții 
că rezultatele în lumea sportului nu depind numai de talentul 
tinerilor ci și de baza materială potrivită pe care aceștia se pot 
antrena, motiv pentru care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru 
construirea de terenuri sportive pe lângă școlile săcelene, de-
mers în care a avut alături conducerile acestora și autoritățile 
locale.
 Un singur lucru ar mai fi vrut Domnul Profesor să lase 

moștenire săcelenilor: o pârtie de schi pe care să se poată orga-
niza concursuri oficiale și care să înscrie Săcelele pe harta unor 
posibile destinații turistice de iarnă. A făcut tot ce a putut pen-
tru a obține aprobările necesare, dar la vremea respectivă nu a 
reușit. 
 Iată de ce, ne face plăcere să găzduim în coloanele re-
vistei noastre o scrisoare deschisă adresată de fiul Domnului 
Profesor Tocitu autorităților locale săcelene, o scrisoare la care 
sperăm să adere asociațiile culturale săcelene și societatea civilă 
pentru ca, printre evenimentele ce vor marca împlinirea a 100 de 
ani de viață a ”Izvorului”, să se numere și inaugurarea unei piste 
de schi omologate la Săcele, împlinind astfel visul unuia dintre cei 
mai devotați izvorani. (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)
 Iată, în continuare textul scrisorii deschise:

 Domnule Primar al Municipiului Săcele,

 În curând Asociația ”Izvorul” va sărbători 100 de ani 
de existență, un eveniment important pentru municipiul nostru. 
Asociația este una dintre primele asociații culturale din mediul 
rural din România și acest eveniment merită sărbătorit cum se 
cuvine.
 De aceea, nu este lipsit de importanță să vă supun 
atenției faptul că una dintre preocupările constante ale membrilor 
asociației, de-a lungul vremii, a fost antrenarea copiilor și a ti-
nerilor în activități sportive de masă, atât în timpul verii, cât mai 
ales iarna, prin organizarea unor concursuri de schi, mult așteptate 
și apreciate de toți participanții. Sufletul și organizatorul acestor 
întreceri a fost profesorul Ion Tocitu, în amintirea acelor vremuri, 
organizându-se, an de an, până în prezent, un frumos eveniment în 
domeniu: ”Memorialul Ion Tocitu” la schi, ajuns la a 40-a ediție.
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Pe această cale, inimoșii săi organizatori încearcă să mențină 
vie tradiția schiului săcelean și să răspundă dorinței tinerilor 
de a practica acest sport.
 Cred insă că știți foarte bine cu ce greutăți se confruntă 
organizatorii din punct de vedere al găsirii și amenajării unei 
pârtii corespunzătoare pentru organizarea concursului, însă 
dorința lor de a cinsti și a menține vie memoria profesorului 
care i-a inițiat și condus mulți ani în lumea schiului este mai 
puternică și învinge, de 40 de ani, toate greutățile întâmpi-
nate.
 Eu aș dori să vă propun ca, pentru cinstirea cum se 
cuvine a aniversării a 100 de ani de existență a Asociației 
”Izvorul”, să înscrieți în planul de acțiuni pe care le veți în-
treprinde și realizarea VISULUI profesorului Ion Tocitu de 
a construi o pârtie de schi în Săcele, vis pentru care acesta a 
luptat peste 20 de ani, din păcate fără a-l putea realiza. Pute-
rea din acele vremuri, din motive neîntemeiate, a refuzat cu 
încăpățânare să aprobe construirea respectivei pârtii. Puterea 
care a urmat a construit pârtii în toată România, unele fără 
rost, altele foarte necesare, dar...a ocolit municipiul nostru 

care chiar avea nevoie acută de o astfel de bază sportivă. Mo-
tivele pentru care s-a întâmplat asta nu mai contează, dar cred 
că o reparație ar fi necesară, iar Dumneavoastră o puteți face 
în următorii 3 ani.
 Profesorului Ion Tocitu i s-au recunoscut meritele pe 
care le-a avut în dezvoltarea sportului săcelean, fiind numit 
cetățean de onoare post-mortem. Realizarea visului lui, chiar 
post-mortem, ar împlini pe deplin cariera profesorului și ar 
oferi săcelenilor, și nu numai, o bază sportivă atât de necesară 
dezvoltării schiului săcelean.
 În aceeași direcție, cred că ar trebui refăcut și com-
plexul de trambuline de sărituri cu schiurile, care a fost 
lăsat de izbeliște. Acest complex a fost unic în România, iar 
săritorii la trambulină săceleni ar putea reveni la fosta bază. 
Fără nicio îndoială, toată lumea ar avea numai de câștigat: 
sportul în primul rând și totodată municipiul Săcele.

Cu stimă,
Ing. Viorel Tocitu

iserica Ortodoxă Română 
”Sfântul Nicolae” din Ba-
ciu, așa cum se vede astăzi, a 

fost ridicată pe cea mai înaltă colină a 
Săcelelor Brașovului, între anii 1776 – 
1809, lângă fosta bisericuță de lemn, 
pe locul căreia în prezent se află casa 
rece. O parte din casa rece, unde a exis-
tat altarul fostei biserici mici de lemn, 
este zidită cu boltă și pictată în frescă, 
iar în locul unde s-a aflat sfântul pres-
tol, s-a ridicat o preafrumoasă troiță 
din piatră cioplită, cu cheltuiala credinciosului Ioan Buzatu 
și a soției Maria, în anul 1808.
 Noua biserică impune prin arhitectura și podoabele 
ei și a fost ridicată în timpul păstoririi preotului Eremia Iri-
mie, alături fiindu-i primul epitrop și cel dintâi ctitor, credin-
ciosul Urs Gâlă. Despre acesta se știe că a vândut o turmă de 
peste 800 de mioare și prețul lor l-a dat pentru zidirea biseri-
cii. Amintim, de asemenea, ctitori mai însemnați la ridicarea 
bisericii, pe credincioșii Ion Manolie, Stoica Cârstolovea-
nu, David Samur, Radu Chițu, Vasile Tibără, Stan Voicu 
Săcăreanu și alții, ale căror nume sunt încrestate în Pisania 
așezată deasupra ușii din tinda bisericii. Biserica a fost zidită 
în formă de cruce, într-o curte aproape circulară care slujeşte 
ca cimitir parohial, măsurând în lungime 29,74m, în lățimea 
maximă, de la absidele laterale, 16,11m, iar în înălțime, până 
la cornișe, 14m. Datorită poziției în care se află turnul înalt
de 32 de metri, sunetul clopotelor bisericii străbate până 
departe pe șesul Tării Bârsei. De la înălțimea acestui turn 
privirea se întinde peste orașul Brașov, în depărtare la dreap-
ta, peste orașul Sfântu Gheorghe și munții Harghitei, iar în 
stânga peste valea Timișului, peste munții Piatra Mare și 
Postăvarul. Fațada bisericii are aspectul bisericilor din sudul 
Transilvaniei de la începutul secolului al-XIX-lea, cu decor 
de origine barocă sau empire. Un șir de pilaștri corintizanți, 
grupați câte doi, împart fațadele în registre verticale. Acești 
pilaștri se regăsesc și pe turn, repetându-se suprapuși în 

înălțime. Turnul este de proporții ele-
gante, decorat cu elemente de origine 
barocă. Trebuie menționate chenarul 
de piatră cioplită dintre pridvor și pro-
naos, ca și cele două mese din sfântul 
altar, sfântul prestol și proscomidiarul, 
fiecare fiind alcătuit din câte un bloc 
monolit din piatră și decorate cu orna-
mente florale, soarele, luna și vița de 
vie, cioplite în relief. Toate aceste trei 
piese poartă săpat în relief anul 1776. 
Pe poarta zidului cimitirului se află 

scris anul 1823, anul când sfânta biserică s-a împrejmuit cu 
zid gros de cărămidă.
 Pe sfânta masă stau spre binecuvântare două cruci din 
metal cu inserţie de lemn, una din anul 1799, iar cealaltă cu 
puţin mai nouă. De asemenea, biserica mai păstrează câteva 
icoane vechi de lemn din secolul XIX, candele de argint din 
aceeaşi perioadă, precum și o icoană a hramului, din lemn 
ferecat cu argint aparținând Sfântului Nicolae, care se știe 
din tradiție că e mai veche decât biserica și a fost dăruită de 
voievodul Mihai Viteazul.
 La această biserică se păstrează un Apostol tipărit în 
anul 1851, Octoihul cel mic, tipărit în anul 1855, Psaltirea 
lui David, tipărită în anul 1857, precum și un Molitvelnic ce 
datează din anul 1893.
 Iconostasul, ce datează din anul 1814, este opera 
lui Petru Mit, sculptură în lemn de tei, acoperit cu foiţă de 
aur. El a fost pictat de Iacob Popp, probabil tatăl cunoscu-
tului pictor bisericesc Mișu Popp și are o valoare deosebită. 
Pe acest iconostas, în partea din dreapta jos, stau scrise 
următoarele: ,,Acest sfânt lucru s-au lucrat prin mâna mea 
smerit și nevrednic robul lui Dumnezeu Iacob Pop, zugrav 
cu plată de la dumnealor obștea de la Bacfalu, a căror trupuri 
vor putrezi în mormânt, iar acest sfânt lucru va rămânea spre 
veșnică pomenire. Amin.1814 decembrie 25”. Pictura tâm-
plei este caracteristică picturii rusești din secolul al XIX-
lea. După părerea profesorului Nicolae Iorga, care a vizitat

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN BACIU,
210 ANI DE LA CONSTRUIRE
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biserica în anul 1924, ,, este cel mai frumos și mai de valoare 
iconostas din Țara Bârsii”, părere consemnată și în Mono-
grafia județului Brașov, la pagina 260, apărută în anul 1938. 
Pe policandrul cel mare stă scris: ,,Acest policandru e dăruit 
de dumnealor Radu, Stanca și Maria la sf. biserică cu hramul 
Sf. Nicolae, 30 lunii martie 1821.” În tindă, pe ușa din lemn 
este înscris anul 1850, deoarece ușa veche a fost spartă de 
revoluționarii maghiari în anul 1848. Sfințirea bisericii s-a 
făcut în anul 1811 de către episcopul Vasile Moga. Pe anti-
misul bisericii din lemn erau scrise următoarele: ,,Dumne-
zeiescul și sfințitul altar al Domnului Is Hs Sfințit cu darul 
Prea Sfântluiu și de viață făcătorului Duh prin mâna mea și 
blagoslovenia prea o Sfântlui Kir Gedeon Nichitici Pravo-
slavnic Episcop al marelui Principat al Ardealului a să sluji 
pre dânsul dumnezeeasca Liturgie în Hramul Sfântul Nico-
lae din Bacifalău cu nevoința și cu toată cheltuiala celui mai 
sus numit la anii de la Hs 1784.”
 De numele părintelui Victor Marin, care a păstorit 
mai bine de cincizeci de ani, se leagă o serie întreagă de mari 
realizări: între anii 1934-1936 s-a pictat pe perete la exte-
rior, sub streașină, de jur împrejur, un registru iconografic 
care s-a păstrat destul de bine până în prezent. În aceeaşi 
perioadă, s-a pictat în interior întreaga biserică de către 
renumitul pictor bucureștean Con-
stantin Nițulescu, în tehnica fresco, 
ajutat de doi pictori, ucenici ai pic-
torului Iosif Keber din Târgu-Jiu.
 Șirul complet al preoților 
slujitori nu se cunoaște, întrucât 
biserica de lemn a parohiei a 
funcționat din cele mai vechi tim-
puri, ci doar preoții care au slujit 
la biserica nouă, făcută din cără-
midă și piatră. O inscripție dintr-un
vechi antologhion ne face cunoscut 
faptul că episcopul Gherasim Ada-
movici a vizitat biserica din Baciu 
în ziua de 6 iulie 1793, găsindu-i pe 
credincioși la construirea bisericii 
și îndemnându-i să stăruiască în această sfântă lucrare. Epis-
copul Gherasim a găsit aici doi preoți care slujeau la biserica 
de lemn și care coordonau și lucrările la noua biserică din 
piatră, pe părintele Irimie Eremie, care s-a născut în anul 
1748 și care a păstorit ca paroh între anii 1793-1823, și 
părintele Manole Mihail care s-a născut în anul 1769 și care 
a servit ca preot la Baciu între anii 1793-1804. Până în anul 
1782 când dârstarii au început să-și clădească biserică, paro-
hia Dârste a aparținut ca filie bisericii din Baciu, dovadă că 
biserica din Baciu a existat cu mult mai înainte de anul 1782 
și aici veneau și dârstarii pentru trebuințele lor sufletești.
 După păstorirea celor doi preoți amintiți, au urmat 
ca preoți slujitori fiul și nepotul părintelui Irimie Eremie, 
care au purtat același nume și prenume ca bunicul lor și care 
au acoperit ultima perioadă a secolului al XIX-lea, împreună 
cu un călugăr cu numele Nicanor. La începutul secolului al 
XX-lea, găsim la Baciu ca preot slujitor pe Aurel Oancea, 
cel care a condus în anul 1918 delegația săcelenilor la Blaj 
și unde a avut un aport însemnat la realizarea marelui act de 
unire cu România. 
 În vremea primului război mondial, în vara anu-
lui 1916, la 1 august, soldații imperiului habsburgic au 
rechiziționat clopotele de aramă, mic și mijlociu, care erau 
grele de 200 și respectiv 500 de kg., pentru a le folosi la 
fabricarea tunurilor. Impresionați de plânsetele femeilor, 

habsburgii au lăsat clopotul mare care cântărește 1000 de 
kg. la locul său în clopotniță și care a fost folosit singur la 
toate trebuințele bisericești până în anul 1922, când părintele 
Oancea a luat inițiativa cumpărării unui nou clopot mic și a 
unuia mijlociu, de aceleași mărimi ca cele vechi confiscate. 
Pe clopotul vechi stau scrise următoarele: ,,acest clopot s-au 
refăcut cu cheltuiala obștii rumâne din satul Bacifalu pentru 
biserica cu hramul Sft. Nicolae de acolo la anul 1847 de-
cembrie 19 Gegossen von Obert Gottschling în Kronstadt”. 
Pe celelalte două clopote s-au scris următoarele: ,,fabrica 
Nicolae Ionescu București. Acest clopot s-a făcut de obștea 
română ortodoxă din Bacifalu pentru biserica cu hramul Sf. 
Nicolae în anul 1922, odată cu înfăptuirea României Mari”. 
 După anii de păstorire ai părintelui Aurel Oancea, 
au urmat la slujirea sfântului altar preoţi dedicaţi precum 
Toma Frateş, Petre Cârstocea şi Victor Marin. În timpul 
păstoririi preotului Victor Marin, se înregistrează o serie 
întreagă de mari realizări: pictarea bisericii în interior şi pe 
exterior, ample lucrări de consolidare și restaurare ale bi-
sericii, principalul ctitor fiind negustorul buzoian, de origine 
săceleană, Nicolae Bunescu și soţia lui, Sevastia Bunescu. 
Din inscripţia din tinda bisericii se văd numele noilor cti-
tori şi donatori, cu prilejul lucrărilor de renovare din anii 

1934-1936. Sfinţirea bisericii, după 
această renovare, s-a făcut în anul 
1947 de către mitropolitul Nicolae 
Bălan, care a apreciat şi tipărirea 
unei foi cultural-religioase ce se 
scotea lunar, dar şi existenţa unei 
frumoase biblioteci parohiale
 În secolul trecut se cunosc 
doi buni cântăreți bisericești, tată 
și fiu, Ioan Băndilă senior și Ioan 
Băndilă junior, care au activat în 
munca de strană pe tot parcursul 
lui. Actualmente pe acest post se 
află Nemeș Adrian.
 Cel mai remarcabil epitrop 
al bisericii, după cum s-a consem-

nat, a fost și rămâne Urs Gâlă, care s-a identificat și cu cel 
mai însemnat ctitor al ei. În Consiliul Parohial al bisericii 
s-au înnumărat ca persoane importante, primarul Baciului 
Ioan Sulică, colonelul Vasile Gomolea, dar și notarul filan-
trop și erudit Vasile Chirvase.
 După părintele Victor Marin au activat ca preoţi slu-
jitori părinţii Adrian Boghici, între anii 1977-1982, Ioan 
Roşca, între anii 1982-2001, iar din anul 2001 până în 
prezent Virgilius Gabriel Urzică. În trecut biserica a ridicat 
pentru tineri o casă de citire, unde aceştia învăţau buchiile 
cărţii, credinţa, limba, tradiţiile şi istoria românilor.
 Parohia numără aproape 500 de familii ortodoxe 
şi mixte. În mod deosebit tinerii, dar şi cei în vârstă, sunt 
cooptaţi în diferite acţiuni culturale: corul, concursuri recre-
ative, activităţi catehetice, dar şi în diverse activităţi filan-
tropice.
        

Preot paroh  Virgilius Gabriel Urzică

Surse bibliografice:
Arhiva Statului.
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Podea, Ion, Monografia Judeţului Braşov, Editura Prefectu-
rii Judeţului Braşov, Braşov, 1938.

Iconostasul bisericii, apreciat de N. Iorga
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25 MAI 2019 – ZIUA BUNULUI VECIN

diția a X-a a manifestării numite Ziua Bunului Ve-
cin s-a desfășurat sâmbătă, 25 mai 2019, în locul deja 
tradițional, Piațeta Mocanilor, de la intersecția străzilor 

Mocanilor–Oituz– Meseriașilor. A fost o zi de sărbătoare pentru 
săcelenii locuitori ai străzilor Mocanilor, Unirii, Colceag, Oituz, 
Pinului, Meseriașilor, Highișului, Valea Largă și Vulcan, care au 
ținut să socializeze și să petreacă împreună.
 Organizarea spațiului, dar și a programului au fost și de 
această dată realizate în bună măsură de către asociația Zestrea 
Săceleană, în frunte cu inimosul Fane Lupu. 

 Pe lângă ansamblul Portal Mocănesc și obiectele 
tradiționale care înnobilează terenul respectiv, au fost plasate pa-
nouri cu fotografii ale membrilor comunității, care au participat la 
edițiile anterioare ale sărbătorii, echipați cu frumoasele costume 
mocănești. De efect a fost și tabloul pictat de Stelian Oncioiu, 
înfățișând un oier îmbrăcat în ținuta cu care înaintașii noștri au 
bătut drumurile țării, din Carpați la bălțile Dunării și în Bugeacul 
Basarabiei și cu care au înfruntat intemperiile de-a lungul vremu-
rilor.  Piațeta a fost inspirat amenajată cu mese, bănci și copertine. 

 Numeroșii participanți la manifestare au 
fost întâmpinați de către o frumoasă doamnă în 
costum mocănesc, care le-a adresat cuvinte de 
bun venit și le-a prins pe reverele hainelor  câte 
o insignă comemorativă, marcând evenimentul 
în cauză. Sărbătoarea a fost onorată de prezența oficialităților 
localității, în frunte cu primarul, ing. Virgil Popa.
 Câțiva dintre participanți au susținut scurte alocațiuni, 
prin care și-au manifestat dorința și bucuria de a fi împreună, nu 
numai la câte o sărbătoare, ci mereu și la bine și la greu, la acțiuni 
civice care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de locuit, la 
înfrumusețarea localității, la ridicarea standardelor de viață pen-
tru fiecare în parte și pentru toți împreună.
 Programul artistic a cuprins dansurile copiilor de la An-
samblul ASTRA echipați cu frumoase costume populare și cân-
tece ale de acum cunoscutei formații Zestrea Săceleană. Prin 
acestea mărturisim identitatea și rădăcinile noastre, exprimând 
totodată dorința de a le cultiva și a le duce peste timpuri. 
 Participanții au dezbătut diverse probleme care-i 
preocupă, de la cele ale comunității, la cele legate de alegerile 
europarlamentare și referendumul din ziua care urma. Și pentru 
că Ziua Bunului Vecin este și un prilej de petrecere, n-au lipsit 
cârnăciorii, micii și berea.
 Putem spune că Ziua Bunului Vecin a fost o reușită 
deplină și a corespuns dorinței să mergem împreună, promovată 
cu stăruință la manifestările recente de la București, Șumuleu- 
Ciuc, Iași și Blaj, prilejuite de vizita Sanctității Sale Papa Fran-
cisc în România.
 La mulți ani și la mai multe asemenea inițiative  în comu-
nitatea Săcelelor.

Traian Florea

Foto: Ioan Eftimie
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BISERICUŢA  ORTODOXĂ  (FĂRĂ CLOPOT DEOCAMDATĂ)
   DE   LA   GÂRCINI

plendidă zi a începutului de primăvară astronomică şi 
de mare Praznic al lumii creştine: BUNAVESTIRE   sau 
BLAGOVEŞTENIA cum i se mai spune în popor. Un 

grup de astrişti săceleni (membri ai Asociaţiei   Culturale ASTRA 
”Fraţii Popeea ”) îşi îndreaptă paşii spre a cinsti, prin prezenţa lor, 
slujba ce are loc la  noua BISERICĂ ORTODOXĂ de la GÂR-
CINI, vestitul cartier „de Răsărit” al Municipiului SĂCELE, de  
lângă Braşov. Aici îşi duc traiul , în prezent, mai bine de 7000 de 
oameni (mai ales mulţi, mulţi copii !), în general, suflete chinuite 
de amarul vieţii cotidiene şi nu numai.
 Primitoare si plină de căldură 
spirituală, cu o acustică de invidiat, 
bisericuţa aceasta se află sub ocrotirea 
Maicii Domnului şi este păstorită de 
Părintele VASILE ajutat de doamna MA-
RIA B., un veritabil ‘’ epitrop ‘’ femi-
nin, suflet ales, de o sinceră devoţiune. 
Cântâreţul IOAN e însuşi feciorul pre-
otului, de numai 16 ani, elev la un re-
numit liceu braşovean. Posedă o voce 
admirabilă  care se sincronizează cu cea 
a   părintelui său şi cu rezonanţa perfectă a 

noului edificiu  religios  care e amplasat în  apro-
pierea ŞCOLII  GIMNAZIALE Nr.5 (N.N: cea 
mai populată instituţie de învăţământ din Săcele la ora actuală). 
Ridicată de comunişti prin anul 1950, pe-atunci numai cu clasele 
I-IV, dar şi cu  ... ”Baie publică”.    
 Ctitorii sfântului lăcaş de închinăciune au ridicat, în timp 
record, prima BISERICĂ    ORTODOXĂ a cătunului cândva 
botezat „de peste apa Tărlungului” comunitate de oameni sărmani 
care a avut viaţa ei spirituală proprie de-a lungul  anilor. Biserica 

se înalţă pe locul (ruinele) vechiului Can-
ton silvic ce multe  ‘’drăcovenii’’ a mai 
văzut în decursul anilor, după cum işi mai 
amintesc bătrânii. Biserica de la GÂR-
CINI e primul lăcaş de cult ortodox ce te 
întâmpină în TRANSILVANIA, venind la 
Braşov dinspre Vălenii de Munte ai mare-
lui NICOLAE IORGA, constant admirator 
al evlavioşilor mocani săceleni. Biserica 
încă nu este pictată şi nu are un CLOPOT 
(cu toate că datina ar impune chiar cel 
puţin...două!) care să-i mişte sufleteşte pe 
enoriaşi, în prezent în număr redus, însă

S



• Actualitate • Plaiuri Sacelene

19

majoritatea oameni harnici, patrioţi, dar ...  nevoiaşi. Trebuie 
ajutați. Nu sunt bani. Se aşteaptă sponsorii, binefăcătorii  în  
speţă,  lucrători în  justiţie, în mediul bancar, prosperi oameni 
de afaceri etc., dar, mai  ales, făpturi nobile     aplecate voluntar 
spre satisfacerea nevoilor spirituale ale semenilor lor, dornici de 
ridicarea colectivităţii, neglijată atâta amar de vreme.
 LĂUDAT fie, în veac, NUMELE  BINEFĂCĂTORILOR 
ce-l vor contacta pe Părintele VASILE GASPAROVICI, Preot şi 
educator cu vocaţie al credincioşilor ortodocşi aflaţi în uşoară 
creştere numerică, donându-i o sumă oarecare cu destinaţia 
expresă ” PENTRU CLOPOT”‚ simbol sacru şi tradiţional, care 
să-i adune pe enoriaşi la slujbă sau la alte evenimente importante 
din viaţa lor, sub înţeleapta, curajoasa şi demna de laudă păstorire 
a  P. C. Preot - Paroh VASILE, un adevărat ‘’Popa Tanda mo-
dern”, cu har și charismă, dar fără obiceiul “neproductiv’’ al ero-
ului din nuvela lui Ioan Slavici, care- i certa pe poporeni  fiindcă 
aceştia nu prea călcau pragul bisericii şi nici  nu-şi  „dichiseau’’ 
ograda cum îi  îndemna  preotul. În schimb, îşi petreceau  mai  tot 
timpul prin …cârciumi. Exemplul personal a făcut însă adevărate 
minuni. La Gârcini, culmea, nu fiinţează,…nicio  cârciumă!
 La scurt timp după ”vizita” astriştilor săceleni (şi nu 
”artiştilor  din  localitate’’ cum a titrat un  neavizat care n-a auzit 

de ASTRA lui Şaguna, înfiinţată la  Sibiu în 1861!) s-au arătat şi 
primii loiali  binefăcători. În fruntea acestora se află o distinsă 
personalitate a culturii româneşti, Doamna IRINA LOGHIN, 
adevărată REGINĂ a cântecului popular prahovean și românesc. 
Suntem siguri că, alături de  Domnia Sa, vor veni noi şi noi nume 
care vor întregi suma măricică a procurării unui CLOPOT tur-
nat în... Rusia. De ce de-acolo ?! Simplu. Fiindcă trebuie să sune 
dumnezeieşte la prima BISERICĂ ORTODOXĂ ce  te întâmpină 
în drum spre BRAŞOV, adică spre centrul românimii. Oricine ai 
fi tu, călătorule, om cu treburi serioase sau turist grăbit să admire 
(să-şi  încarce  bateriile, cum se spune)  frumuseţile inegalabile 
ale patriei noastre, ÎNCHINĂ-TE când intri sau când ieşi din AR-
DEAL!
 Sponsorii sunt aşteptaţi, cu multă dragoste creştinească şi 
cu aleasă BINECUVÂNTARE la: 
e-mail: vasilegasparovici @yahoo.com
telefon mobil: 04-0786294526
Biserica Ortodoxa SĂCELE - GÂRCINI
CF33695311, CONT IBAN RO07BTRLRONCRT0275131301.                                       
 CU DUMNEZEU ÎNAINTE, PĂRINTE V A S I L E ! ȘI 
DOAMNE-AJUTĂ  !                                                                                                                             

 Prof. Liviu Dârjan

ȘTIRI SĂCELENE

SOCIAȚIA ”IZVORUL” A OBȚINUT PUNCTAJ 
MAXIM LA EVALUAREA PROIECTELOR
CULTURALE

 Primăria Săcele a anunțat lista finală a beneficia-rilor 
finanțării nerambursabile din bugetul local, pe 2019, pentru 
acțiuni și programe culturale. Dintre proiectele propuse, 6 au 
întrunit punctajul de minimum 65 de puncta, necesar obținerii 
finanțării. Asociația ”Izvorul” a reușit să obțină punctajul maxim, 
de 81,29 puncte, cu proiectul ”Biserica Adormirii Maicii Domnu-
lui, din Satulung, - Două veacuri de rugă și istorie”, pentru care a 
primit o finanțare de 31.000 lei. 
 Pe locul doi s-a clasat Despărțământul ASTRA Frații 
Popeea, cu proiectul ”Caravana culturală săceleană 2019”, pentru 
care a primit 79,14 puncte și o finanțare de 25.250 lei. Asociația 
Culturală Junii Săceleni, a obținut 75,29 puncte și o finanțare de 

46.697 lei pentru proiectul ” Festivalul Săcelele în sărbătoare. 
Tradiții și obiceiuri de iarnă”. Celelalte trei finanțări au fost acor-
date după cum urmează: Asociația Ceangăilor Bârsa, 21.170 lei, 
pentru proiectul ”Caiete Săcelene – tradiții ceangăiești: țesături, 
ouă încondeiate și bucate alese”, Asociația HMIK, 15.700 lei, 
pentru proiectul ”Târg de Crăciun, ediția 2019” și Asociația 
Zestrea Săceleană, 10.183 lei, pentru proiectul ”Mocanii ieri, 
astăzi și mâine”.
 Totodată, a fost finalizată și lista beneficiarilor de finanțare 
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiu-lui Săcele 
pentru acțiuni și programe sportive pe anul 2019. Pe primul loc 
s-a situate proiectul CS Babarunca Săcele, urmat de AS FC Pre-
cizia Săcele, Asociația CS Rugby Săcele și Club Sportiv Wankan 
Săcele, valoarea totală a finanțării fiind de 150.000 lei.

(conform comunicat Primăria Săcele)

A

 NOU EPISOD AL PRIETENIEI ÎNTRE SĂCELE ȘI 
VIRE - FRANȚA
 

 În urma unei invitații primite din partea orașului înfrățit 
Vire, din Normandia, Franța, o delegație a municipiului Săcele 
a participat, în perioada 27 mai – 1 iunie 2019, la o serie de 
manifestări organizate de gazde în cadrul unui proiect european 
dedicat orașelor înfrățite. Alături de delegația din Săcele au fost 
invitate și delegații din celelalte orașe înfrățite cu Vire, din Ger-
mania, Marea Britanie și Spania.
 Din delegația săceleană au făcut parte viceprimarul 
Sorin Gâdea, insp. Cultură – Tineret Mădălin Iacob (din partea 
aparatului administrativ) și consilierii locali Nicoleta Voicescu, 
Ciprian Nițescu, Tamas Kadar, Gheorghe Băilă și Bogdan Mo-
toc (din partea Consiliului Local), cărora li s-au adăugat membrii 
Asociației ”Amitie” Săcele-Vire, în frunte cu prof. Dorel Cerbu, 
ansamblul ”Junii Săceleni”, condus de Otilia Ovesia și corul 
”Prietenii Cântăreți” de la Liceul ”G. Moroianu”, condus de prof. 
Gabriela Ivan.
 În cadul proiectului delegația săceleană a fost primită de 
primarul din Vire, Marc Andreu Sabater, și au avut loc vizite la 

diferite obiective economice, culturale și educative din regiunea 
Vire.
 La finalul întâlnirii a fost semnată o declarație de priete-
nie de către conducătorii celor cinci orașe participante la eveni-
ment, iar profesorul Dorel Cerbu a primit medalia de onoare a 
orașului Vire.

(Foto și text conform comunicat Primăria Săcele)

•        •        •
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 CLUSTERUL ETREC, MEDALIAT 
DE CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
BRAȘOV
 
 Activitatea managementului clusterului 
electrotehnic ETREC, care își are sediul pe pla-
tforma Electroprecizia, a fost răsplătită de Ca-
mera de Comerț și Industrie Brașov cu Diplomă 
de excelență în ino-vare, în cadrul celei de-a XIV-
a ediții a manifestării “Gala Premiilor Excelenței 
în Afaceri”, eveniment prin care a premiat 
societățile comerciale ce au obținut performanțe 

economice deosebite în ultimii 25 de ani.
 ETREC este un cluster electrotehnic regio-
nal care înglobează firme din industrie, servicii, 
bănci si universităti, alături de autoritătile locale. 
Îsi propune să aducă un plus de dezvoltare locală, 
zonală și regională. Din 18 februarie 2019, echipa 
de management a Clusterului ETREC a obținut si 
Eticheta de Argint, o recunoaștere internațională a 
realizărilor în ultimii 2 ani.

(conform săceleanul.ro)

 UN NOU DRUM FORESTIER ÎN MUNICIPIUL 
SĂCELE, POIANA ANGELESCU – VALEA LARGĂ
 
Un nou drum forestier a fost dat în folosință vara aceasta, 
Poiana Angelescu – Valea Largă. Drumul are o lungime de 
1,73 km și a fost realizat de Regia Publică a Pădurilor Locale 
Săcele, din fonduri proprii. Costurile de execuție au fost de 
1.171.576 lei.
 Scopul realizării drumului forestier a fost acela de 
mărire a gradului de accesibilizare al pădurilor pentru ges-
tionarea acestora și pentru intervenții în caz de calamități sau 
dezastre.
 Drumul forestier Poiana Angelescu – Valea Largă 
este închis circulației publice, cu excepția activităților spor-
tive și turism care se pot practica cu acordul proprietarului. 
Drumul poate fi folosit pentru activități de agrement, plimbări 
pe jos sau cu bicicleta.
 De altfel, drumul a început deja să fie foarte căutat 
pentru astfel de plimbări de către cetățenii din Săcele. Fiind 
vorba de un drum forestier este necesar ca deșeurile și gunoa-

iele să nu fie lăsate în mijlocul pădurii, ci depozitate în locu-
rile amenajate de la intrările drumului.

(Conform ”Opinia Săceleană”)

•        •        •

•        •        •

 IONEL PAVELUC – CETĂȚEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI SĂCELE
 
 În ședința de Consiliu Local al Munici-
piului Săcele din data de 27 iunie 2019 domnul 
Ionel Paveluc a fost declarat cetățean de onoare 
al Municipiului Săcele.
 Multiplu medaliat la campionatele 
naționale și mondiale, Ionel Paveluc este cam-
pion mondial la Ashihara Karate, în anul 2018 în 
Kazahstan.
 De asemenea, Ionel Paveluc este im-
plicat în multe activități sociale: proiecte reali-

zate în parteneriat cu divese instituții, precum 
Școala Specială Brădet și Spitalul Clinic de Co-
pii Brașov, strângere de fonduri pentru familiile 
aflate în situații de risc, îndrumare și consiliere 
a părinților care au copii cu handicap. Un alt 
proiect în care este implicat, exclusiv cu resurse 
proprii, este ,,Campania umanitară descoperă un 
campionˮ, prin care se urmărește identificarea co-
piilor talentați în diverse discipline sportive, dar 
care provin din familii defavorizate, susținerea și 
lansarea acestora spre performanță.
 

(Conform ”Opinia Săceleană”)

 OBLIGATIVITATEA RACORDĂRII LA 
REȚELELE DE CANALIZARE

 Primăria Săcele ne informează că locuitorii munici-
piului Săcele domiciliați pe străzile canalizate:
Calea București, Str. Fagului, Str. Molidului, Str. Stejarului, 
Str. Frasinului, Str. Gorunului, Str. Timiș, Str. Aleea Timiș, 
Str. 15 Noiembrie, Str. Primăverii, Str. Toamnei, Str. Andrei 
Mureșanu, Str. Avram Iancu, Str. Nouă, Str. Baciului, Str. 
Bârsei, Str. Morii, Str. 7 Izvoare, Str. Mică, Str. Făneții, Str. 

Brândușelor, Str. Dr. Kiss Bela, Str. Negoiu, Str. Ogrăzii, Str. 
Narciselor, Str. Panduri, Str. Barbu Lăutaru, Piața Libertății, 
Alexandru Ion Lapedatu, Str. Ady Endre, Str. Ștefan cel Mare, 
Str. Petofi Sandor, Str. Armata Română, Str. Hărmanului, 
Str. Movilei, Str. Livezii, Str. Nicolae Pană, Str. Nicolae
Colceag, Str. Oituz, Str. Highișului, Str. Mocanilor, Str. Unirii, Str. 
Bucegi, Str. Valea Largă, Aleea Episcop Popeea, Str. Viitorului, 
Str. Macului, Str. Lanurilor, precum și  locuitorii municipiului
Săcele domiciliați pe străzile parțial canalizate:
B-dul Brașovului, Str. Bolnoc, Str. Col. Kiss Sandor, Str. 

•        •        •



• Actualitate • Plaiuri Sacelene

21

roiectul „Centenarul Românilor în Centrul 
României” s-a desfășurat în zona metropolitană a 
municipiului Brașov în perioada 5 - 11 Noiembrie 

2018. Acesta și-a propus organizarea de activități sportive, 
cultural- artistice și de diseminare a informațiilor legate de 
subiectul în cauză. Activitățile sportive au urmărit întărirea 
spiritului de colaborare între participanți și descoperirea prin-
cipalelor atracții turistice ale Municipiului Săcele. În cadrul 
activităților cultural- artistice participanții s-au familiarizat 
cu valorile cultural-artistice din fiecare regiune reprezentată, 
s-au punctat similitudinile în ceea ce privește cultura acestor 
regiuni pentru conștientizarea identității naționale, punându-
se astfel accent pe tradiția neamului românesc.  Diseminarea 
informațiilor s-a realizat sub forma unor conferințe, ce au 
avut ca temă centrală Centenarul Unirii și lupta națională. 
Personalitățile centrale ale acestor activități au fost oameni 
avizați pe acest subiect (profesori universitari, istorici, etc.) 
care au susținut discursuri și au încurajat dialogul cu și între 
participanți. Printre subiectele abordate în cadrul conferințelor 
am menționat importanța jucată de personalitățile vremii din 
Țara Bârsei în înfăptuirea Marii Uniri.
 Înainte cu o săptămână de sosirea delegațiilor din 
toate regiunile istorice ale României de la 1918, s-a realizat 
promovarea proiectului prin plasarea de afișe în zonele tranzi-
tate ale municipiilor Săcele și Brașov.
 În data de 5 Noiembrie, echipa de voluntari împreună 
cu organizatorii i-au însoțit pe participanți de la locul sosirii 
până la cazare.
 Activitățile din data de 6 Noiembrie au început prin-
tr-o prezentare amănunțită a proiectului în cadrul recepției re-
alizate la Centrul Multicultural și Educațional din Săcele. În 
cadrul acesteia, participanții și voluntarii au primit mape de 
proiect, programul și ecusoanele personalizate. Următoarea 
activitate a acestei zile a constat în vizitarea Primei Școli 
Românești din Șcheii Brașovului și a Muzeului de Istorie 
din Piața Sfatului. În cadrul acestor activități participanților 
li s-au adus la cunoștință aspecte legate de parcursul istoric 
al țării noastre, cu accent pe evenimentele petrecute în anul 
1918.
 În data de 7 Noiembrie, participanții au realizat 
o excursie prin satele și orașele din zona metropolitană a 
Brașovului, vizitând cetățile și bisericile fortificate ale aces-
tora. Această activitate a avut scopul de a conștientiza evoluția 

poporul român până la constituirea administrativă actuală.
 În dimineața zilei de 8 Noiembrie, participanții au re-
alizat o drumeție la Canionul “7 Scări”, unde au avut oca-
zia să admire peisajele montane oferite de cadrul natural. În 
seara acestei zile, s-a organizat o conferință ce s-a concentrat 
pe tema Unirii de la Alba-Iulia din 1918, ce a fost susținută 
de personalități avizate în acest domeniu (scriitorul Mihail 
Neamțu, directorul complexului muzeal “Casa Mureșenilor”, 
Valer Rus, și profesorul universitar Ion Vlad). Aceștia au 
abordat în discursul lor teme cu privire la parcursul de 100 de 
ani al României, rolul jucat de familia regală în constituirea 
Unirii de la Alba-Iulia și contribuția Brașovului în înfăptuirea 
acestui eveniment.
 În data de 9 Noiembrie, delegațiile au fost inițiate în 
tainele orientării sportive. Tinerii au participat la un concurs 
de orientare, organizat în Poiana Angelescu din municipiul 
Săcele. 
 Această activitate a avut ca scop întărirea spiritului 
de colaborare între participanți, conștientizarea importanței 
sportului în viața fiecăruia dintre noi și, totodată, promovarea 
unei vieți active. În continuarea acestei zile s-a realizat o acti-
vitate intitulată “Biblioteca vie”, în cadrul căreia participanții 
au avut ocazia să discute cu persoane ce au o poveste inedită 
de viață. “Cărțile vii” au fost reprezentate de domnul Cristian 
Antonio Aroneasa (profesor și preot), domnul economist Du-
mitru Voinea (primul primar al municipiului Săcele de după 
căderea comunismului, ales prin vot public de către cetățenii 
orașului) și a domnului Octav Bjoza (fost deținut politic, ac-
tualmente președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic 
din România). Acesta din urmă a susținut o scurtă conferință 
referitoare la viața de după gratii a celor condamnați pe argu-
mente politice, în perioada comunismului, prezentând o su-
medenie de obiecte și documente obținute din temnitele unde 
a fost prizonier. În finalul zilei, s-a difuzat filmul documentar 
“Pentru eroii care ne-au lăsat o țară” ce prezintă vechea linie 
a frontului din Primul Razboi Mondial.
 În 10 Noiembrie, s-a realizat un atelier de dansuri po-
pulare susținut de Ansamblul Folcloric “Astra” din Săcele, în 
cadrul căruia participanților li s-au prezentat dansuri din toate 
regiunile țării și au învățat o parte din acestea. Ziua a con-
tinuat printr-o conferință susținută chiar de delegațiile par-
ticipante la acest proiect sub titlul “Unirea în regiunea mea”. 
În cadrul acestei activități, tinerii au prezentat impactul pe

CE A ÎNSEMNAT PROIECTUL ” CENTENARUL ROMÂNILOR
ÎN CENTRUL ROMÂNIEI” DEZVOLTAT DE ASOCIAȚIA ”IZVORUL” 

(Material prezentat la Adunarea Generală a asociației)

P

Cerbului, Str. Vulturului, Str. Cloșca, Str. Ciucaș, Str. Nicolae 
Iorga, Str. Trandafirilor, Str. Gheorghe Doja, Str. Mihai Emi-
nescu, Str. Nicolae Nicoleanu, Str. Zizinului, Str. Tărlungului, 
Str. Lungă, Str. Martin Luther, Str. Câmpului, B-dul George 
Moroianu, au obligația de a se conforma  Articolului 31. pct. 
(14) din Legea 241/2006 –republicată, privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare, care prevede că ”Utiliza-
torii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme 
proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la 
sistemele publice de canalizare existente sau nou-inființate, 

dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă 
condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”. 
Primăria Săcele înștiințează toți locuitorii care dețin imobile 
neracordate la rețelele stradale de canalizare menajeră exis-
tente, că au obligația ca în termen de 90 de zile de la publi-
carea anunțului să se racordeze la acestea.
 Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 
pct. (14) constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
de la 2.000 lei la 4.000 lei, conform Art. 3.pct.(5) din Legea 
241/200.
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care l-au avut evenimentele de la 1918 asupra regiunilor din 
care provin și ce rol au jucat acestea în înfăptuirea Marii 
Uniri. La sfârșitul prezentărilor, participanții au fost invitați 
pe scenă pentru a li se oferi diplomele de participare. În fi-
nalul serii s-a organizat un concert de muzică folk, la care au 
fost invitați toți participanții, o parte din partenerii care s-au 
implicat în organizarea acestui proiect și membrii Asociației 
“Izvorul” Săcele.
 Ziua de 11 Noiembrie a fost marcată de plecarea 
delegațiilor, însoțiți, de la cazare până la gară, de voluntari și 
de organizatori.
 În urma realizării proiectului, toate obiectivele pro-
puse de noi au fost atinse, iar rezultatele au fost pe măsura 
așteptărilor. Pe parcursul întregului proiect, tinerii au asistat la 
diverse activități culturale ce au avut ca scop conștientizarea 
evenimentelor de la 1918 cât și întărirea sentimentului de pa-
triotism în rândul acestora. Atingerea acestui obiectiv s-a ob-
servat analizând discursul acestora din prima zi și evaluând 
cunoștințele referitoare la Unirea de la 1918 pe care le aveau 
în momentul începerii proiectului comparativ cu informațiile 
dobândite la finele acestuia. Totodată, în aceasă săptămână, 
participanții au reușit să formeze un grup închegat, unit, 
dezvoltându-și dorința de colaborare.
 Numărul total al participanților la acest proiect a 
depășit 500 de persoane, dintre care amintim: 39 participanți 
ce au format delegațiile provenite din toate regiunile istorice 
ale României de la 1918, un număr de aproximativ 300 elevi 
de liceu, atât din municipiul Săcele cât și din Brașov, 9 per-
soane implicate în organizare, 13 voluntari, aproximativ 200 
membri ai Asociației “Izvorul” Săcele și toți cei prezenți la 
evenimentele descrise.
 În urma evenimentelor, beneficiarii au rămas aceiași 
pe care i-am menționat inițial: elevi și profesori din toate re-
giunile istorice ale României de la 1918, elevi și profesori 
din zona metropolitană a Brașovului, 3 profesori universitari 
(Mihail Neamțu, Valer Rus și Ion Vlad), asociațiile culturale 
partenere în acest proiect (ansamblu folcloric “Astra”, FAST, 
Rețeaua CAN, CS “Babarunca”, Asociația “Sport Montan” 
Săcele, Asociația „Zestrea Săceleană”, Asociația ASTRA- 
Despărțământul “Frații Popeea” din Săcele, Asociația Tineril-
or Basarabeni din Brașov), Asociația Foștilor Deținuți Politic 
din Brașov, Muzeul de Istorie din Piața Sfatului, Prima Școală 
Românească din Șcheii Brașovului, cetățile și bisericile for-
tificate din Țara Bârsei, Centrul Multicultural și Educațional 
din Săcele, Primăria Municipiului Săcele, tipografii, firme de 
transport și pensiuni.
 Promovarea evenimentului s-a realizat atât prin in-
termediul rețelelor sociale digitale, pe pagina de facebook 
a asociației și a organizatorilor, cât și în media locală și 
națională  dintre care amintim:

1. Siteul Municipiului Săcele (https://www.muni-
c i p i u l s a c e l e . r o / c e n t e n a r u l - r o m a n i l o r - i n - c e n t r u l -
romaniei/?fbclid=IwAR3GbUfY9iZ-g0cdavcpnRLx5ae-
inGXrboJIOQauBQ-0SSK3r5NDMPN5F-o)
2. Ziarul Piatra Neamț (https://www.ziarpiatraneamt.ro/
elevi-ai-colegiului-national-petru-rares-prezenti-la-centena-
rul-romanilor-in-centrul-romaniei?fbclid=IwAR0YhUGKc
ixs7NDQGRfzILNYGA-ZeysZ0ra1dQyHoHNdCJQrm2L-
9B1ILChE)
3. Radio România Actualități (http://www.radiomures.
ro/stiri/tinerii-sarbatoresc-la-sacele-centenarul-romaniei.
html?fbclid=IwAR0KSk3RfZc8ro_HOThUkM43eG1TCb-
gu7fwg8fcE5FOm5VslP3JLtiFfH7w)

4. Săceleanul.ro (http://www.saceleanul.ro/incepe-astazi-asoci-
atia-cultural-sportiva-izvorul-sacele-da-start-proiectul-intit-
ulat-centenarul-romanilor-in-centrul-romaniei/?fbclid=IwA
R1bprkmwV7ZgR8g7-fUIAE2n1cDSOlHWENo2ueasq6a-
u696nhB6nx2NeHc)
5. Constanța Press (https://www.constanta.press/news/echipa-
colegiului-mircea-prezenta-la-centenarul-romanilor-in-cen-
trul-romaniei?uid=245294&fbclid=IwAR33Cn3D576yhdou
SHbLrMV2m9ZgSX_shxUN1OYOBTwGMv3-ygUxOE8an-
BU)
6. Ziua Constanța (https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/invata-
mant/echipa-colegiului-mircea-prezenta-la-centenarul-roma-
nilor-in-centrul-romaniei-676253.html?fbclid=IwAR2F7C
PbnNfwFpAouVI_geYHQ3Xx6AVB2NLnKkpk2DBFMw-
5bO0wFXcyKp98)
7. Ziare Live (http://www.ziarelive.ro/stiri/echipa-colegi-
ului-mircea-prezenta-la-centenarul-romanilor-in-centrul-ro-
maniei.html?fbclid=IwAR08Mf_9klaHGJi19p_KI4fiJIc7x-
wl5ccZ51W-IpXPsuNeUaXuiWb3VRh0)
8. My Tex Brașov (http://www.mytex.ro/stiri/273-
c u l t u r a / 5 8 6 8 8 1 - b r a s o v - m a r e a - u n i r e - a - e l e v i l o r - s i -
profesorilor-in-centrul-romaniei.html?fbclid=IwAR2F7CP
bnNfwFpAouVI_geYHQ3Xx6AVB2NLnKkpk2DBFMw-
5bO0wFXcyKp98)
9. Siteul Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” 
din Timișoara http://cdloga.ro/?fbclid=IwAR0Kwqjilc_Shu-_
RkdiBe9OiWJYLh1ywwMxJqMCWy1vzaSii52SLIxXUds
10. Diacaf.ro (http://www.diacaf.com/m/actualitate/centena-
rulmariiuniri-brasov-elevi-din-mai-multe-judete-participa-
la_79964322.html?fbclid=IwAR0rWg1_24b6iDJSCCa5Xy_
jPkG3ZcYiJmT__q8MSxb4uocv6hvepQI3-_Q)
11. Agerpres (https://www.agerpres.ro/social/2018/11/07/
centenarulmariiuniri-brasov-elevi-din-mai-multe-judete-par-
ticipa-la-proiectul-centenarul-romanilor-in-centrul-romaniei-
-206465?fbclid=IwAR13VheRYeTjedtUptWObCknhwEW-
le4QuhyUGVublgJ0CtQIlycio-ucNKw)
12. România News (https://www.romania.shafaqna.com/RO/
AL/1877089?fbclid=IwAR1frXVXOuC38wIYqJfgSCepiVp
UvA8M6qsosDhqHiWC1IPxnkbMpk0Cx-c)
13. Știri pe scurt http://www.stirilepescurt.ro/centenarulmar-
iiuniri-brasov-elevi-din-mai-multe-judete-participa-la-proi-
ectul-centenarul-romanilor-in-centrul-romaniei/?fbclid=IwA
R2CkqdjUYd93KaI7OHcFbHt1ewsVM1fsmc1MnnM0aG-
dLyUttX-bN-KMBzk
14. Ziua News (http://m.ziuanews.ro/revista-presei/echipa-
colegiului-mircea-prezenta-la-centenarul-romanilor-in-cen-
trul-romaniei-1043543?fbclid=IwAR0s3xly42LnPCw1xIcvw
jZReLxnPynudbTGreQIcI4XbQC6UILeiDrRae8)
15. Ziar Piatra Neamț (https://www.ziarpiatraneamt.ro/elevi-
ai-colegiului-national-petru-rares-prezenti-la-centenarul-ro-
manilor-in-centrul-romaniei?fbclid=IwAR13VheRYeTjedtU
ptWObCknhwEWle4QuhyUGVublgJ0CtQIlycio-ucNKw)
16. Graiul (http://www.graiul.ro/2018/11/19/sincaisti-impli-
cati-in-proiectul-centenarul-romanilor-in-centrul-romaniei/)

 Proiectul a fost prezentat și în cadrul emisiunii “Se-
cretele Brașovului” în data de 11 Noiembrie 2018, a cărei 
moderator, Dorian Lungu, a dezbătut activitățile proiectului 
împreună cu Ștefan-Radu Moraru, managerul acestui proiect 
(https://www.youtube.com/watch?v=vOwowxs5BR8). 

Manager proiect
ing. Ștefan-Radu Moraru
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.II 2019

1 Agache Adrian
2 Aldea Georgeta
3 Alexandrescu Dana
4 Arion Mircea
5 Aroneasa Antonio
6 Balan Eugen
7 Banciu Maria
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

10 Barbat Claudiu Octa-
11 Barbu Dan Mircea
12 Barbu Liviu
13 Barbu Nicolae
14 Băilă Gheorghe
15 Băncilă Horia
16 Bărbat Octavian
17 Bârsan Horia
18 Beciu Ioan
19 Beleuţă Eugen
20 Benga Gheorghe Dănuţ
21 Bilan Florin
22 Biriș Mirel
23 Bîja Ioan
24 Bîrsan Teodor
25 Bobeş Gheorghe
26 Bobeş Ioan
27 Bobeş Ovidiu
28 Boca Gabriel
29 Bodianu Ioana
30 Bogeanu Alexandru
31 Bratosin Canu Raluca
32 Bratosin Sanda
33 Brăinaş Mihai
34 Brânzei Ilie
35 Bucurenciu Sandu
36 Bucurenciu Ana
37 Buda Daniela
38 Bulat Elena
39 Bulat Florentin
40 Bulea Horia
41 Butu Gabriel
42 Butu Nicoleta
43 Butu Traian
44 Caian Pandrea Aurel
45 Califaru Gavril
46 Cățeanu Nicolae
47 Cerbu Dorel
48 Chiric Ilie
49 Cimisliu Ioan
50 Cimpoaie Gabriel
51 Cioroianu Aurelia
52 Cioromila Otilia
53 Cirica Alexandru
54 Ciupală Mariana
55 Ciurea Daniel
56 Clinciu Sorin
57 Coliban Nicolae
58 Colţ Radu
59 Coman Enescu Șerban
60 Comşa Eugen

61 Copoț George
62 Cora Nicolae
63 Corfariu Iunian Onoriu
64 Cornea Ioan
65 Coserea Vasile
66 Cosma Maria Teodosia
67 Cozma Corneliu
68 Crăcană Petru
69 Crăciun Gentiana
70 Crăciunescu Dana
71 Cristache Ionuț
72 Damian Alexandru
73 Dan Liviu
74 Daneş Dumitru
75 Diaconescu Adrian
76 Dinu Virgil
77 Dopovecz Iuliu
78 Dragomir Dănuţ
79 Drăghici Valentin
80 Eftimie Bogdan
81 Eftimie Ioan
82 Ene Tudoran Anca
83 Ene Gheorghe
84 Filip Constantin
85 Flangea Roxana
86 Florea Traian
87 Florescu Gheorghe
88 Fodor Levente
89 Fulea Lia
90 Găitan Ovidiu
91 Georgescu Alexandru 
92 Ghişoiu Dorin
93 Grozea Gheorghe
94 Grozea Victor
95 Guiu Adrian
96 Hermenean Sorin
97 Homorozean Gheorghe
98 Iacob Mădălin
99 Iancu Eugenia

100 Ionescu Ghe. Nae
101 Iordache Dumitru
102 Ivan Daniel
103 Ivan Gabriela
104 Jerău Gheorghe
105 Jinga Romulus
106 Jinga Victor
107 Leb Mircea
108 Leucuţa Cristina
109 Leşescu Mihai
110 Lipan Florin
111 Luca Teodor
112 Lukaci Mihai
113 Lungu Constantin
114 Lungu Mihaela
115 Lupu Florica
116 Lupu Nicolae
117 Lupu Ștefan
118 Manciulea Laurentiu
119 Manea Vasile - SUA
120 Măinescu George - 

121 Măţărea Ovidiu
122 Median Susana
123 Median Ghia Maria
124 Median Valeriu
125 Mihaiu Aura
126 Mihalache Ștefan
127 Miklos Levente
128 Mircioiu Lucian
129 Mircioiu Sebastian
130 Mitrea Mihai Iustin
131 Mocanu Elena
132 Moldovan Ghia 
133 Moldovan Vasile
134 Moraru Adrian
135 Moraru Florin
136 Moraru Ștefan
137 Morogan Alexandru
138 Munteanu Dan
139 Munteanu Gheorghe 
140 Munteanu Livia
141 Munteanu Vasile
142 Nagy Gabor
143 Nechifor Septimiu
144 Necula Dan
145 Necula Stelian
146 Nicolaescu Marinel
147 Nițescu Ciprian
148 Niţescu Romulus
149 Obancea Dan Nicolae
150 Ognean Dorel
151 Oncioiu Maria
152 Oprin Gabriel
153 Panzariu Stefan
154 Pelin Matei Alina
155 Penciu Aurel
156 Peter Sara
157 Petrea Ştefan
158 Petrică Ioan Alexandru
159 Piscoci Romică
160 Poenaru Lautenţiu
161 Poenaru Ovidiu
162 Poenaru Roxana
163 Pop Georgeta
164 Pop Olga
165 Popa Florin
166 Popa Ștefan
167 Popa Virgil
168 Primăvăruş Elena
169 Purcăroiu Nicolae
170 Pușcaș Emil
171 Radu Gheorghe
172 Răuță Valeriu
173 Rîşnoveanu Marius
174 Rîşnoveanu Ştefan
175 Robu Adrian
176 Sarafie Ion
177 Saraolu Veronica
178 Sârbu Corneliu
179 Sburlan Mircea
180 Sîrbu Adriana

181 Slăbilă Gheorghe
182 Souca Georgeta
183 Stanciu Vasile
184 Stirliciu Mihaela
185 Stoea Gheorghe
186 Stoian Emilia
187 Stoica Radu
188 Stoica Stelian
189 Stroe Aurora
190 Stroe Cornelius
191 Şerban Eugen
192 Şerban Ioana
193 Şerban Raul
194 Ştefănescu Constantin
195 Ștefănescu Elena
196 Tagarici Laurenţiu
197 Taraş Ioan
198 Taraş Mircea
199 Taraş Lucia
200 Taraş Răzvan
201 Taraş Emil
202 Tăbăraș Emilian
203 Tătaru Emilia
204 Teacă Dorin
205 Teleanu Mihail
206 Teşileanu Costin
207 Teșileanu Ghia Eugenia
208 Ticu Gheorghe
209 Tiru Cristina
210 Tocitu Viorel
211 Tudoran Moroianu 
212 Tudose Alina
213 Tuian Radu
214 Țăruș Nicolae Remus
215 Țeposu Iulia
216 Ursuţ Gabriel
217 Vlad E. Adriana
218 Vlad Adriana
219 Voicescu Nicoleta
220 Voicu Lucian
221 Voinea Dumitru
222 Voinea Emilian
223 Voineag Ioan
224 Vrabie Cristina
225 Vrabie Ioan
226 Vrabie Decebal
227 Zaharia (Șeitan) 
228 Zamfir Bogdan
229 Zangor Lucian
230 Zangor Traian
231 Zavarache Constantin
232 Zbarcea Maria
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