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ANUL GEORGE MOROIANU (1870 – 1945)

”G. MOROIANU A TRECUT PRIN VIAȚĂ LĂSÂND URME ȘI AMINTIRI
CE NU SE VOR ȘTERGE NICIODATĂ”

 Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la naștere și 75 de ani de la moartea unuia dintre cei mai importanți intelectuali pe 
care i-au dat aceste meleaguri săcelene de-a lungul întregii lor istorii. Patriot înfocat, luptător neobosit pentru afirmarea drepturilor 
românilor transilvăneni într-o monarhie pe drept supranumită ”închisoarea popoarelor”, deschizător de drumuri și întemeietor al 
învățământului economic românesc în Transilvania, eseist și portretist literar plin de talent și profunzime, George Moroianu nu a avut 
parte de recunoașterea deplină a meritelor sale de excepție, primind de la viață mult mai puțin decât i-a dat el ei. Nu a beneficiat nici de 
deschiderea de imagine pe care o viață politică împlinită și activitatea academică i-au conferit-o lui Alexandru I. Lapedatu, de exemplu, 
dar meritele sale sunt la fel de mari pentru istoria și viața culturală și științifică a neamului nostru.
 Ne facem o datorie de onoare față de această personalitate săceleană de excepție și declarăm anul 2020 ca fiind anul dedicat lui 
George Moroianu în revista noastră. Vom găzdui în paginile noastre materiale care să-i evoce viața și opera, materiale scrise de George 
Moroianu, ca și relatări de la evenimentele ce vor avea loc în acest an în memoria sa.
 În numărul de astăzi găzduim un material scris de un alt mare intelectual săcelean, Profesorul Victor Jinga, cu ocazia Cente-
narului George Moroianu, un material publicat în revista ”Cumidava”, nr. IV, din 1970, paginile 249-269 (N.R.)

DIN PUBLICISTICA ECONOMICA ŞI LITERARĂ A LUI GEORGE MOROIANU
  de Victor Jinga

omemorarea profesorului George Moroianu, de la a 
cărui naştere s-au împlinit, în 22 iulie acest an, o sută 
de ani, şi de la a cărui încetare din viaţă a trecut un sfert 

de veac, se face cu deplină recunoaştere a meritelor unui patriot 
şi ale unui publicist al cărui nume nu a cunoscut pînă acum o 
largă circulaţie şi care nu a făcut nici o carieră spectaculară. Pro-
fesorul Moroianu a aparţinut acelei elite de simţire profundă şi 
onestă, de acţiuni semnifcative prin eficienţă şi durată, care și-au 
adus, fără ostentaţie, contribuţia  sa valoroasă la afirmarea drep-
turilor la existenţă şi progres ale naţiunei noastre şi la cunoaşterea 
specificului Săcelelor româneşti în epoca lor pastorală şi de pen-
dulare transhumantă. Comemorările de acest fel onorează soci-
etatea care le organizează, aducînd  în amintirea recunoscătoare a 
contemporanilor oameni şi fapte care nu trebuie să 
devină victime ale uitării neîndurătoare.
 Această valorificare a amintirilor nu 
însemnează, nicidecum, o întoarcere melancolică 
şi nostolgică spre trecut, ci un proces prin care 
experienţele pozitive acumulate se transformă, 
printr-o mutaţie de valori, în anumite elemente de 
înţelegere şi orientare în prezent. Trecutul poate fi 
o comoară numai cînd sint actualizate aspectele 
lui creatoare, pozitive. Recunoaştem că, uneori, 
experienţa pe care ne-o aduce timpul prețuieşte 
mai puţin decît iluziile de care ne-a privat. 
 Aria pe care prof. G. Moroianu a semănat 
vrednicia faptelor sale a avut, cînd întindere şi 
ecouri europene, cînd adîncimi şi afectivităţi 
locale, cu alternări organice care aveau puncte de sprijin fie în 
exigenţele de apărare şi afirmare, deseori dramatice, ale naţiunii 
noastre, fie în  particularismele profunde de simțire, de gîndire şi 
de trăire ale  Săcelelor româneşti.
 Această îndoită structurare spaţială de fapte, sentimente 
şi idei dă personalităţii profesorului G. Moroianu un contur şi un 
conţinut de care cercetătorii vieţii lui trebuie să ţină seama. Mie 
îmi revine sarcina de a înfăţişa numai unele aspecte şi dimensi-
uni ale activităţii acestei remarcabile personalităţi. Evident, hota-
rul între aceste alternanţe nu poate fi în totul precis, incursiunile 
trecătoare dintr-un deceniu în altul fiind inevitabile.
 Dacă omul este şi expresia mediului şi a împrejurărilor 
în care a trăit, şi G. Moroianu - care a luat atitudine faţă de unele 
din aceste împrejurări - trebuie să fie aşezat în cadrul realităţilor 
geo-etnice și social-politice ale Transilvaniei din a doua jumătate 

a secolului al XIX - lea şi de mai tîrziu, în care el 
s-a născut, s-a format şi a activat. Această prezen-
tare ar urma să explice şi să justifice sau nu activitatea publică a 
lui G. Moroianu.

●
 În cei 70 de ani care au precedat marea Unire de la 1 de-
cembrie 1918, viaţa publică a românilor de dincoace de Carpaţi a 
avut cîteva momente şi acţiuni de primă însemnătate, şi anume :
 • 1848, momentul revoluţionar şi ideologic; s-a elaborart 
programul politic şi naţional, cuprins aproape integral în marele 
discurs al lui S. Bărnuţiu;
 • 1861, moment cultural: înfiinţarea  ”Asocaţiunii pentru 
literatura şi cultura poporului român“;

 • 1867, moment silnic şi aticonstituţional: inte-
grarea Transilvaniei în teritoriul politic al Unga-
riei;
 • 1869, moment tactic: conferinţa de la Miercu-
rea şi adoptarea pasivismului parlamentar;
 • 1867- 1872, moment economic: înfiinţarea pri-
mei cooperative româneşti la Rășinari şi inaugura-
rea sistemului bancar românesc;
 • 1881, moment organizatoric: înfiinţarea Parti-
dului Naţional Român şi votarea unui nou program;
 • 1892-1894, moment culminant al luptei extra-
parlamentare: Memorandul şi procesul Memoran-
dului; desfiinţarea Partidului Naţional - Român;
 • 1894-1914, momentul activismului parlamen-
tar şi al luptei pentru. şcoala românească;

      Mijlocul de consultare şi de luare de hotărîri erau 
conferinţele naţionale care s-au ţinut la Sibiu, din 3 în 3 ani, 
începînd cu 1875, pînă în 1890. În ian. 1892 s-a ţinut la Sibiu 
conferinţa care a hotărît trimiterea unui memorand la Viena. O 
altă conferinţă a fost la Sibiu, în nov. 1894, în care s-a afirmat 
solidaritatea cu condamnaţii din procesul Memorandului şi s-a 
hotărît convocarea unui congres al naţionalităţilor la Budapesta, 
care s-a ţinut în august 1895, sub preşedinţia lui G. Pop de Băseşti. 
În acest congres s-au cerut, între altele, autonomia naţională, con-
tinuarea pasivității parlamentare, sufragiu universal şi informarea 
presei europene despre cauza naţionalităţilor din monarhie.
 • Pasivitatea hotărîtă 1a conferinţa naţională din 7-8 mar-
tie s.n. 1869, de la Miercurea, nu a însemnat retragerea românilor 
dintr-o arenă de luptă, ci numai de pe scena unei farse parla-
mentare. Dr. Ion Raţiu, preşedintele de mai tîrziu al Partidului 

C
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Naţional Român, a declarat răspicat la Miercurea că : “mai mult 
decît oricînd noi vom fi activi şi vom lupta pentru drepturile noas-
tre”.1 La Miercurea, s-a trecut de la conducerea politică clericală a 
românilor la conducerea laică. Comitetul Central Naţional Român 
ales la Miercurea şi prezidat de Ilie Măcelariu, a fost interzis de 
guvern. Activitatea continua stăruitor în congregaţii, pe teren cul-
tural, economic şi social, stabilindu-se relaţii tot mai strînse cu 
celelalte naţionalităţi oprimate din monarhie.
 • Cauza iniţială a pasivismului a fost legea electorală 
feudală ardeleană din 1848, care a rămas în vigoare  în Transil-
vania şi după 1867 şi potrivit căreia românii nu puteau trimite în 
dietă decît un număr mic de reprezentanți, pe cînd legea respectivă 
din Ungaria era mai echitabilă. Pasivitatea a durat, apoi, din cauza 
totalei ineficacităţi a prezenţei românilor în parlamentul de la Bu-
dapesta. Prezenţa .dominantă în parlament a marilor moşieri bara 
orice reformă îndrăzneaţă în relaţiile agrare, care erau o prelun-
gire puţin diluată a vechilor relaţii feudale.
 Procesele de presă, cenzura şi întemniţarea multor ziarişti 
au dus la dispariţia mai multor gazete : ”Albina” (V. Babeşiu), 
”Federaţiunea” (Alex. Roman), ”Orientul Latin” (I. Lapedatu), 
”Observatorul” (G . Barițiu), ” Luminătorul “ -Timişoara. Un-
garia de pînă la Primul Război Mondial nu reprezenta o unitate 
de interese majore, de drepturi cetăţeneşti egale, de sentimente 
şi de aspiraţiuni comune. Nesocotirea realităților etno- politice, 
oprimarea naţionalităţilor de către clasele conducătoare ale ţării şi 
procesul istoric al dezvoltării lor naţionale au contribuit, în mod 
hotărîtor, la destrămarea monarhiei austro-ungare.
 ”Sînt, poate, puţine colţuri de lume cu trecut atît de trist 
ca acela al Transilvaniei, în care două clase sociale - ţăranii şi no-
bilimea funciară - trei rase umane şi cîteva confesiuni religioase 
s-au luptat, istovitor şi neghiob, între ele, veacuri de-a rîndul, lip-
sind această provincie de petecul de cer senin la care ar fi avut 
dreptul. Trecutul Transilvaniei este un exemplu convingător de 
felul cum nu trebuie să trăiască o colectivitate umană, care a fost 
în permanentă asmuţare între părţile ei componente”.
 Se cuvine să adăugăm îndată: ”popoarele pot şi trebuie să 
trăiască nu numai unul lîngă celălalt ci, mai ales, unul cu celălalt, 
într-o pacinică şi rodnică colaborare . . . Dreptul fiecărui popor 
trebue să aibă ca limită dreptul celorlalte, fiecare naţiune fiind un 
rezervor de puteri creatoare de civilizaţie şi cultură generală . . . 
În viziunea noastră asupra omului şi a spaţiului stăruesc statornic 
înţelegerea şi afecţiunea pentru drepturile, străduinţele, însuşirile 
şi vredniciile tuturora, oricăror neamuri ar  aparţine; fiecăruia 
după dreptul său, fiecăruia după meritele sale”.2

●
 Împrejurările expuse mai înainte au generat, au fecun-
dat şi au justificat gîndirea şi sentimentele lui G. Moroianu şi au 
declanşat remarcabila sa activitate naţională şi publicistică. S-a 
spus că ideile mari şi direcţiile indicate de ele pornesc din  inimă.
 În gîndirea şi faptele lui G. Moroianu această sursă este 
evidentă, aş spune chiar dominantă. Dualismul, greu de conci-
liat, între inimă și filozofia omului economic modern, a generat 
contradicţii majore care au provocat neliniştea - şi aş adăuga - au 
frînt oarecum afirmările de viaţă ale profesorului G. Moroianu.
 Gîndirea şi activitatea lui Moroianu primeau îndemnuri 
statornice, iar simţirea sa dobîndea linişte şi împăcare şi din amin-
tirile şi contactul său cu pămîntul şi oamenii din care s-a ridcat. 
Această constatare îmi aduce aminte de ceea ce spunea, undeva, 
Haşdeu : ”Unirea dintre pămînt şi neam, pe baza căreia se înalţă 
o naţiune, e atît de strînsă încît pămîntul răsfrînge în toate ale sale 
imaginea neamului şi neamul răsfrînge în toate ale sale imaginea 
pămîntului.”
 Puţini dintre săceleni şi-au iubit satul de naştere, au iubit 
Săcelele, cu intensitatea şi statornicia lui G. Moroianu. Vorba şi 
scrisul lui ne purtau şi ne poartă în trecutul, pe uliţele, în poienile 

şi munţii Săcelelor, printre oamenii admirabili şi răzbătători ai 
acestor sate.
 “Şi oamenii aceştia - scria sculptorul Ion Jalea, ridi-
cat din aceste sate - mai era  dăruiţi cu o demnitate, un simţ de 
omenie şi curaj ca cei mai desăvîrşiţi nobili cavaleri“3 Tempera-
mente de exploratori, descălecători  şi pionieri, săcelenii au trecut 
cu turmele lor şi dincolo de hotarele ţării, desţelenind cîmpii în-
tinse, dobîndind apoi şi poziţii puternice în rîndurile burgheziei şi 
intelectualităţii României vechi şi noi.
 “Au avut - ne spune G. Moroianu - vremuri de aur 
economii de vite; pînă pe la1860 ei au cunoscut cea mai frumoasă 
şi cea mai binecuvîntată epocă din viaţa lor patriarhală . . . vre-
muri care nu se vor mai întoarce niciodată“4

 Păstoritul avea de întîmpinat şi unele mari încercări. 
I le aduceau, îndeosebi, dezlănţuirile stihinice ale naturii. Iată 
una dintre acestea povestită de G. Moroianu : “A venit o vreme 
năprsnică în iarna anului 1832, o ploaie urmată repede de îngheţ 
teribil, aşa numitul chic, care a fost şi este spaima crescătorilor 
de vite (vînt cu ploaie şi îngheţ mare) . . . Povestesc bătrînii că 
s-au găsit atunci pe Bărăgan, pe lunca Galicei (de lîngă Siret),în 
Dobrogea sute de ciobani  şi turme îngheţate tun, mulţi din ei 
rezemaţi în măciucile lor, formînd pe întinsul cîmpului tot atîtea 
zguduitoare mărturii ale devotamentului lor către turmele lăsate 
lor în pază şi al credinţei lor către stăpîni”5

●
 După procesul Memorandului, la care a avut o partici-
pare foarte activă de corespondent al unor importante ziare din 
Franţa şi Belgia, şi după terminarea studiilor, G. Moroianu s-a 
aşezat în Ţara Românească, unde s-a angajat, la 15 mai 1898, ca 
funcţionar la Ministerul Agriculturii şi Comerţului, unde a redac-
tat, timp de 2 ani, ”Foaia de informaţii comerciale” şi rapoarte 
consulare. La 1 aprilie 1908 a trecut la Ministerul de Externe, 
îndeplinind funcţia de consul al României la Londra, iar după 
1909 aceea de ataşat comercial în  Austro-Ungaria şi Germania, 
cu reşedinţa la Viena, acreditat în 1913- 14, în aceeaşi calitate, şi 
în Elveţia.
 Activitatea în publicistică economică a lui G. Moroianu 
a început în anul 1897. Lucrarea sa economică cea mai importantă 
şi mai cuprinzătoare este ”La loi agraire de 1864 et l’état du pay-
san en Roumanie”, teza sa de doctorat, prezentată şi susţinută la 
Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii din Tübingen în anul 
1897 şi tipărită la Stuttgart, în anul următor.
 Era firesc ca şi intelectualii tineri să se angajeze în dez-
baterea marii probleme ţărăneşti deoarece - scria G. Moroianu 
- ”prosperitatea, puterea şi măreţia patriei române, precum şi 
îndeplinirea rolului ce revine regatului dunărean ca urmare 
a situaţiei sale geografice şi etnografice depinde mai ales de 
bunăstarea materială şi morală a claselor rurale”.
 Această lucrare, cu serioase şi numeroase surse bblio-
grafice, este o prezentare clară, sistematică, a problemei noastre 
rurale de pînă la 1864, cu remediile aduse prin importanta lege 
agrară din mai 1864 şi situaţiile respective ulterioare, pînă spre 
sfîrşitul secolului trecut. După referinţe istorice mai importante, 
G. Moroianu expune împrejurările care au dus la întocmirea şi 
decretarea, prin lovitură de stat, a legii agrare din 1864.
 Antecedentele acestei legi se găsesc în rivalitatea de 
interese şi aspiraţiuni dintre ţărăime şi moşierimea stăpînitoare, 
dintre liberali şi conservatori, divizaţi, mai ales, pe problemele
1 Teodor V. Păcătian, Cartea de aur, vol. V, Sibiu, 1909, p. 9. Alte cîteva informațiuni 
de istorie politică ardeleană sînt luate din aceeaşi carte a lui T. V. Păcătian.
2 Victor Jinga, Problemele fundamentale ale Transilvaniei, vol. 1 , Braşov, 1945, p.VI 
- VII.
3 Ion Jalea , în ,.Plaiuri Săcelene”, nr. 10 - 12, p. 198.
4 G. Moroianu, Creşterea şi exportul nostru de animale, în ”L’industrie roumaine”, nr. 
75, p. 1125-1126.
5 Ibidem, p. 1128.
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ridicate de chestiunea rurală .
 Autorul se opreşte asupra puternicei personalităţi a lui M. 
Kogălniceanu, ”cel mai ilustru apărător al clasei desmoştenite”. 
Barbu Catargiu, prim-ministru al guvernului conservator, acuza 
de comunism pe apărătorii țărănimii, adepţi ai teoriei lui Proud-
hon asupra proprietăţii prin despăgubiri garantate de stat. Este 
menţionată şi  problema secularizării averilor mănăstireşti. 
Prezentînd cîteva calcule, G. Moroianu arată că plata impusă 
ţăranilor prin legea din 1864 pentru pămîntul pe care-l stăpîneau 
înainte de fapt, şi cu care au fost ”împroprietăriţi”, a fost de trei 
ori mai mare decît ar fi trebuit să fie.
 Moroianu condamnă abesenteismul marilor proprietari 
aşezaţi la oraşe sau plecaţi în străinătate şi plaga arendaşilor in-
termediari, ”care sînt una din cauzele decadenţei economice a 
ţăranului român”.
 Cît priveşte locuinţa ţăranului român, autorul reproduce 
constatările  deprimante a trei călători străini: Emile de Layelay, 
W. Miller şi G. Benger. Constatînd şi progresele economice ale 
României (producţie, comerţ exterior, cifrele bugetelor publice 
etc.) menţionează faptul că între anii 1840 şi 1892, suprafaţa 
totală a terenurilor cultivate a sporit cu 361%, faţă de numai 
147%, sporul populaţiei. Cantitatea de muncă necesară cultivării 
suprafeţelor considerabil mărite a fost sporită prin creşterea 
populaţiei, introducerea maşinilor şi, mai ales, prin intensificarea 
exploatării forţei de muncă .
 Referindu-se la constatarea profesorului universitar 
vienez dr. C. Grünberg (”La question agraire en Roumanie”, în 
“Revue d’econ. pol.”, nr. 2 şi 4, 1899), că motivul principal şi 
aproape unic al stării precare a ţărănimii române este lipsa de 
pămînt, Moroianu apreciază timid că “lipsa de pămînt poate 
fi o cauză a mizeriei pentru ţăranii care în realitate nu posedă 
pămînt”, subliniază şi dezvoltă, îndeosebi, o altă cauză pe care 
o consideră “foarte importantă “ şi anume, lipsa de instrucţie şi 
neştiinţa de carte, activitatea şcolară, bisericească, inamovibili-
tatea funcţionarilor, combaterea alcooolismului și alte realități 
stringente avute în vedere de autor. El mai propune înfiinţarea 
de sindicate agricole pentru aprovizionări şi valorificări, asigurări 
mutuale, catedre agricole ambulante, ferme model etc.6

 G.  Moroianu nu a adîncit suficient natura obiectivă a 
relatiilor social - agrare din ţara noastră, esenţa rămăşiţelor feu-
dale care continuau exploatarea ruinătoare a ţărănimii, ravagiile 
cămătăriei, ale subalimentării şi ale mizeriei economice şi morale 
în general. Remediile propuse erau de natură cultural-morală şi 
organizatorică. Desfiinţarea marii proprietăţi funciare, democra-
tizarea vieţii politice, politica socială modernă pe seama muncito-
rilor de toate categoriile şi soluţia cooperativă, tot atîtea reforme 
şi realizări care erau în spiritul epocii de la sfîrşitul secolului tre-
cut, au intrat puţin, sau nu au intrat de loc în preocupările tînărului 
doctorand.
 Deşi menţinut pe linia mediană a analizei şi a 
revendicărilor social - economice, studiul lui G. Moroianu 
întruneşte multe însuşiri remarcabile de claritate, investigare şi 
informare într-o problemă dezbătută atunci intens, cu mare pasi-
une şi cu redusă eficienţă.
 În Raportul despre “Organizarea şi funcţionarea muzee-
lor comerciale”, prezentat în 1899 ministrului Agriculturii, Indus-
triei, Comerţului şi Domeniilor, G. Moroianu, după ce arată orga-
nizarea lor în diverse state din Europa apuseană şi centrală, încheie 
spunînd că: ”Expoziţia din Paris (din1900) va fi binevenită pentru 
înfiinţarea muzeului nostru comercial. Colecţiunile expozanţilor 
români care vor figura la Paris vor fi bucuros cedate de către pro-
prietarii lor în vederea constituirii muzeului. Şi, dacă în privinţa 
industrială noi nu ne putem compara cu statele occidentale a căror 
dezvoltare economică a ajuns la cel mai înalt grad, avem şi noi 
cîteva industrii care vor fi reprezentate cu fală în viitorul nostru 

muzeu comercial . . . Graţie muzeului comercial care se va nizui 
să înlesnească exportul tuturor produselor acestor industrii, ele 
vor lua desigur un avînt considerabil în viitorul cel mai apropi-
at”.7

 În alte studii mai puţin cuprinzătoare, G. Moroianu arăta 
importanţa reaţiilor noastre cu Egiptul, descria creşterea şi ex-
portul nostru de animale, înfăţişa aspecte din cooperaţia daneză, 
expunea rolul românilor săceleni în dezvoltarea economică a 
Principatelor, analiza balanţa comercială a Elveţiei etc.
 Gîndirea economică a lui G. Moroianu îşi are origi-
nea îndepărtată în gîndirea clasicilor secolului al XVIII-lea, 
dezvoltată de literatura neoclasică engleză şi franceză din secolul 
următor pînă la A. Gide şi Ch. Rist, cu luarea în considerare şi a 
enunţărilor istoriciştilor germani şi observarea critică a unora din 
realităţile vieţii economice româneşti. 
 ”Ştiinţa economică - scrie G . Moroianu în Cu rsul său de 
economie politică - ne învaţă ce condiții trebuie să îndeplinească 
munca pentru ca să fie productivă, care sînt foloasele capitalului, 
ce împrejurări măresc sau reduc veniturile, ce sînt banii şi cum 
s-au dezvoltat, prin diviziunea muncii, diferite ramuri de activita-
te economică. Obiectul economiei politice este bogăţia popoare-
lor în totalitatea lor şi nu aceea a indivizilor izolaţi.”
 În anul în care a părăsit învăţămîntul - 1938 -, în prefaţa 
cărţii unuia dintre foştii săi studenţi, profesorul G. Moroianu a 
făcut următoarea retrospecţie: ”. . . La cursurile noastre de econo-
mie politică de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Indus-
triale din Cluj am stăruit a arăta importanţa cercetării realităţilor 
noastre economice şi sociale din diferite regiuni ale ţării, spre a 
putea obţine, pe baza acestor cercetări, un punct de vedere româ-
nesc în îndrumarea viitoare a economiei statului nostru întregit 
şi pentru a putea aduce un nou material de sinteză pentru ştiinţa 
economiei politice”.8

●
 La începutul Primului Război Mondial, odată cu înain-
tarea trupelor române în Transilvania, G. Moroianu a primit unele 
însărcinări economice în acest teritoriu (inventarieri de industrii 
etc.) şi după ocuparea parţială a ţării de către armatele inamice 
a fost trimis, cu funcţia de ataşat comercial, la Odesa de unde 
împrejurările de război 1-au obligat, în februarie 1918, să plece 
din Rusia, ajungînd, în luna mai acelaşi an, în Anglia.
 În 1921, G. Moroianu a fost numit profesor de economie 
politică la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din 
Cluj, părăsind această instituţie, prin pensionare, în anul 1938, 
cînd s-a retras în preajma satului natal, la Braşov.
 A făcut, deci, parte din întîia serie a profesorilor primu-
lui institut superior românesc de învăţămînt economic din capi-
tala Transilvaniei; atunci, în primii ani, din corpul profesoral al 
Academiei  făceau parte şi cîţiva distinşi profesori ai Unversităţii 
locale. Existase, la Cluj, de la începutul secolului nostru, o Aca-
demie Comercială, cu un număr redus de ani de studii şi studenţi. 
Academia Comercială românească, care a preluat o parte din 
patrimoniul fostei academii ungureşti, a fost organizată pe baze 
cu totul noi, cu un număr de ani de studii şi de catedre mărit, 
încadrată complet în rîndul instituţiilor de învăţămînt superior 
românesc.
 După Primul Război Mondial, G. Moroianu s-a orien-
tat, mai intens, spre activitatea publicstică privitoare la istoria 
noastră politică, realizînd şi o frumoasă operă literară “Chipuri 
din Săcele”; problemelor economice le-a acordat o atenţiune

6 G. Moroianu, La loi agraire de 1864 et l’etat du paysan en Roumanie, Stuttgart,1898, 
p.VIII, 32, 58, 87.
7 G. Moroiariu, Organizarea şi funcţionarea muzeelor comerciale, Bucureşti, 1899, p. 
12.
8 G. Moroianu, Prefaţă la cartea lui Alex. Bărbat, Dezvoltarea şi structura economică a 
Ţării Oltului, Cluj,  1938, p. IV.



6

• Plaiuri Sacelene• In Memoriam

sporadică, publicînd lucrări de dimensiuni restrînse, rezumîndu-
se la intervenţii rare în paginile revistei “Observatorul social-
economic”.
 În directivarea comerţului nostru exterior, îndeosebi 
a exportului, G. Moroianu s-a orientat, statornic, spre Orientul 
apropiat şi chiar mai îndepărtat. Aşa a gîndit şi înainte şi după 
întîiul război mondial. Expansiunea noastră economică trebuia 
îndrumată spre ţările Mediteranei răsăritene; credea oportună 
sporirea curselor spre Orient ale flotei noastre comerciale, pleda 
pentru întemeierea, la Constanţa, a unei expoziţii permanente 
de produse româneşti, expoziţii similare organizîndu-se în cen-
trele comeciale ale Orientului Apropiat. Aceleaşi recomandări le 
făcuse şi cu un sfert de veac înainte.9

 G. Moroianu a relatat cum, în timpul Consiliului Dirigent 
din Transilvania, a venit şi a stat cîteva săptămîni la Sibiu, lordul 
englez Cozens-Hardy, care, după ce a studiat situaţia economică 
din această provincie şi din România, a făcut cunosocut guver-
nului din Sibiu că bănci şi capitalişti englezi sînt dispuşi să pună 
la dispoziţia statului român împrumuturi însemnate, pînă la 2-3 
miliarde lei aur, cu o dobîndă modestă. Asemenea împrumuturi 
nu puteau fi contractate decît de guvernul central din Bucureşti, 
căruia i s -a adus la cunoştinţă această ofertă; de acolo s-a răspuns 
negativ.10

 În anii 1930-32, G. Moroianu a fost preşedinte al 
Comisiei pentru tratatele de comerţ cu ţările Orientului şi me-
ridionale, comisie care a realizat încheierea primului tratat de 
Comerţ şi navigaţie al României cu Japonia. În legătură cu aceste 
preocupări, G. Moroianu o publicat şi articolul ”Relaţiile comer-
ciale ale României cu Japonia”.
 În articolul ”Imperativele morale în perioada crizei 
economice actuale”, Moroianu spunea, între altele: ”Războiul 
cel mare a răsturnat economia lumii, rupînd echilibrul dintre 
producţia şi consumaţia de bunuri”. Îşi însuşeşte propunerea lui 
Caillaux, fost prim-ministru al Franţei, de a se crea un Consiliu 
Internaţional, care să aducă înţelegere între popoare. Recomandă 
să se facă economii.11

 In alte articole ale sale întîlnim preocupări despre tu-
rism, virtuţile economiei, industria casnică de la Săcele.
 Remarcabile au fost, mai ales, preocupările sale pri-
vind istoria politică naţională. G. Moroianu a fost un mare patriot 
care vibra intens de cîte ori vicisitudinile vieţii noastre publice 
actua1izau sau provocau un eveniment de însemnătate naţională.
 În studiul din 1923, privitor la legăturile noastre cu An-
glia, al căror istoric 1-a preluat după N. Iorga,   arată atitudinea 
favorabilă a unor fruntaşi ai vieţii publice engleze : W. Gladstone, 
E. Fitzmourice, James Bryce, W. Steed şi alţii în legătură cu unele 
probleme naționale româneşti, făcînd mențiune şi despre unele 
congrese care s-au ţinut în Anglia pentru susţinerea drepturilor 
românilor ardeleni.
 La congresul de 40 de ani al Ligii culturale, ţinut la 
Focșani, în 13-14 sept. 1931, G. Moroianu aducea cuvîntul secţiei 
din Cluj al ligii, al cărei preşedinte era, spunînd: ”... Reînnoesc, 
la această aniversare de 40 de ani a Ligii culturale, recunoştinţa 
fraţilor de peste Carpaţi pentru tot ce a făcut pentru noi această 
bună Ţară românească, din timpurile cele mai îndepărtate, pri-
mindu-ne cu braţele deschise, pe atîția dintre noi, pe acest pămînt 
ospitalier”. Spusese G. Moroianu , mai înainte, că: ”Conducătorii 
românilor ardeleni şi bănăţeni nu începeau niciodată o acţiune 
politică mai importantă fără ca să se sfătuiască mai întîi cu 
conducătorii Țării vechi asupra rezultatelor eventuale ale unei 
asemenea acţiuni ”. Aşa a fost cu prilejul marii adunări de la Blaj, 
din mai 1848,  la 1892 cu prilejul trimiterii Memorandului (chel-
tuielile cu deplasarea la Viena a delegaţiei de 300 memorandişti 
s-au suportat în mare parte, de românii din Ţara Veche).12 
 În sentimentele şi gîndirea lui G. Moroianu îşi făcuseră 

loc, definitiv, afecţiunea şi interesul pentru problemele mari ale 
românilor de pretutindeni; iubea profund Transilvania, iubea pe 
toţi românii.
 Părea a se fi așezat pe linia de gîndire a lui N. Iorga, 
care spunea în prefaţa la ”lstoriologia umană “, publicată postum: 
”Eu respingeam cu toată energia tinereţii vechiul procedeu care 
consista în a studia separat istoria românilor din Principatele li-
bere, pentru a împinge la periferia acestora din urmă pe ceilalţi 
români“.

●
 Cartea mare a gîndirii sale politice a fost ”Les luttes des 
roumains transyilvains pour la liberté et l’opinion européenne”, 
tipărită la Paris în 1933. G. Moroianu a menţionat pe coperta 
cărţii, natura ei specifică: ”Episodes et souvenirs”. Şi-a acordat, 
deci, dintru început, dezlegarea de a scrie istorie fără respectul 
obișnuit al legilor și rigidităţilor acesteia. Reţinem cîteva opinii 
despre această carte.
 Istoricul bizantinolog N. Bănescu: ”Cartea aceasta 
îşi păstrează valoarea prin materialul nou pe care îl cuprinde...
adevărate pagini de memorii, scrise de un om care a participat 
la evenimente, de la procesul Memorandului pînă în pragul Uni-
rii”.13

 Simion Mehedinţi, în raportul prezentat plenului Aca-
demiei Române pentru premierea cărţii, în şedinţa de la 30 mai 
1935, a scris: ”Meritul propagandei tineretului între 1890-1900 
pentru ca să poată fi cunoscută situaţia românilor din Transilvania 
în ţările apusene a fost, în primul rînd, al d-lui G. Moroianu”. În 
urma propunerii ”cu toată convingerea” făcută de S. Mehedinţi, 
Academia a decernat acestei cărţi premiul Gh. Asachi.14

 Iar istoricul mai tînăr, Ion Moga, spunea : ”...cartea d-
lui G. Moroianu este un preţios izvor de informaţie, atît pentru 
noi, cît şi pentru străinătate, care are posibilitatea de a vedea clar 
rădăcinile spiritului revizionist şi dreptatea cauzei noastre.”15 
 Prefaţa lungă şi elogioasă a cărţii este semnată de Wick-
ham Steed, profesor la Universitatea din Londra. .
 Această carte a fost sursă de informaţii specifice pentru 
unii din scriitorii care s-au ocupat, ulterior, de luptele politice ale 
românilor ardeleni. Vasile Netea, în cartea sa ”Istoria Memoran-
dului”, tipărită în 1947, citează din cartea lui G. Moroianu un 
material foarte important.
 “Nu exagerez dacă afirm că această carte este unică în 
literatura noastră politică prin relatările ample ale iniţiativelor şi 
relaţiilor luate şi stabilite de un tînăr român ardelean în probleme 
de mare interes naţional. Patriotismul militant al tînărului G. Mo-
roianu, confirmat şi de întreaga sa activitate ulterioară, este nim-
bul care împodobeşte personalitatea remarcabilă a unui român 
devotat, neprecupeţit, marilor interese naţionale.”
 În prefata cărţii menţionate, W. Steed a scris: ”La Viena, 
amicul meu d-nul G. Moroianu mai întîi şi apoi Aurel Popovici,
mi-au atras atenţia asupra importanţei chestiunei transilvane 
şi asupra revendicărilor legitime ale majorităţii românilor din 
Transilvania. Activitatea pe care a desfăşurat-o d-1 Moroianu în 
Franţa, în Belgia şi în Anglia pentru a face pe oamenii de stat şi 
publicul european să înţeleagă situaţia lamentabilă a compatrioţi 
lor săi a fost demnă de un apostol”.

9 G. Moroianu, Expansiunea economică a României, în ,.Observatorul social- econom-
ic”, nr. 3-5, 1931, p. 30-43 şi în ”Importanța economică a Egiptului”, Bucureşti, 1906.
10 G. Moroianu, Expansiunea economică a României, în ”Observatorul social-econom-
ic”, nr. 2-4, 1931.
11 Ibidem, nr. 3-4, 1932, p. 230-235.
12 G. Moroialnu, Unirea de la 1859 şi contribuția Vechiului Regat la Unirea cea mare,
conferinţă, Cluj, 1927,  p 50
13 N. Bănescu, în “Observatorul social-economic “, Cluj, nr. 1, 1937, p. 98.
14 S. Mehedinți, Raport prezentat plenului Academiei Române în şedinţa de la 30 
mai1935, în Analele Academiei Române, vol. IV, p. 190.
15 I. Moga, În revista “Gînd Românesc”, Cluj , nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1934. p. 99.
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 Iertător şi generos, prof. G. Moroianu scria în cartea sa: 
”Toate minorităţile etnice din România trebuie să fie guvernate 
aşa cum am fi vrut şi noi, românii, să fim guvemaţi de unguri, 
deci cu dreptate, cu blîndeţe, cu dragoste şi în respectul limbii, 
credinţei şi tradiţiilor lor proprii“.16

 În această carte se află şi textul Memoriulu  pe care Mi-
nisterul de Externe al Angliei l-a solicitat, în august 1918, profe-
sorului G. Moroianu privitor la eforturile României în războiul 
mondial şi asupra felului cum cred românii ardeleni că vor trebui 
să fie tratate minorităţile etnice în România viitoare.
 Un reprezentant de seamă al Ministerului de Externe 
căruia i-a fost trimis memoriul (A. W. Leeper) şi un altul de la 
Ministerul Informaţiilor (RBC. Sherid an) s-au exprimat astfel 
despre acest document: ”este extrem de bine făcut” şi...”va fi 
foarte util” (Leeper), ”memoriu excelent” (Sheridan) şi exprimă 
recunoştinţă .
 G. Moroianu arăta efectivele armatei române şi operaţiile 
de război din vara şi toamna anului 1916, reorganizarea arma-
tei române (ianuarie-iunie 1917), jertfele armatei noastre și ale 
populaţiei civile, ofensiva din vara anului 1917. Vorbeşte despre 
marii căpitani de oştire români, despre necesitatea de a se orga-
niza şi dezvolta clasa ţărănească (circa 38% din populaţia ţării). 
Arată necesitatea sufragiului universal şi a reformei agrare şi 
preocuparea românilor de a trata echitabil minorităţile etnice etc. 
Şi, toate acestea, înainte ca la Alba Iulia să se fi luat cunoscutele 
hotărîri. Acest memoriu are 17 pagini şi poartă data : 24 sept. 
1918. O temeinică documentare răspundea la întrebările mari 
ale ceasului de atunci. G. Moroianu aducea un serviciu impor-
tant cauzei naţionale, răspunzînd solicitat unor întrebări puse în 
împrejurări cu totul excepţionale de un important guvern apusean.

●
 Profesorul G. Moroianu nu a atribuit ştiinţei însuşirea 
exclusivă de a investiga şi a exprima adevărul. Gîndirea sa 
depăşea rigorile disciplinelor zise pozitive şi prin mijloace speci-
fice actului literar el a încercat şi a reuşit să înţeleagă şi să exprime 
stări şi aspecte social-umane neînregistrate pe altă cale. Accesul 
la înţelegerea literară a omului şi a vieţii lui este particularitatea 
celor care repudiază canoanele şi exigenţele unui anumit fel de 
cercertare ştiinţifică .
 Observînd, inspirat şi cu spirit critic, realităţile mediului 
înconjurător, G. Moroianu a reuşit să reconstituie în cartea sa 
”Chipuri din Săcele” ambianţa, specificul și profiluri caracteris-
tice de bărbaţi şi femei din satele de oieri mărgineni de la poalele 
Carpaţilor de sud-est, izbutind să realizeze povestiri şi o galerie 
de figuri rurale de o netăgăduită valoare literară. Fresca de por-
trete locale, de “chipuri”, cum le-a numit autorul, este o realizare 
încîntătoare a unui condei integrat organic în realităţile social-
morale ale satelor săcelene. Mocanul, tîrla şi turmele lui, biserica 
şi slujitorii ei, rînduieli specifice de viaţă şi altele sînt povestite 
cu impresionantă fluenţă, colorit şi îndemînare literară. Săcelenii, 
îndeosebi, iau cunoştinţă, prin scrisul literar al acestui autor, de 
tipuri umane, tradiţii şi obiceiuri de altă dată de care o evoluţie 
implacabilă i-a despărţit pentru totdeauna .
 Citind volumul “Chipuri din Săcele”, facem cunoştinţă 
cu Moşu Vasile Gologan care “îşi purta socotelile întinselor lui 
daraveri, mai numai cu răbojul”. În povestirea amplă despre Moş 
Vasile, găsim un bogat material informativ privind datinile locale, 
alte portrete ale unor contemporani ai moşului, important material 
etnografic etc.
 În altă schiţă, “Ivaşca”: “parc-o văd şi acum, cu faţa-i 
numai încreţituri şi totdeauna veselă, cu bărbia-i ascuţită, cu ochii 
vii şi albă-toată . . .Mult era lumea veselă şi bună pe vremea mea 
şi cum trăia de îndestulat”- spunea Ivaşca . ”Pe cind m-am măritat 
eu, nu erau nevestele aşa împopoţonate ca acu . . . Pe-atunci aveau 
sarică de mireasă, încălţau cizme galbene sau roşii şi purtau fotă. 

Numai cele mai bogate şi de neam aveau şi rochii de mătase,
gheordie, ori dulamă - tvilichie - blănuri scumpe şi brîuri de aur 
ori de argint”.
 ”Maria Baciului”, înaltă şi uscăţivă şi cu o spuză de co-
pii, povesteşte cum, pe la un sfîrşit de februarie, o vreme cumplită 
i-a lăsat lipiţi pămîntului, şi-1 răpuse şi pe bărbatul ei. Turmele 
de oi erau luate de furia viforului şi purtate în neştire împreună 
cu ciobanii lor. Saelele, perdelele şi adăposturile de tot felul se 
făcuseră una cu pămîntul. Orbite de zăpadă, cîrduri întregi de oi, 
cirezi şi vaci şi boi şi herghelii de cai mîndri se duceau nebune, 
spre a-şi găsi  moartea în valurile Borcii şi ale Dunării .
 Din ”Călțuna” aflăm că ”Lelea Maria Droaina era baba 
cea mai ursuză şi soacra cea mai cicălitoare din sat. Unde te în-
torceai numai de ea dedeai . Toată ziulica o vedeai pe drumuri, 
cu poalele în brîu. Cu-n aer cît o mătăhuză în furcă şi cu un măr 
sau c-un cartof în vîrful fusului drept priznel . . . Umbla desculţă 
de cînd se lua zăpada şi pînă toamna tîrziu. Dar papucii-i avea 
totdeauna cu dînsa agăţaţi de băerile şorţului ori de furcă“.
 În schiţa ”Lelea Nuţa“ autorul ne spune că această fe-
meie era voinică , deşteaptă, chipeşă şi arătoasă, cu faţa albă ca 
zăpada, cu umerii obrazului bătînd în trandafiriu, cu ochii negri 
ca mura cîmpului, cu părul aşişderea. Lelea Nuţa povestea, între 
altele, autorului de mai tîrziu al ”Chipurilor din Săcele” amintiri 
despre unii înaintaşi ai săi: ”Vezi, domnule Gheorghiţă, s-au dus 
mai toate, de parcă n-au mai fost. Că şi casele astea frumoase 
bătrînești cu ziduri de cetate, numai hărnicia şi mintea maichi-tii 
le-a păstrat”.
 ”Unchiu-tău Oprea (Oprea Moroianu, fost tribun în 
revoluţia din1848), la care amîndoi părinţii ţineau ca la ochii 
din cap, era dus înăuntru, departe, la învăţătură. Se dusese acolo 
numaidecît după revoluţie . . . Se mai duseseră acolo la şcoli şi 
alţi feciori de gazde bune de pe la noi, cum era al lui Pîrlea (un 
înaintaş al marelui dirijor şi muzician Ionel Perlea), care ieşise 
doftor . . . Mătuşa ta, Țirculeasa avea două fete pe care le-a dus 
departe prin străinătăţi pe la învățături . . . Una  din ele, Eliza, vai 
mult cînta frumos din lăută (Eliza Circa, în pronunţare curentă 
Ţircă, considerată întîia violonistă română) . . . A dat d-alea, nu 
ştiu cum le zice, unde s-aduna lume multă şi le cînta . . . Ba într-o 
vară cînd a venit să stea aci la d-voastră, ne cînta şi nouă. Se oprea 
lumea pe drum, s-o asculte, așa frumos cînta . . . Coana Ţirculeasa 
nu se deslipea niciodată de fata asta a ei. O însoţea pretutindeni 
unde se ducea”.
 Între ”chipuri” figurează şi Părintele Radu Popea din 
Satulung, dintr-o familie numeroasă de preoţi valoroşi, prin-
tre care şi fratele său, Neagoe Popea, episcopul de mai tîrziu al 
Caransebeşului şi membru al Academiei Române. Amîndoi fraţii 
Popea au fost la 1848 tribuni ai lui Avram Iancu .
 ”Trecuse prin multe în viaţă părintele Radu şi ca mulţi 
alţii îşi avusese şi el slăbiciunile, bucuriile şi durerile lui . . . Dar, 
ca om dintr-o bucată, el le-a îndurat pe toate cu creștinească 
împăcare . . . Văzuse multe nenorociri în lunga sa păstorire; în 
anii 1866 și 1873, cînd satele noastre au fost bîntuite de holeră, 
părintele Radu a stat de straje, asistînd pe aceşti năpăstuiţi de soa-
rte”. Cartea ”Chipuri din Săcele” a fost bine primită de cronicari 
şi critici literari .
 Într- un articol de fond din ”România“ - Din obîrşia 
țărănească a Ardealului - scriitorul Cezar Petrescu spunea despre 
această carte: ”Ah! Cîtă nevoie se simţea de o a semenea carte 
primenitoare de suflete care, în cuvinte nemeşteşugite şi fără tîl-
curi ascunse, evocă viaţa satului transilvănean aşa cum a fost şi 
cum va fi încă, după eclipsa deşartelor agitaţiuni politice! . . . Chi-
purile chemate din negurile de dincolo de mormînt, sînt simple şi

16 G. Moroianu, Les luttes des roumains tranlsyvains pour la liberté el l’opinion euro-
péenne, Paris, 1933, p. 45.
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tari, ferm conturate, aşa cum au rezistat oamenii satelor arde-
lene fără semeţie gălăgioasă, dintr-un neclintit instinct, la toate 
încercările de deznaţionalizare, fie viclene, fie făţişe. Patriotismul 
nu era o firmă.
 Nici un program. Nici măcar o conduită. Era un fel firesc 
de a fi. Firesc, ca funcţiile vitale”.17

 Cu prilejul încetării din viaţă a profesorului G. Moroia-
nu, omul de litere Emanoil Bucuţa a scris, în gazeta ”Albina” pe 
care o conducea, între altele, următoarele: ”Am avut un scriitor 
al Săcelelor şi mulţi dintre noi n-au ştiut . . . Săcelele se arată din 
paginile lui G. Moroianu ca un colţ aproape de basm, cel puţin 
de basm etnografic, pentru că altminteri această ocină din vechi 
a ciobanilor a fost totdeauna un loc de muncă şi un cuib de oa-
meni întreprinzători. Sînt chipuri aici, care au să ne urmărească 
totdeauna, ca eroii altor cărţi mari . . . «Chipurile din Săcele» ale 
lui G. Moroianu sînt, într-adevăr, o carte mare . . . E o carte de 
lămuriri de tot felul, de meşteşugar al povestirii, de limbă curată, 
dar şi de încredere . . .“
 În 20-21 sept. 1936 s-a sărbătorit, la Blaj, jubileul de 75 
de ani de la întemeierea ”Asociaţiunii pentru literatura română şi 
cultura poporului român (Astra)”. G. Moroianu a 
relatat dezvoltat, în ”Observatorul social -econom-
ic”, felul cum a decurs această sărbătorire la care au 
luat parte mulţi intelectuali din Transilvania şi Ţara 
Veche, ţărani şi alţii. G. Moroianu o făcut o sumară 
incursiune în istoricul altor adunări generale ale 
”Astrei”, arătînd că la prima ei adunare generală 
ordinară (1862) mitropolitul Andrei Şaguna a in-
vitat şi pe tînăra şi foarte talentata violonistă Eliza 
Circa (Țîrcă), care era aşezată la Viena, unde își 
continua studiile.  Eliza Circa, fiică a lui Oprea 
Ţircă din Cernatul Săcelelor, era considerată întîia 
româncă violonistă şi concertul ei a fost deosebit 
de apreciat. La adunarea generală a  ”Astrei” din 
1911 a participat şi Aurel Vlaicu, care a făcut un 
zbor cu aparatul lui; la aceeaşi adunare a participat 
şi cunoscutul profesor universitar şi mare ziarist 
Wickham Steed.
 G. Moroianu a agreat genul portretului li-
terar şi în revista “Observatorul social-economic“, unde a publicat 
următoarele portrete: Th. Masaryk, O. Goga, Ovid Densuşianu, 
Victor Branişte, Petre Sergescu, Dr. I. Nanu-Muscel, Gerard 
Harry, Gh. Gide, Victor Onişor, L. Mrazec, Ion Bianu, comandor 
aviator I. Peneş şi Teodor Mihali.
 Profeorul G. Moroianu a făcut şi trei traduceri, de di-
mensiuni relativ mici. Henri Gaidoz, ”Românii din Ungaria”, 
acest articol - 28 pagini - a apărut în “Revue de Paris” din 15 mai 
1894, tocmai cînd, la Cluj, se dezbătea procesul Memorandului. 
Intuind just scadenţele viitoare ale marii tensiuni provocată de 
politica monahiei austro - ungare faţă de naţionalităţi, H. Gaidoz 
scria: “Cu cît guvernul unguresc afirmă mai mult maghiariza-
rea cu forţa şi persecută pe reprezentanţii ideii române în Un-
garia, cu atît chestiunea transilvană tinde a deveni o chestiune 
internaţională”.18

 În 1927 a tradus o serie de articole a1e lui W. Steed, 
publicate în ziarul londonez “Observer”, grupate sub titlul “Di-
mensiunile Păcii”. “ 
 A mai tradus şi broşura : “Misiunea mea la Londra” a 
ambasadorului german Lichnowsky.

●
 Am menționat că G. Moroianu a fost numit, în 1921, 
profesor de economie politică la Academia de Înalte Studii Co-
merciale şi Industriale din Cluj, al cărei rector a fost din 1929 pînă 
în 1936.
 Academia, reorganizată, îşi începuse activitatea în 

1920 cu 36 studenţi, avînd ca prim rector pe prof. Aurel Ciortea. 
Academia fusese întemeiată în 1902. După Unire, dezvoltarea 
Academiei a .fost continuă, atît prin numărul mare de studenţi la 
care s-a ajuns, cît şi prin ameliorarea neîntreruptă a activităţii ei 
ştiinţifice. Sub rectoratul prof. G. Moroianu, în 1930, Academiei i 
s-a dat pe cale de lege, o structură identică cu aceea a Academiei 
similare din Bucureşti. Academia de la Cluj suferea de strîmtorări 
spaţiale, lipsindu-i şi unele înzestrări didactice. Rectorul Moroia-
nu iniţiază în 1929, înfiinţarea unui Comitet al prietenilor Aca-
demiei din Cluj, al cărui act constituitiv a fost semnat de cîteva 
personalităţi din Cluj şi Bucureşti. În 1932, rectorul Moroianu 
o propus să se organizeze, pe lîngă Academie, un muzeu pen-
tru istoria comerțului. Apelul lansat de rector în toamna anului 
1934 pentru strîngerea de mijloace materiale nu a dat un rezultat 
satisfăcător.
 O realizare cu totul remarcabilă a fost iniţiativa profeso-
rului Moroianu de a se întemeia, în 1931, revista trimestrială ”Ob-
servatorul social - economic”, grupînd în comitetul ei redacţional 
majoritatea corpului didactic al Academiei Comerciale din Gluj. 
Această revistă a apărut - cu rezumate în limba franceză - opt 

ani (1931 - 1938) sub direcţia prof. G. Moroianu şi 
cinci ani (1943-47) sub direcţia prof. Victor Jinga. 
Cînd s-a întemeiat, la Braşov - unde se refugiase 
Academia în 1940 - Institutu1 de cercetări eco-
nomice şi sociale, revista ”Observatorul social - 
economic” a fost atașată acestui institut.
    În cuvîntul prim de lansare a revistei, prof. G. 
Moroianu  i-a trasat calea studiului preponderent 
al economiei aplicate, cînd spunea : ”Să înfăţişăm 
nu numai chestiuni generale şi de doctrină pură  
enunţate de numele revistei noastre, cît mai ales 
latura practică a diverselor probleme ce se impun 
imperios atenţiei noastre în timpul de faţă“. Se 
recomandă preocuparea despre viaţa şi interesele 
”diferitelor noastre pături sociale cum sînt clasa 
ţărănească, a muncitorilor din fabrici şi ateliere, a 
negustorilor şi industriaşilor, ale micilor meseriaşi, 
funcţionarilor din comerţ şi industrie” şi se indicau 
diverse regiuni ale ţării de care să fie preocupaţi 

cercetătorii.
 Cu timpul, şi totdeauna cu exprimare liberă de idei, 
această revistă şi-a conturat şi un profil ideologic. Preocupările 
despre stările social-economice ardelene au fost permanente, 
noi considerînd regionalismul economic ca unul din suporturile 
de căpetenie ale reorganzării noastre materiale naţionale. Nici 
problemele economiei europene şi mondiale nu au fost străine 
de preocupările colaboratorilor acestei reviste. La începerea se-
riei a doua a ”Observotorului” spunem, printre altele: “Criteriile 
de mulţime, stările şi interesele ţărănimii şi ale muncitorimii le 
vom aşeza, cu precădere, în cîmpul cercetărilor noastre. Acestor 
mulţimi le dăruim migala ostenelilor noastre cărturăreşti, pentru 
că prin ridicarea lor, în primul rînd, noi vedem posibilă  ridicarea 
noastră ca neam şi stat” .
 ”Observatorul socia l-economic” a fost cea mai mare şi 
mai  reprezentativă publicaţie periodică cu acest profil din Trans-
ilvania.
 Contactul profesorului şi rectorului Moroianu cu 
studenţii a fost totdeauna binevoitor şi de bun sfătuitor. Orice 
doleanţă întemeiată găsea înţelegere şi, aproape totdeauna, o 
dreaptă rezolvare. Profesorul Moroianu avea o largă receptivitate 
pentru tot ce era  drept şi uman şi sprijinul său mergea, deseori, 
pînă la importante jertfe materiale personale. Spirit sociabil și

17 Cezar Petrescu, în ziarul ”Român ia”, nr. 280 din 10 martie 1939, p. 1 .
18 Henri Gaidoz, Românii din Ungaria, extras din ”Revue de Paris”, 15 mai, 1894, 
Bucureşti, 1894, p. 26.
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împăciuitor, profesorul Moroianu a cultivat relaţii de statornică 
afecţiune cu colegii săi, luînd și stimulînd iniţiative plăcute și 
utile comunităţii noastre academice.
 Împărtășea studenţilor ideile sociale și economice fun-
damentale ale epocii, axate pe traiectoria evoluţiei şi intereselor 
noastre naţionale. Gîndea deductiv. Nu a agreat gîndirea în sis-
teme, preferînd riscul unor generalizări, cîteodată puţin conclu-
dente. Nu a fost un pasionat al ideologiilor, ci, mai ales, un exeget 
a1 atitudinilor.

●
 Din Săcele, au pornit în lume, mulţi şi deosebit de 
valoroşi şi vrednici oieri, plugari, negustori, cărturari. Păstoritul, 
agricultura, comerţul, ştiinţa şi artele româneşti au cunoscut şi cu-
nosc prezenţe săceleneşti cu totul remarcabile. Dar, numărul ce-
lor care au rămas legaţi de satele natale, ale lor sau ale părinţilor 
lor, al celor care s-au aplecat cu dragoste şi înţelegere spre această 
prolifică matcă a atîtor vrednicii, a fost relativ redus.
 Profesorul Moroianu a împletit, neîntrerupt, preocuparea 

pentru probleme de interes național cu  ataşamentul necondiţionat 
pentru Săcelele noastre.
     Pentru dragostea lui statornică, pururea vie şi caldă 
pentru aceste sate, pentru tot ce a scris despre oamenii, obiceiu-
rile, trecutul şi viaţa românilor săceleni, noi, săcelenii, îl omagi-
em din inimă şi adîncă convingere pe omul bun şi drept, profund 
onest şi mare patriot, pe profesorul George Moroianu, şi-i cin-
stim, recunoscători, amintirea lui frumoasă şi nepieritoare. Patriot 
militant, istoric cu afirmări valoroase în publicistica naţională şi 
vest-europeană, condei expresiv, colorat şi inspirat, profesorul G. 
Moroianu a trecut prin viaţă lăsînd urme şi amintiri care nu se vor 
şterge niciodată.
   Împlinindu -se o sută de ani de la naşterea profesoru-
lui Moroianu, care s-a legat de viaţă mai mult prin ceea ce i-a 
dăruit, decît prin ceea ce a primit de la ea, noi omagiem pe patri-
otul şi cărturarul român a cărui amintire duioasă nu ne va părăsi 
niciodată. 

CENTENARUL MARII UNIRI.
PRIMIREA LA BRAŞOV A SUVERANILOR ROMÂNIEI MARI

       de Prof. Univ. dr. Ioan Vlad

n moment de vârf al anului 1919 în viaţa ardelenilor, cu 
conotaţii speciale, îl reprezintă turneul de zece zile al 
suveranilor României Mari în Transilvania, un periplu 

politic bine organizat de guvern şi Consiliul Dirigent, bine media-
tizat în presa vremii, prezent în memorialistică şi-n lucrările unor 
condee de succes ale epocii, iar în vremea noastră – subiectul unei 
lucrări de prezentare amplă şi bine documentată1.
 O prezentăm în această analiză a tranziţiei la Braşov, deşi 
cele patru momente ale vizitei în judeţ nu însumează decât câteva 
ore, pentru că vizita are semnificaţii profunde, este percepută şi 
trăită ca un eveniment istoric, nu este „o vizită de lucru” cu care 
vremurile de după ne-au obişnuit, nu este expresia unui „cult al 
personalităţii” chiar dacă aşa ceva exista în epocă la adresa tuturor 
suveranilor. Este o explozie populară de entuziasm, o suită de 
manifestări publice şi populare, organizate şi regizate desigur, dar 
profund sincere, profund emoţionante, profund simţite de către 
participanţi. Este descătuşarea în libertate a voinţei de exprimare 
a sentimentului naţional, a trăirilor unui neam victorios, a bucu-
riei întâlnirii cu simbolurile vii şi strălucitoare ale Victoriei, ale 
Unităţii împlinite, ale Jertfei biruitoare, ale Viitorului luminos.
 Discursurile rostite la primiri sau festivităţi, dincolo de 
protocolar, de elogii suveranilor, de complezenţe, exprimă adesea 
mari adevăruri istorice, fac evaluări semnificative, relevă valori 
perene ale gândirii politice româneşti, identifică simboluri şi 
semnificaţii remarcabile în evenimentele epocii, ale războilului 
întregirii, ale contribuţiilor individuale sau generale.
 Aprecierile în epocă asupra turneului sunt deosebit de 
elogioase fără a fi neapărat interesate. Regina Maria îşi amintea 
turneul ca pe un „moment suprem; era pecetea pusă pe victoria 
ţării; realizarea finală a marelui vis pentru care aşa de mulţi au 
luptat, pentru care aşa de mulţi au murit”2. Vasile Bianu consideră 
că: „Această călătorie, care se poate numi triumfală, a fost făcută 
în mijlocul unui entuziasm cât se poate de cald, a unei bucurii 
desăvârşite. Arcurile de triumf, podoabele oraşelor şi gărilor, 
mulţimea imensă a ţărănimii conştiente de marele act istoric al 
primului Rege al tuturor românilor au fost impresionante; iar ca-
tegoriile etnografice, care în unele locuri au atins proporţii uriaşe, 
participând la ele zeci şi sute de mii, au provocat o măreţie şi o 
mândrie patriotică ce nu se poate descrie”.
 Nichifor Crainic, participant nemijlocit la eveniment, 

relata cu plasticitate: „Suveranii erau prizonie-
rii dragostei populare. N-am crezut că admiraţia 
şi recunoştinţa pot lua vreodată înfăţişarea unei 
forţe mistice, furios de entuziaste, curgând în şiroaie de lacrimi 
şi-n torente de suflet. N-am crezut, dar am văzut”. Un alt par-
ticipant la vizită, I.G. Duca prezintă şi el acel „vis, de nedescris”: 
„Zece zile am trăit în mijlocul celor mai mişcătoare scene de en-
tuziasm, bucuria unui popor dezrobit, care îşi vede regele şi re-
gina şi-i sărbătorşte într-o patrie de-a pururea reîntregită... Am vi-
zitat Oradea, Bechiş Ceaba, Baia Mare, Careii Mari, Bistriţa, Cluj, 
Turda, Munţii Apuseni, Câmpeni, Abrudul, mormântul lui Avram 
Iancu la Ţebea, Bradul, Alba Iulia, Blajul, Sibiul, Făgăraşul şi 
Braşovul”3.
 Primul popas al vizitei suveranilor în Transilvania se 
produce la hotarul judeţului Braşov, la Predeal, localitate de 
graniţă până la Unire, poartă simbolică de intrare în Ardeal. Tre-
nul ministerial, în care se aflau preşedintele al-interim al Consi-
liului de Miniştri, M. Phereckyde, I.G. Duca, Al. Constantinescu, 
generalul Văitoianu, V. Goldiş, Şt. C. Pop, alte persoane oficiale 
şi numeroşi ziarişti, preceda trenul regal, în care, pe lângă suve-
rani, se aflau principele Carol, doamnele de onoare, Barbu Ştirbei, 
administratorul Domeniilor Coroanei, generalii Râmniceanu şi 
Balif, colonelul Stârcea şi medicul regelui.
 Sosirea la Predeal a trenului regal a fost în 22 mai 1919, 
ora 18.00. Gara era în sărbătoare, amplu pavoazată şi-i primeşte 
pe suverani pentru a „începe sărbătoarea de răsplată a unui trecut 
de jertfă şi luptă”, dar şi a marii bucurii a victoriei. O companie de 
onoare prezintă onorul, regele coboară şi primeşte raportul, este 
întâmpinat de prefectul judeţului Braşov şi de uralele de bucurie 
ale mulţimii.
 Cuvântul de întâmpinare îl rosteşte prefectul dr. Gh. Ba-
iulescu, în numele Consiliului Dirigent şi a „poporului din judeţul 
Braşov”, într-o Transilvanie „liberă şi pentru vecie unită cu Ţara 
Mamă”, pe un pământ eliberat „cu sângele vărsat de bravii ostaşi 
români”, într-o zi „de mare sărbătoare”, „de mare bucurie şi vese-

U

1 Emil Stoian, Sebastian Măluşelu, „Întâia vizită în Transilvania a regelului Ferdinand 
şi a reginei Maria”, Ed. Haco Internaţional, 2011
2 Diana Mandache, „Capitole târzii din viaţa mea. Memorii redescoperite regina Maria 
a României”, Ed. ALLFA, 2007, Bucureşti, p. 96
3 Apud Emil Stoian ş.a., op.cit., p. 97 – 98
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lie generală, o zi memorabilă”.
 Baiulescu, acelaşi care în 1916, primise la Braşov „bra-
vele oşti române”, evocă în faţa suveranilor primirea de atunci 
de către românii braşoveni, „cu inima tremurândă de emoţie şi 
cu lacrimile în ochi”, a soldaţilor români, şi cu mulţumirea către 
Dumnezeu că „i-a mântuit de urgia robiei de veacuri”. Apoi pre-
fectul evocă trecătoarea Predeal ca locul exodului braşovenilor în 
refugiu şi pribegia de doi ani „plini de necazuri şi suferinţe”, ca şi 
întoarcerea celor care au supravieţuit „împinşi de dorul irezistibil 
de ţară în pământul strămoşesc”. Prezentând, „cel dintâi, la fos-
tul hotar”, omagiile ardelenilor către suverani, Baiulescu exprimă 
„cea mai adâncă veneraţiune, cea mai nemărginită dragoste şi 
sinceră şi nestrămutată alipire la dinastia română” a poporului 
român din Transilvania, „poporul nostru blând, bun, cuminte, 
harnic şi gata de orice jertfă pentru tron şi pentru ţară”4.
 La Braşov, ora 19.35, primirea este grandioasă. Participă 
o mulţime entuziastă de preoţi şi călugări, de autorităţi civile şi 
militare, de elevi şi profesori, juni în frumoasele lor costume, 
delegaţia femeilor române. Regele coboară, primeşte raportul 
generalului Eremie, comandantul garnizoanei, trece în revistă 
garda de onoare şi primeşte prezentările.
 În cuvântul de întâmpinare, pro-
topopul dr. Vasile Saftu începe evocând
soarta de optsprezece veacuri a românilor ar-
deleni, copii buni ai divului împărat Traian, 
„aruncaţi de soartă în ghearele vulturului 
cu două capete”, „într-o temniţă grea ticsită 
de scârbă, durere şi suspinare”, dar pe care 
„nici puşcăria, nici spânzurătoarea şi nici 
roata n-au fost în stare să ne facă să vindem 
limba şi neamul”. Precum primii creştini, 
ascunşi în hecotombe, „ne-am retras în 
bisericuţele noastre de lemn şi-ntre lacrimi 
fierbinţi ne-am rugat cu credinţă neclintită” la Cel de Sus să ne 
aibă în grijă şi „să ne înfăptuiască cât mai curând visul nostru de 
aur!” Când, la ordinul „marelui său Căpitan, Dorobanţul român 
şi-a scos năprasnica sa sabie..., vulturul negru s-a prăbuşit şi 
graniţele... s-au prefăcut în praf şi cenuşe. Cerurile s-au deschis: 
Şi mult doritul nostru Făt-Frumos şi mult aşteptata noastră Ileana 
Cosânzeana s-au coborât între noi!” Suveranii sunt numiţi apoi: 
„Scumpii noştri părinţi”, „Tată” şi „Mamă”, „Împăratul tuturor 
Românilor, Ferdinand” şi „Împărăteasa tuturor Românilor, Ma-
ria” iar Ardealul, „pământul pe care-l călcaţi, până la Tisa, Dunăre 
şi Nistru, e pământul sfânt românesc dospit de nobilul sânge al 
moşilor, strămoşilor, părinţilor şi fraţilor noştri”5.
 Regele îi strânge mâna protopopului Saftu, îşi exprimă 
mulţumirea pentru primirea atât de călduroasă, la primul pas pe 
acest pământ românesc şi-l asigură că „Mâna mea este o chezăşie 
că vă voi ocroti ca pe iubiţi fii”.
 Regina primeşte în vagonul regal delegaţia femeilor 
braşovene, în frunte cu Maria Baiulescu, se întreţine cu acestea 
şi primeşte buchete de flori. Cel oferit de Maria Baiulescu, pe o 
pamblică tricoloră, poartă inscripţia „Reginei Maria, Împărăteasa 
sufletelor noastre”.
 Trenul regal a plecat spre Oradea Mare „în uralele 
nesfârşite ale poporului. Entuziasm indescriptibil pe tot cuprin-
sul Ardealului” – îşi aminteşte Vasile Bianu. Până la Oradea, mii 
şi mii de oameni, autorităţi, armată, şcoli, „cu steaguri şi ghir-
lande de flori, cu cântece, focuri pe vârfurile dealurilor luminează 
văzduhul; toţi aşteaptă şi aclamă suveranii noaptea întreagă”6.
 În ziua următoare „Gazeta Transilvaniei” remarca pri-
mirea suveranilor în Ardeal „cu nespusă dragoste şi admiraţiune” 
de către populaţia românească, aceasta văzând în prezenţa lor 
„siguranţa că unirea cu Vechiul Regat este un fapt împlinit şi de 
aici încolo în zadar gurile rele vor şopti cuvintele de îndoială. 

România Mare este o realitate ce nu se mai schimbă”. Ardele-
nii folosesc din plin acest prilej pentru a-şi „dovedi iubirea lor 
sinceră şi recunoştinţa faţă de Regele şi Regina cari au contribuit 
cu însuşirile lor distinse la întregirea României”7.
 La întoarcere, suveranii României Mari poposesc la 
Făgăraş şi Braşov, în ziua de duminică 1 iunie 1919. Făgăraşul 
a fost favorizat de ora şi durata vizitei, orele 17.30 – 20.30, de 
un program complex, cuprinzând vizitarea oraşului, a celor două 
bierici, ortodoxă şi unită, un banchet în onoarea suveranilor.
 Încă din 27 mai, „Oltul”, organul oficial al judeţul Făgăraş, 
fericea Ţara Oltului că primeşte pe pământul său roditor pe „cel 
mai mare rege al neamului românesc şi pe cea mai frumoasă 
regină din lume”, că îşi primeşte oaspeţii conştientă de puterea cu 
care s-a luptat „pentru întruchiparea nădejdilor de mai bine”, că 
„după noaptea îngrozitoare de chinuri nesfârşite, au răsărit zorile 
mântuitoare” şi „Soarele dreptăţii se înalţă strălucitor, mângâind 
cu razele sale invietoare firile frânte de bejania vremurilor de 
fier”8.
 Numărul festiv al „Oltului” din 30 mai 1919 publică o 
scrisoare deschisă, adresată de oficialităţi regelui şi reginei de bun 

venit. Românii făgărăşeni, de la legendarul 
Negru Vodă, n-au mai avut fericirea să-şi 
vadă aievea domnitorii lor naţionali, nevoiţi 
să poarte „jugul apăsător al vremurilor bles-
temate”. Dar Făgăraşul şi Ţara Oltului au 
rămas din „vremuri cărunte”, apărătorul „cel 
mai iscusit al credeului naţional” şi inima 
românilor de aici „nu s-a frânt în luptele 
neostoite, sufletul nostru nu s-a descurajat 
văzând sumedenia obstacolelor gigantice, 
ci conştienţi de înalta lor misiune naţională 
au stăruit cu vreme şi fără vreme, au luptat 
luptă bună şi vrednică – ca să răsară cât mai 

iute zilele mântuitoare”.
 Adresându-se reginei, care-n anii războiului ştergea la-
crimile orfanilor, mângâia văduvele şi bătrânii rămaşi fără reaz-
im, îi relevă că ardelenii zăceau „în temniţele umede ale asuprito-
rilor seculari” şi numai „nădejdea sfântă că ne veţi mântui – ne-a 
păstrat. Cum să nu vă împrejmuim cu toată dragostea noastră? 
Cum să nu Vă strigăm acum cu toţii un Bine Aţi Venit la noi”9.
 Cortegiul oficial de la gără spre Prefectură şi cele două 
biserici a fost impozant: trăsuri deschise, însoţite de peste 100 de 
călăreţi, printre coloane de public pe ambele părţi ale drumului, 
care aclamau cu frenezie şi aruncau cu flori, casele, porţile erau 
împodobite cu flori şi verdeaţă, cu covoare şi ţesături multicolore, 
adevărate arcuri de triumf au fost ridicate.
 Discursul de întâmpinare ale prefectului dr. Vasu uzează 
şi el de recursul la istorie, pentru a releva dimensiunea suferinţei 
„sub era veche urgisită” şi dimensiunea bucuriei şi fericirii la 
pecetluirea eliberării şi întregirii, prin vizita suveranilor întregi-
tori. Şi munţii Făgăraşului au luptat alături, „în atâtea timpuri de 
restrişte ne-au dat adăpost şi ne-au menţinut ca români”, ei cunosc 
„toate plângerile noastre neascultate şi tot amarul” îndurat aici în 
„cel mai românesc colţ al Transilvaniei”. De aici aproape toţi in-
telectualii şi ţăranii, apţi să poarte arme, „mânaţi de dorul sfânt 
al reunirei”, au alergat în armata română şi au luptat în războiul 
întregirii peste 100 de ofiţeri şi 6000 de soldaţi, adică peste 6% 
din populaţia judeţului10.

4 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 102 din 24 mai 1919
5 Idem
6 Vasile Bianu, „Însemnări din războiul României Mari”, Institutul de Arte Grafice „Ar-
dealul”, 1926, p. 260
7 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 101 din 23 mai 1919
8 „Oltul”, nr. 39, din 27 mai 1919
9 Ibidem, nr. 40 din 30 mai 1919
10 Ibidem, nr. 41 – 42 din 6 iunie 1919

Gara veche din Brasov, 
locul de primire a suveranilor
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 Ţara Oltului „saltă de bucurie” că s-au întors vremurile 
când suveranii românilor „calcă iarăşi pământul acestei frumoase 
grădini a Transilvaniei”, pe urmele voievozilor Radu Negru, Mi-
hai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, care au marcat pentru 
istorie cu însemne nepieritoare trecerea lor pe aici. 
 La biserica greco-ortodoxă suveranii sunt întâmpinaţi 
de protopopul N. Borzea şi un sobor de preoţi, în numele cărora 
vorbeşte preotul Pavel Borzea. Aceşti preoţi ardeleni de la sate, 
„mucenici ai durerii şi stegari ai luptelor prin cari s-a păstrat acest 
neam românesc”, în fruntea poporului, au luptat şi au aşteptat 
„atât de mult această milostivire a tatălui Ceresc”, unirea şi eli-
berarea, pe acest pământ al Ardealului, „aproape ars de suflarea 
furioasă a şovinismului fără pereche”. Venirea regelui şi a reginei 
la Făgăraş „seacă durerea lui Mihai” după pierderea Ardealului, 
când venea la Făgăraş „cu steagul în sân”, ca să-şi îmbrăţişeze 
soţia şi copiii, cât şi lacrimile doamnei Stanca, pe care regina Ma-
ria „o reaşează în mărirea-i de Doamnă”. Iar pe făgărăşeni noii 
suverani îi îmbie „spre a urma o viaţă de luptă şi jertfă”, faţă de 
poporul care, ajutat de Bunul Dumnezeu, 
a reuşit să restatornicească în deplina-i 
putere cetatea Daciei Traiane”11.
 La biserica greco-catolică, vicar-
ul Iacob Popa, din uşa bisericii, „cu crucea 
şi evanghelia în mână”, îi întâmpină pe su-
verani, rosteşte rugăciunea adecvată rege-
lui şi casei domnitoare apoi relevă măreţia 
lăcaşului sfânt, ridicat „de un înaintaş 
glorios” al suveranului român, Constantin 
Brâncoveanu, devenit „primul adăpost ve-
ridic” al bisericii unite, ridicat la rangul de 
catedrală, prin slujbele a doi arhierei uniţi, 
Ioan Giurgiu de Patak şi Inocenţiu Micu, 
„episcopul martir şi primul luptător politic 
naţional”.
 În final, s-a oferit un banchet în 
onoarea înalţilor oaspeţi.
 Sosirea şi primirea suveranilor la Braşov urma să 
se producă duminică 1 iunie seara, pe la orele 8 şi jumătate 
- nouă, să se limiteze la festivitatea din gară, pe peron şi-n 
salonul de oaspeţi al gării şi să dureze în jur de o oră. 
 Pentru a face din 1 iunie „O zi mare”, cum o nu-
mea „Gazeta Transilvaniei”, organizatorii braşoveni şi, probabil, 
nu doar ei, au plănuit şi desfăşurat în acea zi şi un mare miting 
de protest împotriva „împărţirii Banatului” de către marile puteri 
la Conferinţa de Pace de la Paris. O delegaţie a bănăţenilor era 
prezentă la Braşov pentru a însufleţi mitingul de protest, pentru a 
impune adoptarea unei Moţiuni de protest în adunarea românilor 
din sud-estul Transilvaniei şi înmânarea acestei moţiuni regelui în 
cadrul unei audienţe speciale în seara zilei. 
 S-au adunat la Braşov peste 10.000 de oameni din 
judeţele: Braşov, Trei Scaune, Odorhei şi Ciuc, în frunte cu 
prefecţii dr. Gh. Baiulescu, dr. Nicolae Vecerdea şi V. Neamţu. 
Delegaţii numeroase au sosit din comunele: Haşfalău, Drăuşeni 
jud. Odorhei, Jimbor şi Hărman, Măieruş, Şard de pe Târnava 
Mică, Săcelul Românesc, Feleag Odorhei, Săcele, Sânpetru, 
Corbu, Turgheş, Bicaz, Varviz, Voşloveni, Alfalău, Sălămaş, 
Sântopocoş Ghimeş, Sânt-Tămaş, Gălăutaş toate din jud. Ciuc 
etc.12 „Veneau românii să protesteze cu energie contra hotărârii 
luate de cei patru de la Versailles şi veneau să salute pe suveranii”, 
care se întorceau spre capitală, ne spune „Gazeta”.
 Adunarea s-a ţinut în actuala Piaţa Sfatului, oratorii 
vorbind în „pridvorul Sfatului”, loc „atâta timp... închis pen-
tru români”. De acolo s-a vorbit asistenţei şi „glasul oratorilor 
răspuna puternic... împotriva atentatului îndreptat împotriva Ba-
natului” dar şi exprimând „recunoştinţa lor faţă de Marele elibera-

tor şi iubirea faţă de scumpa Regină a României Mari”. Măreaţa 
adunare a adoptat Moţiunea de protest sub deviza: „Întreg Ba-
natul după cum întreagă ne-a fost jertfa pentru triumful dreptăţii”. 
Aclamaţiile mulţimii, „a naţiei liberate”, a celor care „în sfârşit 
au rupt lanţurile robiei au fost tumultuoase”. „Una şi nedespărţită 
e naţia românească – şi una şi nedespărţită să fie România Mare! 
Cetăţenii Braşovului şi ai Ţării Bârsei au arătat că aşa trebuie să 
fie şi aşa va fi” – concluzionează „Gazeta”13.
 Pe la ora 15 adunarea s-a încheiat şi mulţimea, sub faldu-
rile drapelelor a pornit pe strada Vămii şi apoi pe Promenadă (azi 
Parcul „N. Titulescu”) iar „sub Strajă s-a încins o horă uriaşă”. 
Începând cu ora 17 mulţimea s-a îndreptat spre gară.
 „Cu zâmbetul pe buze, cu fericirea în suflet şi cu braţele 
pline de flori”, frumos gătiţi în costume populare naţionale, cu 
pancarde cu numele comunei şi judeţului, au venit cu miile din 
toate cele patru judeţe. A urmat o „sublimă aşteptare”, de ceasuri 
întregi pe peronul gării. „Şi s-au veselit şi au dansat şi au cântat. 
Şi ar fi stat zile şi nopţi întregi acolo neclintiţi, fără murmur” pen-

tru a-i vedea pe Suvernaii români, „să-i salute şi să-şi poată 
exprima ce simt pentru ei”.
 Dispozitivul de primire a suveranilor, pe peronul gării, 
avea în centru o companie de gardă din Regimentul 105, cu 
fanfara şi drapelul de luptă, două baterii din Regimentul 41 
artilerie pe flancuri, elevii gimanziului român, junii braşoveni 
în frumoasele lor costume şi apoi delegaţiile comunelor 
menţionate, publicul braşovean în număr foarte mare. Erau 

prezente autorităţile militare locale, în frunte 
cu comandantul garnizoanei, generalul E-
remia, comandanţii de regimente, autorităţile 
civile – prefectul Gh. Baiulescu, prefectul 
jud. Trei Scaune dr. Nicolae Vecerdea, pre-
fectul poliţiei P. Popovici, primarul Schnell, 
protopopul Saftu, directorul Gimnaziului 
român G. Chelariu, Maria Baiulescu şi 
Constaţa Popovici din conducerea Reuniunii 
Femeilor Române etc.
 Trenul regal soseşte la ora 22, se 
intonează imnul regal, mulţimea izbucneşte 
în urale la apariţia suveranilor la fereastra 
vagonului. La coborâre, generalul Eremia 
prezintă raportul, se trec în revistă trupele şi 

delegaţiile după care se intră în sala de recepţie a gării, frumos 
pavoazată şi echipată cu o garnitură de mobilă, care a aparţinut 
domnitorului Cuza, pusă la dispoziţie de familia braşoveană Lu-
pan pentru această ocazie. Prefectul Baiulescu şi protopopul Saftu 
fac prezentările şi suveranii se întreţin cu fiecare. Regina primeşte 
zeci de buchete de flori, dar şi „caş frumos garnisit”, covoare şi 
ţesături.
 În sala de recepţie, protopopul Saftu a mijlocit primirea 
de către rege a delegaţiei bănăţenilor, condusă de preotul-căpitan 
Coriolan Buraca. Acesta roagă pe Suveran să facă totul „ca Ba-
natul să fie în întregime al României Mari!” Regele promite că: 
„Vom face cu drag totul, dar nu atârnă numai de noi”. La care, 
bănăţeanul îl asigură:” Mărite crai! Întreg poporul e la spatele 
Măriei Tale!” Regelui i-a fost înmânată Moţiunea de protest 
adoptată în aceeaşi zi la Braşov. Regina a fost de faţă şi a dat 
mâna cu toţi membrii delegaţiei bănăţenilor. O promisiune!
 Suveranii au primit şi delegaţia comunelor, în lumina 
torţelor. Şi astfel, „o entuziastă şi zgomotoasă primire la Braşov... 
a fost sfârşitul turneului nostru triumfător” – scria regina14.

11 Idem
12 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 109 din 3 iunie 1919
13 Idem
14 Maria Regina României, „Însemnări zilnice” (decembrie 1918 – decembrie 1919), 
p. 204.

Regele Ferdinand I
și

Regina Maria
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ocanii au moștenit „din peregrinările strămoșilor, care 
ajunsese în decursul vremii cu negoțul și cu turmele 
lor până la porțile Constantinopolului, un suflet tare, 

care nu se lasă învins nici de despărțirea, cu doru-i chinuitor, nici 
chiar de moartea celor iubiți sau, și când ar fi îndurerați, știu să 
se resemneze.”1Un destin aparte, despre care urmașii mocanilor 
săceleni povestesc cu emoție. 

 Un astfel de destin este împărtășit și de către familia 
Munteanu, veche familie de mocani din Săcele, cu ramificații nu-
meroase, care ajunge în primii ani ai secolului XX în Basarabia, 
atrasă de pășunile bogate și clima prielnică oilor.
 Ion Munteanu, cunoscut ca Niță Munteanu sau Niță al 
lui Manea, s-a născut în anul 1880 în Satulung, Săcele. Era fiul lui 
Stanca și Vasile Munteanu. În 17 ianuarie 1903, la vârsta de 23 de 
ani, s-a căsătorit cu Maria Șeitan, fiica lui Manea Urs Șeitan, un 
renumit mocan din Săcele. Tinerii au avut împreună cinci copii: 
primul, un băiat botezat conform tradiției după numele tatălui, Ion 
(Nițică), apoi Maria (Mărița), Ana (Anicuța), Nicolae (Culiță) și 
Gheorghe (Gicu).2

 Documentele cercetate la Arhivele Statului Brașov și 
informațiile oferite de Elena Zaporojan, nepoata lui Ion Muntea-
nu, în timpul cercetărilor din Crihana Veche, atestă plecarea lui 
Ion Munteanu împreună cu familia, în Basarabia, după 1912. În 
anii 1940 se refugiază în România și se stabilește în localitatea 

Bărăganul (Brăila). 
 Elena Ghe. Munteanu, 
căsătorită Zaporojan, în vârstă de 
74 de ani, din Crihana Veche, ne-a 
evocat viața tatălui său, Gheorghe 
Munteanu (Gicu alde Manea sau 
Ghiță Manea), mocan cunoscut în 
zonă.  
 Gheorghe Munteanu, născut 
în 1921, fiul cel mic al lui Ion 
Munteanu, stăpânea, împreună cu 
tatăl și frații mai mari, o târlă de 
peste 500 de oi, în Crihana Veche. 
Aveau angajați mai mulți „ciobe-
ni” care îi ajutau în activitățile de 
la stână.  „ Aveau acolo-n centru, 
în sat, aveau fermă, aveau mare 
magazin făcut... comerț făceau 

băieții (…) Stâna toată era din stuf. Și unde fier-
beau zăru`, unde făceau brânza, unde mulgeau, 
tot era din stuf.” (povestește Nicolae Zaporojan, 76 ani, sat Cri-
hana Veche, Rep. Moldova, 2018)
 Din cauza condițiilor socio-politice din Republica Mol-
dova, Ion Munteanu este nevoit să plece, în 1944, în România, 
împreună cu întreaga familie. Gheorghe Munteanu, fiul, rămâne 
inițial în Crihana Veche, alături de soția lui însărcinată, însă, la 
sfârșitul anului 1944, de teama deportării, își urmează frații peste 
Prut. Soția acestuia, Catia, temându-se de a păși spre necunoscut, 
decide să rămână în Crihana Veche alături de familia sa. Gheor-
ghe Munteanu pleacă spre România cu 600 de oi, dar, din cauza 
condițiilor vitrege, ajunge în comuna Bărăganul, județul Brăila, 
numai cu 200. În aceste condiții, Elena Zaporojan, și-a cunoscut 
tatăl abia după 30 de ani și relatează cu emoție:  
  „El o rămas aici cu mama și pe urmă cineva l-o pârât, 
că el stătea ascuns că trebuia să-l ieie rușii, să-l ridice... că a 
avut oi, o fost bogat. Și el o fugit noaptea... Numai mămica n-o 
plecat... Eu eram în burta mamei (...) O petrecut-o pân` la apă 
acolo...Pân` la Prut. Și acolo i-o spus: ai grijă de el, ai grijă de 
copil. Și ea s-o întors înapoi și el a plecat. (…)și numa în ̀ 70 - ̀ 74 
ne-am văzut.” 
 Nicolae Zaporojan (soțul) completează: „Aista, fratele lui 
cel mai mare...amândoi frați veneau pe-aicea. Și se duceau acasă 
și-i spuneau: Băi, ai o fată aco-
lo...îi mărișoară de-acu`.”
 „Eram mare...aveam 
copil de-acu`. Cum să ne vi-
dem, cum să ne cunoaștem că 
ne-am dus pân` București cu 
trenu` și trebuia acolo să ne 
întâlnească. Și când colo, s-o 
stâns lumina și s-o oprit...ei o 
întârziet la tren...da` așa ne-
am înțeles...că să ne cunoștem 
eu să am o batistă în mână. De-
acu` soția lu` tata zice: uite, doamna are o batistă-n mână...io tot 
ținem batista ceea-n mână...și așa ne-am cunoscut. După batistă 
ne-am cunoscut.” (povestește Elena Zaporojan, n. Munteanu, 74 
ani, sat Crihana Veche, Rep. Moldova, 2018) 
     Fetele lui Ion Munteanu urmează și ele exemplul 
fraților și trec granița spre România, stabilindu-se în comuna 
Bărăganul, județul Brăila. Marița, fiica cea mare, se căsătorește 
în Crihana Veche cu Alexandru Ardeleanu. Destinul îi aduce în 
Brașov, unde vor locui în apropierea Bisericii Negre. Familia 
este binecuvântată cu doi fii, Gheorghe și Alexandru. Mormântul 
familiei Ardeleanu se află în cimitirul Bisericii Sfânta Treime din 
Brașov. Mioara, fiica Getei (verișoara Elenei Munteanu), ajunge 
și ea în Brașov, stabilindu-se aici prin căsătoria cu Ursu (originar 
din Bran).  
    Amintirea fraților Munteanu este purtată cu mândrie de 
către urmași, iar ginerele lui Gheorghe Munteanu, Nicolae Za-
porojan duce astăzi mai departe îndeletnicirea mocanilor, pe dea-
lurile satului Crihana Veche, unde stăpânește o stână, împreună

M

FILE DE MONOGRAFIE

DESTINUL FAMILIEI MUNTEANU (A LUI MANEA)
- DIN SATULUNG ÎN CAHUL, REPUBLICA MOLDOVA -

1 Elena Moroianu, „Din ținutul Săcelelor”, articol publicat în revista „Grai și Suflet” 
1929-1932. 
2 SJAN Brașov, Satulung-Săcele, Protocol botezați ortodocși 1874-1896;   SJAN 
Brașov, Satulung-Săcele, Registru Căsătoriți 1900-1903; SJAN Brașov, Satulung –
Săcele, Registru născuți 1902-1904; SJAN Brașov, Satulung –Săcele, Registru născuți 
1905-1906

 Elena Munteanu și Nic. Zporojan 
la nunta lor, aprox. 1970,

Crihana Veche

Fam. Zaporojan, Crihana Veche, 2018
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-au împlinit la, 15 ianuarie a. c., 170 de ani de la 
nașterea Poetului nostru, Mihai Eminescu, a cărui 
operă poate fi comparată cu o coloană infinită ale cărei 

temelii își află forța în Columna lui Traian, simbolizând etnoge-
neza poporului român, și în Coloana fără Sfârșit a lui Brâncuși, 
reprezentând aspirația spre înalt, calea neamului românesc prin 
vremi și veacuri.
 Criticul Titu Maiorescu l-a caracterizat, în 1872, ca un 
”poet în toată puterea cuvântului” și a prezis, în 1884, că ”litera-
tura poetică română începe secolul al XX-lea sub auspiciile ge-
niului lui și limba națională și-a găsit în poetul Eminescu cea mai 
frumoasă înfăptuire, punct de plecare pentru toată dezvoltarea 
cugetării românești.”
 Savantul Nicolae Iorga a văzut în opera integrală a lui 
Eminescu, poezie, proză, dramaturgie, publicistică, ”o sinteză 
a sufletului românesc în vremuri netulburi, sinteza științei, 
cugetării, simțirii și instinctului acestui neam.”
 O minte genială ca a lui Eminescu nu putea rămâne 
străină de ceea ce este românesc dincolo de munți, de ceea ce s-a 
scris până la el, iar întâlnirea poeților ardeleni cu Poetul consti-
tuie perspectiva unui drum deschis la infinit în explorarea unui 
univers de simțiri și cugetări.
 Se evidențiază factori de legătură între Eminescu și ar-
deleni, începând cu iubirea învățăcelului pentru profesorul său, 
Aron Pumnul, pelerinajul pios, făcut pe jos, de adolescentul Emi-
nescu, de la Cernăuți la Blaj, în 1866, debutul poetic în același 
an, în revista orădeană ”Familia” a lui Iosif Vulcan, turneul tri-
umfal întreprins în 1868 cu trupa lui Mihai Pascaly prin orașele 
din Ardeal și Banat, de la Brașov, Sibiu la Lugoj, Arad, Oravița, 
ca și prieteniile durabile cu ardeleni, de la Iosif Vulca la Ieronim 
Barițiu ori Ioan Slavici.
 Poeții transilvăneni l-au simțit aproape și l-au văzut pe 
Eminescu, în primul rând, ca pe cel dintâi și mai puternic făuritor 
de tradiție românească, ca pe sensibilitatea, gândirea și limba 
unei întregi etnii, intruchipată într-un exponent.
 Șt. O. Iosif a stat în chip precumpănitor sub influența 
lui Eminescu, în special după ce a suferit sufletește, iar piesele 
poetice din ”Cântece” sunt considerate, pe drept cuvânt, izbu-
tirea cea mai deplină a întregii sale opere. Poeziile ”Te duci” și 
”Și dacă vii” au note ce reamintesc de eminesciana ”Despărțire”, 

iar imagini ca ”pierdut spre tine brațele-mi întind” evocă ”spăși-
voi visul de lumină / tinzându-mi dreapta în deșert” din ”Atât de 
fragedă...” Ceea ce a înțeles însă Iosif din Eminescu se desprinde 
cu claritate dintr-un poem intitulat ”După o citire din Eminescu...” 
care înălța o sumbră imagine grandioasă a geniului, o clasică 
apoteoză funerară, de la ” giulgiul de jale ce fâlfâie întunecat în 
aer” la sculptura alegorică ”Învăluit în nouri, tu petreci / În sfânta 
apoteoză a morții reci.”
 La poetul Ardealului, Octavian Goga, ipostaza receptării 
lui Eminescu ne implică în alt mod, într-o altă ordine estetică cre-
atoare decât cea reprezentată de poetul Șt. O. Iosif. Într-un articol 
din 1923, Goga afirma importanța moștenirii eminesciene pen-
tru viața culturală a Ardealului: ”este un patron comun pentru noi 
poeții, a cărui aureolă ne-a unit pe toți în aceeași tabără; acesta 
este desigur Eminescu, în a cărui religie artistică și ideologie 
națională am crescut...” Cât a fost de plină de substanță noutatea 
adusă de Goga pe urmele lui Eminescu, a spus-o și G. Călinescu 
în ”Istoria literaturii române”: ”În poezia lui Goga dăm de struc-
tura poeziei lui Eminescu, dar altfel acoperită, încât abia se vede...
Goga a intuit mai bine decât oricare altul geniul lui Eminescu și a 
știut să-l continue cu materie nouă.”
 Pasiunea revoluționară a pașoptiștilor, vastele impulsuri 
rebele ale eroului eminescian, văzut ca profet, ca luptător, ca de-
mon, ca magician, se amplifică prin glasul de tunet și de clopot al 
poetului mesianic, al vestitorului de furtuni și apocalipse, însoțind 
gestul de răzvrătire și viziunea răsturnătoare de lumi, caracteris-
tice lui Octavian Goga. Nu întâmplător, Octavian Goga numea, 
într-o mărturisire, influența exercitată de poezia eminesciană 
asupra sa ”suflarea de foc a lui Eminescu”. Creația se desfășoară 
firească și liberă, ca un strigăt care nu încremenește niciodată, ca 
un suflu arzător care cuprinde și arde ca un șuvoi de flacără.
 Un alt poet ardelean, obsedat de rezonanțele muzicale ale 
versurilor lui Eminescu, este bardul aflat la mijlocul distanței din-
tre tradiționalism și modernism, Aron Cotruș. Definiția raporturi-
lor între acesta și Eminescu, între cei doi și țară, apare la Cotruș 
în poemul apărut la 15 mai 1939, cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea lui Poetului, purtând, simplu, numele ”Eminescu”. 
Sinteză unică a elementelor naturii românești, a istoriei noastre 
furtunoase și a energiilor purtate de poporul român, Eminescu 
însumează, în viziunea lui Cotruș, ceea ce se poate strânge într-un

POEȚII TRANSILVĂNENI ȘI MOȘTENIREA EMINESCIANĂ
”Unde vei găsi cuvântul
Ce exprimă adevărul?”

S

 În ziua de 29 februarie 2020 a trecut la cele veșnice conf. univ. dr. Stelian Gheorghe Stoica, fiu al Săcelelui, născut în 
Satulung, parohia Sfinții Arhangheli, la 10 noiembrie 1936, în familia lui Nicolae și Steliana Stoica.
 A studiat cursul primar și cel gimnazial în Satulung, apoi a urmat Liceul ”Andrei Șaguna” din Brașov. A absolvit Facultatea 
de Filosofie din București, urmând apoi o cariera de universitar. Și-a petrecut viața predând Etica la Facultatea de Filosofie în cadrul 
Universității București. A publicat: ”Etica durkheimistă”, ”Ethosul daco-geților”, ”Morala daco-geților”, ”Prelegeri de etică”
 Oriunde l-au purtat pașii vieții, nu a uitat plaiul natal, păstrând cu sfințenie casa părintească pe care a transmis-o urmașilor 
și încercând să participe la viața săceleană prin apartenența la Asociația ”Izvorul” și abonamenrtul la revista noastră. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

cu fiul său.
 Nicolae Zaporojan își amintește vorbele socrului: 
„Apucă-te de oi. Apucă-te de oi! Dacă te apuci de oi, tu faci 
treabă...și cu băietu` și cu familia. Și adevărat. În `86 m-am apu-
cat și...păi avem 1000 de oi...aicea, era în stâna asta...de-a oame-
nilor nu de-a mele.”
 Așadar, destinul familiei Munteanu nu a reprezentat 

un caz izolat. Acesta este unul dintre destinele multor familii 
de mocani care s-au stabilit în sudul Basarabiei și nu și-au pier-
dut niciodată identitatea și demnitatea, în ciuda evenimentelor 
nefericite de-a lungul istoriei. 

Carmen Marin
Muzeograf-  Muzeul de Etnografie Brașov

• Cultura
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simbol al unității eterne, mitice a unui neam investit cu o misiune 
în locul și timpul pe care-l umple. Natura și istoria s-au strâns 
deopotrivă, drumuri înspre toate ținuturile, dinspre spațiul și tim-
pul românesc, către contemporaneitate:
 ”Pe unde cresc în zbateri și trudă
 și luptă și-asudă
 și sângeră români.”
 Eminescu marchează pentru Aron Cotruș un destin ar-
tistic de excepție, dincolo de orice atingere, de orice egalitate 
posibilă, într-o hiperbolizare care sugerează unicitatea poetului:
 ”...peste toți ceilalți,
 peste voievozi și regi,
 peste viață, peste moarte,
 el singur
 cu adevărat
  împărat.”
 În filosofia culturii, Lucian Blaga a marcat o nouă 
treaptă în fenomenul receptării lui Eminescu de către poeții 
transilvani, născuți înaintea Marii Uniri. Cea dintâi mărturie a 
vrăjii exercitate de opera lui Eminescu asupra autorului ”Mira-
bilei semințe”, a fost modul în care acesta a atins, încordat și 
emoționat, un manuscris eminescian, la Academia Română, unde 
profesorul I. Banu arăta vizitatorilor adolescenți, veniți în ex-
cursie, ”sanctuarul mult dorit.” În lucrarea ”Spațiul mioritic”, din 
”Trilogia culturii”, Blaga descria matricea stilistică a poetului ca 
o  structură ”ondulată, ritmată interior ca o alternanță de suișuri și 
coborâșuri, într-o tipică legănare, exprimând desăvârșit elemen-

tele stilistice descoperite în straiul duhului nostru popular; materia 
prin excelență pe care a lucrat adânca reverie poetică a artistului 
o constituie apa, marea.” Cea mai profundă analogie între Blaga 
și Eminescu se vede în capacitatea ambilor de a fi fost receptivi 
la influențele din aceleași direcții: dinspre Germania și India. 
Vorbind despre influențele culturii indiene asupra celei românești, 
Blaga pornea de la Eminescu pentru a demonstra cât de organic au 
fost asimilate de acest ”mare geniu al poeziei”, care le-a integrat 
fondului nostru ancestral, adăugând ”o linie de particulară vrajă 
profilului spiritual românesc.”
 În această scurtă retrospectivă asupra modului de recepție 
a lui Eminescu de cei patru poeți transilvăneni din două generații 
diferite, s-au dezvăluit tot atâtea tipuri de sensibilitate, tot atâtea 
înzestrări poetice, tot atâtea concepții despre poezie. Să ne reamin-
tim un pasaj dintr-o comunicare rostită de criticul G. Călinescu:
 ”... Eminescu a cunoscut poporul și provinciile românești, 
a devenit familiar cu speculațiile filosofice cele mai înalte, a iu-
bit fără a fi fericit, a dus o existență nesigură și trudnică, a trăit 
într-un veac îngust ce nu corespundea idealului său, a plâns și a 
blestemat, apoi s-a îmbolnăvit și a murit prea tânăr, tot ce a avut 
de spus a spus până la 33 de ani, viața lui se confundă cu opera. 
Eminescu nu are altă biografie. Rar se întâmplă ca un poet să fie 
sub puterea destinului, să ilustreze prin el însuși bucuriile și du-
rerile existenței și, de aceea, multă vreme va rămâne în poezia 
noastră NEPERECHE!”

Prof. Florica Lupu

PREZENTARE DE CARTE

CRISTIAN CURTE – ”ȘOCUL REFERENDUMULUI”,
EDITURA ”ROST”

de Cristian Curte

ristian Curte, originar din Săcele, este realizator de 
emisiuni la Radio România din anul 1999, redactor șef 
al revistei ”Lumea Monahilor” din anul 2007 și al revis-

tei ”Sfinții Ortodoxiei”, precum și colaborator la revista ”Formula 
AS”.
 ”Șocul Referendumului” este un volum alcătuit din 
14 interviuri cu 14 intelectuali publici care s-au exprimat în fa-
voarea organizării Referendumului pentru căsătorie de acum 
un an: Teodor Baconschi, Vasile Bănescu, Radu Carp, Pavel 
Chirilă, Răzvan Codrescu, Mihai Gheorghiu, Sorin Lavric, Mi-
hail Neamțu, Preot Constantin Necula, Costion Nicolescu, Adrian 
Papahagi, Preot Radu Preda, Claudiu Târziu și Marius Vasileanu. 
Cei 14 analizează necesitatea acestei inițiative cetățenești – fără 
precedent ca amploare și ca forță de despărțire a apelor în soci-
etatea românească, cauzele pentru care Referendumul a eșuat și 
consecințele acestui efect, pe termen scurt și mediu. (N.R.)
 
 ”Vă mărturisesc dintru început că am 
avut mari îndoieli că referendumul va trece. Veți 
afla din volumul de față, de la domnul Radu Carp 
că referendumurile, în general, strâng greu cvoru-
mul necesar validării, iar cele care îl strâng o fac 
dacă dezbat teme care preocupă societatea de mult 
timp și sunt organizate adecvat, adică sprijinite de 
stat prin finanțări generoase și campanii îndelun-
gate întinse pe luni de zile. La noi, din păcate, atât 
clasa politică provenită din eșalonul doi al PCR, cât 
și elitele postdecembriste, inclusiv mulți intelectuali, 
nu au sprijinit ideea unei democrații directe. Din va-
rii motive, care se învârt în jurul puterii, au preferat 

democrația reprezentativă cu minime concesii 
făcute poporului pe care l-au văzut fie ca vacă 
de muls, fie ca o masă amorfă demnă de strunit și, bineînțeles, de 
educat. Așa se face că România nu are astăzi o lege favorabilă 
referendumului inițiat de cetățeni. Legislația e întocmită să 
descurajeze, nu să sprijine acest tip de consultare populară. 
 Creștinii de toate confesiunile au reușit însă să treacă 
de barierele puse timp de decenii, strângând 3.000.000 de 
semnături, un număr record pentru orice inițiativă cetățenească 
din UE. Drept răsplată, au fost atacați din toate părțile, atât de 
politicieni cât și de intelectuali, care își vedeau astfel surpat un 
monopol. Dar dacă semnăturile au putut fi strânse în răspăr cu 
cei care dețin puterea în societatea românească, o convocare la 
vot a peste cinci milioane și jumătate de români s-a dovedit o 
țintă prea ambițioasă. În istoria postdecembristă, doar guvernul 
Năstase a reușit să strângă cvorumul necesar trecerii unui re-

ferendum pentru modificarea constituției și a făcut-o 
forțând legea la limita legalității. Urnele mobile au 
fost atunci disponibile tuturor, nu numai bolnavilor, 
cetățenii au fost luați cu asalt în piețe și pe câmp, 
au pledat pentru referendum toate structurile statu-
lui, inclusiv medicii de familie. Așa a trecut guvernul 
Năstase un referendum care privea în mod direct a-
derarea noastră la Uniunea Europeană, adică avea o 
temă importantă, care viza, în mod direct, traiul de zi 
cu zi. 
 Să ne mirăm că noi nu am reușit acest lucru 
după o campanie furibundă de dezinformare care a 
culminat cu o întrebare greu de priceput până și de o 
minte ascuțită precum cea a domnului Andrei Pleșu?

C
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 Ce să mai creadă o bătrânică de la țară? Și, mai ales, cu cine să 
voteze? Și cine să o dumirească? Biserica ortodoxă? Dar ea nu 
e agent electoral! Nu are menirea, chemarea și știința să mobi-
lizeze oamenii la vot. Chiar dacă o face, nu are cum să se adre-
seze celor 18.000.000 de adulți ai acestei țări. Avem aproximativ 
16.000 de biserici ortodoxe în România, în care încap aproxima-
tiv 1.500.000 de oameni. Dacă suntem extrem de generoși, atunci 
putem spune că pot intra în ele până la 2.000.000 de credincioși, 
dar am mari îndoieli, pentru că majoritatea au o vârstă venerabilă 
și sunt mici, capabile să primească în jur de 100 de credincioși. 
Unii s-au gândit la Basilica, trustul media al bisericii, care cu-
prinde o paletă diversă – radio, televiziune, cotidian, agenție de 
presă, dar este o paletă care se adresează, totuși, unei nișe, o 
nișă care cuprinde același public țintă pe care îl vizează și preoții 
în fiecare duminică. Asta înseamnă că, oricât s-ar strădui, orto-
doxia românească se învârte în același cerc restrâns. Există, pe 
de altă parte, confesiunile neo-protestante, care au cam 6.000 
de lăcașe de cult, și care pot cuprinde, fiind, probabil, mai mari 
decât cele ortodoxe, între 600.000 și 800.000 de credincioși la 
slujbe. Există și lăcașele romano și greco-catolice, dar aici avem 
de-a face cu o diversitate etnică în stare să complice, uneori, ast-
fel de decizii, precum participarea la referendum. În final, cred că 
putem spune, fără să greșim prea mult, că în România există un 
nucleu de maximum 3.000.000 de creștini care ascultă la sfârșit 

de săptămână o predică și se pot strădui, sau nu, să o urmeze în 
cazul unei consultări cetățenești cu o miză morală. Până la pra-
gul de 6.000.000 necesar validării referendumului ar mai fi fost 
nevoie de încă 3.000.000 de români la care e greu să ajungi. Iată 
de ce, faptul că 3.531.412 de români au spus DA la referendum 
este un eveniment îmbucurător, din punctul meu de vedere. 
 Cum să facem ca ei să devină o forță în societatea 
românească, în ce fel i-ar putea ajuta pe ceilalți să își desco-
pere sau să își aprofundeze credința și, mai ales, ce ar putea ei 
face pentru ca țara să rămână creștină și în mileniul trei, sunt 
întrebări care m-au frământat și din care s-a născut această carte. 
Ea își propune să sondeze frământările a treisprezece intelectuali 
creștini, implicați fie direct în organizarea referendumului, fie in-
direct în campania dusă în favoarea lui. Nu-i veți găsi aici pe acei 
intelectuali români care s-au pronunțat împotrivă, militând pen-
tru boicot, sau care au absentat din discursul public. Consider 
că opiniile lor sunt îndeajuns de cunoscute și au fost, poate, prea 
mult mediatizate încât să îi mai întreb și eu ce gândesc. Volumul 
de față este doar o sondare a conștiinței ortodoxe. Am încercat, 
până la urmă, plecând de la referendum, să aflu cum stăm, acum, 
în mileniul III, în fața lui Hristos. Și, mai ales, ce putem să facem 
pentru El în aceste vremuri care, deși unora le pot părea libere și 
glorioase, mie unuia îmi stârnesc îngrijorări.”

• Actualitate
BALUL PLĂCINTELOR

- TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE -

ornind de la explicarea pe care DEX-ul ne-o dă pentru 
termenul de ”tradiție”- ”obicei, datină sau deprindere 
consfințită în timp și devenită tradițională pentru o co-

lectivitate de oameni”, putem afirma pe bună dreptate că și Balul 
plăcintelor mocănești se înscrie perfect în această definiție, în-
trucât, pentru comunitatea săceleană acest bal este reprezentativ, 
fiind îndătinat în ultima sută de ani  și devenind parte integrantă 
din bucuriile noastre, ale săcelenilor.
 Totodată, acest eveniment este de actualitate, pentru că a 
devenit interesant pentru foarte mulți dintre săcelenii care doresc 
să participe efectiv la această întâlnire anuală.
 Plasat în câșlegi, în ultimul weekend de dulce, înaintea 
lasatei secului de carne pentru Postul Mare, organizarea balu-
lui a devenit o îndatorire a membrilor ”Izvorului”. Ca și în anii 
precedenți, izvoranii, sau măcar o parte din ei, au fost preocupați 
de organizarea acestui eveniment monden deosebit. Având 
expriența dobândită prin colaborarea în anii precedenți cu vred-
nici organizatori ai balului, care, de această dată, au supravegheat 
dintr-o altă lume (Ninel Eftimie, Octavian Taraș, Dan Zamfir și 
alții), și anul acesta balul se înscrie într-o reușită a Asociației. Cu-
lisele organizării le las în seama consemnărilor din procesele ver-
bale ale ședințelor de pregătire, sau ale mărturiilor celor implicați, 
dar evenimentul în sine a dat nota celor implicați.
 Da, deși pot fi acuzat de subiectivism, în contradicție cu 
părerile altora, evenimentul chiar a fost la înălțime. Din punctul 
meu de vedere, pornind de la tema centrală abordată, intitulată 
”Urzeli în timp”, frumos prezentată în foaier, și continuând cu 
călduroasa primire oferită de către fam. Cerbu Dorel (președintele 
asociației), secondat de d-na Mimi Zbarcea și d-l Ștefan Moraru, 
care au întâmpinat participanții cu omenia specifică săcelenilor, 
mie mi-au redat certitudinea că trăiesc într-o comunitate de oa-
meni minunați și mi-au întărit convingerile dobândite în ultimii 
15 ani, de când sunt și eu săcelean prin căsătoria cu fiica unor 
vrednici mocani -  familia Jerău Gheorghe și Elena.
 Nu sunt sigur dacă: bucatele alese, pregătite respectându-

se rețetele mocănești consemnate de către vred-
nicul de pomenire prof. Dumitru Cazacu, în ”O 
carte pentru săcelenii mei”; frumoasele costume 
tradiționale românești, și nu doar mocănești, purtate cu mân-
drie de către cei prezenți sau programul pregătit de către mem-
brii ”Zestrei Săcelene”, coordonați de d-l Fane Lupu, și îmbrăcați 
autentic mocănește sau atmosfera întreținută de către formația 
”Kontraband” din Brașov ori locația deosebită în care ne întâlnim 
de câțiva ani buni: restaurantul ”Viena” din Brașov, dar mai ales 
întâlnirea prietenilor de suflet din generații diferite sunt o parte 
din ”sarea și piperul” acestei seri de 22 februarie 2020, în care s-a 
mai adăugat pe fusul timpului încă o ediție a balului plăcintelor.
 Nu pot trece cu vederea plăcinta cu brânză de burduf, care 
a fost din nou în conformitate cu așteptările. Și știți de ce? A fost 
făcută de gospodinele noastre, după rețetele moștenite în fami-
liile lor. Nominalizez: Simona Cerbu, Georgeta Souca, Roxana 
Flangea, Daniela Matache, Mioara Ghișoiu, Ileana Bîja, Nicoleta 
Leșescu și Mimi Zbarcea. Sărut-mâna pentru plăcinte!
 O emoție și o senzație deosebită au lăsat-o membrii

P
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”Zestrei”, vizibil împlicați în cercetarea, descoperi-
rea, păstrarea și promovarea cântecelor, portului, 
jocului și obiceiurilor mocănești. Veleitățile de artist 
local, și nu numai, ale d-lui Ștefan (Fane) Lupu au fost 
din nou pe măsura așteptărilor. S-a îngrijit dumnealui 
ca broșura : ”cântă-mă, te rog!”, să fie la îndemâna 
participanților. ”Oda plăcintei mocănești”, compusă 
de domnia sa,  a fost în primă 
audiție cîntată de „Zestre” și de 
cei prezenți. A răsunat sala de la 
„Viena” de glasurile celor care, 
într-un singur cor și fără repetiție 
în prealabil, și-au unit vocile pen-
tru această interpretare.  
   
   Redau versurile acestui cântec: 

 În numele Asociației ”Iz-
vorul”, chiar cu prețul vreunei even-
tuale omisiuni neintenționate, se 
cade să aduc mulțumiri:
   - În primul rând participanților, 
membri ai Izvorului și nu nu-
mai, mari și mici, săceleni și foști 
săceleni, sau din alte părți, părinți și 
copii, perechi tinere și născute mai 
devreme. Toți au fost minunați dintr-
un singur motiv: că au participat!!!

   - Seniorilor care vin an de an la bal: Fam. Ștefănescu 
Constantin, care vine de la Sighișoara; fam Tocitu Vio-
rel, de la București; d-lui Bîrsan Teodor, care a împlinit 
o frumoasă vârstă chiar în ziua evenimentului, d-nei 
Ani Bucurenci, d-lui Ioan Sulu pentru fotografiile și 
filmulețele făcute an de an.
   - ”Zestrei Săcelene”, colaborator de nădejde al ”Iz-

vorului”, și d-lui Fane Lupu, care a organizat minunata expoziție,
   - d-lui Dan Povîrnaru și colectivului de la ”Viena”, care ne 
îngăduie să facem tot ceea ce ne propunem pentru reușita balu-
lui, acesta fiind principalul motiv pentru care organizăm balul în 
această locație;
   - sponsorilor: farmacia ”Precizia” și ”Apemin” Zizin
   - organizatorilor evenimentului.
 Unii dintre cei menționați au primit o diplomă în acea 
seară, însă nu în aceasta stă recunoștința noastră, ci în prețuirea 
pe care le-o purtăm vie în sufletele noastre.
 Așteptăm ca și în anii ce vor urma, numărul celor care se 
vor implica să fie din ce în ce mai mare, iar celor tineri le lansăm 
această invitație-manifest, pe care tinerii întemeietori ai ”Izvoru-
lui” au lăsat-o moștenire:

”Vrem:
Să răscolim trecutul celor ce-au cutreerat pământul românesc,

Să înfățișăm prezentul văduvit de măreția trecutului,
Să despicăm drum nou prin vremuri Săcelelor de mâine și 

Să contribuim cu toată puterea noastră de muncă tinerească
La ridicarea acestor plaiuri mocănești”

Pr. Raul Șerban
Vicepreședinte al Asociației ”Izvorul”

ADUNARE GENERALĂ LA ”IZVORUL”

”Pe la noi prin Șapte Sate
Doar de Sărbători, măi frate,
Te distrezi și chefuiești
Cu plăcinte mocănești.
Plăcinta e căutată
Și de toți e lăudată,
Că-i făcută ca-n povești
Numa-n Săcele-o găsești!

Ref: haideți să cântăm
Să cântăm și să dansăm
Și cu toții să mâncăm 
O plăcintă mocănească!

De demult povestea spune
Despre-o plăcintă anume,
Că-i lăsată din bătrâni,
Ce pe munți erau stăpâni.
Drepți și mândri ei erau
Turme mari de oi aveau.
Ele cu marame-alease
Erau ca niște prințese.
Ref.

Brânză bună de burduf
Frământată cu năduf
E pusă în aluat 
Să-i dea gustul minunat.
Gospodinele se-ntrec
Să-i facă frumos refrec
Și plăcinta-mpachetată
E coaptă-n ulei pe vatră.
Ref.

Cine a gustat plăcintă
Niciodată n-o mai uită.
Toți cei care au mâncat
De rele s-au vindecat.
Și-au jucat lelițele 
de și-au rupt pingelele, măi
au jucat în Șapte sate,
Și la balurile toate.
Ref.

n data de 9 martie a.c. a avut loc Adunarea Generală 
anuală a Asociației ”Izvorul”, în cadrul căreia a fost 
prezentată activitatea acesteia în perioada de la prece-

denta adunare generală, în aprilie 2019, și până în prezent.
 Raportul de activitate a fost prezentat de domnul prof. 
Dorel Cerbu, președintele asociației, care a evidențiat acțiunile 
desfășurate de aceasta, precum și activitățile la care a participat. 
Principalul eveniment inițiat de ”Izvorul” a fost editarea și lan-
sarea albumului artistic ”Biserica Adormirii Maicii Domnului din 
Satulung-Săcele. Două veacuri de Rugă și Istorie”. Evenimentul 
s-a desfășurat la Centrul Multicultural și Educațional din orașul 
nostru, în data de 9 sept. 2019 și s-a bucurat de participarea unui 
numeros public format din membri ai asociației și invitați ai aces-
tora: preoții și consiliul parohial de la biserica ”Adormirea Maicii 
Domnului” din Satulung, consilieri locali, pictori amatori de la 
cercul de pictură de pe lângă biserică, numeroși săceleni.
 Un alt eveniment important în viața asociației a fost 
marcarea apariției celui de al 100-lea număr din seria nouă a re-
vistei ”Plaiuri Săcelene”. 

 În perioada amintită, ”Izvorul” a participat la toate eve-
nimentele care au marcat istoria și cultura națională: aniversarea 
și comemorarea lui Mihai Eminescu, depunerile de coroane la 
Ziua Eroilor și la Ziua Națională, precum și la cele care au marcat 
evenimente din istoria locală, cum ar fi comemorarea lui George 
Moroianu, prilej cu care a organizat  și un parastas de pomenire la 
mormântul marelui săcelean.
 Un reper important al activității asociației este, în fiecare 
an, organizarea tradiționalului Bal al Plăcintelor, care, anul acesta 
s-a bucurat, din nou, de un succes răsunător.
 Printre lipsurile semnalate în raport se pot enumera: 
absența manifestărilor sportive (motivată și de lipsa condițiilor 
meteo favorabile organizării ”Cupei Ion Tocitu” la schi), și difi-
cultatea în atragerea, în continuare, a tinerilor la activitățile și în 
structurile de conducere, iar ca plusuri: realizarea de proiecte im-
portante și strângerea cotizațiilor membrilor în procent de 100%.
 După ce comisia de cenzori și-a prezentat raportul asu-
pra activității financiare a asociației, materialele au fost supuse 
aprobării Adunării Generale, care le-a votat în unanimitate.

Î
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 Proiectele de viitor ale asociației au fost prezentate de 
vicepreședintele acesteia, Ștefan Moraru, și ele sunt, în mare, 
următoarele: organizarea de curse de cros și de cros pe schiuri 
pe trasee din vecinătatea Săcelelui și marcarea, prin evenimente 
proprii sau prin participarea la evenimente organizate de alte 
asociații, a 150 de ani de la nașterea lui George Moroianu, a 110 
ani de la nașterea lui Victor Tudoran și a 30 de ani de la moartea 

lui Victor Jinga.
 În finalul Adunării Generale au luat cuvântul membri ai 
asociației care au făcut propuneri interesante pentru bunul-mers 
al activității proprii, ca și pentru îmbunătățirea vieții culturale 
săcelene. 

Redacția ”Plaiuri Săcelene”

 - Dan Burlac, pasiunea ta pentru film și pentru ca-
mera de filmat s-a declanșat destul de repede,  la o vârstă foarte 
fragedă. Cum a fost acel început și ce anume te-a fermecat la 
camera de filmat?
 - Eram foarte pasionat de literatură dintotdeauna, cred că 
știam să citesc înainte să merg la școală. Filmul a fost mereu legat 
de literatură și de aceea devoram cărți și filme chiar în condiții 
destul de complicate, cum erau cele de dinainte de 89. Îmi aduc 
aminte primul film pe care l-am văzut, dus de tata, aveam 10 ani, 
la Patria. Era ”Cidul”. Și acum îmi amintesc limpede secvențe din 
film, deși nu l-am mai văzut. Magia marelui ecran a funcționat im-
pecabil și această fascinație funcționează și acum. La un moment 
dat chiar mergeam la București cu trenul destul de des, cu “nașul” 
evident, să vad filme la Cinemateca Clubului A. Am descoperit 
acolo pe marii cineaști și marile filme care mi-au cultivat pasiunea 
pentru cinematografie.
 Dar nu-mi făceam iluzii că aș fi putut să merg la facul-
tate, unde se intra nu greu, excepțional de greu și de aceea doream 
să fac “marina” pentru a naviga și a face filme despre locurile în 
care aș fi mers, inspirat mai ales de filmele comandantului Cous-
teaux sau de expediția KON TIKI.
 Când a venit Revoluția eram cu camera 
pe străzile din Brașov și multe din acele imagini au 
fost difuzate pe ceea ce era pe atunci prima televiuz-
ine independentă din România, făcută cu un grup de 
brașoveni coordonați atunci, la primii pași, de profe-
sorul Munteanu, cunoscutul nostru poet. În acel mo-
ment am știut că voi putea face film și pașii 
m-au dus în Franța, de unde totul a devenit ușor. Fac-
ultatea, perioada PRO TV și contactul neîntrerupt cu 
festivalul de la Cannes, de unde, începând cu anul 
1991, nu am lipsit de la nicio ediție. La prima ediție 
am dormit pe plajă 4 zile și seara la foc spuneam că 
în 10 ani voi urca scările covorului roșu de la Palat cu 
un film de al meu. Am greșit doar cu un an. După 11 
ani, am urcat scările cu ”A fost sau n-a fost”, regizat 

de Corneliu Porumboiu și produs de mine.
 - Ai plecat de tânăr în Franța. Ce a însemnat Franța pen-
tru un tânăr în anii 90?
 - În primul rând Franța era fantasmul cultural absolut al 
intelectualilor români, care a adăpostit și a format mari nume ale 
culturii din România, care au devenit universali. Am avut o șansă 
incredibilă să întâlnesc toată această generație de Seniori pe care 
îi vedeam des și, la umbra întâlnirilor cu aceștia, am reușit să 
mă formez într-un mod care cred că a contat. Cioran, Ionescu, 
Monica Lovinescu, Virgil Gheorgiu,Paul Barbaneagră și mulți, 
mulți alții m-au ajutat să înteleg și să fac multe lucruri la care 
țin azi foarte mult. Nu știu câtă lume îl știe pe Paul Barbaneargă, 
care a fost un enorm cineast, autorul memorabilului interviu cu 
Eliade, și împreună cu care a dezvoltat o serie de filme ”GEOA-
GRAFIA SACRULUI”, care și azi sunt filme de referință pentru 
cei care studiază istoria religiei. De ce vă spun de el? Domnul 
Barbaneagră a fost persecutat mereu de catre securitate și pen-
tru a fugi de prigoana lor, s-a ascuns pe șantierul barajului în 
construcție de la Gârcin. Era nostalgic legat de amintirile din 
Săcele și de femeile frumoase pe care le-a cunoscut în acei ani ai 
tinereții.  A fugit din România în anul 1968 si a devenit apoi cel 

care a devenit.
   Cred că în acei ani Franța mai era încă un 
”oraș” romantic al luminii cu o energie care, din 
păcate, s-a pierdut și am fost foarte trist sa trăiesc 
asta. Franța din filmele și romanele tinereții, 
morala, toleranța umanistă au dispărut într-o lume 
tot mai individualistă. Am trăit exact cum tre-
buie să-ți trăiești acei ani, lucrând pentru a-mi 
cîștiga existența suficient cât să pot face școala, 
frecventând aristocrații culturii române de la Paris. 
Cioran știa foarte bine Săcele și acest lucru m-a 
apropiat de dumnealui. Ne vedeam des împreună 
cu cel mai important om pe care l-am întâlnit la 
Paris, Constantin Tacou, directorul editurii ”Ca-
hiers de l’Herne”, omul care a fost efectiv “tatăl

an Burlac a făcut studii de Regie de Film la Fémis, Paris, pe care le absolvă în 1995. În 
2006 este cursant la E.A.V.E. (European Audiovisual Entrepreneurs), în 2007 la A.C.E. 
(Ateliers du cinéma européen), în 2009 la TrainEastFilm, iar în 2010 la Producer in the 

Move – Cannes. Între 1995-2001 este reprezentantul la Paris al Departamentului de Ştiri Media 
Pro, iar între 2001-2006 este consultant la TVR şi Realitatea TV.
 Din 2008 este director al casei de producţie Elefant Films România şi contribuie, ca 
producător, la realizarea şi promovarea filmelor româneşti. Este unul dintre organizatorii evenimen-
tului Romanian Short Waves de la Cannes. Este producător la filme româneşti premiate - Camera 
D’Or Cannes 2006 pentru A fost sau n-a fost?, regizat de Corneliu Porumboiu, Palme D’Or Cannes 
2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, regizat de Cristian Mungiu. Contribuie la realizarea multor filme cu succes de critică şi public 
-Visul lui Adalbert, regizat de Gabriel Achim, Nunta mută, regizat de Horaţiu Mălăele, Periferic, regizat de Bogdan Apetrei, Nuntă în 
Basarabia, regizat de Napoleon Helmis. Este co-producător la filme europene: Sette opera de misericordia/Seven Acts of Mercy (Italia), 
regizor De Serio, în care joacă Olimpia Melinte, Agon (Albania), regia Robert Budina, Historia de la meva mort/Story of my Death 
(Spania-Franţa), regia Albert Serra (Leopardul de Aur la Locarno 2013).

D

INTERVIUL EDIȚIEI

”SĂ DĂM OAMENILOR 7 MOTIVE FRUMOASE SĂ VINĂ ÎN CELE
7 SATE, PENTRU 7 VACANȚE MINUNATE”

Pe covorul roșu, la Cannes
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 meu spiritual”.
 După ce am terminat universitatea 
s-a ivit prilejul să lucrez timp de 10 ani pentru 
PRO TV în perioada lui de aur, când a ex-
plodat pe piață mass-media din România și 
multe din conceptele de succes erau aduse și 
negociate de mine de la Paris. O etapă care 
m-a format foarte solid pentru viitoarea me-
serie de producator de film.
 - În ultimii ani, ai fost din ce în ce 
mai prezent în România, însă până atunci ai contribuit foarte mult 
la promovarea filmului românesc în Franța. Vorbește-ne, te rog,  
de acei ani.
 - Cum spuneam, din 1991 nu am lipsit de la nici un fes-
tival de film de la Cannes. I-am văzut pe toți trecând pe acolo și 
am fost cu ei: Lucian Pintilie, Nae Caranfil, Mircea Daneliuc. A 
urmat perioda în care lucram pentru PRO TV și transmiteam de la 
Cannes. Primul film in care am fost implicat, fiind parte din echipă, 
a fost filmul lui Cristi Puiu, ”Moartea Domnului Lăzărescu”, unde 
am fost atașatul de presă al filmului care a câștigat în acel an un 
premiu la Cannes, la Certain Regard. Plecând de aici, a urmat tot 
miracolul cu “valul românesc” la Cannes, mai întâi Porumboiu, 
apoi Mungiu m-au solicitat ca producător, și de aici a urmat incre-
dibila poveste a filmului românesc în care am avut șansa sa fiu unul 
din ”actori”.  Am făcut timp de 12 ani la Paris un festival de film 
românesc, care era mereu cu sălile pline - “PARIS DE CINEMA 
ROUMAIN”, și cred că și acest eveniment a contribuit la imaginea 
filmului românesc, mai ales în Franța. Și aventura continuă, pro-
duc în continuare filme.
 - După întoarcerea ta acasă ai demarat un proiect care 
a fost un real succes - Alpin Film Festival. Cum s-a născut acest 
proiect și ce vei face de aici înainte?
 - ALPIN FILM FESTIVAL s-a născut din pasiunea 
pentru munte, cultivată în mijlocul unui grup minunat din Săcele, 
BABARUNCA, prieteni cu care am colindat o mare parte din 
munții din România. A început acum mulți ani și continuă și azi din 
fericire, cât mai pot și eu. Doream foarte mult sa creez în Brașov 
un eveniment de marcă, și în mod natural povestea muntelui a fost 
cea care m-a inspirat, pentru că Brașovul este un centru al culturii 
și educației montane cu o tradiție care datează de foarte, foarte 
mulți ani. Am ajuns la ediția a V-a, creștem într-un mod minunat și 
sper să devină un festival de marcă al regiunii noastre.
 - În ce alte proiecte mai este angrenat Dan Burlac?
 - Filme, evident. Doresc sa creez și la Săcele un eve-
niment cultural care să devină foarte vizibil și, împreună cu alți 

entuziaști săceleni, sper să reușesc. Există în 
Săcele oameni minunați, extrem de creativi și 
sigur vom reuși sa facem și acest lucru. Deja, 
pe partea de sport și pe partea de tradiții se 
fac lucruri minunate și cred că se poate face și 
un festival care să puna Săcele pe harta eve-
nimentelor din România. Eu deja am inițiat 
la Borsec un eveniment care merge foarte 
bine CEAUN BORSESC FESTIVAL ( 8000 

de persoane la ultima ediție) și sunt extrem de 
bucuros că el funcționeaza așa de bine.
 - Pe final îți propun să ne întoarcem acasă, la Săcele. Ai 
fost foarte mulți ani plecat. Cum era Săcelele pentru un tânăr în 
anii 90 și cum îl găsești astăzi, ca un om mai ... matur?
 - Săcele era înainte să plec în Franța orașul magic al 
copilăriei cu toate amintirile frumoase pe care anii tinereții le 
fac frumoase, strălucitoare și epice. Eram fascinat de istoria mo-
canilor, de forța venită din această descendență și entuziast mereu 
când descopeream urme ale trecerii săcelenilor prin țară. Făceam 
foarte multe drumeții și îmi părea că stăm în cel mai frumos loc 
din lume, cu posibilități numeroase de drumeție în locuri sălbatice 
și frumoase. Ca matur, cred ca Săcele a pierdut startul să devină 
un oraș care să ofere nenumărate opțiuni pentru turism, vacanțe și 
ieșiri în aer liber. Nu dezvolt aici, dar tot ce este în jurul Săcelelui 
permite dezvoltarea unui turism de tip outdoor care nu cred că 
poate fi făcut mai bine ca la noi. Avem din fericire niște oameni 
entuziaști care fac anumite evenimente care sunt de succes. Sunt, 
din păcate, nesusținuți în ciuda faptului că tot ce fac adună lume 
multă și oferă zonei o vizibilitate foarte mare. În jurul lor, se pot 
face lucruri foarte frumoase, încă nu e prea târziu. Și cred că cea 
mai frumoasă și minunată supriză este succesul național și euro-
pean, aș putea zice, al grupului ”Zestrea Săceleana”. Este unul 
dintre argumentele că se pot face lucruri remarcabile la noi în oraș.
 - Ca manager de proiecte culturale, turistice, cum vezi tu 
Săcelele din această perspectivă? Cum crezi că s-ar putea dez-
volta?
 - Am spus și mai sus. Potențial uriaș pentru drumeții și 
turism de tip outdoor. Se pot creea niște trasee tematice de mare 
interes și avem posibilitatea să mergem în zone sălbatice și fru-
moase, relativ nu foarte departe de oraș. Depinde de noi și pentru 
asta sunt optimist, cred că putem recupera startul ratat și Săcele sa 
devină o destinație. Să dam oamenilor 7 motive frumoase să vină 
în cele 7 sate, pentru 7 vacanțe minunate. 

Interviu realizat de Mădălin Iacob

IN MEMORIAM GEORGE MOROIANU,
ADEVĂRAT ”SPIRITUS RECTOR” AL SĂCELENILOR

șa cum spuneam și în prima pagină a acestui număr al 
revistei noastre, în acest an se împlinesc 75 de ani de la 
trecerea la cele veșnice a ilustrului om politic, econo-

mist și om de litere, George Moroianu.
 Născut la Săcele, în 1870, el se stinge din viață tot aici, 
la 6 februarie 1945, găsindu-și odihna veșnică, alături de soția 
sa, doamna Zina Moroianu, în mormântul familiei, aflat în fața 
bisericii ”Sf. Adormire” din Satulung.
 Este, deci, demnă de toată admirația noastră inițiativa 
cadrelor didactice, a domnului director Gheorghe Munteanu în 
primul rând, și a elevilor de la liceul ”George Moroianu” din 
Săcele de a organiza, în data de 6 februarie a.c., o festivitate de 
comemorare a patronului spiritual al școlii în care învață.
 În jurul monumentului cu bustul turnat în bronz al mare-
lui săcelean, și-au dat întâlnire numeroși săceleni dornici să par-

ticipe la comemorarea lui George Moroianu în acest an, când 
se împlinesc 75 de ani de la moartea sa. Au venit să cinstească 
memoria lui George Moroianu reprezentanți ai administrației 
publice locale, în frunte cu domnul primar Virgil Popa, numeroși 
consilieri locali, elevi și cadre didactice de la liceul care poartă 
numele celui comemorat și de la alte unități școlare, reprezentanți 
ai clerului săcelean și mulți membri ai asociațiilor culturale ”Iz-
vorul” și ASTRA,  Despărțământul  ”Frații Popeea”.
 După intonarea Imnului Național și depunerea de flori
la picioarele bustului, domnul primar Virgil Popa a făcut o 
scurtă prezentare a celui comemorat, evidențiind câteva dintre 
contribuțiile acestuia la marele act al Unirii din 1918 și la dez-
voltarea învățământului economic românesc ca profesor și rector 
al Academiei de Înalte Studii Economice și Comerciale din Cluj.
 În continuare, mai mulți preoți de la parohiile bisericilor

A
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ortodoxe din Săcele au săvârșit 
o slujbă de pomenire a marelui 
dispărut de acum 75 de ani.
 Partea a doua a 
manifestării de comemorare 
a Profesorului George Mo-
roianu s-a desfășurat în incinta 
Bibliotecii Municipale ”Vic-
tor Tudoran”, unde un nu-
meros auditoriu, în rândurile 
căruia s-a remarcat prezența a 
numeroși tineri, elevi ai liceu-
lui care poartă numele mare-
lui intelectual, a participat la 
o interesantă prezentare de 
lucrări despre viața și opera 
celui omagiat.
 Mai întâi, dna dr. Ruxandra Nazare, de la Biblioteca 
Județeană Brașov, a vorbit despre modul în care se evidențiază 
puternica personalitate a lui George Moroianu în bogata sa 
corespondență, purtată în principal cu Alex. Vaida-Voievod, în 
anii imediat următori Marii Uniri, și anume perioada 1919-1920. 
Scrisorile studiate au scos în evidență faptul că George Moroianu 
era o persoană care își înțelegea perfect rolul, avea o viziune de 
ansamblu asupra evenimentelor și, mai ales, avea reacție la tot ce 
se întâmpla. Poate tocmai această ”știință” de a reacționa și de a 
relaționa cu persoanele întâlnite i-a înlesnit munca de apostolat 
pentru cauza Unirii, pe care a depus-o cu stăruință, științific chiar, 
în marile capitale ale Europei. L-a ajutat în această întreprindere 
și cultul prieteniei pe care îl avea încă din tinerețe, avea argu-
mente și putere de convingere în discuțiile purtate, astfel încât 
numeroasele personalități cu care a avut prilejul să se întâlnească 
l-au apreciat și i-au respectat opiniile. De la strămoșii săi săceleni 
moștenise punctualitatea și cultul muncii, respectul față de 
părerea celuilalt, tenacitatea și dârzenia în urmărirea scopului 
propus. Prin tot ce a făcut pentru recunoașterea cauzei naționale a 
românilor ardeleni în zorii veacului al XX-lea, George Moroianu 
și-a demonstrat în mod eficient și concludent patriotismul, de-
venind un model demn de urmat pentru generații succesive de 
tineri.
 Doamna Ruxandra Nazare a avut amabilitatea de a 
aduce la Săcele, pentru a fi prezentate asistenței, câteva dintre 
lucrările lui George Moroianu, exemplare ce se află la  Biblioteca 
Județeană Brașov. Printre acestea, prima ediție a lucrării ”Chipuri 
din Săcele”, ”Les luttes des roumains transylvains pour la liberté 
et l’opinion européenne”, și teza de doctorat a lui George Mo-
roianu, ”La Loi agraire de 1864 et l’état du paysan en Roumanie”
 Într-o altă interesantă comunicare, dna Bianca Micu, 
muzeograf la Muzeul ”Casa Mureșenilor”, a prezentat auditori-
ului mai multe documente originale despre George Moroianu, 
aflate în arhiva muzeului. Prin-
tre acestea, o teză la muzică, 
susținută pe când era elev 
la Liceul ”Andrei Șaguna”, 
susținută în fața profeso-
rului I. Petru Mureșanu și o 
telegramă trimisă de George 
Moroianu, în 1909, doamnei  
Elena Mureșanu, soția lui Au-
rel Mureșanu, cu ocazia morții 
acestuia. Cei prezenți au putut 
admira și alte documente scrise 
de George Moroianu cu dife-
rite prilejuri sau scrise de alții 
despre el, precum și mai multe 

fotografii inedite ale Profeso-
rului, împreună cu familia sau 
diferiți prieteni.
      Domnul profesor Liviu 
Dârjan a avut o intervenție în 
care a insistat asuprea calității 
de scriitor a lui George Mo-
roianu, ca autor al sensibilei și 
valoroasei monografii ”Chipu-
ri din Săcele”, lucrare premiată 
de Academia Română, la 
chiar apariția sa. Vorbitorul 
s-a aplecat asupra ”chipului” 
părintelui Radu Popeea, per-
sonalitate puternică, urmată 
cu dragoste și respect de 
către săceleni și care a avut o 

influență hotărâtoare atunci când s-a pus problema ridicării unui 
nou local de școală, la care mocanii să-și dea fiii și, mai ales,
fiicele la învățătură.
 În finalul intervenției sale, domnul profesor a făcut 
cunoscută celor prezenți intenția despărțământului ASTRA 
din Săcele de a iniția un proiect cultural potrivit în acest an de 
comemorare a 75 de ani de la moartea lui George Moroianu: ”AS-
TRA săceleană susține limba română și datina străbună în Basara-
bia de Sud”, mai ales că cel comemorat a deținut funcția de atașat 
comercial în Rusia, la Odessa, între 1916-1918.
 De asemenea, domnul primar Virgil Popa a făcut 
cunoscută intenția administrației locale de a continua amplasarea 
busturilor marilor personalități săcelene, primul avut în vedere fi-
ind cel al episcopului Nicolae Popeea.
 Trebuie să apreciem inițiativa organizatorilor de a pre-
mia, în cadrul acestui eveniment, pe elevii liceului care au primit 
premii la concursul școlar de istorie de la Râmnicu-Vâlcea, ca și 
pe cei care au obținut primele locuri la concursul local ”Pe urmele 
lui George Moroianu”. O altă surpriză plăcută ne-a fost oferită de 
elevii îndrumați de dna profesor Mihaela Codrea, care au organi-
zat o frumoasă expoziție tematică, avându-i în centru pe George 
Moroianu și mocanii săceleni.
 Manifestarea prilejuită de comemorarea Profesorului 
George Moroianu s-a încheiat cu un scurt moment artistic susținut 
de neobositul ansamblu ”Zestrea Săceleană”, care a interpretat 
melodiile ”Ciobănaș cu trei sute de oi” și ”Imnul săcelenilor”

●
  Manifestările dedicate comemorării a 75 de ani de la tre-
cerea la cele veșnice a marelui patriot și om de cultură săcelean 
George Moroianu s-au încheiat duminică, 9 februarie a.c., când, 
la biserica ”Sf. Adormire”, din Satulung, Asociația ”Izvorul” a or-
ganizat un parastas de pomenire a  ilustrului săcelean.
 Parastasul a fost oficiat de preoții parohi Antonio Aro-

neasa, Alexandru Petrica și 
Alexandru Morogan și la el au 
participat numeroși credincioși 
din parohie. După slujba din 
biserică, s-a ieșit la mormântul 
Profesorului Moroianu, unde 
s-a mai ținut o scurtă slujbă și 
s-au aprins lumânări în memo-
ria marilor realizări pe tărâm 
politic, științific și cultural 
și a vieții pilduitoare a celui 
comemorat.
     
             Horia Bârsan

Parastas organizat de ”Izvorul” la mormântul lui G. Moroianu

Comemorare G. Moroianu, la bustul acestuia
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■ Începând cu acest an, gama de servicii medicale oferite de Poli-
clinica Municipiului Săcele se va îmbogăți cu serviciile de ortori-
nolaringologie (ORL), atât pentru adulți cât și pentru copii, care 
vor fi asigurate de un cabinet de specialitate cu sală de tratament 

și sală de așteptare. Această inaugurare vine să răspundă nevoii 
de creștere a calității actului medical, având în vedere numărul 
mare de solicitări și faptului că, până în prezent, cabinetul ORL 
funcționa în aceeași încăpere cu cel oftalmologic.

 ”EFORTURILE CONJUGATE ALE ADMINISTRAȚIEI ȘI ALE COMUNITĂȚII
SĂCELENE SUNT CHEIA DEZOLTĂRII MUNICIPIULUI NOSTRU ”

Virgil Popa,
primarul Municipiului Săcele

a săcelean am fost mereu preocupat de 
modul în care arată locul în care m-am 
născut și unde au trăit strămoșii mei. În 

urmă cu 4 ani, având o experiență managerială de 
mulți ani, precum și una administrativă, de consi-
lier local în două mandate, am decis să candidez la 
funcția de primar. Știam că la Săcele administrația 
a lăsat mereu de dorit, în același timp însă am știut 
că prin muncă și seriozitate acest lucru se poate 
schimba. Și cred cu tărie că am demonstrat în cei 
patru ani de administrație că acest lucru este po-
sibil și că orașul nostru se poate și el schimba în 
bine, ca multe alte localități din țară. Este un lucru evident pentru 
toți că este mult mai ușor să strici decât să construiești. De aceea 
și la Săcele schimbarea în bine va deveni mult mai vizibilă în 
anii ce vor veni.  Aceasta pentru că în anumite domenii, cum este 
infrastructura de exemplu, este nevoie de timp pentru a construi 
ceva trainic. Concret, până la modernizarea și asfaltarea unui 
drum este nevoie de canalizare și apă. Ori la Săcele, din cele 191 
de străzi, peste 50% nu au canalizare. Din acest motiv, după cum 
ați văzut, pe multe străzi din Săcele au fost deschise adevărate 
șantiere. O bună parte am reușit să le ducem la bun sfârșit (ANL 
Bolnoc, Colceag, Livezii, Tărlungului, N. Pană, etc), altele sunt 
încă în lucru (în Turcheș și Baciu), altele vor urma (zona Cerna-
tu).  În alte domenii, lucrurile s-au putut schimba mult mai re-
pede. Și dau aici doar un singur exemplu, și anume sănătatea. Am 
avut un ”pariu” major în 2016 și anume redeschiderea Spitalului 
Municipal, iar rezultatul îl văd astăzi nu doar săcelenii, ci întreaga 
țară, Spitalul Municipal Săcele fiind dat ca exemplu de unitate 
spitalicească. Pe lângă acesta, Policlinica Municipală este și ea un 
obiectiv cu care noi, săcelenii, chiar ne putem lăuda. 
 Știu foarte bine ca primar că mai sunt multe lucruri de 
făcut la Săcele. În același timp știu însă că am reușit în acești 
ultimi patru ani să construiesc fundația pe care vom putea de 
aici înainte să ridicăm un oraș așa cum ni-l dorim cu toții. Deja 
am reușit să schimbăm multe lucruri. Mă bucur astfel că două 
terenuri de sport multifuncționale cu nocturnă în cartierele Mo-
vilei și Ștefan cel Mare sunt de anul trecut la dispoziția copiilor, 
următoarele două urmând să fie făcute anul acesta în Electropre-

cizia și la fostul ”Club al Elevilor”,  și că de trei 
ani avem și la Săcele un patinoar mobil artificial 
în lunile de iarnă. Știm cu toții că Săcele este un 
oraș cu un potențial foarte mare, de care din păcate 
nu am profitat până acum aproape deloc. În anul 
2016, când am venit la primărie, orașul nostru nu 
avea trecut în proprietate aproape nimic. Ceea ce 
nu s-a făcut însă până atunci s-a reușit în acești 
patru ani, astăzi orașul având trecut în proprietate 
(intabulate) cartierele Ștefan cel Mare, Movilei 
și un tronson de 5,5 ha din Electroprecizia,  68 
de străzi, 8205 ha de pădure, 1800 ha de pășuni 

și fânețe, 42 de drumuri agricole, 14 drumuri forestiere, tabăra 
Brădet, toate corpurile clădirilor școlare. Faptul că am reușit să 
intabulăm toate aceste proprietăți ale orașului ne va permite de 
aici înainte să facem investiții în toate aceste zone. 
 Nu în ultimul rând, faptul că orașul nostru are, în sfârșit, 
un Centrul Multicultural și Educațional a schimbat mult în bine 
dinamică culturală a Săcelelui. Numai anul trecut în Centru au fost 
peste 52.000 de intrări ceea ce vorbește de modul în care săcelenii 
au primit acest nou obiectiv. Centrul Multicultural a devenit, ast-
fel, căutat pentru o gamă foarte largă de activități: dansuri, limbi 
străine, ateliere de artă, spectacole sau chiar competiții sportive. 
Țin să mulțumesc astfel și pe această cale tuturor asociațiile și 
ONG-urilor  care ne-au devenit parteneri în acești ultimi 3 ani și 
sper că astfel de activități să fie din ce în ce mai multe în orașul 
nostru. Viitorul este al copiilor noștri și mă bucur că, în sfârșit, și 
copiii din Săcele încep să aibă locuri diverse unde să își petreacă 
timpul liber. Și, rămânând la copii, sper că vom reuși împreună 
cu domnii profesori să transformăm și unitățile școlare din orașul 
nostru într-un reper educațional. Administrația va continua, la 
fel ca în ultimii ani, să investească în grădinițele și școlile din 
oraș pentru ca aceasta să se poată ridica la standardul calitativ 
pe care săcelenii și-l doresc. Știm cu toții că lucrurile trainice se 
construiesc în timp și necesită mult efort. Acest lucru este cu atât 
mai mult valabil când este vorba de a construi un oraș, o comu-
nitate. Cred, însă, că eforturile conjugate ale administrației și ale 
comunității săcelene sunt cheia dezoltării municipiului nostru. 

C

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE SĂCELENE

embrii Asociației ”Izvorul” s-au alăturat numeroșilor 
săceleni care au ținut să fie, miercuri, 15 ianuarie 2020, 
la statuia din Satulung a lui Mihai Eminescu pentru a 

aniversa împreună 170 de ani de la nașterea celui mai mare poet 
al românilor și Ziua Culturii Naționale.
 Cu acest prilej, Asociația ”Izvorul” a depus flori pe so-
clul statuii Poetului, iar dl. Dumitru Voinea, președintele de ono-
are al asociației, a ținut o frumoasă alocuțiune.

 Coroane de flori au mai fost depuse de Primăria Săcele 
și Despărțământul ASTRA ”Frații Popeea”, iar domnii Nicolae 
Munteanu, Liviu Dârjan, Mădălin Iacob și Traian Florea au ținut, 
de asemenea, scurte cuvântări.
 Momentele de comemorare a vieții și operei lui Mihai 
Eminescu au fost intercalate cu momente de recitări oferite de 
elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 - ”Frații Popea”, Liceului ”George 
Moroianu” și Liceului Tehnologic ”Victor Jinga”.

M

•   •   •



• Actualitate • Plaiuri Sacelene

21

MOCANII SĂCELENI LA ROMÂNI DIN TRANSCARPATIA

Moto - “ De la Nistru pân’ la Tisa...”
M. Eminescu-”Doină”)

icolae Iorga constata undeva, cu dreptate, că “...Româ-
nia este o ţară înconjurată de români ...”. Frumos şi 
identitar spus. Cu aproape 16 ani în urmă, l-am cunos-
cut pe domnul Ion Motre, originar din satul Apşa de 

Mijloc, situat în Maramureşul istoric, pe malul drept al Tisei, 
în Ukraina. Domnia Sa mi-a povestit atunci lucruri de-a drep-
tul incredibile despre această localitate. Case majestuase, garduri 
din inox, şcoală cu elevi zdraveni atât la înfăţişare cât, mai ales 
la fire. Domnul Motre se exprima într-o limbă română literară 
cum, zău, n-am mai întâlnit. M-a făcut curios şi, pur şi simplu, 
n-o să credeţi, m-am ‘’îmbolnăvit ‘’ de-atunci de dorul... LIM-
BII  ROMÂNE ... de la Apşa de Mijloc.Trecut-au anii şi “boala” 
mea tindea să devină una “cronică ‘’ de-a binelea. Bunul Dum-

nezeu mi-a venit în ajutor. Şapte ‘’MEDICI”, fără halate albe şi 
chiar “fără frontiere” mi-au venit în ajutor şi m-au vindecat. Prin 
dumnealor, am ajuns în Transcarpatia imediat după Crăciunul 
pe stil vechi, graţie INVITAŢIEI semnată de Primarul George 
(Iuri) Berinde şi Vasile Ţiple, preşedintele Tinerilor Români din 
Transcarpatia. Şederea noastră acolo, în zilele de 10-12 ianuarie 
2020, este opera ‘’Medicilor” care m-au vindecat (fără arginţi?!). 
Deformare profesională (ce să-i faci!) le-am acordat celor Şapte 
(simbolică cifră) nota 10 (zece)  cu  FELICITARI. Numele lor îl 
rostesc aleatoriu şi cu infinit respect: Excelenţa Sa Graţian-Florin 
Pârvu, Consul al României în regiunea Transcarpatia (cu sediul la 
Slatvino), doamna Maria Micali - Dimitrievna, patronul hotelului 
”VIZA”, domnul Dan Pralea - Consilier, domnul George (Iuri)

N

•   •   •
■ Hotărâri de Consiliu Local luate în trimestrul I al acestui an:
 • aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Mu-
nicipal Săcele;
 • aprobarea Statului de funcții din aparatul de specialitate al Prima-
rului Municipiului Săcele;
 • actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gesti-
unii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin 
concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și  aprobarea  încheierii unui 
Act adițional în acest sens;
 • aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru 
persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ve-
nit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, pre-
cum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a 
măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2020;
 • aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de Intervenție 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Reamenajare și Modernizare Piața Electroprecizia” din Munici-
piul Săcele;
 • aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul „Reabilitare canal pluvial de pe strada 
George Coșbuc și Bd. G.Moroianu, până la deversarea în canalul 
deschis Dârbav”;
 • aprobarea asocierii UAT Municipiul Săcele cu UAT Comuna 
Tărlungeni și UAT Comuna Vama Buzăului, în cadrul societății 
Servicii Săcelene S.R.L., în vederea transformării acestei societăți 

în operator regional de transport public local al Asociației pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și actualizării 
Actului Constitutiv în mod corespunzător;
 • aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate in-
tegral din venituri proprii pe anul 2020 și modificarea utilizării în 
anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la înche-
ierea exercițiului financiar pe anul 2019;
 • aprobarea Amenajamentului pastoral pentru deținătorii de pajiști 
naturale ( fânețe și pășuni ), înregistrați la Registrul agricol al Mu-
nicipiului Săcele între anii 2015-2019, pentru  suprafața de 4345,70 
ha;
 • aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de 
Investiții pe anul 2020 ale R.P.L.P. Săcele R.A;
 • aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul 
lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat 
valorificării către agenții economici în anul de producție 2020;
 • aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, 
nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării 
către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 
2020;
 • aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență 
juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea redobândirii în pa-
trimoniul Municipiului Săcele a imobilului – Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 5, situată în Mun. Săcele, str. Viitorului nr. 7.

 În plus, în cadrul policlinicii municipale, tot în cur-
sul lunii februarie 2020 se va deschide o sală de tratament nouă, 
modernizată, pentru cabinetele chirurgicale și medicale care își 

desfașoară activitatea ambulatorie în cadrul policlinicii.
  (sursa: Primăria Săcele)

•   •   •
■ Federația Română de Orientare a premiat la Gala Sporturilor 
Montane pe cel mai bun Orientarist 2019 - Ionuț Zincă și pe cea 
mai bună Orientaristă - Andra Anghel, de la Asociația ”Babarun-
ca”. Premierea s-a făcut în cadrul evenimentului ”Alpin Film Festi-
val”, găzduit de Bușteni. Federatia Romana de Orientare a partici-
pat la aceast eveniment important, alături de Federația de Alpinism 

și Escaladă, Clubul Alpin Român și alte  asociații cu activitate în 
lumea sporturilor montane.Premierea a fost făcută de d-na Natalia 
Deconescu - Președinta Federației Romîne de Orientare iar Tro-
feele au fost oferite de Mihai Costea Arieșanu - președintele clubu-
lui Transylvania Rogaining.
 (sursa: facebook Cultură și Tineret Municipiul Săcele)

•   •   •
■ Atletul săcelean Radu Costache, legitimat la CS Țara Bârsei 
2011 Brașov a obținut titlul de vicecampion național  în proba 
de 60 m garduri, la categoria ”Tineret” în cadrul Campionatelor 
Naționale de atletism în sală, desfășurate la începutul lunii martie 
la București. Sportivul săcelean a terminat cursa în 8:29 secunde 

și a declarat după concurs: „Sunt bucuros să închei acest sezon în 
postura de vicecampion national. Este un rezultat care mă face să 
privesc cu încredere spre viitor!”
 (sursa: facebook Cultură și Tineret Municipiul Săcele)
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opiii, în general, sunt energici și vor avea ce să de-
scopere în acest sport. Eu îi aștept să vină să se an-
treneze alături de noi. Ar fi foarte frumos să vină cât 

mai mulți copii la săriturile cu schiurile. Ce are în plus acest 
sport față de celelalte? Zborul! Fără să ai un motor sau altceva 
care să te țină sus, în aer. Fără să te afli într-un avion, de pildă” 
 Săriturile cu schiurile este unul dintre cele 
mai titrate și practicate sporturi din Săcele. În anul 
1930 începea construcția primei trambuline la Săcele, 
în muntele Bunloc/Bolnoc, iar 4 ani mai târziu, în anul 
1943 avea loc primul concurs de sărituri cu schiurile. 
Apoi, în anii 70-80 avea să se construiască trambu-
linele de pe Valea Largă, și se vor pune astfel bazele 
actualelor performanțe din săriturile cu schiurile din 
România. Datorită muncii unor oameni ca prof. Con-
stantin Teșileanu, apoi a elevilor săi Willy Gross, Flo-
rin Spulber, Gheorghe Băilă, Csaba Magdo, aveau să 
se nască performanțe precum cele ale Danei Haralam-
bie. 
 Cel mai cunoscut sportiv săcelean la ora 
actuală este fără îndoială săritoare cu schiurile Daniela Haralam-
bie. La doar 23 de ani, vârstă pe care o va împlini vara aceasta, 
Daniela este deja o săritoare consacrată, cu performanțe nota-
bile și cu perspective frumoase. A început acest sport, evident la 
Săcele, la vârsta de 10 ani, la ACS Săcele. De altfel, pe trambu-
linele de la Valea Largă, Dana Haralambie a făcut cunoștință cu 
senzația de zbor, care te face să te îndrăgostești de acest sport, 
după cum declara sportiva într-un interviu pentru ProSport. Apoi 
după deteriorarea acestora, săritorii cu schiurile (foarte mulți 
din Săcele, chiar și astăzi) s-au mutat pe noile trambuline de 
la Râșnov. Performanțele Danielei Haralambie au început încă 

de la juniori, având mai multe clasări pe podium la competițiile 
internaționale. Cea mai bună clasare a fost în anul 2015, când s-a 
clasat pe locul 13 la CM de junioare de la Alma Ata (Kazahstan).
 Au urmat apoi alte concursuri, trecerea la seniori, cu mai 
multe victorii în FIS Cup (competiții de rangul 3), apoi trecerea 
firească în competițiile de World Cup, împreună cu cele mai bune 

săritoare din lume. Cea mai bună performanță a venit 
chiar anul trecut, la Campionatul Mondial de schi nor-
dic din Austria: locul 13. În prima manșă, pe o tram-
bulina K 99, a sărit 95.5 de metri, iar în manșa a doua, 
a atins punctul de construcție, 99 de metri, clasându-se 
în final pe a 13-a poziție. Performanța este cea mai 
bună clasare a României din istoria Campionatelor 
Mondiale de schi nordic. Cu un an înainte, în 2018, 
Daniela Haralambie participase la Jocurile Olimpice 
de Iarnă de la PyeongChang, unde ocupase poziția 25, 
cu sărituri de 80,5 și 85 metri. De altfel, în 2022, la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, va reprezenta din nou 
România. La 23 de ani neîmpliniți, drumul Danielei 

Haralambie ca sportivă încă este la început. Mult suc-
ces!
             În actualul sezon, cel mai bun rezultat obținut de 
Daniela Haralambie a fost clasarea pe locul 19, cu 218,6 
puncte, după două manșe al concursului în cadrul Cupei 
Mondiale feminine la sărituri cu schiurile, desfășurat la Lilleham-
mer.                                                                                                                                                
 La mijlocul lui martie a.c., tot la Lillehammer, Dana s-a 
clasat pe locul 25 în etapa a doua a concursului de pe trambulina 
de K 123 de metri, ce contează atât pentru Cupa Mondială, cât și 
pentru circuitul Raw Air.

A consemnat Mădălin Iacob

DANIELA HARALAMBIE – CEA MAI BUNĂ SĂRITOARE
CU SCHIURILE DIN ROMÂNIA

“C

• Sport

Berinde, primar de Biserica Albă, doam-
na Elena Şhovac - Director Şcoala cu 
gradele 1-3 din Apşa de Mijloc, doamna 
Anuţa Şiman, profesor de limba şi literatura 
română, talentată poetesă, şi, nu în ultimul 
rând, domnul Gheorghe Stoea, consilier si 
reprezentant al Asociaţie Culturale “MO-
CANI SĂCELENI”. 
 Întrevderile de la Consulatul din 
Slatvino, Primăria Biserica Albă şi  cea  de  
la Şcoala din Apşa de Mijloc s-au soldat deja 
cu proiecte de viitor. La propunerea dom-
nului Stoea, un grup de elevi şi cadre didactice de la Apşa de 
Mijloc ne va vizita, câteva zile, în luna iulie, Săcelele noastre şi 
împrejurimile lor pitoreşti.
 Toate persoanele cu care ne-am întâlnit au primit, cu 
multă satisfacţie, Diploma de Merit care evidenţiază calitatea 
de APĂRĂTOR AL GRAIULUI STRĂBUN, cu menţiunea: 
“pentru contribuţia adusă la menţinerea limbii, religiei, cul-
turii şi specificului naţional al românilor care trăiesc în ime-
diata apropiere a graniţelor ţării”. 
 Graţie ajutorului  domnului  primar Berinde,  am  ajuns  
la locul unde, cândva, în Evul Mediu (pe la 1391), s-a aflat va-
tra și izvorul ”descălecatului” nostru: Sfânta  Mănăstire Peri (azi 
Gruşevo, localitate neaoş ucraeneană). Aici se ridică  acum o 
Stăreţie pravoslavnică păstorită de Părintele Arhimandrit Pimen, 
un bărbat tânăr, rămas orb încă din copilărie în urma unui cumplit 

accident. Muzeul Transcarpatiei nu-l putem  
vizita deoarece este propietatea domnului  
I.B., căruia nu-i  putem da de  urmă cu toate 
eforturile şi bunăvoinţa domnului Berinde.                                                             
 Apşa de Mijloc mi s-a părut a fi, să  mi  
se  ierte  apropierea, drept  un  “Las  Vegas’  
în  miniatură. La şcoală ne-am întâlnit cu în-
treg colectivul pedagogic (numai doamne, cu 
toate că era vacanţă!). Discuţii, cărţi  multe, 
reviste, schimb de experienţă în toată regula. 
Atmosferă deosebit de  cordială. Ajunşi la 
hotel, aflăm că maestrul Fuego cântă la o 

(mega) nuntă  moroşană şi are camera rezervată chiar vizavi de 
noi. Dimineaţa, din  greşeală, am deschis televizorul la ora şapte 
şi se intona Imnul Naţional al  României (ce-i drept cam cu mulţi 
decibeli). Scuze, maestre!   
 Am părăsit Ukraina într-o dimineaţă ceţoasă de duminică. 
În vamă era pustiu. Nişte soldaţi înarmaţi alergau de colo până 
colo... Am fost invitaţi să coborâm “in corpore’’ din automo-
bil. Ne-am conformat. La un ghişeu, o doamnă tânără ne stu-
dia paşapoartele. Eu am întrebat-o pe ruseşte cum se numește. 
Mi-a zâmbit şi s-a recomandat: Olesia....I-am replicat că are ochi 
frumoşi şi negri, tot pe ruseşte. Mi-a zâmbit... În realitate îi avea 
albaştri. Am ajuns, după trecerea Tisei, acasă, la Sighet, doar la o 
aruncătură de băţ, cum se spune, de  ROMÂNIA -Fie pâinea...                                                                                

      
  Prof. Liviu Dârjan
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TABEL NOMINAL
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.I 2020

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 Bărbat Claudiu Octavian
15 Bărbat Octavian
16 Bârsan Horia
17 Beciu Ioan
18 Beleuţă Eugen
19 Benga Gheorghe Dănuţ
20 Bilan Florin
21 Biriș Mirel
22 Bîja Ioan
23 Bîrsan Teodor
24 Blaga Sorin
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 Burlacu Dan
41 Butu Gabriel
42 Butu Nicoleta
43 Caian Pandrea Aurel
44 Califaru Gavril
45 Cățeanu Nicolae
46 Cerbu Dorel
47 Chiric Ilie
48 Cimisliu Ioan
49 Cimpoaie Gabriel
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 Florin
69 Crăciun Gentiana
70 Crăciunescu Dana
71 Curte Cristian
72 Curte Remus
73 Dalaban Tudoran Ileana
74 Damian Alexandru
75 Dan Liviu
76 Daneş Dumitru
77 Diaconescu Adrian
78 Dinu Virgil
79 Dopovecz Iuliu
80 Dragomir Dănuţ
81 Drăghici Valentin
82 Eftimie Bogdan
83 Eftimie Rodica
84 Ene Tudoran Anca
85 Ene Gheorghe
86 Filip Constantin
87 Flangea Roxana
88 Florea Traian
89 Florescu Gheorghe
90 Fodor Levente
91 Fulea Lia
92 Găitan Ovidiu
93 Georgescu Alexandru Ioan
94 Ghişoiu Dorin
95 Grozea Gheorghe
96 Grozea Victor
97 Guiu Adrian
98 Homorozean Gheorghe
99 Iacob Mădălin

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

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

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