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MOCANII ȘI BISERICA
-o legătură veșnică-

(comunicare susținută la simpozionul ”Familia mocănească”- Sântilie 2019)

legătură aparte s-a statornicit între locuitorii acestor 
meleaguri și Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spu-
nea foarte adevărat că: familia este Biserica cea mică. 

Reprezentarea Bisericii cele mari, acolo unde fiecare și-a înte-
meiat căminul propriu, s-a realizat, în primul rând prin sfintele 
icoane, pe care, la loc de cinste le-au așezat mocanii pe peretele 
dinspre răsărit al casei, acolo unde ziua lor începea în rugă, acolo 
unde își încheiau ziua rugându-se, la lumina candelei, pentru cei 
care nu erau cu ei, pentru cei care erau plecați în Țară sau mai 
departe, cu turmele de oi.
 În momentul în care s-a dat voie ca și ortodocșii ardeleni 
să construiască biserici de piatră, în localitățile cu peste 100 de 
familii (1781, 8 noiembrie, ziua Sfinților arhangheli), a început 
o lucrare la nivel local, care cred că îi pune pe gânduri pe mulți: 
aici, la poalele acestor munți, au crescut biserici mărețe, devenite 
monumente. S-au zidit aceste locașuri de închinare prin strădanie 
colectivă, jertfa și sacrificiul fi-
ind nu doar al unora sau al altora, 
ci al tuturor, pentru că aceste edi-
ficii sunt realizate de o populație 
care și-a dorit de multă vreme să 
aibă o clădire statornică, un loc 
pe care să nu-l mai strămute ni-
meni, un loc în care să vină să-i 
mulțumească Lui Dumnezeu și 
să-și spună bucuriile, necazurile 
și toate cele legate de relația 
extraordinară cu El. Au zidit în 
Turcheș, în Cernatu (biserica 
”Sf. Nicolae”), Satulung de Jos, 
Baciu, Satulung de Sus (anul 
acesta se împlinesc 200 de ani de 
la construirea ei), biserica nouă 
din Turcheș, biserica nouă din Cernatu. Toate aceste edificii au 
fost rodul unei dorințe de veacuri a românilor. Nu mi-am propus 
să prezint și listele cu sume de bani pe care le-au dăruit familiile 
de mocani. Cu siguranță, aceste sume nu le putem egala noi, cei 
de azi. Dar fiecare și-a dorit să aibă acest loc în care să rămână fa-
milia. Pentru că familia, în ziua de sărbătoare, își îmbrăca straiele 
specifice, și mergeau la sfânta biserică, unde se rugau pentru ai 
lor. În momentul în care mocanii plecau cu turmele, treceau prin 
fața bisericii să primească binecuvântarea însoțită de rugăciunea 
preoților.
 Între atributele Bisericii, la loc de cinste, este Unitatea. 
Această unitate din biserică, era de dorit și în familiile mocanilor, 
chiar dacă distanța dintre soț și soție, tată și copii, mamă și copii 
(cei plecați cu turmele) era destul de mare.
 Chiar dacă, de multe ori se întâmplau și lucruri 
neprevăzute, biserica era locul în care se regăseau, putându-se 
întâlni, prin rugăciune cu rânduiala Lui Dumnezeu.
 Biserica era și este locul în care se aflau veștile. 
Informațiile nu circulau așa repede ca astăzi, datorită rețelelor de 
socializare; ci, în biserică venea cutare, de nu știu unde, și spunea 
că l-a văzut pe a lu’ cutare acolo, care i-a transmis și un mesaj pe 
care să-l spună. Și, astfel, se aflau și noi informații despre cei care 
erau plecați în tranhumanță.
 Biserica este locul în care mocanii și-au rânduit școala, 
o școală pe care nu au plătit-o autoritățile vremii, ci o întrețineau 
ei: familiile de mocani. În arhiva bisericii ”Sf. Arhangheli Mi-
hail Și Gavril”, există procese-verbale de la începutul secolului 

XX, în care Consiliul Parohial stabilea pentru 
fiecare familie sumele cu care să-și plătească 
învățătorii, dascălii care le deslușeau copiilor 
taina scrisului, a cetitului și a socotelilor. Acești copii, ulterior, 
îmbrățișau îndeletnicirea paternă ori erau pregătiți și dați ucenici 
prin prăvălii sau, în timpurile mai recente, aveau această ascen-
siune educațională, absolvind cele mai renumite universități din 
țară sau de peste hotare.
 Pentru aceste școli mocanii au adus cărți ori s-au preo-
cupat de tipărirea lor (ex: gramatica lui Radu Tempea din 1795 a 
fost tipărită cu sprijinul protopopului Radu Verzea de la parohia 
”Sfinții Arhangheli” Săcele). Ei au dorit ca acele cărți din Țară, 
de dincolo de munți, tipărite în aceeași limbă în care se vorbea 
și aici ( iată și unitatea de limbă și neam) să fie cunoscute și la 
ei. De aceea, în samarele lor, de multe ori, aduceau și această 
hrană spirituală nepieritoare. Aduceu cărți de cult, pe care le 

donau bisericilor, ca să aibă 
slujbă, să fie rânduiala ca peste 
tot în Țara Românească (”Biblia 
de la București”, din 1688, avea 
răspândire și în această zonă).
   Totodată, familiile de mocani 
și-au rânduit și crescut preoți 
vrednici. Ne dăm seama de acest 
aspect, făcând o analiză a fami-
liilor preoțești cu tradiție locală 
(Familiile Popea și Verzea, 
adevărate ”dinastii” preoțești).
  Avem informații despre anu-
mite situații întâmplate în se-
colul XVII: preotul Staicu din 
Turcheș a fost dus în Șchei, 
preotul Stan din Satulung a fost 

dus de Constantin Brâncoveanu în Făgăraș. În acele momente, 
mocanii au luat atitudine și au scris autorităților bisericești des-
pre situația lor, primind și răspuns. Spre exemplu, în Satulung de 
jos, grămăticul Petcu a fost hirotonit în Țara Românească, unde 
împlinea și practica liturgică. Au fost liniștiți mocanii, primind 
răspuns că va fi trimis curând acasă și va ști și slujba Învierii în 
limba română.
 Încă o dovadă a unității de credință, de neam și de limbă 
la mocanii săceleni o putem vedea în momentul Uniației (1698-
1701), când s-a întâmplat ca unii confrați de-ai noștri ortodocși din 
Transilvania să treacă la confesiunea greco-catolică. Aici NU!!!. 
În Șchei NU!!! S-au făcut jurăminte că nu vor lepăda Ortodoxia 
nici ei, nici neamul lor. În 1761, la recensământul făcut de gene-
ralul Bucov, la cererea autorităților imperiale, s-a constatat că în 
satele săcelene erau 0 (zero) familii unite, iar în Brașov o singură 
familie de greco-catolici, dar aceia erau în tranzit.
 S-a păstrat Ortodoxia și au rămas uniți cu aceeași mare 
Familie a Bisericii Ortodoxe!!!
 Mocanii și-au înzestrat bisericile cu ce au avut ei mai de 
preț, începând cu materialele pe care le-au folosit la zidărie, până 
la pictură, odăjdii și veșminte. Pe lângă acestea, bisericile au fost 
dăruite și cu terenuri arabile, fânețe și păduri ( foarte multe pier-
dute azi din pricina vremurilor trecute, recent încheiate). 
 Noi, cei de azi, suntem moștenitorii unui Tezaur, niște 
monumente extraordinare, care au devenit elemente de identitate 
comună între generațiile trecute, prezente și viitoare. Ne revine 
obligația de a le păstra cum se cuvine: protejându-le, restaurându-le,

O

Mănăstirea Cocoșu (Tulcea), ctitorie a mocanilor săceleni (1853)
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pentru că biserica este liantul, le-
gatura nu doar între generații, 
ci mai ales cu Dumnezeu. Aici 
ne adunăm și săvârșim Sfânta 
Liturghie, aici facem cununiile, 
botezurile și îi conducem la cele 
veșnice pe ai noștri, saduri ale 
învierii la umbra bisericii. Aici e 
locul în care păstrăm legătura cu 
toți înaintașii noștri, prin aceeași 
sfântă rugăciune.
 Legătura strânsă cu Bi-
serica au arătat-o mocanii și în 
alte părți. Sunt ctitori de mănăstiri 
pe valea Teleajenului, în Dobro-
gea (mănăstirea Cocoșu), iar la Hârșova biserica ”Sf. Împărați 
Constantin și Elena”. Mai sunt trecuți săcelenii ctitori și la alte 
sfinte biserici: în Predeal, în Budila, în Vama Buzăului, dar și în 
alte multe alte localități, în care au considerat că trebuie să ajute, 
rânduindu-și astfel loc de pomenire veșnică.
 Sunt încă multe de spus, însă trebuie să reținem că fa-
milia mică a avut întotdeauna ca model Familia Mare a Bisericii, 
rămânând în același duh al unității. Chiar dacă familia mocănească 
a avut această particularitate de a fi mult timp separată, personal 

cred că mocanii au învățat iubirea 
în Biserică. Dacă între membrii 
familiei relația era întemeiată mai 
mult pe respect și încredere și mai 
puțin pe dragoste (ne amintim cum 
se puneau la cale căsătoriile între 
tineri, la Sântilia, prin directa im-
plicare a părinților, fără ca viito-
rii soți să se cunoască prea bine), 
totuși, au reușit să reziste ca uni-
tate de familie, chiar și în condițiile 
distanței dintre ei, nefiind înregis-
trate divorțuri.
 Iubirea de Dumnezeu, pe 
care au cunoscut-o în biserică, au 

transmis-o și copiilor, pentru că această iubire față de Dumne-
zeu este cea care i-a ținut uniți și atunci când au trecut prin grele 
încercări.
 Astăzi le rămânem datori și ne revine datoria ca să 
păstrăm mai departe tot ceea ce i-a legat pe înaintași de glia 
aceasta, de aceste locuri binecuvântate. Să redescoperim și noi 
locurile acelea în care și-au plecat genunchii, au jertfit și s-au ru-
gat, anume: bisericile noastre.

Pr. Raul Șerban

SINTILIA, SĂRBĂTOAREA TRADIȚIONALĂ
A MOCANILOR SĂCELENI

(comunicare susținută la simpozionul ”Familia mocănească”- Sântilie 2019)

articiparea grupului nostru la sărbătoarea tradițională a 
mocanilor săceleni “Sintilia “ se datorează dorinței noas-
tre, a descendenților familiilor Moroianu și Tudoran, de 

a ne cunoaște locurile de unde ni se trag rădăcinile și unde sunt 
îngropate osemintele moșilor și strămoșilor noștri.
 Pentru o mai bună cunoaștere a noastră, noi între noi, s-a 
îmbrățișat ideea de a ne întâlni la sărbătoarea mocanilor săceleni, 
“Sintilia”, 20 iulie, în ziua de Sf. Ilie, la Săcele.
 Prima organizare, pornirea este mai greoaie, dar pentru 
viitor dorim să devină ca o tradiție și toți cei care doresc și simt că 
au sânge mocănesc să se alăture acestei sărbători tradiționale. 
 Pentru  început, acțiunea de a aduce un omagiu și de a 
mulțumi generațiilor trecute care ne-au dat viață și povață aparține 
familiilor din Satulung Moroianu și Tudoran. Prin această acțiune 
ne propunem ca în viitor să stârnim în inimile mocanilor dorința 
ca, indiferent pe unde se află,  de “Sintilie” (20 iulie) a fiecărui 
an să-și reverse dragostea și prezența pe plaiurile săcelene pentru 
respectul străbunilor noștri care astăzi ne primesc cu mândrie și se 
mulțumesc cu câte o licărire, din când în când, la mormânt, care 
este locul de viață veșnică.
 Sintilia a devenit o sărbătoare tradițională datorită 
străbunilor care, de veacuri, au 
încununat-o, au păstrat-o și ne-
au transmis-o nouă să-i asigurăm 
continuitatea.
 Sintilia este una dintre 
puținele sărbători tradiționale cu 
acest nume din România care se 
păstrează, a doua după “Muntele 
Găina” din județul Alba.
 Din timpuri îndepărtate, 
mocanii săceleni s-au ocupat de 
creșterea animalelor, în principal 
creșterea ovinelor, apoi bovine, 
cabaline.

 Odată cu creșterea numărului ani-
malelor, suprafețele locale de pășunat au de-
venit insuficiente.
 Cum ideea de bază a fiecărui gospo-
dar era prosperitatea, au fost nevoiți să găsească soluții pentru a 
menține în creștere numărul de animale și să crească suprafețele 
de pășunat.
 Pentru un început, mocanii au încercat, dar nu au reușit, 
să mărească aria pastorală la limita necesarului, astfel au solici-
tat Imperiului Habsburgic să intervină la Imperiul Otoman, în 
secolul XVI, pentru ca să li se permită mocanilor transilvăneni 
să păstorească cu animalele pe teritorii ca: Muntenia (Țara 
Românească), Basarabia și Dobrogea.
 Activitatea pastorală a început cu fază sezonieră, 
semipermanentă, apoi permanentă. Această mișcare a populației 
cu animalele la pășunat a dat naștere unei mutări a populației, 
numită transhumanță.
 Sărbătoarea mocănească Sintilia ne este prezentată de 
Victor Tudoran în revista ”Plaiuri Săcelene”, care este “fiica” re-
vistei ”Viața Săceleană”, cu amănunte din vremurile trecute, cu 
pasiune și cu o viziune prozaică și un condei mlădios, de un ade-

vărat scriitor.
 Primul număr al revistei 
“Viața Săceleană” a apărut în 
ianuarie 1930 și,  faptic și scriptic, 
secretar de redacție era Victor Tu-
doran.
 Faptul că ceilalți membri 
ai comitetului revistei ”Viața 
Săceleană” nu au acceptat ca 
numele lor să apară scris și le-
galitatea impunea ca numele se-
cretarului de redacție și al redac-
torului responsabil să fie cuprinse 
în revistă, a marcat un moment de

P

Mănăstirea Suzana (Prahova), ctitorie a mocanilor săceleni (1740)
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cumpănă.
 Redactorul responsabil trebuia să fie major (21 de ani), 
iar Victor Tudoran avea doar 19 ani. A fost nevoie de un mo-
ment de sclipire al lui Victor Tudoran care i-a scos din încurcătură 
atunci când îl întrebă pe șeful serviciului de presă din prefectura 
Brașovului:
 - D-le Șef, dacă redactorul responsabil trebuie să aibă 
douăzeci și unu de ani, atunci unul de șaptezeci de ani e bun?
 - Desigur, dar cu o declarație de acceptare din partea lui.
 Așa că, primul număr al revistei “Viața Săceleană”, 
botezată de Victor Tudoran și Al. Stroe Militaru, care avea sub-
titlul de “Revistă Cultural – Literară”, a apărut în luna ianuarie 
1930 sub următoarele semnături:
 - secretar de redacție Victor Tudoran, 19 ani
 - redactor responsabil Nicolae Iuga Tudoran, 70 ani,
 în casa lui Nicolae și Ana Tudoran, care avea dăltuit în grindă 
anul de construcție, 1834. Adresa era Satulung Săcele, județul 
Brasov, nr. 670, ca amplasament, pe partea stângă cum se merge 
din Satulung către barajul Tărlung,  acum cam pe la nr. 389, mai 
sus câteva case de familia Ene, din câte mai știu.
 Primul articol, intitulat “Români Săceleni”, din care 
redăm câteva fragmente:

“Vrem să nu moară amintirea vieții de poiezie a oierilor 
săceleni”.
“Vrem să nu dispară poveștile celor ce au cutreierat pământul 
românesc cu turmele lor”.
“Vrem să ne mângâie cel puțin visând la gura sobii despre 
isprăvile celor ce dorim în jurul bisericilor noastre”.
“Vrem să păstrăm și să transmitem specificul vieții săcelene”.
“Mocani albiți de vreme, întârziați pe drumurile țării, bătuți 
de viscolele Bărăganului, voi apărători îndârjiți ai idilicei 
voastre ocupații, deschideți larg cartea pe paginile căreia stă 
scrisă întreaga voastră viață de rătăcitori”.
“Spuneți-ne poveștile și întâmplările voastre și tot ce știți de la 
alții pentru ca noi să le dăm la generațiile tinerești viitoare”, 

valabil și pentru noi cei de astăzi.
 Câtă dăruire și cât imbold a avut Victor Tudoran, la nu-
mai 19 ani, se cuvine să luăm aminte.
 Vă prezentăm un moment mai puțin plăcut pentru admi-
ratorii revistei “Plaiuri Săcelene”.
 În perioada anilor 50-70, Sintilia a fost întreruptă din or-
dinul autorităților.
 S-au format mai multe delegații de intervenție la județ 
pentru a permite reluarea sărbătorii Sintiliei.
 Eram prin anii 1970-1971, când, împreună cu soția, am 
căutat în Săcele rude din familia Moroianu și Tudoran și am găsit 
familia Victor și Sofia Tudoran.
 După ce ne-am prezentat toate datele de familie, am con-
statat că de fapt stau de vorbă un unchi și un nepot, tatăl meu fiind 
văr primar cu unchiul Victor Tudoran.
 În euforia descoperirii rudelor, unchiul Victor era tare 
mândru de o acțiune pe care o purta de ani de zile: obținuse apro-
barea de a sărbători Sintilia, dar cu denumirea de ”Târgul Fecio-
rilor” și o dată prin luna septembrie.
 Văzându-l așa de fericit l-am întrebat: ”Ce te bucuri așa 
de tare, când se cheamă “Târgul Feciorilor” și e dusă în septem-
brie?
 Cu o privire pătrunzătoare și cu o mână încleștată în 
umărul meu, de simțeam degetele cum pătrund, îmi spune: ”Măi 
nepoate, asta a fost greul, să obținem aprobarea, cât privește ca 
dată și denumire, avem noi grijă să le punem la locul lor, așa cum 
le-am moștenit de la străbuni. O vom reboteza ușor, ușor în Sin-
tilia noastră mocănească și o vom trage și în calendar la locul ei.”
 După toate explicațiile, am înțeles de ce era așa de bu-
curos, zău că avea și de ce.

 Grupul de luptă pentru obținerea aprobării, după câte 
știm, a cuprins localnici săceleni, cadre didactice și alte personae, 
dar cap de coloană a fost Victor Tudoran.
 Acum știm și cum a ajuns Nicolae Iuga Tudoran re-
dactorul responsabil al revistei “Viața Săceleana”, continuată 
cu revista ”Plaiuri Săcelene” cu întreruperi, dar readusă la viață 
cu dăruirea săcelenilor și în special cu susținerea Asociației ”Iz-
vorul”.
 Fiecare mocan (gospodar) avea o locuință stabilă unde 
avea familie și gospodaria propriu- zisă. Activitatea de păstorit se 
desfășura pe suprafețe mult mai îndepărtate de gospodăria pro-
prie, această operațiune de dute-vino a ajuns să se facă în fiecare 
an. Cu timpul, mocanii au luat hotărârea de a se stabili în acele 
locuri propice pășunatului.
 Prin această acțiune numită transhumanță s-a ajuns la 
stabilirea mocanilor, fie săceleni, mărgineni, momârlani sau vrân-
ceni, ș.a pe alte meleaguri, în special din Muntenia și Dobrogea.
 Grupul nostru este de urmași ai mocanilor săceleni 
stabiliți în Dobrogea.
 Un document al cancelariei fiscului otoman, aflat în 
arhiva bulgară, ne confirmă solicitarea Imperiului Austriac și 
accepțiunea Imperiului Otoman prin permisiunea mocanilor 
săceleni de a trece Dunarea în Dobrogea la pășunat.
 Documentul conține inventarul viu și mort, număr 
de animale și atelaje cu care treceau, precum și numele celor 
cărora aparțineau bunurile. În documentul, datat 1574-1575, în 
localitățile Hârșova, Topalu, Caraharman, Cernavodă, Măcin, 
Isaccea, Tulcea, Babadag găsim numele proprietarilor de bunuri 
ca: Mircea, fratele lui Niculcea, Marcu Neagul, Vlaicu Gardan, 
Ion Drăgoi, Marin Tudoran, Gheorghe Vlah, Călin Radu, Șerban 
Bogdan; această prezentare ne este oferită de cercetătorii Adrian 
Rădulescu și Ion Bitoleanu.
 Cercetătorii vremurilor au ajuns la concluzia că 
mocănimea săceleană a fost cea mai numeroasă, cu animalele 
cele mai multe și cea mai bine organizată, atribuindu-i locul I pe 
țară.
 Pe plan național, mocănimea săceleana întreținea activi-
tatea comercială, livra carne, preparate de carne și lapte negusto-
rilor din zona Brașovului și Trei Scaune (Sf.Gheorghe-Covasna), 
aproviziona armata cu produse alimentare, stofe țesute de gospo-
dinele săcelene pentru uniforme și cai pentru dotarea armatei.
 În tot ce faceau, mocanii depuneau mult suflet, atât de 
mult încât se legau sufletește de anumite lucruri sau animale 
de care nu erau în stare să se despartă. Cronicile vremurilor ne 
prezintă faptul că cea mai frumoasă rasă de cai din zonă era rasa 
roibilor, a Moroienilor.
 Această legatura ne este prezentată in ”Plaiuri Săcelene” 
și în ”Chipuri din Săcele” astfel:
 Prințul Bibescu a solicitat Moroienilor să-i vândă una 
sută iepe de prăsilă pe alese și un falnic armăsar roib, pe nume 
Mangu. Pentru acest târg Prințul Bibescu a oferit Moroienilor 
o suprafață de 2000 de pogoane, pe care Moroienii le aveau în 
arendă în zona Buzăului și o sumă foarte mare în galbeni. Legătura 
între stăpân și Mangu a fost așa de puternică încât oferta Prințului 
Bibescu a fost refuzată spunându-i-se:
 - Măria Ta, facem târgul, ne împăcăm, dar fără Mangu.
 Cu toată generozitatea Prințului Bibescu, stăpânul nu s-a 
putut despărți de animalul crescut cu drag, de roibul Mangu.
 Procesul de transhumanță s-a încheiat în a II- a jumătate 
a secolului XIX.
 După stabilirea mocanilor în noile vetre, au început să 
se organizeze, începând cu construcția unei locuințe proprii, apoi 
cu construcția de școli și biserici. Prin modul lor de gospodărire, 
mocanii au fost luați ca repere de populația locală. Indiferent de 
zonă, mocanii au avut aceleași preocupări, au fost călăuziți de
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munca cinstită, fiind buni creștini, buni colaboratori cu populația 
locală indiferent de ce nație era, români, numiți diceni (români de 
ai locului), turci, tătari, lipoveni, bulgari, greci și ce or mai fi fost.
 În localitățile unde s-au stabilit mocanii, situația generală 
mergea înspre bine.
 Exista o unitate, mocanii oferind populației locale o 
armonie, și ușor, ușor localitățile care aveau familii de mocani 
au început să înflorească, devenind  cele mai înstărite localități 
din întreg Bărăganul și Dobrogea. Fără lipsă de modestie, dar 
gospodăriile mocanilor erau cele de frunte.
 Trebuie amintit faptul că pentru a perpetua o bună 
înțelegere între familii, un comportament bazat pe înțelegere, 
dreptate, adevăr și respect, mocanii au impus anumite reguli, ca 
de exemplu:
 - căsătoriile, de regulă, se întemeiau între un fecior și o 
fată, ambii din familii de mocani.
 - nașii de cununie erau considerați ca părinți si le botezau 
copiii
 - prenumele primului copil era stabilit astfel: băiatul 
primea prenumele tatălui, iar fata primea prenumele Maria.
 - tinerii căsătoriți erau ajutați de părinți și de întreaga 
comunitate pentru a-și înjgheba un adăpost și un început de 
gospodărie.
 Mocanii, aproape în totalitatea lor, erau știutori de carte, 
fapt care le ușura ocuparea unei funcții în cadrul primăriilor, au 
acordat o atenție comerțului de orice fel, dezchizând chioșcuri, 
prăvălii, cârciumi, magazine mixte.
 Au intrat în comerțul cerealelor, nemulțumind pe vechii 
negustori; concurența era în floare, concurența tria comercianții, 
făceau față concurenței numai comercianții care ofereau marfă de 
calitate și la prețuri acceptabile.
 Dacă facem o trecere în revistă, în zona Dobrogei, 
negustorii cu ștaif erau neam de mocani.
 Au îmbrățișat și activitatea agricolă, cumpărând pământ 
de la localnici, și în special de la turci, înființând ferme de sute de 
hectare. Putem aminti câteva familii de moșieri de viță săceleană 
ca: Bercu, Gologan, Mandai, Vineș, Șeitan, Târcă, Pițigoi, Roibu, 
Moroianu, Țifrea, Mocanu, Aldea, Oancea, Roșculeț, Paraipan, 
Median, Popa, Pană, Perlea ș.a.
 Unele edificii ridicate cu ajutor substanțial din partea 
mocanilor au intrat în patrimoniul național ca Mănăstirea Cocoșu 
sau biserica din Hârșova, s.a.
 Puțină lume cunoaște că piatra de temelie a Liceului 
Gheorghe Șincai din București a fost pusă de săceleanul Nicolae 
Colceag.
 Mocanii au acordat atenție deosebită problemelor so-
ciale și culturale pe plan local cât și pe plan național.
 Episcopul Caransebeșului, Nicolae Popea, fiu de mo-
can din Satulung, în dialog cu diplomatul George Moroianu 
îi precizează că bunicul său, Radu Moroianu, a fost delegat al 
săcelenilor la Marea Adunare de la Blaj de la 1848, fiind ales 
deputat la Cluj.
 Nicolae Popea a fost secretarul personal în ultima parte 
a vieții Mitropolitului Ardealului Andrei Șaguna.
 Din datele ce le deținem, din povestiri și scrieri, istoricul 
familiilor Tudoran și Moroian ar fi:
   Neamul Tudoranilor ar fi coborat în Țara Bârsei din Țara 
Maramureșului din cauza evenimentelor socio- administrative ce 
au avut loc în zonă.
 Numele Tudoran este destul de des pe tot cuprinsul 
Transilvaniei, în același timp se întâlnește și numele de Todoran.
 Diferența  dintre numele Tudoran si Todoran este 
explicată de persoane competente astfel:
 - Numele de bază, adevărat, ar fi Tudoran, ca foarte 
multe nume din Transilvania terminate cu sufixul an.

 - Numele de Todoran a apărut în urma unor greșeli de 
scriere în registrul stării civile, scris după fonetica zonei.
 Din ce cunoaștem la această dată, este faptul că și Todo-
ranii și Tudoranii au fost, sunt și în veci vor fi cu dragoste față de 
glia strămoșească, de neam, de dreptate.
 Tudoranii și Todoranii fiind din același sânge, spunem 
noi, cei de astăzi, s-au dovedit de-a lungul veacurilor un neam 
de buni români, muncitori, buni gospodari, cu credință în religia 
creștin ortodoxă, cu frunțile sus și un neam care nu a plecat capul 
în fața oricui.
 În aceeași măsură, nu au rămas indiferenți de soarta ce-
lor din jurul lor, mergând până la sacrificiul suprem. (De văzut 
“Martirii năsăudeni” canonizați de B.O.R în anul 2007 ca sfinți în 
calendarul creștin ortodox la data de 12 noiembrie).
 Din câți Tudorani și Todorani am cunoscut, pot afirma că 
fac parte din categoria ridicată în partea de sus a clasamentului, 
dar să nu negăm că ar exista și excepție, cunoaștem proverbul cu 
pădurea: cât ar fi de falnică are și ceva uscătură, asta este viața.
 La această dată, numele Tudoran sau Todoran a depășit 
teritoriul Transilvaniei și îl întâlnim, datorită transhumanței, 
în județele Brăila, Călărași, Tulcea, Constanța, Timiș și chiar 
județele Olt și Dolj.
 Noi, Tudoranii prezenți aici, suntem descendenți ai lui 
Iuga Tudoran și Ana Șeitan, a 6-a sau a 7- a generație în urmă.
 Trebuie reținută știrea că cea mai numeroasă și veche 
familie din Săcele a fost familia Șeitan, ajunsese că nu se mai 
putea stabili un grad de rudenie.
 În comuna mea natală, Horia, de Constanța, un Ștefan 
Șeitan, generația părinților mei, mi-a spus:
 - Noi, Șeitanii, suntem neamuri cu Tudoranii, dar mai de 
departe, nici tata nu știa a câta spiță (ramura a arborelui genea-
logic) suntem.
 Această explicație este dată pentru a clarifica unele ne-
dumeriri legate de numele unor cupluri.
 Neamul Moroienilor, mergând în timp, avem ceva 
informații cam din aceleași vremuri cu Tudoranii.
 Printre delegații mocanilor trimiși la Marea Adunare de 
la Blaj, 1848, a fost Radu Moroianu și a fost ales ca deputat la 
Cluj, informație transmisă de Episcopul Caransebeșului, Nicolae 
Popea, născut-crescut în Satulung-Săcele, care, prin destăinuirile 
făcute către George Moroianu, i-a precizat că ”Radu Moroianu, 
participant la Blaj și deputat la Cluj, nu a fost altul decât bunicul 
tău și tatăl lui Ilie, tatăl tău.”
 Moroienii se știu băștinași de ai locului, din moși-
strămoși.
 O altă variantă afirmă că neamul Moroienilor săceleni ar 
fi venit din partea de sud de Dunăre. Această variantă, prezentată 
de George Moroianu în “Chipuri din Săcele”, probabil că necesită 
o analiză mai profundă, având în vedere circulația și răspândirea 
populației traco-geto-dacice, care cuprindea teritoriile din sudul 
Poloniei până în partea de sud a Balcanilor și zonele limitrofe.
Din datele cunoscute de noi, Moroienii pleacă de la Radu Mo-
roianu, fiul acestuia, Ilie, fiind căsătorit cu Maria (Mariuca) care 
era primul copil al celui mai înstărit gospodar din zonă, Vasile 
Marin Gologan din Satulung. Deci neamul este prezentat cu cca 
7-8 generații în urmă.
 Putem spune că Vasile Marin Gologan a fost gospodar și 
în privința copiilor, având 24 de copii de la 3 soții. De la primele 
2 soții a avut 7 copii și de la cea de a treia soție a avut 17 copii, 
în total deci 24 de copii. Cele trei soții s-au stins înaintea moșului 
Vasile care a înclinat steagul după 94 de ani. Moș Vasile Marin 
Gologan, în afară de a fi un gospodar renumit ni s-a transmis că a 
fost de o robustețe deosebită, la vârsta de peste 80 de ani mergea 
călare pe cal, fapt pentru care a fost poreclit “Moș Vasile cur de 
fier”.
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 Din datele cunoscute de noi, descendenții familiilor 
Moroianu și Tudoran, putem prezenta că ambele familii au avut 
contribuții însemnate pe toate palierele sociale, au contribuit la 
îmbunătățirea stării socio-economice a țării pe toate tărâmurile de 
activitate.
  Activitatea de bază inițială a ambelor familii, Moroianu 
și Tudoran,  a fost creșterea animalelor, apoi s-au extins destul de 
mult în agricultură, comerț, cultură, diplomație, etc.
 De la a cincea generație în urmă, din ambele familii au 
apărut oameni cu pregătire, care au contribuit la îmbunătățirea 
calitativă a populației; în afară de Moroieni și Tudorani, 
prin combinațiile făcute prin căsătorii s-au adăugat familiile 
Densușeanu, Giuglea, Sasu, Jarnea ș.a. care au contribuit din plin 
la ridicarea nivelului intelectual și material al întregii societăți.
 În Dobrogea sunt multe localități unde învățătorii, pe 
durata a două generații, erau Tudoran și Moroianu.
 În Constanța, Vasile Moroianu, fratele mamei, a avut cel 
mai mare magazin de fierărie, pe str. M. Viteazul, colț cu Ștefan 
cel Mare, pe actualul amplasament al magazinului mixt numit 
Tomis.
 După 11 iunie 1948, când a fost naționalizat, s-a făcut 
inventarul magazinului și s-a găsit o lipsă în gestiune de 144.000 
lei, pe care Vasile Moroianu a trebuit să-i achite.
 Vasile Tudoran, pe strada Productelor nr.2, a avut de-
pozit de fier vechi, fiind nevoit să închidă activitatea din 1948.
 După anul 1945, începând cu anul 1948 și terminând 
cu 1964, un procent de peste 90-95% dintre familiile Moroianu 
și Tudoran au avut de parcurs situații dramatice din cauza noului 
regim.
 Au fost expropiați, arestați, cu domicilii obligato-
rii, dați afară din serviciu, exmatriculați din școli și facultăți, 
neadmițându-li-se să se înscrie în școli medii sau facultăți, fugari 
de codru. În același timp, cei din mediul rural, “foarte buni” con-
tributori la predarea de cote care constau în: carne, ouă, lapte, 
lână, cereale plecau de la aria de treierat cu lacrimile șiroind, 
scrâșnind din dinți sau cedând,  sinucigându-se (Ion Moroia-
nu, 24 septembrie 1952, Horia, Constanța) sau executați (C-tin 
Gh.Tudoran, 10.03.1950, trenul morții Aiud-Timișoara).
 Cu toate aceste năpăstuiri, absolut toți urmașii Moro-
ienilor și ai Tudoranilor, nu au așteptat să le dea statul casă, să 
le dea statul ajutoare materiale, etc; în totalitate, fam. Moroianu 
și Tudoran au muncit, și-au făcut un rost, au învățat și au ajuns 
oameni cu care te poți ajuta și poți avea nădejde în vorba și com-
portamentul lor.
 Pentru anii următori, facem propunerea ca să se respecte 
întâlnirea de Sintilie, sărbătoarea mocănească a săcelenilor 
și să participe toți cei care vor și pot să cinstească mocănimea 
săceleană, fostă, actuală și viitoare.
 Pentru faptul că populația și conducerea Săcelelor 

au făcut ca Sintilia să fie a doua sărbătoare tradițională după 
“Muntele Găina” din țară, noi, actualii Moroieni și Tudorani 
adresăm mulțumirile noastre și suntem alături pentru o bună co-
laborare, toate acestea pentru ca munca depusă să prinda cheag. 
În traducere, exprimarea mocaneasca “să prindă cheag” înseamnă 
o treabă bine făcută, finalizată cu un rezultat mulțumitor.
 Revin cu rugămintea adresată neamului mocănesc 
săcelean de a strânge rândurile; indiferent pe unde suntem, avem 
datoria de a păstra, întreține și să promovăm învățămintele, obi-
ceiurile, datinile făurite de străbunii noștri cu multă sudoare, dar 
cu foarte mult devotament și lăsate moștenire nouă celor de azi și 
celor ce vor veni.
 Această unire o putem face cu multă ușurință prin inter-
mediul revistei ”Plaiuri Săcelene”, lăsată moștenire de Victor Tu-
doran și Alex Stroie Militaru.
 Un abonament ne oferă posibilitatea să ne cunoaștem ca 
oameni, să ne cunoaștem rădăcinile și să recunoaștem că astăzi 
suntem ce suntem datorită părinților, moșilor și  strămoșilor noștri.
 În cadrul revistei “Plaiuri Săcelene” întâlnim mate-
riale care ne vorbesc despre viața socio- economică, culturală a 
înaintașilor noștri, demne de urmat.
 Prin articolele semnate de Dumitru Voinea, Horia Bârsan, 
Nicolae Munteanu, Traian Florea, Onoriu Corfariu, Ioan Vlad și 
mulți, mulți alții, ne sunt prezentate adevărate file de istorie și 
luptă ale neamului pentru dreptate, cinste și bunăstare, pe care nu 
le găsim oriunde.
 Haideți laolaltă, tot neamul mocănesc!.
  Mulțumim personalului Primăriei Săcelelor și  Asociației 
”Izvorul” pentru înlesnire, ajutor și înțelegere.
 Cu revedere de Sintilia din 20.07.2020.
   Adresăm tuturor voie bună și sănătate.
            Doamne ajută tuturor!

20.07.2019  Descendenții Moroienilor și Tudoranilor, 2019
                prin Vasile Moroianu Tudoran   
  Nr.telefon – 0721.366.357

Panouri cu familia Tudoran, la Sintilia 2019

DESTINUL FAMILIEI ȘTEFAN TOCITU 
- Din Satulung în Cahul, Republica Moldova – 

(comunicare susținută la simpozionul ”Familia mocănească”- Sântilie 2019)

a începutul secolului XIX, în Satulungul de Jos, cum 
denumesc localnicii partea inferioară a satului, în paro-
hia Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, se 

remarcă 3 frați din familia mocanului Gheorghe Tocitu: George, 
Radu și Ștefan (Stan).1

 Ștefan Tocitu, născut în 1836 în Satulung, se căsătorește 
cu Maria, fiica lui Eremia Verzea. Aceștia au avut împreună 11 
copii, însă, având în vedere condițiile din acea perioadă, doar 
3 supraviețuiesc: Ioan (n. 1866), Maria (n. 1869) și Susana (n. 

1876).  Toți copii lui Ștefan Tocitu au fost 
botezați de soția răposatului Aldea G. Aldea, 
Sora.2  
 Aldea G. Aldea deținea un „magazin de mărfuri, colonia-
le, băcănie și văpsele” în Satulung. 
 Ștefan Tocitu era un membru activ al parohiei Bisericii

L

1 Arhiva Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Satulung 
2 SJAN Brașov, Satulung – Protocolul botezaților 1856-1876
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„Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavril” din Satulung, donând 
sume semnificative pentru buna 
funcționare a bisericii și a școlii 
aflată sub egida acesteia. 
 Maria Tocitu, soția lui 
Ștefan, se stinge din viață în 1890.  
În 1891, aflat la 55 de ani, Ștefan 
Tocitu se recăsătorește cu văduva 
Maria N. Grecu, în vârstă de 43 de 
ani. 
 Un an mai târziu, în 23 au-
gust 1892, fiul lui Ștefan, Ioan, în 
vârstă de 26 de ani, se căsătorește 
cu Maria George Vineș în vârstă 
de 19 ani. Nașii acestora au fost Radu Beșleagă împreună cu soția 
Maria (familie renumită de mocani)3. Tinerii căsătoriți au avut în 
1898 un fiu Ioan, botezat de Maria R. Beșleagă, care însă moare 
câteva luni mai târziu.4 
 Conform datelor de arhivă, se pare că în 1900, frații Tocitu 
pleacă din Satulung, stabilindu-se în Basarabia, situație confirmată 
de un înscris aflat în registrele bisericii din Satulung. 
Ștefan Tocitu, în 1901, face o cerere către consiliul paro-
hial al bisericii ca fiul său să fie scutit de plata taxelor 
școlare, semn că Ion S. Tocitu părăsise locurile natale. 
Bătrânul Ștefan Tocitu rămâne în Satulung unde se stinge 
din viață în 1912.5 
  Ion S. Tocitu și Maria apar în documentele 
rusești din anii 1900-1912 ca și „supuși austrieci” stabiliți 
în Cazangic. 
 Strănepoata mocanului Ion S. Tocitu, Ludmila 
Chiciuc, profesor la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” 
din Cahul, evocă, cu emoție, povestea familiei sale: 
 „Investigațiile primare pe care le-am întreprins 
în această direcție mi-au permis să constat că numele de familie 
Tocitu, în stânga Prutului, se întâlnește foarte rar. Potrivit unor 
date statistice, în Republica Moldova se numără doar 6 familii cu 
acest nume. Dacă aceste date sunt veridice, rezultă că, în Basara-
bia, toți purtătorii numelui Tocitu se trag din același mocan român, 
sosit de peste Prut, Niță Tocitu. 
 (...)Niță Tocitu, prenumele adevărat era Ion, a venit în 
Basarabia de peste Prut, cu o turmă mare de oi, de peste 700 de 
capete, și s-a stabilit în comuna Cazangic, județul Cahul. Pen-
tru pasiunea și îndeletnicirea lor cu creșterea și îngrijirea oilor, 
urmașii pe linie bărbătească ai lui Niță Tocitu au purtat și continuă 
să poarte supranumele (porecla) de „mocan” sau „mocănel”. 
 (...) Cel mai interesant detaliu pe care mi l-a spus mătușa 
Anastasia, este că străbunica Ruța (Maria Vineș) vorbea românește 
cu un accent specific. S-a exprimat în felul următor: „Bunica Ruța 
nu vorbea bine românește. Ea era unguroaică sau grecoaică”. 

 Sunt tentată să cred că fami-
lia lui Niță Tocitu era una nobilă sau 
cel puțin înstărită. Copiii lui Niță To-
citu au făcut carte, nu știu dacă toți; 
cât despre bunica Susana, pot spune 
că învățase carte, ea toată viața a 
scris cu alfabet latin, indiferent de 
schimbările făcute de autoritățile so-
vietice. Mai mult, în copilărie, bunica 
ne recita poezii în limba germană. 
 Bunica Susana a fost 
deosebită și prin înțelepciunea și 
inteligența ei, poseda o inteligență 
înnăscută și o capacitate uimitoare de 
a comunica cu oamenii. Avea în firea 

și conduita ei ceva nemaipome-
nit de frumos: noblețe combinată 
în proporții egale cu modestie, 
înțelepciune și cumsecădenie. 
 Când eram elevă mi-a dat o 
lecție pe care am reținut-o pentru 
totdeauna și m-am stăruit la rându-
mi să o transmit copiilor mei. Odată 
rămăsesem pentru mai multe zile la 
bunica pentru a o ajuta fiindcă era 
în preajma sărbătorilor de Paște și, 
seara, am observat că se căznește 
la lumina nu prea puternică a becu-
lui, să coase frumos o bluziță a ei, 
pe interior. Eu i-am zis atunci: „Ce 

te stărui așa bunică, că doar e pe dinăuntru, oricum nu se va ve-
dea?” Iar ea mi-a răspuns: „Lucrul trebuie făcut bine și pe față și 
pe dos”. Am reținut acest sfat al ei și l-am urmat ca principiu de 
viață, mai ales că și mama îl moștenise de la bunica.
 La bunica Susana am mâncat cei mai gustoși și deosebiți 
colaci din lume. Și mama mea cocea pâine și plăcinte gustoase dar 

ca ale bunicii nu erau. Bunica prepara cele mai gustoase 
strude cu costiță de porc (de altfel, acest tip de bucate ne-
caracteristice Basarabiei le pregăteau în părțile noastre 
doar bunica și cele două fiice ale ei). Iar dulceața de gutui 
pe care o pregătea bunica Susana era nemaipomenită. Și 
modul de a fi servită dulceața, la bunica, era cu totul spe-
cial: în zi de duminică, în farfurioare mici, cu lingurițe 
mici și neapărat cu o ceșcuță cu apă rece.
 Eu am știut din copilărie că bunica Susana avea 
verișoare în România, însă erau timpurile când despre 
aceasta nu se putea vorbi în voce și m-am limitat la ceea 
ce a lunecat de pe buzele ei într-o seară, când stăteam 

amândouă la masă și mie 
mi-a atras atenția un lighenaș 
emailat, de o formă și o culoare 
deosebită. Ea mi-a spus că îl are de 
când s-a căsătorit și l-a cumpărat 
cu banii care i-au venit ca și cadou 
de nuntă de la verișoarele ei din 
România, care fiind departe n-au 
putut fi prezente la festivitate. 
La fel, mi-a spus și despre niște 
păhărele de cristal că le avea de la 
verișoarele ei de peste Prut.
 Mama mea, Aneta, fiica Susanei (Tocitu) Moldovanu, 
mi-a povestit că bunica avea o rudă cu numele de familie Vineș 
care lucra în primăria comunei Cazangic. Mama îmi spunea că 
la acea familie Vineș, care era bogată și avea o casă frumoasă, 
obișnuiau să meargă cu bunica și bunelul, de sărbători, în special 
de Paște.
 (...)Nu cunosc câtă carte a știut străbunicul Niță, însă, 
cu siguranță, a fost un om înțelept dacă și-a dat copiii la școală. 
A fost un om ferm și hotărât dacă a săvârșit această strămutare 
a familiei de la baștină și a venit în Basarabia, despre care nu 
cunoștea probabil prea multe lucruri. Și, precum m-am convins din 
povestirile mamei, a fost un om cinstit, a iubit adevărul și a luptat 
pentru afirmarea lui și a corectitudinii.”

(Interviu Ludmila Chiciuc, Cahul, 2018)

Carmen Marin
- Muzeograf -  Muzeul de Etnografie Brașov 

3  SJAN Brașov, Satulung – Protocol cununați ortodocși 1891-1950 
4  SJAN Brașov, Satulung- Protocol nașteri 1877-1913
5  Arhiva Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Satulung

Arborele genealogic

Ștefan (Fănel) Tocitu, fiul lui 
Niță Tocitu împreună cu sora sa 
Susana, foto din anii 1930-1931

Liudmila (Crasilnic) Chiciuc

Ion (Niță) Tocitu
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ansarea a avut loc luni, 9.09.2019, orele 18.00, la Cen-
trul Multicultural și Educațional al orașului nostru, în 
prezența unui numeros public format din membri ai 

Asociației ”Izvorul” și invitați 
ai acestora, prea cucerni-
cii părinți de la parohia ”Sf. 
Adormire”, Satulung, și Con-
siliul bisericesc, consilieri 
locali, pictori amatori ai ateli-
erului de pictură pe sticlă de pe 
lângă parohia Satulung etc. 
 În deschidere au vor-
bit despre importanța acestui 
proiect, finanțat de Primăria 
Săcele, dl. Dorel Cerbu, 
președintele asociației ”Iz-
vorul” și părintele Antonio 
Aroneasa. 
 Președintele Asociației ”Izvorul” a 
prezentat pe scurt conținutul proiectului atribuit de 
către Primăria orașului nostru și a mulțumit tuturor 
celor care au colaborat la buna și rapida lui reali-
zare: Ștefan Moraru și Mădălin Iacob care au con-
ceput proiectul; preoților parohiei ”Sf. Adormire” 
Satulung, care au conceput cuprinsul și au adus 
materiale documentare pentru textele incluse în 
album, răpostului nostru prieten Ninel Eftimie care s-a ocupat 
de fotografiile din arhiva asociției noastre și, nu în ultimul rând, 
Comisiei de cultură a Primăriei care a apreciat valoarea proiectu-
lui și l-a promovat în rândul celor eligibile.
 Părintele Antonio Aroneasa a subliniat eforturile pe care 
noii proți ai parohiei ”Sf. Adormire” Satulung le fac pentru a se 
armoniza cât mai repede cu noua comunitate de credincioși și 
pentru a desfășura activități atractive pentru tineri și vârstnici. În 

acest context a prezentat activitatea Atelierului 
de pictură pe sticlă condus de d-na preoteasă 
Ramona Aroneasa și a invitat publicul prezent 

să vizioneze expoziția deschisă în holul sălii Cen-
trului. Domnia sa a mulțumit tuturor celor care au 
depus eforturi deosebite pentru ca totul să fie făcut 
în termenele prevăzute de  proiect și a apreciat 
implicarea deosebită a membrilor consiliului bi-
sericesc în aceste evenimente.
 Despre pictura originală și despre viața mare-
lui maestru, pictorul Mișu Popp, a vorbit pe larg 
părintele protopop de Brașov, Dănuț Benga. Dom-

nia sa a subliniat marea valoa-
re, originalitatea și unicitatea   
picturii ce împodobește sfânta 
biserică. De asemenea, a re-
marcat calitatea extraordinară 
a realizării artistice a foto-
grafiilor de către dl. Tatulescu 
Laurențiu  și a albumului de 
către tipografia ploieșteană a d-
lui Sorin Dumitrașcu.
 La final a vorbit  dl. Tatules-
cu  Laurențiu, artistul fotograf 
care a realizat fotografiile su-
bliniind dificultatea deosebită 

a lucrării și eforturile care s-au depus de către toți colaboratorii la 
finalizarea lucrării în termenele prevăzute de proiect.
 Lansarea s-a încheiat cu distribuirea gratuită a câte unui 
album tuturor membrilor Asociației ”Izvorul” prezenți la eveni-
ment. 

A consemnat
Dorel Cerbu

Foto: Dorel Cerbu

LANSAREA ALBUMULUI OMAGIAL
”BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN 

SATULUNG –  DOUĂ VEACURI DE RUGĂ ȘI ISTORIE”

L

DOUĂ VEACURI DE RUGĂ ȘI ISTORIE LA SATULUNG,
CELEBRATE DE ASOCIAȚIA ”IZVORUL”

lbumul artistic ”Biserica Adormirii Maicii Domnului 
din Satulung-Săcele. Două veacuri de Rugă și Istorie”, 
editat de Asociația ”Izvorul”, este o admirabilă dovadă 

de prețuire și recunoștință a membrilor acesteia față de înaintașii 
lor – mocanii săceleni din aceste locuri, care au 
ctitorit și înzestrat acest lăcaș de cult, una dintre 
cele șapte biserici ortodoxe de piatră din Săcele, 
adevărată cetate a credinței noastre strămoșești. 
Apariția volumului în condiții grafice de 
excepție, asigurate de editura și tipografia Gra-
fonaytis din Ploiești și datorate fotografiilor și 
concepției grafice a domnului Laurențiu Ta-
tulescu, este materializarea unui proiect inițiat 
și finalizat de Asociația ”Izvorul” și finanțat de 
Primăria Săcele cu ocazia împlinirii a 200 de 
ani de la terminarea lucrărilor și sfințirea biseri-
cii ”Adormirea Maicii Domnului” din Satulung.
 A fost o inițiativă binevenită a ”Iz-
vorului” de a marca cele două veacuri de la 
momentul amintit pentru că, așa cum spunea 
și părintele protopop Sorin Șerban, în Cuvân-

tul - Înainte, ele înseamnă ”un timp binecuvântat și încărcat de 
roade duhovnicești care a marcat existența acestui sfânt lăcaș, o 
adevărată perlă a Săcelelor care strălucește nu doar prin pictura 
de excepție, realizată în secolul al XIX -lea de maestrul Mișu 

Popp, cât și prin viețuirea creștinească și faptele 
memorabile ale preoților și credincioșilor care 
se adunau în ajurul acestui sfânt altar dedicat 
slujirii lui Dumnezeu și cinstirii Maicii Dom-
nului.”
 Albumul este structurat pe mai multe 
secțiuni majore în care predomină fotografii 
artistice de cea mai bună calitate care încearcă 
să reconstituie istoria bisericii, ca centru de 
gravitație al vieții întregii comunități din jurul 
ei. Sunt reproduse fotografii de epocă și foto-
grafii realizate în zilele noastre, prezentând 
sfântul lăcaș din diferite unghiuri, portrete ale 
mocanilor și mocancelor din alte timpuri, imagi-
ni din interiorul bisericii și din cimitirul aceste-
ia, aspecte din activitatea Asociației ”Izvorul”, 
mereu aproape de biserică cu sufletul și fapta.

A
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 Așa după cum spuneam, albu-
mul se deschide cu un emoționant Cuvânt-
Înainte al părintelui protopop de Săcele 
pentru ca apoi câteva pagini să fie dedicate 
fotografiilor vechi care prezintă imagini 
ale bisericii din diferite perioade ale se-
colului XX, cu bine cunoscuta Casă de 
Citire, focar de cultură și loc de întâlnire 
a mocanilor sub tâmpla protectoare a bi-
sericii lor. Ne întâmpină apoi chipurile de 
mocani îmbrăcați în frumoasele lor cos-
tume tradiționale, remarcate de toți etno-
grafii brașoveni ai vremii pentru bogăția și 
autenticitatea lor. Fotografiile sunt însoțite de un text care încearcă 
să evidențieze pilduitoarea mobilizare a mocanilor din această par-
te a Satulungului pentru ridicarea și înzestrarea acestei biserici care 
să fie a lor, să-i reprezinte și să transmită prin veacuri marea lor 
dăruire și dorință de a trăi în sânul credinței ortodoxe strămoșești.
 Cea de a doua secțiune a albumului este dedicată vred-
nicilor de pomenire preoți ai mocanilor din parohia Satulungului 
de sus, păstori înțelepți și devotați ai credincioșilor lor, asemenea 
tuturor celorlalți preoți săceleni, frumos și emoționant evocați de 
părintele protopop Dănuț Benga. Din paginile albumului răzbat 
privirile curajoase, dar și protectoare, ale părintelui Neagoe Po-
peea și fiului acestuia, părintele Radu Popeea, aprigi luptători pentru 
drepturile românilor transilvăneni, la jumătatea secolului XIX, dar 
și chipurile luminoase ale preoților mai apropiați de zilele noastre: 
Zenovie Popovici, Gheorghe Șerbu, Ioan Bădițoiu, Ioan Cornea și 
Mircea Leb. Nu lipsesc actualii slujitori ai altarului, preoții Antonio 
Aroneasa, Alexandru Petrică și Alexandru Morogan.
 Ca întotdeauna de-a lungul timpului, viața bisericească a 
parohiei este și acum foarte bogată și stau mărturie pentru aceasta 
fotografiile făcute la diferitele sărbători ortodoxe care reușesc să 
adune în jurul bisericii mulțime de credincioși: Sfintele Paști și Bo-
tezul Domnului, Înălțarea, Adormirea Maicii Domnului, Prohodul 
Maicii Domnului sau Procesiunea de Paști.
 Un grupaj de fotografii, între care se remarcă cele pa-
noramice, prezintă privitorului biserica ”Adormirea Maicii Dom-
nului” așa cum este ea astăzi, frumoasă și semeață, punct distinc-
tiv în peisajul zonei, înconjurată de cimitirul în care se află troițe 
încărcate de istorie și monumente funerare care amintesc de oameni 
ce au marcat, într-un fel sau altul, existența comunității de aici. Ne 
limităm la a aminti numai pietrele funerare ale unor ctitori ca Radu 
și Stan Găitan, Alexe Medianu, Nicolae Sassu, Ion M. Gologan sau 
Voicu Roșculeț.
 Partea cea mai valoroasă a albumului este însă colecția de 
fotografii care reproduce pictura interioară a bisericii, cea mai vastă 

lucrare de pictură bisericească realizată de 
Mișu Popp. Așa cum reiese din textul ce 
însoțește reproducerile frescelor, text da-
torat părintelui protopop de Brașov, Dănuț 
Benga,: ”Ansamblul de picturi (de la bi-
serica ”Adormirea Maicii Domnului”, n.n) 
este conceput ca un ciclu de picturi murale 
compus din 67 de scene (63 + 4 icoane 
împărătești). Fiecare scenă este încadrată 
într-o ramă pictată, specific lui Mișu Popp, 
astfel că scenele apar distribuite precum 
tablourile pe pereți.” Majoritatea aces-
tor fresce sunt reproduse în album, prin 

fotografii de o calitate desăvârșită, rezultat al muncii migăloase și 
plină de profesionalism a domnului Tatulescu, cel căruia îi datorăm 
concepția grafică a întregii lucrări. Oricine răsfoiește această 
adevărată lucrare de artă va rămâne, cu siguranță, impresionat de 
valoarea și măreția complexului pictural realizat de Mișu Popp la 
Săcele, de măiestria compoziției fiecărei fresce și de formele ce 
aduc aminte de măiestria celor mai renumiți pictori apuseni. Dar, 
mai ales, își va simți privirea răsfățată de bogăția de tonuri și de 
culori care răzbat din picturile maestrului brașovean, recunoscut 
pentru nuanțele de roșu, albastru sau verde crud ce se regăsesc pe 
veșmintele personajelor sau în cerul senin al scenelor biblice.
  O secțiune specială a albumului este rezervată Asociației 
”Izvorul” Săcele și strădaniilor acesteia de a readuce în actualitate 
idealurile românești nepieritoare cu privire la obiceiurile, tradițiile 
și zestrea culturală ale mocanilor săceleni. Sunt prezentate și aici 
fotografii cu aspecte din activitatea asociației, atât din perioada 
interbelică, cât și de după 1990, de la numeroasele proiecte și 
acțiuni care au ținut mereu aprinsă flacăra culturii și respectului 
față de înaintași, la umbra protectoare a Bisericii și Școlii. Este mo-
mentul să remarcăm contribuția conducerii asociației, a domnului 
Ștefan Moraru, coordonatorul proiectului în urma căruia s-a născut 
acest minunat album artistic, colaborarea membrilor asociației cu 
preoții parohi, deschiderea și efortul depus de toți cei implicați în 
acest important proiect de suflet.
 Semnalăm încă o dată inițiativa Asociației ”Izvorul” de a 
marca, printr-o lucrare de înaltă valoare artistică și cu o puternică 
încărcătură emoțională, împlinirea a două veacuri de rugă și is-
torie la biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, din Satulung, 
transmițând și pe această cale apelul generos de a valorifica și de a 
readuce în atenția săcelenilor de pretutideni bogăția patrimoniului 
material și uman al acestor minunate plaiuri.

Horia Bârsan

e împlinesc anul acesta 150 de ani de la nașterea 
Iuliei Hașdeu, fiica lui B.P. Hașdeu, personali-
tate enciclopedică a culturii române, originar 

din Basarabia, și a Iuliei, născută Faliciu, originară din 
Abrud și descendentă a unei familii cu puternice tradiții 
în istoria Ardealului: bunicul ei a luptat alături de Avram 
Iancu în timpul Revoluției de la 1848, iar fratele său 
căzuse sub steag românesc pentru redeșteptarea neamu-
lui.
 Fruntea senină, vorbele înaripate și povestirea 
despre neamul ei, îl cuceriseră poate pe Bogdan Petricei-
cu încă din 1863, când, tânăr cercetător de hrisoave ale 

drepturilor românilor, cutreiera ținuturile pe unde Traian 
dăduse onoarea morții cavalerești marelui Decebal. Până 
la căsătorie, Hașdeu fusese profesor de liceu, custode de 
bibliotecă la Iași, director provizoriu al Arhivelor, mem-
bru în Comisia Istorică, scrisese diferite articole, studii, 
versuri, proză, care purtau și pecetea competenței, dar și 
spiritul combativ al talentului său enciclopedic. Tânăra 
famile Hașdeu va locui în două odăițe din str. Popa 
Rusu, unde tatăl lucrează temeinic, produce cu dăruire, 
pe lângă unele lucrări literaro-politice, două dintre 
operele sale, de matură creație, rămase până astăzi: dra-
ma Răzvan și Vidra și monografia Ion Vodă cel Cumplit. 

SCÂNTEIETOAREA VIAȚĂ A IULIEI HAȘDEU (1869-1887)
”Eu nu mă tem de moarte, dar nici viața n-o urăsc ca să cred în una mai mult decât în cealaltă; cred în amândouă...”

S
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 Cel mai fericit moment al existenței savantului va fi nașterea 
unicului său copil, atât de mult așteptat, care va da sens vieții și forțe 
noi activității sale. Botezată cu același nume ca al mamei, fetița venea 
pe lume pe 2 noiembrie 1869, în casa părinților săi din strada Carol. 
Naș a fost ales I.C. Brătianu. Botezul fetiței va constitui o veritabilă 
sărbătoare liberală, la care au participat multe dintre personalitățile 
politice și culturale de vază ale vremii. Creșterea, educarea complexă 
și stimularea aptitudinilor native ale copilei devin probleme esențiale 
ale familiei Hașdeu în anii ce urmează, iar mama își pune tot timpul 
și energia de care dispune în slujba modelării intelectuale a fetiței și 
a dăltuirii voinței ei de a realiza ceva în viață. Modelul îl oferea tatăl, 
care exercita asupra ei prestigiul uriaș de care se bucura prin strălucirea 
sa spirituală. Pe el ar fi vrut Iulia, în anii de înflorire, să-l ajungă, cu el 
dorea, în orgoliul ei extraordinar de creatoare, să se măsoare prin tot 
ce înfăptuia.
 Moartea prematură a Iuliei, regretele nesfârșite față de pier-
derea ei, exprimate nu numai în familie, au învăluit biografia fetei 
cu un nimb de legendă. Din perspectiva tradițiilor și a informațiilor 
lansate de apropiații lui Hașdeu, Iulia ar fi uimit prin precocitatea 
intelectuală, citind deja, la vârsta de doi ani și jumătate, scriind la pa-
tru ani, recitând la cinci ani lungi poeme, având, la opt ani neîmpliniți, 
cunoștințe satisfăcătoare de franceză, engleză și germană, depășind 
prin tot comportamentul legile firii. La șapte ani avea o producție 
literară bogată: narațiunea Mihai Viteazul, poemul Domnia lui Țepeș 
Vodă, la opt ani reunea povestirile scrise, parte în franceză, parte în 
română în ciclul Istorioare pentru amicele mele și pentru toate co-
pilele de la 10 la 20 de ani.
  Supunându-se orgoliului și voinței părinților, în 1877 Iulia 
dă examenul cumulat pentru clasele I-IV. Cu pregătire în particular 
la limbi străine, muzică, pictură, se înscrie în anul școlar 1871-1878 
în clasa I la Liceul Sf. Sava,  frecventând doar orele de matematică, 
latină și elenă, obținând în anul IV premiul I cu cunună. În toamna lui 
1879, se înscrie la Conservator, clasa de pian. Voința nestrămutată a 
mamei o smulge însă din universul ei drag din curtea mănăstirii Mihai 
-Vodă, unde se mutase familia Hașdeu după numirea tatei ca director 
general al Arhivelor Statului, transplantând-o la Paris, asemenea tran-
dafirului din poezia în limba franceză ”La rose en verse”. 
 Odată cu plecarea la Paris, ia sfârșit și copilăria Iuliei. În-
cep și semne de oboseală din cauza anemiei, a cititului la lumina 
lămpii sau lumânării până târziu, ceea ce va duce la slăbirea timpurie 
a vederii copilei. Într-o seară, între două teme scrise, o  neobișnuită 
oboseală, Iulia își simte obrajii arzând, capul greu, o usturime în gât, 
ochii nu mai suportă lumina, o tuse seacă o sâcâie. Febra crește, me-
dicul stabilește diagnosticul: rujeolă. A treia zi febra scade, dar apare 
o erupție pe tot corpul. 
 Nu greșim afirmând că Iulia Hașdeu a sărit peste propria 
copilărie, căpătând, de la 10-12 ani, morga unui om matur, apăsat de 
grija realizării cu înfierbântare a obiectivelor pe care ea însăși și le fi-
xase, e drept spre bucuria și mândria părinților: luarea bacalaureatului 
la 16 ani, terminarea facultății la 18 ani, doctoratul în filosofie la 20 de 
ani.
 Acest copil supradotat, maturizat înainte de vreme, își 
păstrase totuși un tonus de bună dispoziție, o înclinare spre glumă 
și, mai ales, către joc, cel puțin în scrisorile către tatăl său. Acesta 
o îndemna: ”...să înveți bine, să te porți bine, să nu uiți niciodată că 
te cheamă Hașdeu, iar deviza familiei noastre trebuie să fie: Patrie, 
Onoare, Știință!” Înflăcărându-se ea însăși de menirea pe care i-o 
încredințau părinții, pătrunsă de ideea insuflată de tatăl său că neamul 
Hașdeu trebuie să urce cu fiecare generație trepte tot mai înalte spre 
culmile științei, artei și culturii, străbătută de profunde sentimente pa-
triotice, Iulia țintea după 1883 încă și mai sus decât visaseră părinții ei.
 Încrezătoare în forța tinereții sale și în puterea sa lăuntrică, 
ea trata cu indiferență și superioritate boala, considerând-o ca pe ceva 
trecător, chiar și după instalarea ei în forme acute, când doctorii nu-i 
mai dădeau nicio speranță. În ultima scrisoare, trimisă din Paris, în 

aprilie 1888, deși recunoștea cu luciditate starea extrem de gravă a 
sănătății sale, Iulia afirma cu hotărâre dorința de a-și susține cu orice 
preț examenul de licență.
 B.P. Hașdeu se autoamăgea cu gândul că boala poate nu e 
atât de gravă, îi dădea fetei sfaturi inutile până când pleacă la Paris, 
pe 17/29 aprilie 1889, spre a se convinge de crudul adevăr. În dis-
perare, sperând încă într-o miraculoasă însănătoșire, o duce pe Iulia, 
la sfatul medicilor, la Montreaux, în Elveția, dar clima prea aspră, de 
la începutul primăverii, nu i-a priit deloc fetei. Hotărâtă să încerce ”ul-
tima carte”, Iulia-mama părăsea neospitaliera natură helvetă și venea 
cu fetița în țară. După un scurt popas la București, în plină caniculă, 
spre a se reface după oboseala lungului drum, cele două pleacă la 
Agapia, dar starea sănătății Iuliei nu se îmbunătățește. Lipsiți de 
orice speranță, părinții o readuc, la început de septembrie 1888, la 
București, în locuința directorului de la Arhivele Statului, în curtea 
mănăstirii Mihai-Vodă. Aici își dă Iulia obștescul sfârșit, deplâns de 
toți prietenii savantului și chiar de necunoscuți, în ziua de sâmbătă, 
17/22 septembrie 1888, la orele două după-amiază. Înmormântarea 
Iuliei la Cimitirul Bellu se transformă într-o uriașă manifestare de 
simpatie față de suferința părintelui. Calitățile excepționale ale fetei 
intraseră încă din timpul vieții sale scurte în legendă și generaseră 
speranța că ar fi putut deveni una dintre gloriile României.
 Pe B.P. Hașdeu trecerea în eternitate a Iuliei îl dărâmă pur și 
simplu, știința, viața, lupta, gloria îi păreau fără sens, iar proiectele 
imense, clădite cu atâta ambiție, și vastele opere începute erau pri-
vite cu indiferență, ca simple jocuri de copii. Din orizonturile opti-
mismului și ale raționalismului, el cădea în sferele celui mai întunecat 
pesimism și într-un misticism perceput ca singura modalitate de co-
municare cu sufletul celei dispărute.
 Imediat după pierderea Iuliei, tatăl a trecut la transcrierea, or-
donarea și tipărirea mai întâi a versurilor, apoi a textelor dramatice, a 
prozei și eseurilor acesteia, în trei volume compacte, sub titlul Opere 
postume subintitulat de Hașdeu Fantezii și visuri, prevăzut cu un Cu-
vânt înainte, datat 15 martie 1889, cu un portret al autoarei creionat 
de savant. Primul volum din seria de opere postume ale Iuliei Hașdeu 
vedea lumina tiparului la sfârșitul lunii martie 1889. Urmează, la circa 
10 luni, un volum de versuri în limba franceză. Al treilea volum, inti-
tulat Teatru, legende și povestiri, apare la finele lui noiembrie 1889. 
 Cufundându-se până la uitarea de sine în cercetarea manu-
scriselor Iuliei, cu scopul mărturisit de a le transcrie și publica și 
nemărturisit cel de a găsi în scrierile fiicei sale un balsam contra du-
rerii de a o fi pierdut, Hașdeu avea acum sentimentul de a o avea 
aproape.
 Moartea soției, la 19 iunie 1902, exact în ziua când Hașdeu le 
serba pe cele două Iulii, îl marcă însă profund, tăindu-i toate punțile 
către viață, fiind pentru savant nu numai o ultimă și zdrobitoare în-
cercare, dar și o totală surpriză întrucât el dorea din tot sufletul să fie 
primul care va pleca.
 După atâtea lovituri ale sorții, Hașdeu își trăiește ultimii ani 
ai vieții desprins definitiv de cele pământești, ca o umbră a propriului 
eu, înălțat tot mai mult către universul de tărie al lumii de dincolo. 
Încetează din viață la 25 august 1907, fiind înmormântat la Cimitirul 
Bellu, lângă soția și fiica sa, părăsit de toți și renegat pe nedrept.
 La intrarea în criptă figurează o inscripție atât de plastică 
adresată celor care vor trece pe la mormânt: ”Trecători, priviți deasu-
pra; Cugetători, căutați înăuntru – moartea dă Viață!” Pe mormântul 
Iuliei figurează un Epitaf compus de Haralambie Lecca, la comemo-
rarea a zece ani de la dispariție:

”Zece ani trecut-au, zece...
Poate unde ești dorită, tot sub ochi ne ești,
Numai salcia te crede dusă pentru totdeauna
Spune-i tu să nu mai plângă,
Ca să vadă că trăiești!”

Prof. Florica Lupu
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specte conceptuale

Marea Unire și marea dezbinare, concepte mult uzitate 
în Anul Centenar, puse într-o anumită relație, sunt în fapt două 
concepte diferite, din realități politice și istorice diferite, de lon-
gevitate seculară, ambele, în istoria națională, care merită anali-
zate cu atenție.
 Ele au ajuns să se asocieze, adesea, să se contrapună, să 
se intercondiționeze în mentalitatea publică și chiar la unii gândi-
tori din sfera social-politică prezenți în media.
 Sărbătorirea Centenarului a fost marcată în bună măsură 
de aceste confuzii sau pretinse dependențe între celor două con-
cepte. Adică, s-a pus problema cum sărbătorim Marea Unire într-o 
Românie dezbinată politic, de profunde lupte interne între par-
tidele politice, de confruntări și violențe. Să le rezolvăm, mai întâi, 
să realizăm unitatea și armonia națională și apoi să sărbătorim! 
Avem atâtea probleme spinoase la Centenar cum sunt: milioanele 
de români plecați la muncă  în străinătate; milioane de români în 
afara granițelor actuale așteaptă Marea Unire din 2018 și noi nu 
facem nimic; Basarabia este și azi înstrăinată și departe de a fi 
readusă la sânul patriei-mamă; viața politică e atât de dezbinată; 
țara aservită străinătății, vândută, nu integrată; clasa politică 
coruptă, incapabilă, vândută și ea etc. și noi sărbătorim  Centena-
rul! Cum putem?! 
 Deci, iată că amestecăm lucrurile, istoria cu actualitatea, 
marea împlinire centenară cu neîmplinirile momentului, stabilim 
între ele dependențe care nu se justifică, condiționăm măreția Cen-
tenarului de o iluzorie și obligatorie armonie politică a momentu-
lui. În fapt, din partea societății civile, lucrurile nu s-au petrecut 
așa în derularea aniversării, ci pe făgașul firesc, cu distincția logică 
pe care trebuie s-o facem. În partea autorităților, n-a fost chiar așa!
 Până la urmă, nimic nou sub soare! Așa ceva a mai fost. 
Spuneam că cele două concepte, sintagme și realitățile istorice 
din spatele lor sunt ambele seculare, Marea Unire ca ideal sau 
aspirație națională și marea dezbinare politicianistă  ca realitate, 
ca trăsătură păcătoasă  a politicii noastre interne, ca meteahnă, de 
care nu putem scăpa de sute de ani, o avem în sânge și nu-i găsim 
antidot.

Unitatea politico-statală – ideal deasupra politicianismului

 Idealul național al Marii Uniri, a ajuns cu secole în urmă 
obiectivul strategic suprem al neamului   românesc, proiect de 
țară pentru multe generații, a avut forța să adune și să unească 
toate energiile națiunii, pe un efort de lungă durată, de profundă 
consecvență și coerență. Nu însă fără excepții, fără dezertări indi-
viduale, fără ezitări și derapaje partidiste. 
 Actorii politici oficiali și neoficiali, generație de generație, 
cel puțin de la Mihai Viteazul încoace, personalități și luptători de 
rând, instituții naționale, pe față sau ascuns, din toate structurile 
statale românești medievale și moderne, curente politice, artistice, 
literare, culturale, asociații, presă, literatură, științe sociale și poli-
tice etc., toate s-au regăsit în acest șuvoi național, s-au raportat la 
visul neamului, l-au alintat, l-au hrănit la sân, l-au crescut și scos 
în lume, l-au pus pe steag, pe frontispiciu și în inimă.

 Toți aceștia, reprezentanți adevărați ai intereselor nea-
mului, ”partea cea tare” a poporului, cum o numea Șincai, 
s-au întrunit în ”partidul patriot”, cum s-a numit el la începutul 
renașterii românești, pe la 1830-40, sau ”partidul românismului”, 
cum l-a numit Bălcescu. În acest partid, Bălcescu îi includea 
”pe toți românii adevărați” din toate provinciile românești, iar 
țelul unirii și măririi naționale la români nu se va atinge decât 
”concentrându-și puterile, toate voințele într-o singură putere, 
într-o singură voință”. A face parte din acest partid, după 1848, 
însemna ”a face politică românească, a urmări dezrobirea nea-
mului românesc, prin solidaritatea și unirea tuturor fiilor luminați 
și reprezentanți ai tuturor celorlalte clase sociale” 1 consideră is-
toricul brașovean Aurel A. Mureșianu.

”Neînțelegirile și dezbinările veșnice dintre noi”

 Aceste patimi strămoșești definite acid de către Aurel 
Mureșianu în aserțiunea din motto, exploatate dureros de către 
dușmani, ne-au ținut mult pe loc în ascensiunea neamului și ade-
sea ne-au provocat căderi în abisuri din care greu am ieșit. Aceste 
neînțelegeri și dezbinări erau arme ale dușmanilor contra noastră, 
căci ei ”bine știau că atunci când românii vor fi sfâșiați între ei, 
se vor mânca și denunța unii pe alții, ei vor fi mai slabi, nu vor 
fi în stare a-și apăra drepturile și viața națională” 2 continuă 
raționamentul dr. Aurel Mureșianu.
 Adversarii noștri au luptat împotriva noastră nu doar cu 
armele clasice, ci mai întâi și mai vârstos cu armele morale  ale 
corupției, ale dezbinării, ale deznaționalizării, ale terorismului, 
intrigilor, calomniilor etc. Luptele politice interne pentru putere, 
lupte fratricide sunt stimulate de amestecul străin, de politica state-
lor vecine puternice, care au creat la noi partide aservite lor  (”par-
tidul unguresc”, ”partidul leșesc”, ”...turcesc”, ”...nemțesc” 
etc.), opuse partidei naționale sau din tabăra românească. 
 Din această perspectivă, A. A. Mureșianu, analizează ca-
zul lui Mihai Viteazul, ”puternicul geniu național al românilor”, 
și constată că de partea lui Mihai era ”puternicul curent național” 
din toate provinciile românești, iar în opoziție era ”partidul” 
Movileștilor, susținut de unguri, poloni, turci. Maghiarii erau 
disperați în fața lui Mihai pentru că ei în Transilvania ”nu formau 
decât o mică parte”, secuii nu prezentau încredere și s-au aliat cu 
Mihai, sașii, atașați Vienei, erau nesiguri, iar ”românii țineau toți 
la Mihai” spunea sasul M. Lebrecht, citat de A. A. Mureșianu. 
 Deci momentul Mihai Viteazul, reprezintă, spune A. A. 
Mureșianu, ”una dintre primele și cele mai puternice manifestații 
ale solidarității naționale la români”, o primă fază a ”luptelor  
lor naționale”, lupte care, chiar de la început, iată, ”n-au cunos-
cut nici granița Carpaților, nici regionalismul, ci s-au acomodat 
intereselor generale ale neamului și ale unității sale etnice și poli-
tice” 3.
 Și Gheorghe Șincai a sesizat în rezistența românească 

A

MAREA UNIRE ȘI MAREA DEZBINARE. 
UNITATEA POLITICO-STATALĂ VS. DEZBINAREA POLITICIANISTĂ

Prof. univ. dr. Ioan Vlad  

Motto:
Dacă nu erau neînțelegerile și dezbinările veșnice dintre noi, dacă nu ne rodeau invidia și îngâmfarea ..., nu aveam să suferim  sclavia și 
umilirile atâtea amar de veacuri.Patima și ticăloșia  dintre români a fost arma cea mai puternică a dușmanilor lor în toate timpurile!

Dr. Aurel MUREȘIANU

1 Aurel A. Mureșianu, ”Marea împărăție românească. Trepte brașovene (1600-
1918). Culegere de studii și articole”, vol. I, Ed. Pastel, Brașov, 2018, p. 361 și 
363:
2 Ibidem, p. 360;
3 Ibidem, p. 314;
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existența acelor grupări naționale ale trecutului nostru îndepărtat, 
pe care le-a numit ”partea cea  tare” a neamului. El atribuie 
originea nenorocirilor din trecut ale neamului, înfrângerii politi-
cii acestei ”părți tari” de către partea ”cea mai slabă” a neamu-
lui. Tot aici vede Șincai și ”taina întârzierii atât de îndelungate 
a unirii politice a neamului nostru și a unirii sale sufletești de 
astăzi”, crede A. A. Mureșianu. Pretențiile polonilor și ale ungu-
rilor asupra țărilor române ”dintru aceea s-au stârnit, că românii 
din amândouă țările acestea adesea ori nu s-au nărăvit pe sine în 
puterea Domnilor: drept aceea partea cea mai slabă totdeauna 
au năzuit sau la poloni sau la unguri, și au făgăduit toată supu-
nerea și ascultarea numai să agite împotriva părții celei mai tari; 
de unde au urmat, de partea cea mai tare încă toate le-au îngăduit 
numai să nu se agite partea cea mai slabă. Așa au lucrat după 
aceea moldovenii și muntenii și la turci, până când au căzut sub 
giugul lor”, spune Șincai, citat de A. A. Mureșianu.4  

 În această viziune, ana-
liza lui A. A. Mureșianu asupra 
confruntării de la 1848 descoperă o 
partidă reacționară în Transilvania și 
apoi în țările române, o clică politică 
aservită străinilor, care compromite 
realizarea obiectivelor de libertate, 
independență și unitate a neamului 
românesc.
 În Ardeal, ”reacțiunea”, 
adică acea ”încercare” a despotis-
mului și a tiranismului ”de a reajunge 
la vechea sa putere și de a încăleca 
din nou pe popoare”, o reprezintă 

marea aristocrație maghiară, în care intraseră și renegații ro-
mâni,  marii boieri, ”cari uitându-și de legăturile lor de sânge 
și de datoria lor față de poporul din care își trăgeau ... obârșia, 
au devenit cu timpul cele mai abile instrumente ale despotismului 
turco-ungaro-austro-rusesc”. Această aristocrație maghiară 
sau maghiarizată a zădărnicit și alianța între români și unguri 
în revoluție, prin hotărârea Dietei de la Cluj (29 mai 1848) de a 
”desființa toate naționalitățile”, apoi ”marele principat al Trans-
ilvaniei”, și a-l uni cu Ungaria. Toate acestea au dus la războiul 
civil și la ”răzbunarea colcăitoare” asupra românilor. 
 Astfel, la 1848, ”întreg poporul românesc redeșteptat” 
se luptă cu ”o minoritate infimă de reacționari, aparținând cu toții 
unei șleahte de renegați” care-și vede doar interesele sale private 
și ”ale sistemului de stăpânire absolutistic și autocratic al marilor 
imperii protectoare” 5

 Fenomenul ”neînțelegerilor și dezbinărilor” apare și 
în sânul Partidului național român sub apăsarea maghiarizării și 
dictaturii în dualism, când unii dintre ”bărbații noștri ... au înain-
tat cu învățătura și școala lor până a pierde firul ce-i leagă de 
aspirațiunile istorice ale poporului”, spune A. A. Mureșianu. 
Acești lideri români, ”rupând cu politica tradițională de rezistență 
à outrance față de maghiarism”, au recunoscut sistemul dualist, 
au trecut la ”activism” și au intrat în parlamentul maghiar. Primul 
a făcut-o dr. Aurel Vlad, în 1903,  peste autorizarea partidului și 
abandonând programul acestuia. Deși nepotul lui G. Barițiu, de la  
fiică, A. Vlad, format în gimnaziu și universitate străină, a optat 
pentru ”înlăturarea ... doctrinelor învechite ale naționalismului 
din era veche” și ”introducerea spiritului vremii”.6 
 Pasivismul  ca politică de partid era menit să respingă 
categoric dualismul, uniunea cu Ungaria, ideea de stat național 
maghiar și să susțină lupta pentru independența națională. 
 Cei care părăsesc pasivismul și deci ”războiul național” 
de după 1848, acomodându-se ”spiritului vremii”, tinerii formați 
în școli străine, parlamentari la Budapesta în deceniul premergător 
războiului, ”activiștii”, ajunși conducători ai P.N.R., în timpul 

războiului, deci în etapa finală a luptei naționale pentru Marea 
Unire, ”în loc să păstreze ... o tăcere demnă și o răbdare eroică” 
sau să întreprindă ceva semnificativ pentru cauza națională, au 
avut o activitate opusă spiritului luptei naționale și a Adunării de 
la Alba Iulia, pe care au ajuns să o orchestreze. Ba, unii chiar au 
făcut servicii adversarului, prin, de exemplu, ”declarațiile de fi-
delitate” sau, precum Al. Vaida-Voievod, care cerea în 1915 ca 
”România să sară în ajutorul monarhiei habsburgice”. Mai toți 
aceștia, Vaida-Voievod – sigur, vedeau încă salvarea în ”Marea 
Austrie federalizată”.
 Or, cu astfel de prestații și convingeri politice n-am fi ajuns 
la Alba Iulia și la Marea  Unire ”dacă geniul cel bun al neamului 
nostru nu ar fi arătat calea cea dreaptă bărbaților providențiali ai 
României” 7, spune A. A. Mureșianu.

Clasa politică din generația Marii Uniri sau de la măreția 
unității la tentația dezbinării

 În contextul creat la sfârșitul războiului de prăbușirea Pu-
terilor Centrale, de destrămarea Austro-Ungariei și a armatei sale, 
de vidul  de putere creat, politicienii ardeleni foști parlamentari 
și ceilalți lideri ai Partidului Național Român, aflați la Viena, Bu-
dapesta sau în Transilvania, au preluat inițiativa și au constituit 
primele structuri de putere politică și apoi militară românești în 
Transilvania, care vor prelua controlul politic, administrativ și de 
ordine publică, făcând din Transilvania, destul de rapid, o ”țară 
românească” condusă și administrată de români. S-au angrenat 
spontan cu toată energia în acest șuvoi revoluționar al schimbărilor 
toate forțele românești ale Transilvaniei, lideri locali, militarii 
întorși de pe front, cei eliberați din închisori sau din deportare, 
cei veniți din Moldova sau din refugiu. Cei mai mulți însă, aflați 
în Moldova, în Rusia, Ucraina, în Italia, Franța sau voluntarii din 
Siberia nu vor putea să ajungă în Transilvania decât târziu după 1 
Decembrie 1918.
 Toate aceste forțe revoluționare românești ale Transil-
vaniei s-au pus sub ascultarea riguroasă a Consiliului Național 
Român Central de la Arad și a liderilor care l-au constituit și con-
dus. Viziunea, strategia și programul acestor lideri, și deci ale 
C.N.R.C.,  nu mai au nimic cu opțiunile anterioare ale unor lideri, 
ale ”activiștilor” din anii războiului sau dinainte. Ele vizează ex-
clusiv o soluție românească de eliberare și independență față de Vi-
ena și Budapesta și de rezolvare liberă, prin voința liber exprimată 
a românilor ardeleni, în spiritul idealului național secular și a prin-
cipiilor wilsoniene de autodeterminare a națioanlităților. 
 Schimbarea bruscă de opțiune, de viziune a liderilor 
”activiști”, oportuniștii de ieri, este ușor de înțeles, inevitabilă, 
impusă de noua conjuctură, unica de urmat pentru că acum avea 
toate șansele să reușească, prin victoria Antantei. Iar ca  politici-
eni cu experiență și cu abilitate tactică era firesc să se adapteze 
”noului spirit al vremii”. Și au făcut-o admirabil! Au făcut rapid 
corp comun cu ceilalți lideri politici, fideli opțiunii naționale și an-
tantiste, cu cei de la Iași în frunte cu regele, cu cei din Basarabia 
și din Bucovina, cu cei din capitalele occidentale și cu toții și-au 
jucat rolurile într-o acțiune națională revoluționară care va duce la 
Marea Ctitorie Națională de la 1 Decembrie 1918. Oportuniștii, 
”activiștii”, ”federaliștii” proaustrieci din deceniul premergător 
și-au spălat păcatele prin prestația admirabilă din zilele și lunile 
revoluției naționale, prin care au împlinit visul măreț al neamului. 
Neamul, contemporanii, România Mare și istoria au șters cu buretele

A.A. Mureșianu (1889-1950)

4 Ibidem, p. 360;
5 ”Carpații”, nr. 419 din 25 martie 1928,  apud  A.A. Mureșianu, ”Marea împărăție 
...”, op. Cit., p. 322;
6 A. A. Mureșianu, ”Cauzele crizei de solidaritate națională la românii ardeleni”, 
în ”Carpații”, nr. 423, 22 apr. 1928, apud ”Marea împărăție românească” ... op. 
cit. , p.327;
7 A. A. Mureșianu, ”Cine a făcut Alba Iulia”?, în ”Carpații”, nr. 424, 29 apr. 1928, 
Ibidem, p. 332-3;
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ezitările, temerile și greșelile lor anterioare, i-au pus în fruntea 
bucatelor, i-au aureolat cu gloria biruinței și a victoriei, i-au pus 
pe frontispiciul României Mari. 
 Și trebuia să rămână acolo!  Din păcate n-au rămas, au 
coborât în arena vieții politice din România interbelică, au reve-
nit la ceea ce au fost, adică politicienii de uzură, de confruntare 
politicianistă, de dispute care aduc atingere și Marii Uniri din 
1918.
 Încă înainte de împlinirea unui deceniu de la Marea 
Unire, liderii Partidului Național Țărănesc, Maniu, Vaida-Voevod, 
A. Vlad și alții își revendicau pentru ei și pentru partid marea 
înfăptuire de la Alba Iulia din 1918, în disputa cu Partidul Național 
Liberal, iar o adunare populară de partid la Alba Iulia în 1928 tre-
buia să confirme această propagandă. 
 Aurel A. Mureșianu se întreabă revoltat: chiar Alba Iulia 
trebuia să devină ”teatrul demagogiei de partid”? El constată 
că după ”zece ani de la Unirea cea Mare, pretinșii moștenitori 
ai Partidului  Național Român din Ardeal, luptă împotriva 
urmașilor marelui Partid Național (Liberal) de odinioară al 
Țării Românești”. Or acest partid din regat ”a susținut decenii 
întregi politica națională a românilor ardeleni”.8 Și cei pe care 
conducătorii  P.N.Ț. îi amenință cu masele adunate la Alba Iulia 
în 1928, adică pe liberali, sunt cei ”care în realitate au contribuit 
mult mai mult la realizarea” Marii Uniri de la Alba Iulia, iar  gu-
vernul  liberal pe care țărăniștii vor să-l dărâme este acela ”fără 
colaborarea căruia nu am fi putut avea România de astăzi”,9  
afirmă A. A. Mureșianu.
 Din păcate, liderii ardeleni după Marea Unire n-au avut 
demnitatea și atitudinea liderilor politici moldoveni de după Uni-
rea Principatelor. Aceștia din urmă ”au renunțat la toate benefi-
ciile unei vieți autonome de stat”, n-au format o grupare politică 
distinctă care ”să combată pe reprezentații politicii naționale 
a Țării Românești”, și nimeni nu și-ar fi putut închipui pe 
moldoveanul Kogălniceanu, adversar al lui I.C. Brătianu în ches-
tiuni ”de interes superior național” sau pe aceștia doi și marii 
luptători naționali ai Ardealului din vremea lor, consideră A. A. 
Mureșianu.10 
 Din păcate pentru acești lideri ardeleni, în exercițiu 
puterii pe care au avut-o în România Mare, n-au putut confirma 
pretențiile avute și au rămas umbre palide ale trecutului lor glorios 
de la 1918.
 În comentariile media ale Centenarului, când am ajuns  
să prețuim pe drept lucrarea clasei politice de la 1918, am chi-
ar exagerat, absolutizând sau mitizând profilul moral-valoric al 
acelei clase, am comparat-o pe cea de azi cu cea de la 1918 și am 
constatat că nu se compară, că actuala este mai stricată ca oricând  
și că nu poate fi ca aceea niciodată.
 Eu cred că se poate face foarte bine comparația, că am-
bele ipostaze ale clasei politice sunt fațetele realiste, la noi și la 
alții, oricând în istorie, ale unor realități și conjuncturi compara-
bile sau similare.
 Acea clasă politică, făuritoare a României Întregite, a 
fost măreață, unită, deplin patriotică, naționalistă dar și antantistă 
(similar europenismului de astăzi!) în etapa revoluției naționale 
finalizată cu actul de la 1 Decembrie 1918 și cu Trianonul. Dar a 
fost, ca și actuala clasă politică, atât înainte cât mai ales după Ma-
rea Unire, adică politicianistă, conflictuală, subiect al dezbinării 
politicianiste interbelice.
 Apoi, acea clasă politică are meritul de a fi urcat de două 
ori crucea neamului pe Golgota luptei și suferinței: în Austro-Un-
garia, în Basarabia rusească sau în Micul Regat dar și în România 
comunistă și a cunoscut deopotrivă gloria biruinței naționale dar 
și martirajul sfințitor al închisorilor comuniste.
 Unii, chiar și istorici, dar mai ales activiști politici și me-
dia ne străduim să cosmetizăm unele biografii individuale dar și 

imaginea acelei generații politice în prestația lor, fie antebelică, fie 
interbelică și nu ne iese. Sunt evidente spoiala și stridențele peste 
o realitate politicianistă  în care s-au complăcut, care i-a terfelit și 
stropit cu noroi, pentru că meciul politic se juca pe un teren moale 
și alunecos, ba chiar pe vreme de furtună. 
     Singura lor șansă ar fi fost să se retragă în Olimp, la moșia de la 
țară, ca Iancu Flondor înainte de 1918, ca alți boieri după 1848 sau 
ca mândrul și demnul Cuza, în străinătate și degrabă în Eternitate, 
pentru a nu se stropi el însuși cu noroi!

”Marea dezbinare” de azi

 Ca istoric mă văd obligat să ofer această perspectivă peste 
timp a fizionomiei unei clase politice românești, cea actuală, care 
se naște, crește spre maturitate, activează în fruntea neamului și 
conduce după niște rânduieli și valori universale, chiar atempo-
rale, statornicite și apărate în timp, mai ales la alții, în epoci de 
stabilitate, continuitate, libertate, democrație, identitate și suvera-
nitate națională, acumulare și asimilare, din generație în generație, 
a acestor valori.
 Seismele catastrofice care au zguduit societatea 
românească doar în ultimii 200 de ani au fost la fel de distrugătoare 
și pentru clasa politică. Aproape de fiecare dată a trebuit s-o luăm 
de la zero! Și vrem să ne comparăm cu democrația stabilă a Sta-
telor Unite, veche de peste două secole, care clădește generație de 
generație, etaj peste etaj, un edificiu, care la noi a fost năruit de 
câteva ori într-un secol, adesea peste proprii lui constructori.
 Dacă și astăzi, după trei decenii și o lungă tranziție, încă 
nu avem o clasă politică deplin maturizată și o democrație ”ca 
afară” și ne uimim de ”marea dezbinare” politică în anul Cen-
tenarului, lucrurile au o explicație. Până la urmă, nimic nou sub 
soare! Există atâtea antecedente în istorie, la noi și la alții. Pe unele 
le-am arătat mai sus.
 Ca și-n alte vremuri sau locuri, ”marea dezbinare” are 
cauze identificabile: marile interese ale altora, străini, dușmani 
vechi sau noi; luptele interne pentru putere, uzând și de ”ajutor” 
din afară sau de partide pro-străinătate; propriile noastre slăbiciuni 
– corupție, clasă politică necoaptă, necălită, formată peste noapte; 
lipsa unei culturi politice de masă dar și a elitelor, a celor puternici, 
meniți să facă jocurile, și, poate nu în ultimul rând, lipsa de auto-
ritate a legii și a instituțiilor. Nu spun noutăți, dar spun apăsat că 
astea nu sunt metehne postdecembriste, doar actuale, ci metehne 
vechi, endemice, parcă incurabile la noi. Deci avem nevoie de o 
terapie dură, profundă, de durată, pe care trebuie să ne-o asumăm 
responsabil ca ”proiect de țară” pe câteva generații, cel puțin pen-
tru o ameliorare,  ca-n vest, că nici ei nu pot vorbi de eradicare.
 Vorbeam la început de neîmplinirile momentului care 
ar micșora, ba chiar ar compromite serbarea Centenarului. 
Plângăcioși și prăpăstioși cum suntem adesea, vedem doar partea 
goală a paharului și ne alarmăm! Aș comenta câteva neîmpliniri, 
încercând să văd și partea plină.
 Da, România centenară nu mai este România Mare, 
că-i lipsește Basarabia și Bucovina de Nord. Dar, zic eu, ea este 
aproape de ce a fost chiar și teritorial. Și asta pentru că Basarabia, 
azi Republica Moldova, nu mai este o provincie românească răpită 
samavolnic ( de Uniunea Sovietică în 1940), o gubernie rusească 
cum  a fost până în 1990, este un stat pe harta Europei, un stat 
liber și independent, cel puțin oficial, un stat românesc, unii îi spun 
moldovenesc, în care românii moldoveni, frații noștri, își hotărăsc 
soarta, atât cât îi lasă alții. Sunt două state românești, frățești, ali-
ate, în rodnică vecinătate și colaborare, al căror viitor este comun, 
pe o soluție europeană asumată. Viitorul statului moldovenesc, de

8 A. A. Mureșianu, ”Alba Iulia teatrul demagogiei de partid?”, în ”Carpații”, nr. 
422, 15 apr. 1928, apud  ”Marea împărăție românească ...”, op. cit. ,p. 324;
9 Ibidem, p.334;
10 Ibidem;
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unire cu România sau de independență, trebuie să-l hotărască 
moldovenii înșiși, cum au făcut-o și în 1918, cum au făcut-o atunci 
și bucovinenii sau ardelenii. Sigur, România își are rolul și rostul 
ei în acest proces, ca și acum un secol, dar lucrurile nu trebuie 
bruscate, istoria să-și urmeze cursul, fructele să se coacă. Cred că 
este vizibil că timpul lucrează în sensul dorit. Soarta Basarabiei, 
parte a României Mari până în 1940, s-a schimbat în bine după 
1990, ea s-a eliberat și s-a ridicat în picioare și vine spre noi ... 
Rănile României Mari încep să se vindece! Și asta, cred, chiar 
dacă mai greu, și în cazul Bucovinei de Nord și a Ținutului Herței. 
 O altă nemulțumire este că Țara nu-i suverană, că o con-
duc alții – UE, NATO, SUA, companiile străine! Da și Nu! Sunt 
stări de lucruri pe care le-am consimțit, le-am negociat, cum ne-am 
priceput și cum am putut! Suntem parte a deciziilor UE, NATO, 
cu SUA avem un parteneriat în care nu suntem cu călușul în gură, 
nici cu mâinile legate. Că discutăm de pe piedestale diferite, asta-i 

după potențial, după cărțile pe care le avem în mână, dar suntem 
parte în joc. Că se face politică pe interese? Totdeauna a fost așa 
și nu se poate altfel! Că politica nu se face cu Vestale, adică cu 
fete mari, ar trebui să știm. Ba, chiar este o mare curvă! Vulgar 
dar real! Că se vorbește frumos și politicos, dar că trebuie să ai pe 
aproape și o bâtă iar trebuie să știm, că ne-a spus-o Churchill, că-i 
mai rău acum ca oricând! Oare?! Avem memorie scurtă, am uitat 
istoria. Ia să comparăm cu oricare epocă istorică, alea reale, nu 
idealizate și să-i dăm dreptate acelui țăran octogenar, care-i spu-
nea reporterului prof. Gr. Leșe: ”D-le profesor, ca acum n-o fo 
niciodată așa bine pă lume!” 
 Țăranii mai au încă istoria în sânge și învățăturile ei în 
conștiință! 

 Ianuarie 2019

SÂNTILIA - SĂRBĂTOAREA TRADIȚIONALĂ
 A MOCANILOR SĂCELENI

ântilia este o sărbătoare tradițională a mocanilor săceleni, 
care se ține an de an în preajma Sfântului Ilie. De sfântul 
Ilie, după urcarea turmelor la munte, tinerii păstori cobo-

rau să se întâlnească la horă cu fetele rămase în sat cu care părinții 
hotărâseră să se căsătorească. Aceștia făceau cadou fetelor  furci 
de tors și tipare pentru caș. Toți locuitorii din cele șapte sate care 
alcătuiau în vechime Săcelele: Satulung, Cernatu, Turcheș, Baciu, 
Zizin, Tărlungeni și Purcăreni, se adunau în costume populare si 
participau la sărbatore. Meșteri populari din tot Săcelele, dar și din 
împrejurimi, veneau să își vânđă marfa, sărbătoarea fiind unul din-
tre cele mai importante târguri din zona Brașovului.
 Străvechea sărbătoare a mocanilor săceleni s-a transfor-
mat în timp într-o sărbătoarea a întregului oraș Săcele. Au fost și 
anul acesta  patru zile cu 
fotbal, simpozion cultural, 
spectacole de muzică pop, 
folk, rock, populară, focuri 
de artificii și multă voie 
bună.
  Joi, 18 iulie, 
prima zi a Sântilei, a fost 
una dedicată fotbalului. 
16 echipe s-au întrecut pe 
stadionul de fotbal Electro-
precizia în Cupa Sântilia, 
ediția a III-a.
  A doua zi, vineri, 
19 iulie, de la ora 11.00 a 
avut loc un simpozion (foto) medical dedicat ce-
lor 2 ani de la redeschiderea Spitalului Municipal 
Săcele. Prin tradiție ziua de vineri de la Sântilia 
este dedicată evenimentelor culturale. Astfel, de la 
ora 16.00, în Piața Unirii din Turcheș, a avut loc 
un simpozion cultural, organizat în parteneriat cu 
asociațiile Izvorul și Zestrea Săceleană, în care a 
fost evocată familia mocănească.  După cuvântul 
de deschidere și urările de bun-venit, prezentate 
de domnul primar Virgil Popa, cei prezenți au 
putut asculta materiale interesante despre tema simpozionului, 
susținute de părintele Raul Șerban, de la biserica Sf. Arhangheli, 
din Satulung, domnul Dumitru Voinea, președintele de onoare al 
Asociației Izvorul, doamna Carmen Marin, de la Muzeul de Etno-
grafie Brașov, și domnul Vasile Tudoran, reprezentant al unui nu-
meros grup de constățeni veniți la Sântilia din acest an, urmași ai 

vechilor familii săcelene Tudoran și Moroianu. 
Bineînțeles că nu au lipsit nici momentele artis-
tice, susținute cu talent și dăruire de membrii an-
samblului Zestrea Săceleană, și nici degustarea 
celebrei plăcinte mocănești.
  Sâmbătă și duminică, 20 – 21 iulie, au fost două zile dedicate 
recitalurilor și concertelor de muzică. Din anul 2017, manifestările 
de Sântilia au revenit pe locul în care se ținea odinioară sărbătoarea 
de către vechii mocani, pe locul vechii Grădini Domnești, unde 
astăzi se află stadionul de rugby Electroprecizia. Sâmbătă și 
duminică aici au fost prezenți meșteri populari și comercianți cu 
diferite bunătăți: papapanași, vată pe băț, kurtos-kalacs, gogoși, 
bulz ciobănesc, sucuri naturale și multe alte produse.

 Ziua de sâmbătă a fost dedicată muzicii pop și 
rock. Deschiderea oficială a avut loc la ora14.00, 
când primarul municipiului Săcele, domnul Virgil 
Popa a susținut cuvântul de deschidere. De la ora 
14.30, au fost premiați câștigătorii campionatului 
de fotbal și săritorii cu schiurile săceleni – campi-
oni naționali în anul 2018, apoi au urmat recitaluri 
ale unor artiști locali. Concertele vedetă au avut 
loc de la ora 19.30 - Proconsul și de la ora 21.15 -  
Ciro de Luca.  Seara de pop – rock s-a încheiat cu 

un foarte așteptat spectacol 
de artificii. 
 Duminică, 23 iulie, a 
fost ziua muzicii populare. 
Soliști de muzică populară 
din Săcele, precum și ans-
ambluri de dansuri popu-
lare din Țara Bârsei au ur-
cat pe scenă pe cuprinsul 
întregii zile. Capul de afiș 
au fi recitalurile lui Aurel 
Tamaș, de la ora 14.00, Veta 
Biriș, de la ora 16.00, Elena 
Merișoreanu, ora 18.00 și 
Suzana si Daciana Vlad – 

ora 21.00.  Sărbătoarea de Sântilia  s-a încheiat duminică noaptea, 
la ora 22.00, cu un foc de artificii.

     
  Mădălin Iacob

Direcția Cultură, Tineret, Sport Turism, Săcele
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n anul 1819 avea să fie sfințită o monumentală biserică 
din Satulung-Săcele, județul Brașov, închinată Adormi-
rii Maicii Domnului. Târnosită în vremea episcopului 

Vasile Moga, biserica a devenit un simbol al credinței ortodoxe 
a românilor din ținuturile săcelene, dar și un important și valo-
ros monument de patrimoniu 
național, fiind împodobită cu o 
pictură deosebită, realizată de 
renumitul pictor brașovean Mișu 
Pop.
 La 200 de ani de la 
acest moment unic din istoria 
comunității săcelene, cele trei 
parohii arondate locașului de cult 
au organizat duminică, 11 au-
gust, o sărbătoare duhovnicească 
și cultural-artistică la care au 
participat mulțimi de credincioși din aceste 
ținuturi. Sfânta Liturghie a fost oficiată în „Bi-
serica Sfintei Adormiri” din Satulung-Săcele 
de Înalt Prea Sfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul 
Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu 
un sobor de preoți și diaconi din care au făcut 
parte vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei 
Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, pro-
topopul de Brașov, Dănuț-Gheorghe Benga, protopopul de Săcele, 
Sorin Șerban, cei trei slujitori ai bisericii, părintele Antonio-Cris-
tian Aroneasa, părintele Alexandru Ion Petrica și părintele Alexan-
dru Morogan, precum și alți slujitori ai sfintelor altare.
Numeroși credincioși prezenți la Sfânta Liturghie au îmbrăcat cos-
tumele populare specifice acestei zone și s-au împărtășit cu Trupul 
și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.
 În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Angelo-George Iones-
cu a fost hirotonit diacon, iar diaconul Florian-Gheorghe Ion a fost 
hirotonit preot pentru Parohia Săvăstreni, județul Brașov.
 Cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit 
de arhimandritul Ioachim Tomoiagă. Părintele vicar-administrativ a 
tâlcuit Evanghelia citită în această duminică la Sfânta Liturghie, în 
care s-a prezentat minunea înmulțirii pâinilor.
 „Primul lucru pe care trebuie să-l reținem din Evanghe-
lia de astăzi este că minunea înmulțirii pâinilor în pustie are, de 
fapt, să fie prefigurarea Euharistiei. Al doilea lucru important este 
că Mântuitorul Hristos nu desparte, dar distinge hrana sufletească 
de hrana trupească și dă întâietate hranei celei sufletești. Al treilea 
lucru pe care îl învățăm astăzi se referă la ofrandă. La baza minunii 

pe care a făcut-o Mântuitorul nu au stat pâinile și peștii din desaga 
tânărului, ci responsabilitatea lui. Învățăm că la baza fiecărei mi-
nuni din viața noastră stau ofranda și responsabilitatea noastră”, a 
subliniat părintele Ioachim Tomoiagă.
La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurențiu i-a hirotesit 

iconomi pe preoții Antonio Cristian Aroneasa 
și Alexandru Morogan. Ierarhul a oferit acte de 
cinstire Consiliilor și Adunărilor parohiale ale 
celor trei parohii arondate bisericii, precum și 
mai multor binefăcători ai locașului de cult.
 „Mântuitorul a spus despre Sine că este 
«Pâinea Vieții», Care se deosebește de mana 
căzută în pustie. Cei care au mâncat mană au 
murit, dar cei care mănâncă Pâinea Vieții, vii 

for fi în veac. Apoi, Mântuitorul 
ne-a arătat că Pâinea aceasta, 
deși am adus-o noi și o vedem 
noi, este Taină mare. Pîinea se 
frânge și se împarte tuturor, 
așa cum s-a înmulțit pâinea din 
Evanghelia de astăzi și a săturat 
miile de oameni, râmânând 12 
coșuri de firmituri”, a subliniat 
ierarhul în cuvântul de binecu-
vântare.

 Mulțumirile preoților și credincioșilor de la biserica 
săceleană au fost transmise de părintele Antonio-Cristian Aronea-
sa, care a prezentat un scurt istoric al locașului, a amintit preoții 
care au trudit aici de la începuturi și până în prezent, iar mai apoi 
i-a oferit ierarhului mai multe daruri din partea comunității.
 Sărbătoarea de la Satulung-Săcele a continuat cu vizitarea 
expoziției de fotografii și obiecte tradiționale din Ținutul Săcelean. 
Expoziția a fost realizată în curtea bisericii, prin implicarea 
Asociației „Zestrea Săceleană”, oaspeții și credincioșii având posi-
bilitatea să afle mai multe despre istoria acestor locuri, despre oa-
menii și îndeletnicirile lor din trecut. Totodată, Asociația „Izvorul 
Săcele” a editat pentru acest moment aniversar un album mono-
grafic dedicat lăcașului de cult și comunității din Satulung.  De 
asemenea, doamnele din cadrul atelierului de pictură „Mioritica” 
al bisericii au expus mai multe icoane pe sticlă.
Toți cei prezenți s-au închinat raclei unde se păstrează capul Sfân-
tului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, adusă de la 
Catedrala mitropolitană din Sibiu.

Text și foto:
http://www.mitropolia-ardealului.ro

SĂRBĂTOARE LA SĂCELE:
200 DE ANI DE LA SFINȚIREA BISERICII

 ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN SATULUNG

Î

“EUROVIRE 2019 “ SAU DESPRE PRIETENIA EUROPEANĂ

nul dintre evenimentele europene marcante ale acestei 
veri a fost întâlnirea tuturor orașelor înfrățite cu orașul 
Vire Normandie, în cadrul Proiectului european “Euro-

vire 2019”. 
 În perioada 27.05 – 2.06.2019, delegațiile orașelor 
Săcele, Baunatal-Germania, Santa Fe-Spania  și Totnes-Marea 
Britanie, s-au întâlnit în Vire Normandie și au petrecut împreună 
momente de neuitat. 
 Comunitatea noastră săceleană a fost reprezentată de 
următoarele delegații: Grupul folcloric „Junii săceleni” (ani-

matori Otilia și Octavian Ovesia) împreună 
cu muzicanții Ștefan Lupu și Ioan Popovici și 
părinții însoțitori (46 pers), Asociația „Atelier 
săcelean”- corala „Prietenii cântăreți” (dirijor  Gabriela Ivan) și 
părinții însoțitori (22 persoane) , delegația Primăriei Săcele (6 
consilieri), delegația Asociației de înfrățire AMITIE Săcele-Vire 
Normandie (13 persoane).
 Programul manifestărilor a fost următorul:
Luni, 27.05.2019, după amiază: sosirea delegației săcelene și 
primirea ei la Sala Vaudeville.

U
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Marți, 28.05.2019, de dimineață: întâlnire la școala din comuna 
St. Germain de Talevende (comună ce se va înfrăți cu comuna 
Bod) grupul folcloric și la Școala St. Joseph , din Vire Normandie, 
corala și formația muzicală din Santa Fe (Spania). În ambele 
instituții au avut loc demonstrații  de dansuri populare, respectiv 
un miniconcert coral și de flamenco.
După amiază: “Junii săceleni”, corala ”Prietenii cântăreți” și 

muzicienii din Santa Fe 
(Spania) - întâlnire la școala 
din comuna Roullours, unde 
au prezentat același program 
demonstrativ. 
Seara, la orele 20.00: spec-
tacol de dansuri și obiceiuri 
populare al ”Junilor săceleni” 
și recital al coralei ”Prietenii 

cântăreți”. Publicul spectator 
a fost încântat de frumusețea, 
bogăția și prospețimea dansuri-
lor și obiceiurilor noastre tradiționale, de ținuta artistică deosebită  
a spectacolului prezentat de tinerii noștri artiști. Corala a surprins 
prin delicatețea vocilor, aranjamentele muzicale și interpretarea 
perfectă a cântecelor românești. 

Miercuri, 29.05.2019, 
dimineața: vizita la Liceul 
Agricol din Vire Normandie 
(foto: stânga) și participa-
rea la dezbaterea  „Valori ale 
Uniunii Europeene”. (foto: 
jos)
Ora 16.00: vizitarea Teatru-
lui municipal ”Le Preau” și 

derularea unui atelier practic de 
teatru.
Ora 18.00: în sala Vaudeville 
, Conservatorul de muzică din 
Vire Normandie, corala ”Pri-
etenii cântăreți” (foto: jos), 
”Junii săceleni” și formația de 
muzică spaniolă au prezentat 

demonstrații muzicale și de 
dansuri populare.  
Joi, 30.05.2019: 
Ora 10.00:  vizitarea Cen-
tralei de încălzire cu lemne 
și a microcentralei electrice 

a orașului Vire Normandie
Ora 11.00: lansare de baloane 
(foto: dreapta) și inaugurarea 
Târgului de vechituri din Vire 
Normandie. 
20.30: spectacolul coralelor ”Pro 
Arte” din Roullours și ”Prietenii 
cântăreți” din Săcele, la Sala de 

spectacole La Halle
Vineri 31.05.2019
Ora 18.00: concertul fan-
farelor reunite din Vire Nor-
mandie și Baunatal (Ger-
mania) (foto: dreapta)
Ora 20.30: Dineul oficial 

oferit de Primăria din Vire Nor-
mandie  tuturor delegațiilor 
participante. În aceeași seară 
au avut loc o serie de eveni-
mente oficiale ca: alocuțiunile 
primarilor orașelor participante 

(foto: stânga), semnarea 
Declarației de colaborare în 
cadrul acestui tip de proi-
ect european (foto: dreapta), 
schimbul de cadouri între 
delegațiile participante și 
acordarea Medaliei Primaru-
lui, Președintelui Asociației 
de Înfrățire Amitie Săcele-
Vire Normandie.
  Alte activități care au avut loc și au adus un plus 
de valoare relațiilor bilaterale dintre orașele noastre au fost: pri-

mirea delegației de consilieri 
ai Primăriei Săcele la Primăria 
din Vire Normandie, turul 
istoric al orașului Vire Nor-
mandie, vizitarea Primăriei 
și dejunul de lucru al respon-
sabililor delegațiilor prezente 
(foto: stânga), împreună cu 
Primarul Marc Andreu Sabater 
și Vice-Primarii responsabili 

cu înfrățirile între orașele par-
ticipante, pentru stabilirea unui program de viitor al întâlnirilor de 
prietenie. Cu această ocazie, Vice-Primarul din Santa Fe a anunțat 
oficial că orașul spaniol va găzdui următoarea întâlnire a orașelor 
înfrățite, în 2022 .
 Toate delegațiile participante (în jur de 300 de persoane) 
au fost cazate în familiile din orașul Vire și din împrejurimi, familii 
care s-au ocupat într-un mod exemplar de oaspeții lor și au făcut 
eforturi deosebite din toate punctele de vedere. 
 O parte dintre familiile artiștilor săceleni participanți, care 
nu au putut fi cuprinse în programul oficial, au locuit la pensiunile 
din împrejurimi. 
 Suntem recunoscători tuturor cetățenilor orașului Vire 
Normandie care ne-au fost gazde și le 
mulțumim din inimă pentru ospitalitatea 
cu care ne-au primit, atenția pe care ne-au 
acordat-o și eforturile mate-
riale pe care le-au făcut pentru 
noi.
 Urăm viață lungă 
acestor relații de prietenie !

Text și foto:    
Prof. Dorel Cerbu

Demonstrația Junilor săceleni la St. 
Germain de Talevende (sus)

și
Hora prieteniei la St. Germain de 

Talevende
(dreapta)
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ANIVERSAREA A 103 ANI DE LA INTRAREA TRUPELOR ROMÂNE
ÎN TRANSILVANIA PRIN PASUL BRATOCEA – SĂCELE,

ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

rimăria Municipiului Săcele a luat onoranta și patriotica 
hotărâre ca în fiecare an, la 16 August, să sărbătorească, 
la Pasul Bratocea, intrarea trupelor române în Transilva-

nia pentru dezrobirea fraților de peste Carpați și înfăptuirea unirii 
pământurilor și neamului românesc.
 Și în acest an, la 16 August, aniversarea s-a desfășurat după 
un program care a avut la bază respectul și recunoștința față de eroii 
acelor evenimente și a exprimat hotărârea de a le fi demni urmași, 
având aceleași idealuri și obiective. La eveniment au participat: o 
subunitate de ostași din Batalionul 206 Artilerie ”General Mihail 
Lăcătușu”, oficialități ale Primăriei Municipiului Săcele, ale Primăriei 
localității Cerașu precum și public cu dragoste de țară și neam.
 Festivitatea a avut următorul program:
1. Salutarea drapelului tricolor din fruntea trupelor batalionului 206 
Artilerie ”General Mihail Lăcătușu” de către Primarul Municipiului 
Săcele, ing. Virgil Popa, însoțit de maiorul Ciprian Arvinte, coman-
dantul batalionului, în acordul marșului de întâmpinare.
2. Într-un cadru solemn s-a intonat imnul național al României
3. La monumentul ridicat de Primăria Municipiului Săcele în amin-
tirea datei de 16 August 1916 și a eroilor căzuți în lupte la trecerea 
Carpaților s-au depus coroane, jerbe și buchete de flori de către:

- Primăria Municipiului Săcele
- Primăria localității Cerașu
- Reprezentanții școlilor din Municipiul Săcele
- Asociațiunea culturală ASTRA - Săcele
- Asociația culturală IZVORUL - Săcele

4. Un sobor de 5 preoți din parohiile săcelene, în frunte cu părintele 
protopop Sorin Șerban, a oficiat serviciul religios pentru eroii neamu-
lui căzuți pe câmpurile de luptă.
5. Au urmat cuvântări ținute de:

- Ing. Virgil Popa – Primarul Municipiului Săcele
- Maior Ciprian Arvinte – Comandantul Batalionului 206 Artilerie 
”General Mihail Lăcătușu”
- Prof. Gheorghe Munteanu – Directorul Liceului ”George Mo-
roianu” – Săcele
- Ing. Traian Florea

6. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea subunității din Batalionul 206 
Artilerie ”General Mihail Lăcătușu” în aplauzele ritmate ale celor 
prezenți la Pasul Bratocea.

Atașez cuvântarea pe care am rostit-o la 16 August 2019 în Pasul Bra-
tocea: 

«Frați români, iubiți ostași,

Când am trecut peste Carpați,
Fugeau dușmanii înspăimântați 
pe căi pierdute
Și frații ne strigau mereu
Bine-ați venit și Dumnezeu
să vă ajute.

 Aceaste versuri exprimă sentimentele de datorie ale batali-
oanelor române care au trecut Carpații în august 1916, precum și ale 
celor care îi așteptau cu inima la trecatori. 
 Țara noastra-i țara noastră – a fost deviza, hotărârea și 
jurământul sfânt al celor porniți să dezrobească Ardealul. Noi, fiii 
acestui pământ, avem conturat și zidit în minți și în suflete teritoriul 
național istoric cuprins între Nistru și Câmpia Tisei, între codrii Bu-
covinei, Maramureșul istoric și Dunăre până la Marea cea mare. Pe 
acest teritoriu unit în anul de grație 1918 trebuie reunită România. 

Niciun român nu are dreptul să renunțe la acest o-
biectiv. Pentru fiecare palmă a pământului româ-
nesc s-au jertfit de-a lungul veacurilor eroii neamu-
lui. Ei au înțeles că țara ne este încredințată de generațiile ce vor 
urma și avem datoria să le-o predăm liberă, întreagă, înfloritoare și 
fără pată. Nimic nu valorează cât o viață, iar ei și-au dat viețile lor 
pentru a împlini idealurile și obiectivele neamului românesc.
 Privind prin negura vremurilor îi vedem pe dacii care au 
luptat pentru apărarea pământurilor din care erau zămisliți – ei 
nu au admis nici înfrângerea, nici robia. Îl vedem pe Gelu în frun-
tea oștenilor, ieșit să întâmpine urgia ce se abătuse dinspre Câm-
pia Panoniei. El și mulți dintre ai lui au luptat și au murit pentru 
pământul sfânt al Transilvaniei. Îl vedem pe Mircea la Rovine dând 
piept cu uraganul, apărându-și „sărăcia și nevoile și neamul”; îl ve-
dem pe Măria Sa Ștefan în fruntea plăieșilor, înfruntând dușmanii 
la Podul Înalt, în Codrii Cosminului, la Războieni, apărând cu 
dârzenie linia Nistrului la Cetățile Hotin, Soroca, Cetatea Albă; îl 
vedem pe Mihai Vodă cu fulgeru-n mână în fruntea oștirii române 
la Călugăreni, la Șelimbăr, la Mirăslău. El a fost ucis mișelește pe 
câmpia Turzii după ce ajunsese, „din mila lui Dumnezeu domn al 
Țării Românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei”; îi vedem 
pe Basarabi decapitați pe malul Bosforului pentru asumarea fără 
șovăire a credinței creștine străbune; îi vedem pe dorobanții cu in-
imi înflăcărate  plecând „din câmp de-acasă, de la plug” să lupte 
pentru independență la Plevna și la Grivița, la Vidin și la Smârdan; 
vedem batalioanele române trecând Carpații; o vedem pe Ecaterina 
Teodoroiu, eroina de la Jiu; îi vedem pe bravii ostași care au făcut 
scut cu piepturile lor la Mărășești, la Mărăști, la Oituz; îi vedem pe 
ostașii care au trecut Prutul ca să „reîmplinească în trupul țării glia 
străbună a Basarabilor și codrii Voevodali ai Bucovinei, ogoarele și 
plaiurile noastre”; îi vedem pe cei care au luptat cu îndârjire pentru 
Ardeal, pentru ștergerea monstruosului Dictat de la Viena. 
 Sunt cutremurătoare cuvintele săpate pe statuia Leul din 
București: „Spuneți generațiilor viitoare că noi am făcut suprema 
jertfă pe câmpurile de bătaie pentru întregirea neamului”.
 Scrutând în adâncul istoriei îi regăsim și pe cei care s-au jert-
fit pentru libertate și dreptate socială: zărim înfiorătorul supliciu a lui 
Horea și Cloșca, trași pe roată de dușmani, sacrificați pentru afirma-
rea nației române și dreptului la o viață liberă; îl vedem pe Gheorghe 
Doja ars pe rug cu coroana de foc pe cap pentru că s-a ridicat îm-
potriva asupririi celor sărmani; îl vedem pe Tudor din Vladimiri în 
fruntea pandurilor porniți împotriva ”tagmei jefuitorilor”; îl vedem 
pe Crăișorul Munților, Avram Iancu, în fruntea moților din Legiunea 
Gemina-Auraria, luptând vitejește pentru libertatea și demnitatea 
neamului românesc; îl vedem pe Nicolae Bălcescu mort în surghiun 
pe meleaguri străine pentru că a susținut și a luptat cu îndârjire pen-
tru dreptul nostru sfânt: „Ținta noastră nu poate fi alta decât uni-
tatea națională a românilor ...Românismul dar, e steagul nostru, supt 
dânsul trebuie să chemăm pe toți românii”; îi vedem pe cei chinuiți 
și exterminați în pușcăriile de la Sighet, de la Aiud, de la Pitești, de 
la Canal; îi vedem pe cei uciși mișelește la revoluția din Decembrie 
1989, care și-au dat viața pentru libertate. 
 Cei care au luptat pentru România n-au fost niciodată să 
cotropească teritorii străine sau să robească alte neamuri. Dem-
nitatea lor și a noastră ca români s-a zidit numai în bătălii pentru 
apărarea și unitatea teritoriului național istoric. Ei au știut care le 
este patria, n-au părăsit-o, n-au vândut-o și pentru ea au dat ce au 
avut mai de preț – și-au dat viața. Gabriel Garcia Marquez afirma 
că „moartea nu vine decât odată cu uitarea”. Eroii sunt nemuritori 
pentru că îi iubim dincolo de timp. 

P
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 Pentru ei Crucea din vârful 
Caraimanului stă de strajă în mijlocul 
țării și ajunge la ceruri, pentru ei Co-
loana veșnicei recunoștințe de la Târgul 
Jiu este infinită, pentru ei sunt Mausoleul 
de la Mărășești și Arcul de Triumf de la 
București, pentru ei sunt numeroasele  
monumente de-a lungul și de-a latul țării. 
În minte și în suflete purtăm imaginile 
lor: îi vedem la Blaj, spunând răspicat la 
15 mai 1848: „Noi vrem să ne unim cu 
țara”; îi vedem la Mărășești hotărâți:„Pe-
aici nu se trece”, îi simțim la fiecare 1 Decembrie, trecând pe sub 
Arcul de Triumf în fruntea oștenilor țării; îi vedem la Alba Iulia 
hotărând Unirea.
 Țara noastră-i casa noastră. Așa cum fiecare ne îngrijim 
de familia noastră, de casa în care locuim, tot așa, fiecare trebuie să 
ne îngrijim de țara noastră. Problemele de educație, de sănătate, de 
dreptate, de folosire a resurselor naturale, de infrastructură nu sunt 
doar ale unora – ele sunt probleme ale fiecăruia dintre noi. Dreptatea 
socială și demnitatea umană trebuie să fie statornicite prin muncă, 
performanță și corectitudine, nu prin privilegii și legi cu destinație, 
nu prin corupție și abuzuri, nu prin cârdășii cu clanuri de interlopi.

 Casa noastră-i țara noastră. Avem da-
toria sfântă ca fiecare cetățean să-și afle 
împlinirea în țara noastră. Nu mai putem 
admite ca milioane de români să nu-și 
găsească posibilitatea și sensul existenței 
în țară și să pribegească în toată lumea 
pentru a-și asigura traiul. Consecințele 
sunt dramatice: copii abandonați, bătrâni 
însingurați și triști, morminte uitate.

 Închei cu strofa poetului național, proroc 
al speranțelor și idealurilor din sufletele 

noastre:

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Țara mea de glorii, țara mea de dor, 
Brațele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ți mare, mare viitor! 
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 
Dacă fiii-ți mândri aste le nutresc; 
Căci rămâne stânca, deși moare valul, 
Dulce Românie, asta ți-o doresc.»

Traian  Florea

”5 BUCURII PENTRU COPII”

cesta este numele taberei pe care parohia ”Sf. Arhan-
gheli II”, în colaborare cu fundația ”Bucuria Darului”, 
o organizează, începând cu anul 2017, la ”Il Rifugio”, 

Brădet. Până în acest an, când s-au organizat două serii (9 – 13.07 și 
23 – 27.07), de câte 5 zile, am numărat șapte serii.
 Fiecare serie cuprinde aproximativ 45 de copii, coordonați 
de doamna profesor Iconina Necula, împreună cu 20 de voluntari. 
Obiectivul principal este desprinderea de cotidianul tehnologic, iar 
cel secundar este incluziunea între două medii social-economice: 
copii proveniși din familii organizate și cu resurse materiale și copii 
proveniți din familii defavorizate social, economic, educațional.
 Activitatea principală este duhovnicească, incluzând pro-
gram de rugăciune și cateheză. Activitățile secundare sunt orientate 
spre educația non-formală (ateliere practice și educaționale). Copiii 
învață că pot să-și depășească temerile, că prietenii îți pot fi aproape 
și prin stăruință poți progresa. Când i-am vizitat, participau la diferite 
activități, după preferințe: băieții jucau fotbal, unii aranjau desene în 
colaje, alții împodobeau vase de sticlă sau se odihneau.
 Câțiva mi-au răspuns cu amabilitate:
 Cristian Mușat (elev la Liceul G. Moroianu, clasa a VIII-a) 
ne-a mărturisit că îi plac activitățile sportive, în aer liber. Și-a făcut 

mulți prieteni, care îi vor rămâne și în viitor.
 Amalia Cimpoaie (elevă la Sc. Gimnazială 12 Bv.) este pen-
tru a treia oară în tabără și se simte foarte bine. Preferă jocurile colec-
tive, atelierele și activitățile muzicale. Și-ar dori și activități care să 
evidențieze calitățile fiecărui participant.
 Maria-Mihaela Dascălu (elevă la Liceul G. Moroianu, clasa 
a IX-a) a aflat de tabără de la fundația ”Bucuria Darului” și a venit 
pentru prima dată. Îi place în tabără și preferă activitățile interactive. 
Anul viitor vrea să participe printre voluntari.
 Un element deosebit al acestei tabere este acela că activita-
tea continuă tot anul sub forma atelierelor educaționale non-formale 
în incinta ”Casei de Prăznuire” a bisericii ”Sf. Arhangheli”. Doamna 
Iconina Necula a ținut să precizeze că tabăra n-ar putea funcționa fără 
ajutorul sponsorilor. Sponsor principal este fundația ”Bucuria Daru-
lui” prin proiectul ”Brașov Heroes”. Apoi, persoane fizice, gazda ta-
berei, ”Il Rifugio”, care asigură cazarea și acordă sprijin material.
 Cei interesați să sprijine în viitor această acțiune educativă, se 
pot informa de pe blogul taberei ”cincibucuriipentrucopii.blogspot” 
sau direct la preotul Nicolae Necula de la parohia ”Sf. Arhangheli II” 
Săcele.

Prof. Elena Bulat

A

ȘI SĂCELENII AU SUFLETUL MARE
-Apelul unui săcelean-

ă numesc Ilie Brânzeiu, sunt un săcelean în vârstă de 85 
de ani, și fac pe această cale un apel către concitadinii 
mei să se alăture unei campanii de strângere de haine, 

ghete, jucării și bani pentru ajutorarea copiilor de la centrul ”Provi-
ta” din parohia Valea Plopului, comuna Valea Strezii, jud. Prahova. 
Părintele Nicolae Tănase se îngrijește aici de peste 350 de copii 
orfani și aproape 70 de bătrâni și 31 de femei cu copii, alungate 
sau plecate de acasă din cauza maltratărilor la care erau supuse în 
familie.
 Când am început acțiunea de colectare de bunuri pen-
trul centrul ”Provita” aveam puține speranțe de reușită, dar m-am 
înșelat. După ce am popularizat acțiunea prin apeluri afișate la cen-

trele de colectare a resturilor din cartierul Electroprecizia, prin care 
rugam locatarii acestuia să nu mai arunce la gunoi haine și alte 
lucruri ce ar putea fi de folos copiilor și adulților nevoiași, chiar 
din prima zi am primit telefoane, sacoșe cu lucruri de îmbrăcat și 
încălțat și bani de la mai mulți săceleni, dovadă că aceștia au su-
flet mare. Doamnele Anca Ene, Fülop Elena, dr. Mirela Roșculeț, 
Doina Dragne sunt primele care au venit cu haine și bani și, spre 
bucuria mea, ele au convins și alte persoane, care, la rândul lor, au 
dăruit din prinosul lor celor în necaz.
 Am dus la centrul ”Provita” primul transport la sfârșitul 
lui iulie, iar al doilea transport a fost dus pe 23 august, al treilea 
transport fiind în pregătire acum. Mi-aș dori să fiți de față acolo

M
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atunci când se predau ajutoarele, să vă uitați în ochișorii copiilor și 
vă garantez că vă vor da lacrimile atunci când puștii de 2-3 ani vă 
vor mulțumi pentru bunătate.
 Stimată redacție, eu, Ilie Brânzeiu, de 85 de ani, vă 

mulțumesc dacă veți publica acest apel pentru că astfel, poate, și 
alți săceleni ni se vor alătura cu donații pentru ajutorarea unor copii 
și vârstnici aflați într-o situație dificilă.

Ilie Brânzeiu 

isiunea militară a Ambasadei Franței în România întreține 
4 careuri militare implantate în interiorul cimitirelor mili-
tare și municipale, situate la București, Timișoara, Galați 

și Iași. 
 Întreținerea careurilor militare din Timișoara și Iași este 
făcută de Centrele culturale franceze din aceste orașe, cu ajutorul 
prestatorilor locali.
 Careul din Galați este luat în grijă de Asociația IKON care 
are ca scop învățarea limbii franceze și menținerea vie a memoriei 
franceze în regiune.
 Starea siturilor este verificată o dată pe an de către Misi-
unea militară franceză, înaintea ceremoniilor din 11 noiembrie. O 
inspecție a stării de degradare a careurilor este realizată în luna 
septembrie, însoțită de un reportaj fotografic al stricăciunilor, 
degradărilor și al lucrărilor de întreținere ce vor trebui efectuate.
 De asemenea, mai există alte trei careuri franceze în Slo-
bozia, Alexandria și Constanța, care sunt întreținute cu titlu gratuit 
de către serviciile municipale ale acestor orașe.

 România a fost 
un teatru important al 
operațiunilor militare în 
Primul Război Mondial. 
Începând din 1 octom-
brie 1918, mai multe 
unități franceze au luptat 
în cadrul Comandamen-
tului Armatelor Aliate, 
sub ordinele  generalului 
Franchet d`Esperey și în 
Armata Dunării, condusă 

de generalul Berthelot, a cărei misiune era să pătrundă în România 
pentru a lupta împotriva Armatei a -11-a germane.
 În cursul anilor 1918-1920, mulți soldați francezi au căzut 
pe pământul românesc fie din cauza rănilor, fie bolilor. Numărul 
exact al soldaților francezi înhumați în cimitirele  militare și civile 
din România este necunoscut.

  În perioada anilor 1930, 
autoritățile române, în colabo-
rare cu cele franceze, au hotărât 
să regrupeze corpurile soldaților 
francezi în câteva zeci de cimi-
tire civilo-militare.
   Franța a finanțat constru-
irea careurilor din Cimitirul 
Bellu din București și în 
cel din Galați, în anul 1934. 

Autoritățile române au realizat careurile militare franceze din 
Timișoara, Iași, Slobozia, Alexandria și Constanța.

 CAREUL  FRANCEZ AL CIMITIRULUI MIXT 
BELLU DIN BUCUREȘTI

 Acest careu francez 
este situat în partea stângă 
a intrării, după mormintele 
civile ale eroilor Armatei 
române. Pe zidul de incintă 
este pictat un mare drapel 
francez
 Careul conține 136 
de morminte, în două par-
cele separate de o alee de trecere. În cele două parcele sunt 69 de 
morminte, respectiv 67 de morminte, din care 35 sunt musulmane 
îndreptate spre Mecca.
 La capătul aleii de intrare este un monument înalt de trei 
metri care are în vârf cocoșul galic. Ceremoniile din 11 noiembrie, 
conduse de ambasadorul Franței, se desfășoră în fiecare an în acest 
careu. 

 CAREUL MILITAR FRANCEZ DIN TIMIȘOARA

 Este situat în Cimitirul central și a fost construit în 1934 în 
colaborare cu autoritățile române impulsionate de Asociația ,, Cul-
tul eroilor”. La stânga lui, se află Monumentul Eroilor morți pentru 
România, iar în fața lui se află ,,Monumentul Eroilor revoluției din 
1989,”. 
 Acest careu regrupează 24 de morminte ale soldaților 
francezi de confesiune creștină și musulmană. Crucile și stelele fu-
nerare musulmane sunt din piatră. Ceremonia din 11 noiembrie este 
organizată aici. 

 CAREUL MILITAR FRANCEZ DIN GALAȚI

 El este implantat în 
fața celui al eroilor români 
din Primul Război Mondial. 
 Careul Militar 
Francez este amenajat în 
Cimitirul Eternitatea, la 
1920, și în el odihnesc 
62 de militari francezi și 
nouă algerieni, căzuți în (și 
după) Primul Război Mondial.  Ceremonia de celebrare a Zilei 
Armistițiului – 11 noiembrie 1918, când Germania s-a recunoscut 
învinsă și astfel s-a încheiat prima conflagrație mondială,  este

M

 NOTĂ 
 Am scris acest articol sub imboldul unei distinse doamne din Paris, care ne-a vizitat țara vara aceas-
ta, și care lucrează la DPMA (Direction des patrimoines, de la memoire et des archives ) a Ministerului Arma-
tei Franceze.
 Eram ghidul grupului pentru o săptămână, într-un circuit al României.
 După mai multe zile de discuții amicale ce vizau istoria și realitățile românești, distinsa doamnă a 
scos din geantă mai multe foi de hârtie scrise la imprimantă și mi le-a înmânat cu o privire directă și serioasă, 
fără să spună nimic. Mi-am zis în gândul meu : „strașnică  întâlnire și coincidență !„

CIMITIRELE MILITARE FRANCEZE DIN ROMÂNIA 
 DIN MARELE RĂZBOI (1914-1919)

Generalul Franchet 
d`Esperey

Generalul
 Berthelot

Monumentul soldatului francez din 
Parcul Cișmigiu, București
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•        •        •
NOI LOCUINȚE SOCIALE LA SĂCELE

 A fost semnat contractul de 
finanțare construire locuințe sociale, con-
form Legii nr. 114/1996, între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice și U.A.T. Municipiul Săcele.
 Astfel, se va construi un număr 
de 27 locuințe sociale în clădirea fos-
tei „Ambasade Franceze” din Cartierul 
Electroprecizia, clădire ce va fi complet 
modernizată.

 Costul total al investiției va fi de 
7.446.842 lei ( inclusiv T.V.A.) din care:
6.098.356 lei de la bugetul de stat prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și 1.348.486 lei de 
la bugetul local.
 Durata de implementare a proiectului 
este de 3 ani.

(sursa: Primăria Săcele)

ȘTIRI SĂCELENE

RECUNOAȘTERE ARHIEREASCĂ A ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIEI ”IZVORUL” SĂCELE

a sfârșitul slujbei arhierești oficiată la 
biserica ”Sf. Adormire” din Satulung 
de Înalt Preasfințitul Dr. Laurențiu Stre-

za, Mitropolit al Ardealului, în ziua de 11 august 
a.c., Asociația „Izvorul” Săcele a fost răsplătită 
cu un ”Act de Cinstire” care să recunoască ”ac-
tivitatea deosebită în slujba Bisericii Ortodoxe” 
depusă de asociație. Evenimentul de la Satulung 
a fost prilejuit de împlinirea a 200 de ani de la 
sfințirea bisericii ”Sf. Adormire”, ocazie cu care Înalt Preasfinția Sa 
a binecuvântat lucrările de innoire și de înfrumusețare de la biserica 

noastră în cadrul unei slujbe arhierești la care a 
fost prezent un sobor de preoți și diaconi, prin-
tre care: vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei 
Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, pro-
topopul de Brașov, Dănuț-Gheorghe Benga, pro-
topopul de Săcele, Sorin Șerban, cei trei slujitori 
ai bisericii, părintele Antonio-Cristian Aroneasa, 
părintele Alexandru Ion Petrica și părintele
Alexandru Morogan, precum și alți slujitori ai 

sfintelor altare din Săcele și Sibiu.
 (Redacția ”Plaiuri Săcelene”)

L

 organizată de fundația gălățeană IKON, cea care derulează, de 18 
ani, proiectul “Memorie, solidaritate, pace”. Mulți dintre militarii 
francezi care odihnesc în Careul Militar și-au găsit odihna la Galați, 
murind în spitalul militar francez, deschis în noiembrie-decembrie 
1916 și în care au fost tratați 50.000 de răniți. 

 CAREUL MILITAR 
FRANCEZ DIN IAȘI

  Situat în centrul cim-
itirului principal al orașului, 
regrupează într-un cavou 48  
de nișe în care sunt rămășițele 
pământești ale mai multor mili-
tari francezi. Pe zece plăci de 
marmură sunt înscrise numele și 
datele morții a zece militari înhumați acolo ( în perioada războiului, 
în spitalul bolnavilor de tifos, de la vila Greierul au fost inhumați 
39 de soldați francezi).

 CAREUL MILITAR INTERNAȚIONAL DIN 
CONSTANȚA

 Este dedicat Primu-
lui  Război Mondial și este 
situat în inima Cimitirului cen-
tral al orașului. Careul militar 
francez conține 38 de morminte 
și un monument comemorativ 
al războiului Crimeei (1854-
1855). Cimitirul este foarte bine 
întreținut.

 CIMITIRUL EROILOR DIN SLOBOZIA

 Acest cimitir are două sectoare: un careu militar româ-
nesc și un careu militar internațional. Acesta din urmă cuprinde 

mormintele soldaților indieni, 
turci, germani, englezi și francezi. 
Mormintele franceze sunt cele ale 
țintașilor algerieni (din care 152 
morminte individuale și 60 ca 
osuare). Cimitirul este foarte bine 
întreținut.

 CIMITIRUL MILITAR  
INTERNAȚIONAL  DIN 
ALEXANDRIA

 Este situat la in-
trarea în oraș și cuprinde 
mormintele soldaților 
români, bulgari, ruși, 
turci, germani, americani 
și francezi. Mormintele 
franceze sunt în număr de 
44.  Cimitirul este foarte 
prost întreținut și Direcția cimitirelor militare franceze studiază po-
sibilitate transferării acestora într-un alt cimitir.
 Aceste careuri militare franceze întrețin și radiază priete-
nia franco- română. România a dorit să participe la ceremoniile de 
comemorare a Centenarului Primului război mondial. 
 Intrarea României în război, în 1916, constituia un moment 
important de putere care putea fi valorizat prin trimiterea misiunii  
generalului Berthelot. 
 În același timp, 1 decembrie 1918 reprezintă o dată capitală 
pentru că românii și-au unificat țara.
 Centenarul Primului război mondial va fi comemorat de 
către Români între 2016 și 2018. 

Traducere și adaptare: Dorel Cerbu,
după un Raport al DPMA al Ministerului Armatei Franceze

Credite foto: Internet
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 De sărbătoarea Schimbării la Față, 
în data de 6 august 2019, o delegație săcelenă 
a răspuns invitației de a participa la cere-
monialul religios și militar ce  a avut loc în 
amintirea soldaților români are s-au jertfit în 
luptele din  zona Tabla Buții, în timpul Primu-
lui Război Mondial. În august 1916, după in-
trarea trupelor române în Ardeal, s-a format 
Grupul Tabla Buții, din 3000 de soldați din 
cadrul Corpului III Armată, alături de efec-

tive din Divizia a 5-a și Regimentul 8 Infante-
rie, care a pornit ofensiva spre Țara Bârsei și 
Brașov. În cimitirul de la Tabla Buții, înființat 
de părintele Ion Vasilescu din Slon, care a 
adunat singur morții din lupte și i-a înmomân-
tat creștinește, indifferent din ce tabără prove-
neau, se țin asemenea ceremonialuri militare 
și rligioase pentru cinstirea eroilor, începând 
cu anul 1922.
(sursa: Cultura si Tineret-Municipiul Săcele)

•        •        •
DELEGAȚIE SĂCELEANĂ LA TABLA BUȚII

♥ Nicoleta Pașcanu, fostă elevă 
a Școlii Gimnaziale nr. 4, a 
obținut locul 3 la Campionatele 
Mondiale de Tineret la canotaj, 
împreună cu echipajul 4 vâsle 
al României.
♥ Juniorii de la clubul sportiv de 
orientare turistică CS Babarun-
ca Săcele au obținut un nou titlu 
de vicecampion național. Ei au 
participat la Campionatul Național de Orientare pe MTB, probele 
de Medie Distanță și Sprint, care au avut loc la Dănești-Harghita. 
Unul dintre componenții clubului a obținut rezultate remarcabile: 
Ioan Iacob, un loc 2 la Medie Distanță și un loc 3 la Sprint.
♥ Noi titluri de campioni naționali la Orientare în alergare pentru 
sportivii de la CS Babarunca. Ioan Iacob a devenit campion național 
la proba regină a orientării - Ștafeta și a luat medalia de aur la proba 
de Sprint. Cristina Ștefan a fost dublă campioană la Medie și Lungă 
Distanță la F45, iar Forin Zbarcea - locul 1 la M35. De asemenea, 
tot la Ștafetă, la M45, Iuliu Dopovecz, Emil Pușcaș și Iulius Rauch-

man au obținut un loc 3, iar Ruxandra Dopovecz un loc 2 la Sprint. 
Felicitări!
♥ Dana Haralambrie a obținut locul II pe trambulina olimpică “Le 
Praz” din staţiunea franceză Courchevel în cadrul Marelui Premiu 
de vară la sărituri cu schiurile.
 Competiția a adus la start cele mai bune competitoare din 
circuit. Sportiva săceleană a început competiția un pic mai timid, 
cei 101 m reușiți în prima manșă fiind îndeajuns pentru locul 15 la 
jumătatea concursului. Dana s-a revanșat în a doua manșă sărind 
113,5 m, performanță care i-a adus în final locul al 11-lea. Victoria 
i-a revenit japonezei Sara Takanashi, podiumul fiind completat cu 
austriaca Chiara Hölzl și germanca Juliane Seyfarth.
 Cele 24 de puncte acumulate în această etapă o urcă pe 
Dana Haralambrie până pe 
locul al 16-lea în Marele Pre-
miu de vară înaintea ultimei 
competiții care se va desfășura 
în Cehia la Frenstat.

(sursa: saceleanul.ro)

•        •        •
NOI SUCCESE SĂCELENE ÎN DOMENIUL SPORTULUI

•        •        •
PROIECT EUROPEAN LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 “FRAŢII POPEEA”

 Școala gimnazială nr. 4- ”Frații Popeea” din Săcele 
va beneficia, în anul școlar 2019-2020, de o finanțare din partea 
Uniunii Europene, în cadrul programului ERASMUS +. Valoarea 
finanțării este de 22.250 euro și are drept scop implementarea pro-
iectului ”Competențe pentru Incluziune și Internaționalizare”.
 Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui 
mediu incluziv şi creşterea interacţiunilor pe plan internaţional prin 
pregătirea cadrelor didactice  în cadrul unor cursuri de formare or-
ganizate de furnizori internaţionali de renume.
 Vor fi formaţi 9 specialişti în prevenirea şi eliminarea 
violenţei, a discriminării şi promovarea interculturalităţii care vor 
lucra impreună cu elevii şi cu părinţii acestora  pentru a elabora 

strategii şi proceduri cu impact pozitiv real asupra mediului şcolar. 
Se va participa, în cadrul proiectului, la lectorate și dezbateri pentru 
a se găsi cele mai bune soluții la dificultățile cu care se confruntă 
mediul școlar, urmărindu-se reducerea absenteismului, colaborarea 
eficientă cu părinții, gestionarea problemelor comportamentale ale 
elevilor. 
 De asemenea, vor fi formați doi specialiști în domeniul 
internaționalizării, pentru elaborarea de proiecte prin care școala să 
devină mai vizibilă pe plan international prin gestionarea superioară 
a relațiilor cu școli din străinătate. 

(sursa: comunicat Școala Gimnazială nr. 4)

DIVERSIFICAREA GAMEI DE SERVICII MEDICALE LA SPITALUL SĂCELE

 Spitalul Municipal Săcele își extinde activitatea cu un 
număr de 12 paturi la spitalizarea continuă (boli cronice), precum 
și cu noi specializări medicale: diabet zaharat, nutriție și boli meta-
bolice, oncologie medicală și neurologie.
 Activitățile medicale nou înființate au avizul Ministerului 
Sănătății, urmând ca pe viitor să se deschidă și alte noi specialități.
Activitatea Spitalului Municipal Săcele se va desfășura atât la se-
diul unității din strada Oituz nr. 54 cât si în Policlinica Municipiului 
Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20. 
 Pentru a crea spațiu pentru noi specialități medicale la 
Spitalul Municipal Săcele, în cadrul Policlinicii Municipiului 

Săcele, situată pe strada Episcop Popeea Nr.20, s-a relocat Ambu-
latorului de Specialitate al Spitalului Municipal Săcele cu excepția 
specialităților Cardiologie și Medicină Internă.
 Tot aici s-au deschis și noi specialități medicale ale Am-
bulatorului de Specialitate al Spitalului Municipal Săcele: diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice, neurologie, urologie, obstretică-
ginecologie, oncologie medicală, oftalmologie, endocrinologie.
 De asemenea, în holul Policlinicii Municipiului Săcele s-a 
amenajat o recepție modernă care preia, programează și îndrumă 
pacienții, cu disponibilitate luni-vineri între orele 08-20 la numărul 
de telefon 0368/408.073. (sursa: Primăria Săcele, saceleanul.ro)
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.III 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 Barbu Dan Mircea
11 Barbu Liviu
12 Barbu Nicolae
13 Băilă Gheorghe
14 Băncilă Horia
15 Bărbat Claudiu Octavian
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 Bogeanu Alexandru
30 Bratosin Canu Raluca
31 Bratosin Sanda
32 Brăinaş Mihai
33 Brânzei Ilie
34 Bucurenciu Sandu
35 Bucurenciu Ana
36 Buda Daniela
37 Bulat Elena
38 Bulat Florentin
39 Bulgărea Cătălin
40 Butu Gabriel
41 Butu Nicoleta
42 Caian Pandrea Aurel
43 Califaru Gavril
44 Cățeanu Nicolae
45 Cerbu Dorel
46 Chiric Ilie
47 Cimisliu Ioan
48 Cimpoaie Gabriel
49 Cioroianu Aurelia
50 Cioromila Otilia
51 Cirica Alexandru
52 Ciupală Mariana
53 Ciurea Daniel
54 Clinciu Sorin
55 Coliban Nicolae
56 Colţ Radu
57 Coman Enescu Șerban
58 Comşa Eugen
59 Copoț George
60 Cora Nicolae

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

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

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

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 Dejan Dorel
212 Tudoran Iulian
213 Tudoran Moroianu Vasile
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 Vrabie Cristina
224 Vrabie Ioan
225 Vrabie Decebal
226 Zaharia (Șeitan) Cristina
227 Zamfir Bogdan
228 Zangor Lucian
229 Zangor Traian
230 Zavarache Constantin
231 Zbarcea Maria
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