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FILE DE MONOGRAFIE

POVESTEA PREFECTULUI
CARE L-A PRIMIT PE ULTIMUL ȚAR LA CONSTANȚA

tefan Ionescu-Berechet, 
Lector univ. dr. titular 
la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă Justinian Patri-
arhul a Universității din București, 
Departamentul de Teologie Istorică, 
Biblie și Filologie. Ține cursuri și 
seminarii de Artă creștină eclesială, 
Erminia picturii bizantine și Icono-
clasm bizantin, este îndrumător de 
lucrări de licență și dizertații de masterat.

 Constanța, duminică 1 iunie 1914. Încă din zorii zilei 
orașul se afla într-o stare de efervescență în așteptarea unui 
eveniment unic nu doar pentru istoria locală, ci și pentru cea 
națională:vizita familiei imperiale ruse. Prima vizită a unui 
conducător al Imperiului țarist în România, în chiar ajunul iz-
bucnirii Marelui Război, și ultima vizită a Țarului Nicolae al 
II-lea și a familiei sale în afara granițelor Rusiei înainte de 
tragicul lor sfârșit din 1918. 
 Mii de oameni, locuitori 
ai urbei alături de cei veniți din 
întreaga țară, se îndreptau spre 
port, pentru a fi martori oculari 
ai acestui moment de neuitat. 
Ziariștii se aflau și ei la dato-
rie încă de la ora 8 dimineața, 
ocupându-și locurile rezervate în 
pavilionul regal, dincolo de cor-
donul de polițiști și de jandarmi. 
Vasul imperial era așteptat pe 
mare de șase vase românești în 
frunte cu bricul „Mircea” și în 
aer de șase aeroplane, sosite spe-
cial de la București, care exe- 
cutau impresionante acrobații, 
spre deliciul mulțimii adunate în 
port.
 După ora 9 au început 
să sosească, în automobile, 
oficialităţile – în frunte cu prim-ministrul Ionel Brătianu și 
cei doi înalți demnitari ruși, ministrul de Externe Serghei 
Sasonow și baronul Vladimir Frederiks, ministrul Curții Im-
periale. În jurul orei 10, familia regală se afla în pavilionul 
regal, privind cum yahtul imperial „Standard” se apropia de 
port. 
 La debarcare, Țarul și familia sa au fost întâmpinați 
de către Regele Carol și familia regală română, iar primarul 
orașului, Virgil Andronescu, a oferit înalților oaspeți, pe o tavă 
de aur, tradiționala pâine cu sare. După prezentarea oficialilor 
români și a soțiilor acestora, cei doi suverani s-au îndreptat 
către catedrala orașului, unde a avut loc o slujbă de Te-deum. 
La ora 12, Regina a oferit, în pavilionul ei, un prânz familiei 
imperiale, iar prim-ministrul I. Brătianu un dejun ministrului 
Sasonow la Cazinou, unde a avut loc și o conferire reciprocă 
de decorații între partea română și cea rusă. La ora 16, pe 
yachtul „Standard”, Ţarul a oferit un ceai Regelui Carol I, 
membrilor Guvernului și unor politicieni de marcă ai vremii, 
precum Al. Marghiloman, Take Ionescu sau I. Lahovary. A ur-

mat, la ora 17:30, defilarea trupelor, condusă de însuși Regele 
Carol, în fața pavilionului amenajat lângă Cazinou. Vizita s-a 
încheiat cu dineul de gală oferit de suveranul nostru în onoa-
rea înalților oaspeți, într-un splendid pavilion al Palatului re-
gal din oraș, amenajat de arhitectul Petre Antonescu. La final, 
în acordurile fanfarei, familia imperială, condusă de cea regală 
română, s-a îndreptat spre yaht, părăsind portul Constanța în 
jurul orei 23:00, în uralele mulțimii adunate în port.

 Străbunicul, între participanţi.

 Între oficialităţile care au participat la acest eveniment 
marcant s-a aflat și străbunicul meu Luca Oancea, la acea dată 
prefect al județului Constanța. După cum aflăm dintr-o amplă 
cronică apărută în ziarul „Adevărul” în ziua de 3 iunie a ace-
lui an, el a fost prezent la toate momentele importante ale 
înaltei vizite:la întâmpinarea familiei imperiale, la dejunul 
oferit de Ionel Brătianu, unde a primit o importantă decorație, 
la ceaiul oferit de Țar pe yahtul său și servit chiar de Marile 
Ducese, precum și la dineul de gală oferit seara de Rege în 

onoarea înalților oaspeți. 
 Dobrogean prin naștere, 
născut fiind la Hârșova pe 14 
octombrie 1859, Luca Oancea 
provenea dintr-o mare familie 
de mocani originară din Săcele. 
Astăzi un municipiu situat în 
imediata vecinătate a orașului 
Brașov, localitatea Săcele, 
atestată documentar încă din 
sec. al XIV-lea, era alcătuită 
în trecut dintr-o salbă de patru 
sate, azi cartiere ale orașului, 
așezate între Valea Timișului și 
Tărlung pe o distanță de circa 7 
km – Baciu, Turcheș, Cernatu, 
Satulung – la care se adăugau 
satele învecinate:Târlungeni, 
Purcăreni și Zizin. Principala 
ocupație a românilor săceleni 

era păstoritul transhumant, aceștia formând împreună cu mo-
roenii din zona Branului ramura bârsană a mocănimii. Ei prac-
ticau transhumanța amplă, care se desfășura cu o ritmicitate 
astronomică și care presupunea deplasarea anuală cu turmele 
pe distanțe foarte mari, în diverse zone:Țara Românească, 
Bugeacul Basarabiei, Dobrogea și chiar Bulgaria, Turcia sau 
Tesalia. 

 Mocanii.

 Încă dinainte de sec. al XIX-lea, regiunea predilectă 
de pășunat a mocanilor era Dobrogea, acea „Dacie în 
miniatură”, cum inspirat o numea Ion Ionescu de la Brad, 
pentru a sugera mozaicul etnic ce grupa nu doar populații 
diferite (români, turci, tătari, lipoveni etc.), ci și diverse gru-
puri românești:mocani (ardeleni), dacieni (băștinași) și cojani 
(români din Principate). 
 Mocanii ardeleni au fost atrași aici de vegetația 
abundentă, de clima mai blândă în timpul iernii și de permisiva

S

Luca Oancea și soția sa Mariți (în dreapta), alături de socrii,
cumnații și cumnatele sale

,
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politică fiscală otomană. Imediat după Sfântă Mărie Mare (15 
august), ei porneau cu târlele lor din Carpații Meridionali și, 
urmând anumite trasee în funcție de munții din care coborau 
(pe valea Teleajenului, pe valea Doftanei, prin Comarnic ș.a.), 
ajungeau pe linia Dunării, pe care o traversau prin numeroase 
vaduri, vămi sau carantine, după care se răspândeau în difer-
ite locuri din Dobrogea. Târlele mocănești cuprindeau diverse 
tipuri de animale (oi, cai, bovine, capre) și erau de regulă 
stăpânite în asociere de mai mulți stăpâni. Mocanii bogați 
posedau singuri una sau chiar două târle, ce aveau mii de ani-
male, mânate de către 10-15 tineri păstori aflați în subordinea 
unui scutar (baci) care se îngrijea de toate nevoile târlei. 
 Păstoritul transhumant al mocanilor în Dobrogea 
a avut multiple implicații nu doar în viața economică, ci 
și în cea socială, politică și culturală a provinciei și a țării. 
„Înaintemergători ai unirii tuturor românilor, ei au fost 
răspânditorii cărților, cântecelor și 
poveștilor de pretutindeni, ajutând ast-
fel la unificarea graiului și a sufletului 
românesc. Mocanii au tras drumuri noi 
prin singurătățile de iarbă ale Dobro-
gei, au deschis vaduri, au săpat fântâni, 
au ridicat târle, au întemeieat sate” . 
 Convenția dintre Curtea de la 
Viena și Înalta Poartă, încheiată în 1855 
pentru a reglementa pășunatul păstorilor 
austrieci (ardeleni) în teritoriile oto-
mane, a determinat, prin restricțiile im-
puse, începutul sfârșitului. Dezvoltar-
ea agriculturii și creșterea taxelor de 
pășunat au dat apoi lovitura de grație 
transhumanței dobrogene, care s-a în-
cheiat în trăsăturile ei clasice curând 
după 1877. Alipirea provinciei la Regat 
a inaugurat însă o nouă epocă în istoria 
ei, de înflorire economică fără prece-
dent, la care mocanii ardeleni au con-
tribuit în mod semnificativ. Părăsind 
ocupația lor tradițională, ei s-au ori-
entat rapid către alte domenii ale vieții 
economice:meseriile, comerțul și mai ales 
agricultura, mocanii devenind cei mai 
mari proprietari de pământ din această parte de țară. „Nici o 
altă parte a pământului românesc, în afară de Bărăgan poate, 
nu datorează Ardealului atâta cât datorează Dobrogea;nici o 
altă parte a pământului nostru nu este «semănătura» Ardealu-
lui în măsura în care este fâșia de pământ de peste Dunăre. 
Aici în Dobrogea, au făurit Ardelenii cea de pe urmă și una 
dintre cele mai trainice și semnificative descălecări, din 
multele pe care le-au făcut pe alte întinsuri românești”.

 Dinu Oancea Moroianu – ultimul mocan.

 Din ultima generație de mocani săceleni ce au prac-
ticat transhumanța în Dobrogea a făcut parte și Dinu Oan-
cea (1820-1897), tatăl prefectului Luca Oancea, odată cu 
el încheindu-se vechea îndeletnicire a familiei. Bunicul lui 
Dinu, Spiridon Bunulescu (Bunescu), fusese un econom de 
vite din Rucărul Muscelului, stabilit prin căsătorie în Bran, 
care își păștea turmele în Bugeacul Basarabiei. Oancea, fiul 
lui Spiridon și tatăl lui Dinu, s-a mutat în Săcele (Baciu) și 
a purtat, ca toți brănenii stabiliți în această localitate, pore-
cla Moroianu, care s-a transmis și fiilor săi. S-a căsătorit aici 
cu Stanca, fiica bogatului mocan Constantin Moldoveanu, 

gociman și ctitor al bisericii din Baciu, rămânând văduv de 
tânăr. Părăsind Bugeacul, a trecut cu toate turmele sale peste 
Dunăre, așezându-și târla în nordul județului Tulcea, pe malul 
drept al braţului Sf. Gheorghe, unde şi azi o gârlă mică se 
numește Gârla lui Oancea. Una dintre numeroasele sale stâne 
era destinată în întregime pomenilor, fiind denumită „stâna 
calicilor”. În Tulcea a înființat în asociere cu fiii săi o firmă 
ce desfășura un intens comerț cu vite în Bulgaria. În același 
timp, împreună cu săceleanul Gh. Roșca, comercializa lână la 
Galați. A menținut permanent legătura cu Săcele, unde ierna 
de regulă, păstrându-și calitatea de sudit chesaro-crăiesc (aus-
tro-ungar). A murit în 1845, fiind îngropat la schitul Cocoş, ca 
unul dintre primii ctitori ai acestui așezământ monahal.
 Dinu Oancea Moroianu, născut în Baciu, a venit la 
vârsta de 15 ani la târla tatălui său din județul Tulcea. La
moartea acestuia, deținea la Babadag, împreună cu fratele 

său Ion, 4.500 de oi și peste 200 de cai, 
cei doi frați fiind considerați de Ion Io-
nescu de la Brad cei mai bogați mocani 
din ținutul Tulcei, alături de săceleanul 
Golea. În 1857 s-a stabilit cu turmele 
sale în regiunea Hârșovei, păstrând 
supuşenia austro-ungară încă 20 de ani 
şi legătura cu Săcele, unde de obicei 
ierna şi unde i s-au născut cea mai mare 
parte dintre copii. La finalul războiului 
de independență, hoardele de turci ce 
se retrăgeau de pe câmpul de luptă l-au 
jefuit de toate vitele sale și de atunci a 
trăit în condiții modeste până la moar-
tea sa. 

 Poveste cu tâlc.

 Tradiția familiei păstrează o 
impresionantă poveste despre Dinu și 
tatăl său Oancea, desprinsă parcă din 
file de pateric, ce pune în lumină cali-
tatea lor de ctitori ai schitului Cocoș. 
Pe când era în vârstă de 17 ani, Dinu 

fusese trimis într-o zi de tatăl său la un 
măcelar, pentru a încasa o sumă de bani 

pe niște berbeci. Pe drumul de întoarcere tânărul s-a întâlnit 
cu un grup de călugări români veniți de la Sfântul Munte. 
Unul dintre ei i-a destăinuit visul prin care Maica Domnului 
le poruncea să meargă în ţinutul Tulcei și să caute un loc nu-
mit Cocoș, pe care să edifice o mânăstire. Dinu i-a condus pe 
călugări până la locul cu pricina, pe care se afla o vie, propri-
etate a unui turc pe nume Horoz (pe româneşte, Cocoş) și le-a 
dăruit suma de bani pentru achiziționarea locului. În toamna 
acelui an, Oancea a dăruit călugărilor 200 capre, 400 de oi şi 
50 de cai pentru întreținerea lor, iar după un timp le-a con-
struit un mic paraclis din nuiele și chirpici, în care s-a slujit 
până la construirea bisericii mari de piatră în 1853.
 Firea evlavioasă a lui Dinu Oancea transpare nu doar 
din calitatea sa de ctitor al schitului Cocoș, ci și din căsătoria 
sa cu Ana, fiica preotului Ioan Verzea, ce aparținea uneia dintre 
cele mai cunoscute familii de preoți din Săcele, care a dat de-a 
lungul vremii nu mai puțin de 15 slujitori ai altarului (5 proto-
popi și 10 preoți). Cel dintâi atestat documentar, la începutul 
sec. al XVIII-lea, este popa Radu Verzea din Satulung. Un alt 
popă Verzea, din același sat săcelean, semna în 1761 declarația 
întocmită cu 60 de ani în urmă de preoții din Scheii Brașovului, 
împotriva unirii românilor ortodocși cu Biserica Romei. 

Luca Oancea și soția sa Mariți la Paris
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 Istorii mai mici şi mai mari.

 Un reprezentant ilustru al familiei Verzea a fost pre-
otul Radu (cca. 1740-1827) din Satulung, stră-străbunic al 
prefectului Luca Oancea, care, timp de aproape 10 ani (1817-
1826), a deținut funcția de protopop al Brașovului și care, 
în 1797, a plătit tipărirea la Sibiu a Gramaticii românești 
alcătuite de protopopul Radu Tempea. 
 Una dintre fiicele preotului Radu Verzea a fost buni-
ca maternă a cunoscutului poet și pașoptist Andrei Mureșianu. 
Un alt fiu, preotul Oprea Verzea, a fost tatăl preotului Ioan Ver-
zea (1801-1877), unul dintre fruntașii mocanilor din Dobro-
gea la mijlocul sec. al XIX-lea. Pe lângă slujirea preoțească, 
popa Ioan se ocupa și cu păstoritul transhumant în regiunea 
Hârșova, deținând la 1845 nu mai puțin de 2.100 de oi, 170 
de cai și 80 de vite. Se bucura de mare încredere în rândul 
mocanilor, încât, în 1850, îl găsim vechil al acestora, delegat 
să meargă atât la Rușciuc pentru a arenda pășuni direct de 
la pașa Said Mârza, cât și la Constantinopol, pentru a sesiza 
Înalta Poartă cu privire la taxele abuzive impuse mocanilor 
de administrația otomană din Dobrogea. În 1857, la îndemnul 
viceconsulului austriac, săceleanul Nicolae Țârcă, popa Ioan 
s-a stabilit în Hârșova împreună cu un grup de mocani (printre 
care Dinu Oancea, Cosma Bercaru, Zaharia Blebea ș.a.), grup 
care a pus bazele cartierului Varoș și care a construit biserica 
românească de aici, al cărei prim slujitor a fost chiar preotul 
Ioan Verzea. 

 Familia viitorului prefect: fraţii şi sora.

 Fiica preotului Ioan Verzea, Ana, a avut împreună cu 
soțul ei Dinu Oancea 12 copii, dintre care șase au murit de mici 
(cinci fete și un băiat), iar șase au ajuns la maturitate:cinci 
băieți și o fată, Eliza (cca. 1850-1894), căsătorită cu Matei Pa-
puc, comerciant și agricultor din Hârșova. Cel mai mare din-
tre frați a fost Ioniță (1847-1901), agricultor și proprietar de 
pământ, care a deținut și funcția de Președinte al Sindicatului 
agricol Constanța. Al doilea frate a fost Ieremia (1857-1890), 
comerciant în Hârșova și membru al Consiliului Județean 
Constanța, care a făcut parte din delegația ce a prezentat în 
1889 Regelui Carol I, Guvernului și Parlamentului un memo-
riu cu privire la asimilarea Dobrogei la Patria mamă. 
 Cel de-al treilea, Costache (1856-1935), a fost cel 
mai apropiat de Luca Oancea, cei doi fiind asociați în afaceri 
comerciale și deținând în comun mari suprafețe de pământ 
în regiunea Hârșovei. Costache a fost membru în Camera de 
comerț și industrie din Constanța, vicepreședinte al Băncii 
„Creditul Dobrogei” și senator în Parlamentul României 
(1914-1918). A fost căsătorit cu Maria, fiica lui Bucur Găitan, 
un săcelean școlit la Brașov, Blaj și Cluj, „unul dintre rarele 
exemplare de la țară care citea în limba lor pe autorii latini”. 
Au avut împreună opt copii, dintre care amintim doar pe 
următorii:Victoria, căsătorită cu moșierul Aurel Butu, primar 
al Constanței în perioada interbelică;Constanța, scriitoare, 
căsătorită cu Virgil Cotovu, director al portului Constanța și 
Maria, căsătorită cu Aurel Sassu, comerciant de cereale și pri-
mar al Hârșovei. 
 După Luca (1859-1916), ultimul dintre cei cinci frați 
a fost Nicolae (1864-cca. 1900), comerciant de cereale și 
mare proprietar funciar în judeţul Constanța.

 Unul dintre cei mai mari moşieri din Dobrogea.

 Luca Oancea și-a început activitatea imediat după 

1877, în jurul vârstei de 20 de ani, ca notar al comunei Sa-
rai (Hârșova). În asociere cu frații săi Costache, Ieremia și 
Nicolae, s-a implicat apoi în construirea unui pod de vase 
peste Dunăre, la Vadul Oii, iar banii câștigați i-a investit în 
cumpărarea de terenuri agricole. În ajunul Marelui Război 
deținea, împreună cu fratele său Costache, peste 8.000 de ha 
în regiunea Hârșova, cei doi frați numărându-se printre cei 
mai mari moșieri ai județului Constanța și ai Dobrogei. Princi-
pala lor moșie se numea Saidia și reprezenta aproape jumătate 
din imensa moșie Mamut Cuius (10.000 ha), care aparținuse, 
până în 1871, pașei Said Mârza (guvernator de Silistra, bey 
de Rumelia și han al Crimeei). Ea fusese achizionată de frații 
Oancea în jurul anului 1900 de la moștenitorii pașei sau de 
la terți. Luca Oancea avea aici un conac, cu acareturi și cu 
moară. O altă moară (cu aburi) și un alt conac deținea și la 
Hârșova. Proprietățile sale imobiliare mai cuprindeau două 
impunătoare case la Brăila, respectiv Constanța. 
 Pe vastele sale suprafețe de pământ, Luca Oancea a 
dezvoltat o agricultură intensă, devenind unul dintre cei mai 
mari exportatori de cereale din județul Constanța. În asociere 
cu fratele său Costache, a pus, în 1901, bazele unei firme pen-
tru comerțul cerealier, numită firma Frații Oancea, cu sediul 
la Constanța. În 1906 i-au mutat sediul la Brăila, schimbându-
i denumirea în firma Oancea &Sassu, după intrarea în afacere 
a cumnatului lui Costache, I.G. Sassu, Președintele Camerei 
de comerț și industrie din Brăila. Anvergura afacerilor deru-
late de frații Oancea poate fi evidențiată prin două exemple 
elocvente. În februarie 1916, firma lor desfăcea în gara Medg-
idia 60 t grâu, 15 t orz și 15 t ovăz, destinate exportului în Ger-
mania, iar în octombrie același an expediau 70-80 de vagoane 
cu grâu în gara Constanța, pentru îndestularea populației și a 
armatei. Această intensă activitate comercială l-a propulsat pe 
Luca Oancea în funcția de președinte al Camerei de comerț 
și industrie din Constanța, pe care a deținut-o timp de câțiva 
ani, între 1890-1902, în timpul mandatului său înființându-se 
schela (port) de la punctul Oltina. 

 Fraţii Oancea şi memorandiştii.

 Luca Oancea a fost activ și pe tărâmul activității ban-
care din județul Constanța. În 1893, la inițiativa și sub con-
ducerea fraților Oancea, s-a înființat Aurora – Societate de 
economie a comercianților și industriașilor români din județ. 
În 1899, la Constanța, s-a înființat Banca de Scont, cunoscută 
din 1921 sub numele de Banca Creditul Dobrogei, a doua 
bancă locală din Dobrogea după Banca Dunărea din Tulcea 
(1890). Unul dintre primii președinți ai Băncii de Scont a fost 
Luca Oancea, ce a deținut acest mandat între 1909 și 1915.
 Activitatea sa a fost una extrem de bogată și în do-
meniul vieții publice și politice dobrogene. În ultimii ani ai 
sec. al XIX-lea, Luca Oancea va milita activ pentru drepturile 
românilor de la nord de Carpați. În 1892, fruntașii orașului 
Hârșova au trimis o telegramă președintelui Asociației uni-
versitare din București, în care-și exprimau susținerea față de 
cauza națională și față de frații lor transilvăneni. Telegrama 
era semnată, printre alții, și de frații Oancea (Ioniță, Luca și 
Costache). Doi ani mai târziu, tot la Hârșova, a avut loc o 
manifestație publică de protest față de procesul intentat de 
autoritățile maghiare autorilor Memorandum-ului. Aceeași 
frați Oancea figurează printre liderii acțiunii. Ioniță Oancea 
este ales președintele adunării, Luca Oancea citește manifes-
tul studenților universitari în „chestiunea fraților asupriți”, iar 
Costache pleacă la Cluj pentru a asista la proces. 
 În 1897, Luca Oancea este ales vicepreședinte al
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Consiliului general al județului Constanța și va face parte, în 
trei sesiuni succesive, din delegația Consiliului însărcinată să 
meargă la București și să prezinte Regelui situația județului. 
Între 1905-1907 va exercita funcția de președinte al acestui 
Consiliu. 
 În paralel cu activitatea la nivel județean, Luca Oan-
cea va fi și primar al orașului Hârșova (1898-1902), contri-
buind în mod considerabil la dezvoltarea și modernizarea 
urbei, pe care a înzestrat-o cu un spital, cu o școală și cu o 
impunătoare catedrală. Rolul său a fost recunoscut încă din 
timpul vieții, bulevardul central al Hârșovei primind în 1911 
numele „Luca Oancea”. Postum, în 1936, în prezența mi-
nistrului Agriculturii Vasile Sasu (rudă apropiată a familiei 
lui Luca Oancea), în piața orașului a fost dezvelit un bust de 
bronz în memoria sa, realizat de sculptorul Ioan Faur-Schmidt 
din București. 

 Catedrala.

 După cum am menționat mai sus, în 1857, la în-
demnul viceconsulului Nicolae Țârcă, se zidise în Hârșova 
o modestă biserică din chirpici, acoperită cu stuf, al cărei 
prim slujitor fusese preotul Ioan Verzea, bunicul lui Luca 
Oancea. În 1904 începe construcția noii Catedrale, cu hramul 
„Sf. Împărați Constantin și Elena”, după planurile arhitec-
tului Daniel Renard și în antrepriza lui Francisc Leskovar 
(căsătorit cu o nepoată a lui Costache Oancea). Strângerea 
de fonduri și lucrările au fost inițiate de către un Comitet ce-l 
avea ca președinte pe Luca Oancea, președinte onorific pe 
Scarlat Vârnav și vicepreședinte pe Virgil Cotovu (ginerele 
lui Costache Oancea). În cinci ani, Catedrala era gata, fiind 
târnosită în 1909 de către Nifon, episcopul Dunării de Jos, în 
prezența ministrului Cultelor și Instrucțiunii Publice, Spiru 
Haret, și a prefectului Scarlat Vârnav. Peste numai câteva 
luni, lui Luca Oancea i se conferea, prin decret regal, medalia 
Răsplata muncii pentru Biserică, cl. I, pentru marele ajutor ce 
a dat la clădirea bisericii din localitate. 
 Această medalie avea să fie a doua dintr-o amplă 
serie menită să evidențieze prolifica și merituoasa activitate 
publică a lui Luca Oancea. În 1906, pe când era președinte al 
Consiliului județean, i se conferise Medalia jubiliară Carol 
I. În anul 1914 a primit nu mai puțin de patru distincții:în 
aprilie, medalia Bărbăție și Credință, cl. I;pe 1 iunie, cu oca-
zia vizitei Țarului, Ordinul rusesc Sf. Stanislas, în grad de 
mare ofițer;în decembrie, medalia Meritul comercial și indus-
trial, cl. I și ordinul Coroana României, în grad de comandor. 

 Apogeul şi sfârşitul – amândouă în 1914.

 Anul 1914 a reprezentat fără îndoială apogeul cari-
erei publice și politice a lui Luca Oancea. Pe 5 ianuarie era 
numit prefect al județului Constanța, prin decret regal, la pro-
punerea prim-ministrului Ionel Brătianu. Numirea sa a fost 
determinată atât de calitățile personale, cât și de faptul că, de 
câțiva ani, deținea președinția Partidului Național Liberal din 
județ, care îi datora perfecta sa organizare de la acea vreme . 
 În calitate de prefect va participa la pregătirea și la 
momentele principale ale vizitei familiei imperiale ruse la 
Constanța. La doar trei zile după înalta vizită, Luca Oancea 
lua parte la un alt eveniment semnificativ:înainte de a pleca 
de la Constanța, familia regală română a efectuat o vizită de 
o zi în Cadrilater, noua provincie anexată în urma Războiului 
balcanic din 1913. În localitățile parcurse pe traseul către 
Bazargic, capitala județului Caliacra, Regele și familia sa au 

fost întâmpinați de sute de preoți, învățători, școlari, militari 
și mulțimi mari de oameni. În suita regală s-a aflat atunci, 
alături de ministrul de Interne Morțun și de conducătorul Jan-
darmeriei rurale, gen. Berlescu, și prefectul Luca Oancea.
 La scurt timp după aceste evenimente marcante, 
viața prefectului Luca Oancea avea să fie curmată brusc de 
o apendicită perforată. Pe 10 decembrie 1916, în vârstă de 
numai 57 de ani, se stingea în casa sa din Brăila. După nu-
mai două săptămâni, trupele germane aveau să ocupe orașul 
și, rechiziționând casa, o vor transforma în comandament al 
ofițerilor. 

 Familia prefectului – oameni, destine, istorii.

 Luca Oancea a fost căsătorit cu Mariți (1872-1926), 
fiica săceleanului Sandu Munteanu, mare moșier în Casim-
cea (jud. Tulcea), și a Stancăi (născută Roșculeț). Au avut 
împreună zece fete și un băiat, dintre care trei fete și băiatul 
au murit de mici. Cea dintâi a fost Aurica, căsătorită cu avo-
catul Orațiu Guliotti, fiul profesorului brăilean Ioan Guliot-
ti, de origine macedoromână din Avdela Pindului. Au avut 
împreună doi copii (Mirela și Ion). 
 A doua fiică, Marioara, a fost căsătorită cu moșierul 
constănțean, de origine săceleană, Ion Gh. Popa, cei doi 
neavând copii. Cea de-a treia fiică, Elena, căsătorită cu Nico-
lae Pană, moșier din jud. Brăila, a murit foarte de tânără de 
tuberculoză, fără a avea copii. A patra, Eliza, a fost căsătorită 
cu Ionel Popeea, moșier în zona Hârșovei, care făcea parte din 
familia episcopului de Caransebeș Nicolae Popea, originară 
din Săcele. Au avut împreună doi fii (Ion și Tiberiu). A cincea 
fiică, Aneta, a fost căsătorită cu renumitul profesor univer-
sitar G.K. Constantinescu, director în perioada interbelică al 
Institutului Zootehnic din București și fondatorul zootehniei 
moderne în România. Cei doi nu au avut urmași. A șasea fiică, 
Lucia, a fost căsătorită cu doctorul Ermil Constantinescu, cu 
care a avut o fiică Mariana, absolventă de Medicină cu 10 pe 
line și moartă de tânără, necăsătorită.
 Cea mai mică dintre surorile Oancea a fost bu-
nica mea maternă Eugenia. S-a născut în 1907 la Brăila, în 
impunătoarea casă a părinților săi aflată în centrul vechi 
al orașului, la intersecția străzilor Ana Aslan și Școlilor, 
cunoscută sub numele – „fabricat” ulterior – de „casa cu fan-
tome”. O casă atât de mare, încât micuța Eugenia se plimba 
cu bicicleta prin salonul pavoazat cu 20 de oglinzi de cris-
tal aduse direct de la Viena. Își amintea cu mare plăcere 
această experiență la bătrânețe, după cum își amintea și acea 
zi memorabilă de 1 iunie 1914. Atunci ea, fetița prefectului, 
fusese luată de tatăl său în pavilionul regal, putând admira 
de la câțiva pași oaspeții imperiali și gazdele regale. Fiind 
remarcată de Regina Elisabeta, fusese luată în brațe de aceas-
ta, mângâiată și alintată. 

 „Bertha Benz a României”.

 Ca toate fetele din înalta societate a acelor timpu-
ri, Eugenia a făcut pensionul, la Galați, la Institutul Notre 
Dame de Sion, înființat în 1867 de congregația omonimă a 
călugărițelor romano-catolice. A învățat aici atât de bine lim-
ba franceză, iar apoi și-a perfecționat-o într-un sejur prelungit 
la Paris, încât la bătrânețe găsea cu mai mare ușurință cuvinte 
franțuzești pentru a se exprima. 
 De foarte tânără, marea sa pasiune au constituit-o 
automobilele și se poate afirma că Eugenia a fost una dintre 
primele femei cu permis de conducere de la noi din țară, un fel
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BRAȘOVUL LA CENTENARUL MARII UNIRI

BRAȘOVUL TOT MAI ROMÂNESC ÎN ROMÂNIA ÎNTREGITĂ. ASPECTE ALE ROMÂNIZĂRII 
TOPONIMIEI URBANE ÎN PRIMELE DOUĂ DECENII.

Prof. univ. dr. Ioan VLAD

ste un fapt cunoscut că în Austro-Ungaria orașele 
transilvănene erau preponderent maghiare și săsești, 
prin numărul populației acestor etnii, prin drepturile, 

privilegiile și întâietățile maghiarilor și sașilor la posturi, me-
serii, slujbe, locuințe, etc., prin interdicțiile impuse românilor 
de a intra în orașe, de a cumpăra proprietăți, de a face comerț 
sau vreun meșteșug.
 De aceea, obiectivul românizării acestor orașe în 
România întregită este unul serios, de mare răspundere, 
înțeles de generația Marii Uniri, dar nu ușor de pus în practică. 
În administrație, școală, cultură, economie, etc. el este an-
evoios, românii se pornesc greu, cei de la București nu-l prea 
înțeleg și nu au soluții, iar opoziția celor două etnii este adesea 
înverșunată. Am prezentat într-o lucrare în detaliu acest pro-
ces pe domenii și etape. Este interesant și puțin cunoscut.
 Octav Șuluțiu, autorul cunoscutei monografii 
„Brașov”, 1937, consideră că „românismul” la Brașov „tre-
buie să fie odată total, definitiv, atotstăpânitor”, pentru că 
străbunii ne-au poruncit „să ne întărim pe aceste locuri odată 
pentru totdeauna, să desăvârșim ceea ce ei au început”, apoi, 
odată clădit, românismul la Brașov „trebuie îngrijit și ferit de 
copleșitorul străinism care i se aruncă  în spinare zi de zi” (p. 
224). Apoi, referindu-se la stema Brașovului, rămasă aceeași 
în era românească, Șuluțiu propune astfel românizarea ei: „Pe 
azurul limpede, stema cea veche a orașului se înalță tot mai 
sus cu o coroană nouă românească, deasupra rădăcinii de 
gorun înfipt adânc într-un destin de neînlăturat” (idem).
 Românizarea toponimiei urbane brașovene urmează 
același curs. Ea este pusă în slujba omagierii luptei naționale, 
a eroilor și făptuitorilor Marii Uniri, inclusiv brașoveni, 
cu o dinamică susținută până în 1934, când avem posibili-
tatea documentară (Arh. J. Bergheiter, „Noul plan și călăuza 
orașului Brașov”, 1934, Ed. M. Bergheiter, 68 p., 1934, cu 
hartă) să facem un bilanț al rezultatelor, pentru aproape două 
decenii în România Mare.

 Rezultatele românizării până în 1934

 Primele schimbări toponimice, reconstituite după 
„Planul orașului Brașov”, al Institutului cartografic „Unirea”, 
Brașov, aprilie 1922 au fost: Piața centrală a orașului, azi Piața 
Sfatului, numită înainte de 1918 Piața Franz Josef, a primit 
numele de Piața Libertății, dovadă că imperativul libertății, 
eliberării, din sintagma „eliberare și întregire națională” – 
atribut suprem al războiului românesc și al luptei naționale, 
cântărea la fel de mult în opțiunea istorică a românilor ar-
deleni ca și „întregirea” sau unitatea. (De ce oare în 1990 nu a 
cântărit la fel de mult aspirația „Libertății” pentru cei care au 
schimbat din nou numele acestei piețe ?)
 Str. Fântânii, de intrare în Brașov dinspre Dârste, 
care începea în zona Centrului Civic de azi, locul unde a fost 
întâmpinată armata română la 16 / 29 august 1916 de către 
delegația orașului, în frunte cu medicul Gheorghe Baiulescu, 
B-dul 15 Noiembrie de azi, a devenit Calea Victoriei, oma-
giind acel eveniment din 1916, într-o simetrie cu omonimul 
din București și iată, la cota victoriei din 1877 - 1878. Putem 
spune azi că Bucureștiul de atunci ne-a gratulat cu acest to-
ponimic pe care nu am fost în stare să-l păstrăm și mai ales 
să-l repunem în drepturi după 1990.
 Fosta Alee Rudolf, amintind de moștenitorul tronului 
habsburgic și de „ringul vienez” al Brașovului, promenada de 
jos și fațada imperială și regală a Brașovului austro-ungar, 
azi B-dul Eroilor, a devenit Bulevardul Regele Ferdinand, 
un toponimic cu conotații diametral opuse, ale neamțului 
de pe tronul României, regele întregitor de țară, „cel loial” 
idealului și neamului românesc, pe care l-a condus în război 
spre întregirea națională. Tot cu numele regelui se boteza și 
Cazarma Regele Ferdinand a vânătorilor de munte de pe 
strada Fabricii, azi M. Viteazul, cazarma Academiei Forțelor 
Aeriane „H. Coandă”. O altă cazarmă, cea de pe strada 
Neagră, azi N. Bălcescu, primea numele Cazarma gen.

E

de „Bertha Benz a României”. Nu puteai vedea la tot pasul în 
perioada interbelică o româncă la volan. În plus, și-a obținut 
permisul de conducere la numai 16 ani, cu dispensă de vârstă, 
lucru rar și pentru epoca noastră! Memorabile sunt momen-
tele în care se ducea la conacul familiei de lângă Hârșova, iar 
sătenii, văzând cum gonea Studebaker-ul prin colbul drumu-
lui, având la volan o tânără femeie, rămâneau uluiți, făcându-
și cruce și scuipând în sân. La fel de memorabile sunt și 
cursele de automobile la care participa, luându-se la întrecere 
cu însuși Principele Nicolae, pe care îl depășea de multe ori. 
Mai târziu, după ce s-a căsătorit, ea a fost șoferul de serviciu 
al soțului ei, pe care l-a purtat în toate deplasările lui prin 
țară.  Și încă un detaliu formidabil:după ce a renunțat la 
Studebaker, Eugenia și-a cumpărat o Skoda, pe care o mai 
conducea încă la vârsta de 70 de ani. Cu această mașină a par-
curs nu mai puțin de 250.000 km, fără reparații capitale, ceea 
ce i-a determinat pe cei de la firma Skoda să-i acorde în 1961 
o diplomă de excelență!
 În 1938 s-a căsătorit cu arhitectul câmpulungean 
Dimitrie Ionescu-Berechet, arhitect șef al Patriarhiei Române 
timp de peste trei decenii (1930-1963). Cununia religioasă 

a avut loc în Catedrala patriarhală, în prezența patriarhului 
Miron Cristea, care, pe atunci, era și regent al Tronului și a 
fost reflectată în presa mondenă a vremii. Din căsătoria lor 
au rezultat trei copii. Prima, o fetiță, a murit la naștere din 
neglijența unui medic grăbit, iar ceilalți doi trăiesc și astăzi 
(Ion Luca Nicolae și Maria Andreea). 
 Fire energică, tenace, persuasivă și extrem de 
sociabilă, soție devotată, mamă grijulie și bunică iubitoare, 
sunt câteva dintre calitățile Eugeniei, fata prefectului. A trecut 
la cele veșnice la finele lui decembrie 1997, la o lună după ce 
împlinise venerabila vârstă de 90 de ani. A plecat dintre noi 
acum 20 de ani și, împreună cu ea, a plecat o lume de poveste, 
populată de figuri remarcabile. Au rămas în urmă documente, 
fotografii și multe, multe amintiri.

Lector univ. dr. Ștefan Ionescu-Berechet

N.R.: Mulțumim autorului și conducerii revistei ”Histo-
ria”, în care a apărut acest material, pentru acceptul de a 
fi preluat și de revista noastră.
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Ion Dragalina, comandant de armată, căzut la Jiu în 1916.
 Piața Prund a devenit Piața Unirii, în semn de 
recunoștință pentru lupta națională a șcheienilor, a Bisericii Sf. 
Nicolae și a școlii românești de aici. Tot în Șchei, str. Prund de-
venea str. Ștefan cel Mare, care însă, din motive pe care nu le-
am putut afla, în 1934 se numea iarăși str. Prund. Actuala Alee 
Tiberiu Brediceanu a primit numele de Aleea Regina Maria, 
după cum și actuala str. N. Bălcescu s-a numit str. Regina Ma-
ria, deci o alee și o stradă, ambele semnificative, omagiau în 
Brașov pe frumoasa și măreața regină a României Mari, pentru 
care a știut să lupte ca o adevărată româncă și o mare regină. 
Piața din fața liceului A. Șaguna a primit numele de Piața Gen. 
Berthelot, marele francez luptător pe frontul românesc precum 
un erou, foarte iubit la Brașov poate și pentru că a fost primul 
mare oaspete străin primit la Brașov imediat după 1 Decembrie 
1918.
 Familia regală română va fi omagiată și prin numirea 
str. Vămii, str. Principele Carol, care probabil în 1927 va de-
veni str. Voievod Mihai, dar și prin numirea actualei str. Re-
publicii, cândva după 1922 ca str. Regele Carol. Regina Elisa-
beta va fi omagiată la Brașov prin 
toponimicul str. Carmen Silva, 
azi str. C. Dobrogeanu Gherea, 
dar și prin denumirea băilor de la 
Codlea, Băile Carmen Silva. Iar 
Principesa Elena prin str. Princi-
pesa Elena (mama regelui Mihai, 
nu Ileana - mătușa lui), azi str. 
Șirul Livezii.
 Actuala str. Iuliu Ma-
niu, continuată cu Hărmanului a 
primit numele de Calea Mihai 
Viteazul, care însă în 1934 se 
numea str. Iuliu Maniu, omagi-
ind pe marele luptător ardelean, 
președintele Consiliului Dirigent 
în 1919, politician de vârf în toată 
perioada interbelică. Patronajul lui 
Mihai Viteazul se mută pe actuala str. Mihai Viteazul înainte 
de 1934. O mutare „defavorabilă” marelui voievod, lucrătură 
a servilismului politic local, care își păstrează rădăcinile până 
astăzi.
 Analizând dinamica acestei toponimii în cele două de-
cenii se poate întrevedea o strategie sau măcar o logică a proce-
sului de românizare în domeniu. Partea centrală a orașului, ce-
tatea istorică, săsească se românizează cu nume mari - membrii 
familiei regale, mari politicieni de la București sau din istoria 
națională.
 Șcheiul pare rezervat marilor personalități brașovene, 
luptătorii naționali, cărturari, etc.; Blumăna găzduiește topon-
imic mari personalități istorice românești, inclusiv militari ai 
războiului întregirii.
 Noile cartiere ale Brașovului interbelic se nasc com-
plet românizate toponimic și într-o grupare unitară. Astfel, 
avem un cartier al provinciilor, o România mare în miniatură, 
care nu știu cât de mult a fost denumi astfel intenționat, dar 
este evident în prezent, mai ales prin numele pieței comerciale, 
Piața Dacia că a fost o modalitate de a sugera că e vorba de 
„România Mare”. Avem un cartier al independenței în zona 
de mijloc a str. Mihai Viteazul, un minicartier al voievozilor 
(Dragoș, Bogdan etc.) și mai apoi un cartier al scriitorilor, 
care abia se profila în 1934.
 Prin urmare, în Cetate, se impun următoarele to-
ponime românești, vizând nume mari: str. I. I. C. Brătianu, 

fost Spitalului, azi str. Postăvarului; str. Tache Ionescu, fost 
str. Nouă, azi Cerbului; str. Titulescu, fost Târgul boilor, azi 
str. Diaconul Coresi; str. Al. Vaida - Voievod, azi Politehnicii; 
str. Ion Corvin, azi M. Sadoveanu, dar și str. Mureșenilor, 
(marea familie de gazetari și luptători naționali care a locuit 
în Cetate) azi Poarta Șchei, cât și str. G. Bațiu, legat de cetate 
prin școala unde a profesat și prin redacția „Gazetei”, aflate 
aici. Doar câteva străduțe și str. Castelului și-au păstrat numele 
de pe vremea stăpânirii săsești. De remarcat că N. Titulescu a 
avut de timpuriu mulți prieteni la Brașov, mai ales pentru că 
s-a dovedit un eroic apărător al României Mari, care i-au dat 
numele unei străzi; peste decenii, în era comunistă, au atribuit 
numele unei străzi mai importante, acei prieteni pe care conta 
și testamentar că-i vor găsi un loc de odihnă veșnică „undeva 
jos la poalele Tâmpei”, prieteni care au răspuns așteptărilor, 
oferind și un onorabil bonus – parcul central de astăzi.
 Șcheiul, cartierul istoric al românilor și românismului, 
devenit și toponimic cartierul marilor români brașoveni, cu-
prindea în 1934 următoarele toponime românizate: str. Episcop 
Ioan Popazu, marele ctitor al liceului românesc, azi str. Băilor; 

Șirul Șaguna, aliniat fațadei 
clădirii liceului, str. Virgil Onițiu, 
azi Trotuș; str. dr. Alexandru Bog-
dan, azi Piatra Mare; str. Episcop 
Vasile Saftu, păstrează numele și 
în prezent. Apoi se mai regăsesc în 
toponimia românizată a Șcheiului 
: cpt. Ilie Birt, Gh. Dima, Vasile 
Voina, Radu Tempea, Anton Pan, 
Șt. O. Iosif, Ioan Meșotă, Axente 
Sever, fost locuitor al Brașovului 
în ultimii ani ai vieții. Dintre toți 
acești mari brașoveni patroni to-
ponimici în Șchei, doar Gh. Dima 
mai era în viață.
 În Brașovul vechi s-au adop-
tat denumiri naționale, mai ales 
de personalități istorice, pentru 

următoarele străzi: cele care și azi se numesc Horia, Cloșca și 
Crișan, străzi create după 1922, deci care au același nume de 
la bun început; str. Bisericii Române apare astfel și în 1922 
și se menține și în prezent, cu sincopa din perioada comunistă 
când s-a numit Operetei; Str. Avram Iancu, fostă în 1922 str. 
Laterală, era românizată astfel în 1934, inclusiv prelungirea 
ei spre Blumăna, str. Cuza Vodă; str. Dealul Cetății de azi, 
existentă parțial în 1922, a primit numele de str. Nicolae Fili-
pescu, iar actualele str. Ion Rațiu și str. Simion Bărnuțiu, 
create după 1922, au fost astfel botezate de la început.
 Aici s-a creat cartierul Independenței, sau poate al 
marilor victorii, după 1922 cu străzile: Vidin, Rahova, Plev-
na, Grivița, dar și Mirăslău, Rovine, Valea Albă, Dumbrava 
Roșie, Războieni, Călugăreni, Suceava, Nicopole (aceasta 
apărând în locul str. Crucii, modificare făcută probabil  în anii 
comunismului). Actuala str. Stadionului se numea în 1934 
Șirul eroilor, cinstindu-i pe eroii de la Bartolomeu, din 1916, 
până la care se întindea. Doar comuniștii i-au putut schimba 
numele, probabil  atunci când a fost distrus și complexul mo-
numental, în perioada 1970 -1972. Actuala stradă Spartacus, 
fostă Vânătorilor în 1934 (pentru că era alăturată cazărmii 
vânătorilor de munte), când cazarma și-a schimbat destinația 
în perioada comunistă, a primit numele eroului antic Spartacus, 
acesta fiind considerat erou al luptei sociale.
 Cartierul Blumăna era în perioada interbelică, în plan to-
ponimic deplin românizat. Am pomenit deja arterele principale

Str. Republicii de astăzi în perioada interbelică
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Calea Victoriei, Iuliu Maniu, Cuza Vodă, Mihai Viteazul, 
Avram Iancu, dar și Reg(ent) Buzdugan, azi Agrișelor, Patr. 
Miron, azi str Castanilor, str. T. Maiorescu, azi Pârâul Rece, str. 
Gen. Prezan, azi col. Buzoianu, str. Gen. Averescu, azi str. mr. 
Cranța, gen. Dragalina, azi str. Lupeni, str. Voievozilor, azi str. 
Dimitrie Cantemir, str. N. Bălcescu, azi Ana Ipătescu și cele care 
au rămas identice până azi: Petru Maior, Miron Costin, Gh. 
Lazăr și M. Kogălniceanu. Tot aici să includem și str. M. Emi-
nescu, fostă Cetății, și N. Iorga, care se profila în 1922 și proba-
bil a primit acest nume de la început. Apoi str. Dorobanților, 
azi N. Titulescu, Dorobanților fiind azi, o stradă perpendiculară, 
adică fosta stadă Luther. Str. Roșiorilor este un toponimic româ-
nesc, adoptat după 1922.
 Acel cartier al provinciilor, sau acea mică Românie Mare 
s-a configurat în perioada interbelică  şi apare pe harta din 1934 cu 
toate provinciile devenite străzi: Transilvania, Muntenia, Mol-
dova, Oltenia, Dobrogea, Crișana, Maramureș, Banat, Buco-
vina, dar și 10 mai, ziua națională de atunci. În era comunistă, 
cartierul brașovean România Mare are exact aceleași pierderi 
„teritoriale” ca și statul românesc format în 1918: str. Bucovina 
devine și este și azi str. Oașului, 
iar Basarabia a fost înlocuită și a 
reapărut abia după 1990, precum 
și 10 mai-ul național a devenit 9 
mai cu alte semnificații.
 Minicartierul de peste 
linie, Buzești - Gr. Ureche, apare 
în 1934 fără str. Gr. Ureche, dar 
celelalte toate au patroni spiritu-
ali din istoria românească: Bog-
dan Vodă, Ion Huniade, Matei 
Corvin, Dragoș Vodă, dar și str. 
Ec. Teodoroiu,  și gen. Poetaș 
(luptător în războiul întregirii, 
ucis în Basarabia în 1919, de 
către un rebel, prin împușcare 
din spate), nume schimbat în era 
comunistă din motive politice în str. Bârsei.
 Alte străzi în apropiere: Aurel Vlaicu, Țebea, Spiru 
Haret (azi 1 Mai), Mircea Vodă, azi Mircea cel Bătrân, Pan-
durilor, sunt toponime care țin de istoria și conștiința națională, 
impuse de la începutul existenței acestor străzi.

 Schimbările vinovate și reparațiile ce se impun

 Desigur o toponimie politizată urmează dinamica politi-
cii, prin urmare regimul comunist a impus o schimbare dramatică 
în toponimia brașoveană, și nu o singură dată. Caracterul național 
al toponimiei interbelice a fost premeditat și mult micșorat. Nu 
intrăm în analiza acestei dinamici. Aș compara însă toponimia 
urbană brașoveană de azi, care pretinde  că după 1990 a revenit la 
cea dinainte de intervenția comuniștilor, și în bună măsură așa și 
este, cu cea interbelică. Dar există și dureroase excepții; în foarte 
multe cazuri nu s-a revenit la toponimele naționale interbelice, 
fie păstrându-se cele puse de comuniști, fie s-au adoptat altele 
neutre sau tendențioase. În multe cazuri s-a operat cu vinovăție, 
din rațiuni politice, din interese ascunse, ale unor grupuri care, 
fie nostalgice, fie revizioniste, chiar antiromânești și-au impus 
variantele, profitând de neatenția, nepriceperea sau dezinteresul 
factorilor de decizie. Iată câteva exemple.
 Piața centrală a orașului, denumită în era austro-ungară, 
Piața Franz Josef, după 1918 - Piața Libertății, iar sub comuniști 
Piața 23 August, nu s-a chemat niciodată în epoca modernă 
Piața Sfatului. Dar în 1990 când ne recuceream Libertatea  prin 
revoluție și măturam rămășițele comuniste și din toponimia 

urbană, în decizia autorităților brașovene și-a băgat Necuratul 
coada și în loc să se revină la denumirea românească interbelică, 
de două ori cel puțin justificată, s-a creat un toponimic nou. Nu 
surprinzător, dat fiind prezența Casei Sfatului acolo, deși „Sfatul”, 
adică primăria săsească sau Magistratul săsesc se mutaseră de a-
colo cu vreo trei decenii înainte de Marea Unire. Dar toponimicul 
„Piața Libertății” deranja pe mulți, prea era românesc, prea amin-
tea de „eliberarea” și „libertatea” dobândite de români în 1918, 
ori „Piața Sfatului” spune ceva despre alte vremi și alți stăpâni, 
păstrează o idee, o instituție, o sămânță. 
 Aceste supoziții (malițioase ?!) sunt din păcate confirmate 
de amploarea „mitului sașilor” pe care-l întreținem la Brașov cam 
de mult, într-o creștere și uzanță ciudate, de parcă stăpânii de 
odinioară sunt doar plecați în vacanță, urmând să apară în orice 
moment.
 Reglarea acestei chestiuni, de toponimie brașoveană se 
impune cu stringență în contextul Centenarului Marii Uniri !
 În cazul pierderii toponimicului „Calea Victoriei”, n-aș 
vorbi de vinovăție, ci doar de nepricepere. Artera de intrare din-
spre București până la Teatru este suficient de lungă pentru a purta 

trei denumiri: „Calea București”, 
„15 Noiembrie 1987” - de-
plin justificat și „Calea Victo-
riei” pe segmentul din perioada 
interbelică. Nu-i prea târziu nici 
acum.
 Încărcătura de semnificații a 
acestui toponimic îl justifică pe 
deplin și pentru vremurile noas-
tre, iar pe de altă parte, l-ar merita 
pe deplin armata română, care 
intra eliberatoare și victorioasă 
pe aici în 1916. A fost eliberarea 
așteptată de sute de ani, „cu inima 
la trecători”, eliberarea prin luptă 
începând din trecători, a fost vic-
toria, chiar dacă scurtă, asupra 

unui stăpânitor la Brașov de peste șapte secole, a fost primul oraș 
transilvan eliberat și românizat administrativ, care prefigura o 
Transilvanie eliberată și apoi Romania Mare.
 Luați aminte brașoveni, cum este sărbătorită și 
comemorată intrarea armatei române la Oradea de Paști 1919, sau 
la Cluj, ceva mai devreme.
 Străzile celor trei mari generali ai războiului întregirii – 
comandanții celor trei armate române care porneau în 1916 ofen-
siva eliberatoare peste Carpați, Prezan, Averescu, Dragalina, au 
căpătat sub comuniști alți patroni militari, colonelul Buzoianu și 
maiorul Cranța, ambii ofițeri ai Diviziei „Tudor Vladimirescu”, 
acea divizie de „voluntari” creată în Uniunea Sovietică, pepinieră 
de activiști în anii ‘50 ai regimului comunist. Cel de al treilea 
toponimic „Lupeni”, nu era mai puțin politic. Dar asta a fost 
treaba comuniștilor. De ce nu s-au reparat lucrurile după 1990 ? 
De ce marii comandanți, ctitori ai României Mari (unul era erou 
național, iar ceilalți doi au ajuns mareșali ai României) nu-și reiau 
locurile în toponimia brașoveană, locuri ocupate încă de person-
aje ale pantheonului comunist ?
 Actuala str. Stadionului s-a numit în România Mare 
„Șirul Eroilor” având la capătul vestic Complexul monumental 
de la Bartolomeu. Că nu este stradă și este șir, este evident pen-
tru cine nu încurcă termenii. Mai grav este că a dispărut topo-
nimicul „Șirul eroilor”, într-o vreme când s-a vrut și s-a realizat 
parțial dispariția Complexului monumental. Aici nu e vinovăție, e 
crimă, o a doua crimă „de pace” de la Bartolomeu. Se poate spune 
că avem un „Bulevard al Eroilor” la Brașov și ar fi suficient. Nu !

Piaţa Sfatului de astăzi, înainte de 1918 
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Acesta este al tuturor eroilor din Brașov și din țară. „Șirul” de la 
Bartolomeu era al celor de la 1916, martiri (pentru că sunt vic-
timele unei crime de război!) ai războiului întregirii și nu puțini, 
250 la Bartolomeu și 1000 în tot Brașovul. Chiar nu merită acest 
toponimic ? Și-l înlocuim cu ce ? Cu „Stadionului” ? Bine că nu 
„Carol al II-lea”, cum s-a numit stadionul în anii 1930!
 Am avut o str. I. C. Brătianu (așa apare pe harta din 
1934, dar cred că e vorba de I. I. C. Brătianu – Ionel Brătianu, 
marele premier ctitor al României întregite), azi Postăvarului, 
nume dat de comuniști. Nu știu, de dragul „Postăvarului”, pe care 
românii în era săsească il numeau „Cucurul Mare”, sau din resen-
timentul față de Brătieni, nu mai avem un toponimic, dacă nu al 
lui Ionel, măcar al familiei Brătienilor. Brătianu, tatăl are merite 
în sprijinirea luptei naționale a ardelenilor în anii când a condus 
destinele României.
 Toponimele cu regele Ferdinand, regina Maria sau re-
gele Carol au cedat locul altora în dinamica politică, dar la Cen-
tenarul Marii Uniri, măcar regele Ferdinand și regina Maria ar 
trebui să se regăsească în toponimica brașoveană. Ar fi justificat 
și decent. Regina Maria care avea o stradă și o alee mai mare ca o 
stradă, care era numită de către Maria Baiulescu, în 1919, „regina 
sufletelor noastre”, într-un oraș care are ca patroană protectoare 
pe Sf. Maria, care a fost elib-
erat de „Sf. Maria”, regina deci 
trebuie să aibă un toponimic pe 
măsură !
 Modesta str. Nouă, 
înainte de 1918, Str Cerbului azi, 
în România Mare s-a numit str. 
Tache Ionescu, o personalitate 
care a scos-o din uitare, i-a dat o 
individualitate.
 Str. Prundului de azi, 
sigur tradițională în Șchei, nume 
drag șcheienilor, nu vorbește de 
altceva decât de bolovănișul adus 
de pâraiele Șcheiului. Generația 
Marii Uniri a numit-o str. Ștefan 
cel Mare, nume care n-a rezistat. 
Eu aș risca o propunere, care să bucure orgoliul trocăresc: str. 
Marea Unire, care pe lângă semnificația cunoscută, pentru tro-
cari (le spun așa cu admirație !) să însemne „marea unire” din 
1918 a Șcheiului cu Cetatea, pe care s-au străduit sute de ani să o 
cucerească, să o imite, să o urască și să „divorțeze” de ea pentru o 
„republică proprie”.
 Str. Dealul Cetății de azi, creată în perioada interbelică, a 
primit numele de str. Nicolae Filipescu, cunoscut militant pentru 
unitatea națională. Apropo de „Dealul Melcilor”, nu știu de unde 
o fi apărut acest toponimic brașovean, care-l înlocuiește pe cel 
vechi de Dealul Furcilor, și dă chiar numele unei reviste literare 
brașovene, dar mie mi se pare că vechiul nume spune ceva despre 
istoria orașului, despre relațiile dintre români și puterea săsească, 
„furcile” sau țepile fiind o prezență reală în practica puterii, iar 
victimele erau preponderent românii. Cum aceste victime nu 
erau doar condamnați de drept comun, după modelul Golgotei 
cel puțin, Dealul Furcilor, ca și la Alba Iulia, ar trebui să aibă alt 
destin, nu doar toponimic, ci imagistico-istoric în sufletele și în 
istoria românească a Brașovului !
 Virgil Onițiu, directorul de neegalat al Gimnaziului „A. 
Șaguna”, dascăl și cărturar de anvergură, „ziditor de suflete” 
naționale luptătoare, avea și el o stradă, nu mare, în apropierea 
Liceului și Internatului pe care l-a clădit și comuniștii i-au luat-
o absolut nejustificat, nu-i puteau reproșa nimic, și au numit-o 
„Trotuș” (?). Și nimeni după ‘90 nu se gândește să i-o dea înapoi.

 Mureșenilor, celebra familie de mari români, li s-a dat 
în cetate fosta str. Orfanilor, azi Poarta Șchei, o soluție deplin 
justificată, dar comuniștii le-au luat-o și doar după 1990 s-a ajuns 
la actuala str. Mureșenilor, soluția optimă. Toponimicul str. 
„Poarta Șchei” trebuie acceptat doar pentru că include „Șcheiul” 
într-un toponimic al Cetății, adică Șcheiul și șcheienii au pătruns 
definitiv în Cetate, fapt râvnit chiar cu ajutorul armelor și a lui 
Mihai Viteazul sute de ani. Și apoi, Poarta este a Șcheiului, nu a 
Cetății, rolurile și raporturile fiind definitiv schimbate la Brașov 
când se impune acest toponimic.
 O stradă din zona Griviței a purtat numele lui Spiru 
Haret, savantul cu primul doctorat românesc în matematică la Pa-
ris, marele reformator al învățământului românesc, dar comuniștii 
l-au înlocuit cu „1 Mai”. Haret s-a supărat că a fost alungat și a 
revenit în forță după decenii, ca patron al unei Universități, care a 
făcut și continuă să facă servicii importante Brașovului.
 Am avut și o str. T. Maiorescu, azi Pârâul Rece, prin 
care brașovenii l-au onorat pe cel care era brașovean prin mamă, 
nepotul episcopului Popazu, șagunist din prima serie de la 1850, 
apărător al intereselor liceului la Viena și la București și susținător, 
ca ministru, al stipendiilor guvernului de la București pentru liceu 
înainte de 1918. Merită pe deplin ca Brașovul să revină și topo-

nimic la acele sentimente față de 
binefăcătorul său.
 O str. Voievozilor, azi D. 
Cantemir, scurtă și neînsemnată, 
onora probabil pe sfinții Ar-
hangheli, pe care creștinii îi mai 
numesc și voievozi, dar mai 
degrabă înclin să cred că îi viza 
pe voievozii munteni și moldo-
veni, ctitori la Brașov de biseri-
ci, de școală, de tipar, de limbă 
română literară și de cult orto-
dox, ctitori de românism sec-
ole la rând, absenți în toată to-
ponimia brașoveană cu această 
excepție. Îl prețuim și pe Can-
temir, să rămână așa, dar să dăm 

și voievozilor ce li se cuvine !
 Această lungă listă de vinovății, stângăcii și inepții în 
toponimia națională brașoveană, parte a românizării Brașovului 
după 1918 în conextul Centenarului, trebuie analizată și operate 
reparațiile care se impun!
 Nu putem trece cu vederea că și după 1945 și mai ales 
după 1990, toponimia brașoveană este profund românească, 
națională și apelează evident la memoria istorică a luptei naționale 
pentru Marea Unire. Mai ales personalități luptătoare pentru idea-
lul național au intrat în toponimia urbei. Avem o stradă „1 Decem-
brie 1918”, alta „Independenței”, o alta „Dacia”, apoi, „Mărăști”, 
Mărășești”, „Oituz”, „Codrii Cosminului”, străzi cu domnitori 
- „Alexandru cel Bun”, „Ștefan cel Mare”, ,,Matei Basarab”, 
„Vasile Lupu”, „Neagoe Basarab”, „Vlad Țepeș”, „Traian”, „De-
cebal”; luptători pentru unitate la scară națională: „Micu Klein”, 
„Vasile Alecsandri”, „Vasile Goldiș”, „Octavian Goga”, „George 
Coșbuc”, dar și mulți luptători brașoveni pentru cauza națională: 
„Gh. Dima” (Parcul), „Șt. O. Iosif”, „Mișu Popp”, „Axente Ban-
ciu”, „Ioan Popazu”, „Alex. Ciurcu”, „Ștefan Emilian”, „Ioan 
Barac”, „Diamandi Manole”, „Ciprian Porumbescu”.  

 Alte sugestii unioniste pentru toponimia brașoveană

 Măcar în contextul sărbătorii Centenarului ar trebui să 
ne gândim la îmbunătățirea toponimiei urbane a Brașovului și 
a celorlalte orașe din județ cu nume de instituții și personalități

Str. Mureșenilor de astăzi, tot în perioada interbelică
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luptătoare pentru Marea Unire, care merită și ar trebui să fie în 
conștiința lumii de azi și pe această cale. Sunt destule toponime în 
oraș neutre, care nu spun nimic, puse la nimereală. Pe de altă par-
te, nimeni nu vrea să absolutizeze această temă - lupta națională 
și memoria Unirii - ca sursă de inspirație pentru toponimia ur-
bei. Poate este una care trebuie să prevaleze din multe motive, 
și la Centenar merită să medităm la ea, dar edilii decidenți vor 
cumpăni.
 Ca nume de instituții sau altceva decât nume de per-
soane aș sugera: „România Mare” sau România întregită, ori 
România deplină, cum a numit-o Iorga; „Gazeta Transilvaniei” 
- luptătoare fără seamăn pentru acest ideal; „Casina Română” - 
prea ușor uitată și atât de meritorie în lupta națională; „Războiul 
reîntregirii” - jertfa supremă cu arma în mână pentru întregire; 
„Antanta” - NATO-ul de ieri, cu merite mari pentru noi; „Volun-
tarii” transilvăneni și bucovineni; „Darnița” - Prima Alba Iulia; 
„Trianon”, „Orientul latin” - acel înflăcărat periodic al simțirii 
românești; „Tricolorul”, „Deșteaptă-te române” - realizări 
brașovene râvnite de alții, „Alba Iulia” - locul nunții, după ce 
pețirea s-a făcut la Brașov vreo trei sute de ani, „Bartolomeu - 
1916” - locul unde s-a tăiat mielul pascal al Întregirii.
 Șirul personalităților propozabile este lung. Aș începe cu 
Mureșenii - Andrei Mureșanu - poetul, autorul imnului, Iacob 
- tatăl și Aurel - fiul, stâlpii, alături de Bariț ai „Gazetei” până 
aproape de Marea Unire, dar și Aurel A. Mureșianu - poate cel mai 
mare istoric al Brașovului și al luptei naționale la Brașov. Apoi 
Bogdanii - acea dinastie de cărturari, toți luptători și jertfitori ai 
cauzei naționale: Ioan Bogdan - slavistul și Gheorghe Bogdan-
Duică - rectorul de la Cluj, ambii academicieni, dar și slujitori cu 
pana ai luptei naționale, Alexandru Bogdan - eroul din Galiția, o 

promisiune academică și el dar și fetele Maria, căsăt. Popescu, 
șefa primei grădinițe românești din Ardeal, și Catinca Iorga, co-
autoare morală, managerială și conjugală la opera științifică, dar 
și publică sau familială a lui Iorga. Tot ca familie: Nistoreștii din 
Vâlcele, Pompiliu Nistor - artizanul documentelor și a acțiunii 
voluntarilor de la Darnița, care au făcut din aceasta „Prima Alba 
Iulia”; Dionisie Nistor, profesor la „Șaguna”, erou pe frontul ita-
lian și Virgil Nistor, preot militar, apoi episcop al Caransebeșului.
 Apoi militarii, col. Mihai Darvari, comandantul regi-
mentului care intra în Brașov la 16 / 29 august 1916, cpt. Ion 
Teodorescu, căzut în luptele din oraș la 8 oct. 1916 și cpt. Ioan 
Iorga, creatorul Complexului monumental de la Bartolomeu și al 
cultului Eroilor Întregirii la Brașov.
 Fără a face o ierarhie din această ordine, mai propunem 
pe Andrei Bârseanu, profesor șagunist, președintele Astrei, poet 
al sentimentului național prin excelență și autorul Imnului Unirii; 
Sextil Pușcariu - luptător cu pana pentru unitate dar și pe frontul 
Marelui Război, ca și în revoluția din Bucovina - 1918; Voicu 
Nițescu și Victor Braniște, cel puțin pentru activitatea lor în Ru-
sia, în fruntea voluntarilor, Zaharia Bârsan și Aurel P. Bănuț 
pentru lupta lor  națională prin teatru pentru Marea Unire; Ioan 
Șenchea, „martirul Ardealului” cum l-a numit Goga, liderul lup-
tei naționale la Făgăraș, până în septembrie 1916 când a fost asa-
sinat de poliția maghiară; Constantin Secăreanu, conducătorul 
la Brașov al revoluției de la 1848.
 Ziariștii brașoveni ai Marii Uniri - Ilie Cristea, Ov. 
Dante Gherman și Aurel Ciortea.
 Cinstirea la Centenar a ctitorilor Marii Uniri s-ar putea 
face și prin reformarea energică a toponimiei brașovene.

IN MEMORIAM ÎNVĂȚĂTOR PANȚU C. ION

u dragoste, respect şi pioasă amin-
tire, dedic aceast articol, memoriei 
bunicului meu drag, înv. Panţu C. 

Ion, imagine vie a copilăriei mele. Cine nu 
are şi nu a avut un bunic, a pierdut o bucată 
frumoasă din viaţă şi amintiri preţioase. 
 Cele mai frumoase şi, poate, cele 
mai preţuite  amintiri din copilărie sunt cele 
legate de imaginea bunicului meu. 
 În anii fragedei pruncii, vocea 
blândă şi plină de căldură a bunicului îmi spu-
nea cu răbdare poveşti, dar, niciodată nu mi-a 
spus o poveste pe care, poate, atunci nu aş fi 
înţeles-o, la reala ei valoare.
 Aceasta ar fi fost “povestea lui”, 
povestea vieţii eminentului învăţator Ion C. 
Panţu, din comuna Padina, judeţul Buzău, 
o poveste tristă, plină de durere, cu ani grei 
de condamnare şi execuţie a încarcerării în 
temniţele regimului totalitar comunist, pentru 
simplul motiv de a îndrăzni să-şi dedice şi să-
şi împartă viaţa între grija pentru familie, munca de învăţator la 
catedra şcolii unde lucra şi orele petrecute în arşiţa câmpului din 
Bărăgan, pentru a asigura hrana zilnică  familiei, lucru etichetat, 
la acea vreme, de fost chiabur. 
 Crezul profesional, simţul datoriei la catedră şi în viaţa 
de familie, credinţa în Dumnezeu, dar şi lucrul bun, făcut cu 
dăruire, l-au ajutat să depăşească umilinţa, batjocora, represaliile 
şi deprecierea sănătăţii pe toată perioada detenţiei în lagărul de 
exterminare, “Salcia Piatra – Frecăţei” din Insula Mare a Brăilei.

 Învăţătorul Ion C.Panţu se năştea pe 
data de 29 ianuarie 1899, în localitatea Pa-
dina, judeţul Buzău (pe acea vreme, Raionul 
Pogoanele), din părinţii Maria şi Constantin 
Panţu. Este primul copil al familiei, fiind ur-
mat de fraţii:Alexandrina, Constantin, Eufro-
sina şi Melania. Urmeaza clasele gimnaziale 
în comuna natală, după care îşi continuă 
studiile la Şcoala Naţională de Băieţi (actua-
lul Liceu Pedagogic) din Buzău, la ”SECŢIA 
ÎNVĂŢĂTORI”.
 Învăţătorul este cel care pregăteşte 
omul de mâine. El, mai mult ca oricare al-
tul, are rolul de formare şi educare a tinerelor 
vlăstare, de integrare a lor în viaţă şi societate. 
Învăţătorul trebuie să fie acel cadru didactic 
care să fie o călăuză, care să-i dea fiecărui elev 
un ajutor efectiv şi să vegheze la “coacerea”în 
ritm propriu a inteligenţei inimilor. Tot el, 
învăţătorul, trebuie să formeze tuturor co-
piilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă 

instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la 
resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să înţeleagă 
toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a putea 
reuşi consolidarea lor.
 Profesia de învăţător cere celui care o exercită calitaţi şi 
capacităţi dintre cele mai diverse, planuri disciplinare.
 Dragostea de muncă trebuie să fie dublată, dacă nu de 
dragostea pentru copii, cel puţin de dragostea faţă de copilărie, 
care-i vor inspira devotament, răbdare, inteligenţă, împletită cu

C

29 ianuarie 1899 – 04 mai 1972
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multă şi delicată fermitate.
 Pentru a-şi arăta roadele, aceste calităţi trebuie să se 
înrădăcineze într-un excelent echilibru intelectual, mental, dar şi 
spiritual. Arta didactică poate fi acea componentă a învăţământului, 
o artă pe care, ca fiu şi nepot de cadre didactice, aş vrea să fie o 
permanenţă în învăţământul românesc 
în care, prin adaptarea modernismului, 
să obţinem acel învăţământ de succes pe 
care ni-l dorim sau, mai corect, pe care 
îl redorim cu toţii:învăţători, profesori, 
elevi, părinţi şi alţi factori implicaţi în 
procesul educaţional.
 Învăţătorul este, în şcoală, un 
“adevărat regizor”, care pune în scenă, 
cu resursele pe care le are la îndemână, 
resurse care, de cele mai multe ori, 
nu sunt chiar foarte corespunzătoare, 
desfăşurarea unui act dintr-o piesă care 
este “piesa vieţii”, cu bune şi rele: edu-
carea pentru viaţă, educarea pentru vi-
itoarea profesie, pentru societate, pentru 
viaţa de familie, deci, altfel spus, practic 
pentru toate aspectele care compun viaţa 
în general, în totalitatea ei, existenţa noa-
stra.
 Şcoala, educaţia constitue o 
“maşinărie” complicată, în care, de multe 
ori însă, este greu, mult prea greu de unit 
corolarul trăirilor pe care le încercăm pe 
parcursul vieţii. Învăţătorul este persoa-
na care realizează o importanţă majoră, 
covârşitoare de formare şi desfăşurare 
a personalitaţii tinerei generaţii, precum 
şi de instruire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ 
în concordanţă cu necesităţile vitale socio-profesionale, morale 
şi ceatăţeneşti. Prin aceste activităţi, cadrul didactic, în speţă 
învăţătorul, contribuie la realizarea celui mai important produs 
al societăţii, “omul”, care trebuie să fie instruit, calificat, capabil 
să se integreze prin activităţi sociale utile, contribuind, astfel, la 
producerea bunurilor materiale şi spirituale, la progresul continuu 
al societăţii. Cadrul didactic este principalul factor al educaţiei şi 
instruirii tinerilor şi adolescenţilor. Educaţia nu trebuie să devină 
o obsesie nici pentru învăţător, nici pentru elevii lui.
 Învăţătorul Panţu C.Ion, ca 
fiu al satului, se reîntoarce în comuna 
Padina, judeţul Buzău, unde începe cu 
suflet, dragoste şi dăruire ucenicia de 
foarte tânăr învăţător.Viaţa îşi urmează 
cursul firesc, iar tânărul învăţător o 
cunoaşte pe educatoarea satului, Ma-
ria A.Raţulea, cu care se căsătoreşte pe 
data de 5 februarie 1905.
 Tânăra familie de dascali îşi 
intemeiază o frumoasă gospodărie, 
animată de zâmbetul celor trei fete 
aduse pe lume:Virginia, Eugenia şi 
Valeria. Primele două păşesc pe ur-
mele părinţilor, devenind, la rândul lor, 
învăţătoare de marcă ale învăţământului românesc, exercitându-
şi activitatea didactică în Braşov, oraşul de la Poalele Tâmpei, de 
unde se şi pensionează.
 Tinerele învăţătoare, Eugenia şi Virginia Panţu, au în-
ceput activitatea didactică alături de părinţii lor, de învăţătorul 
Ion Panţu şi educatoarea Maria Panţu, în satul natal, iar după ares-

tarea tatălui, acestea au fost deportate şi rupte de familie. Pentru 
început, învăţătoarea Eugenia Panţu este deportată în satul Udaţii 
Noi, iar sora acesteia, învăţătoarea Virginia Panţu ajunge în satul 
Mitropolia, ambele localităţi la mare distanţă de casa părintească, 
în condiţii inumane pentru supravieţuire. Pe durata domiciliului 

forţat din satul Mitropolia, învăţătoarea 
Virginia Panţu se îmbolnăveşte de 
tuberculoză, fiind internată în “Sanatoriul 
Moroeni”, judeţul Dâmboviţa. Sora cea 
mică şi mezina familiei, Valeria Panţu, 
este exmatriculată abuziv din toate 
şcolile din ţară, fără dreptul de a-şi mai 
continua studiile, ajungând muncitoare în 
Secţia Turnătorie a Uzinei 2 din Braşov. 
Educatoarea Maria Panţu-Raţulea este 
exclusă din învăţământ, rămânând făra 
sursă de venit şi fiind trimisă la munca 
silnică în agricultură, muncă ce nu-i 
asigura nicio sursă de existenţă. La scurt 
timp după arestarea bunicului meu, în-
treaga agoniseală a familiei Panţu este 
confiscată în mod abuziv, fără niciun ar-
ticol de lege sau alt ordin, iar familia este 
destrămată, luând drumul bejaniei, cu 
impunerea de domiciliu forţat şi privarea 
de  drepturile civile.
   Surorile învăţătoare, Eugenia şi 
Virginia Panţu, sunt numite în regim de 
urgenţă, cu statut de domiciliu forţat, 
în localitatea Timişul de Jos din judeţul 
Braşov, iar Maria Panţu este numită şi 
trecută pe funcţia de îngrijitor-educator 
la Casa de Copii din localitate “Poiana 

Florilor”,  din acelaşi judeţ.
 În tot acest interval de surghiun, membrii familiei erau 
foarte atent supravegheaţi şi monitorizaţi de lucrătorii siguranţei 
statului, securităţii şi politrucilor, fiind absolut total interzisă orice 
fel de comunicare între ei, dar, mai ales, cu deţinutul învăţător 
Ion C.Panţu. Bunicul meu, Înv.Ion C. Panţu, îşi făcea meseria cu 
multă pasiune şi cu o extraordinar de multă dăruire. Credinţa în 
Dumnezeu, dragostea pentru copii şi familie erau reperele didac-
tice şi de viaţă care l-au însoţit cât a trăit.
 După anii detenţiei şi surghiunului politic, dragii mei 

bunici,învăţătorii Maria şi Ion Panţu 
se retrag pentru “apusul vieţii”, în lo-
calitatea Săcele din Judeţul Braşov, 
unde cu o brumă de bani îşi cumpără o 
căsuţă modestă, bătrânească din bârne 
şi chirpici, cu o curticică în care bu-
nicul a plantat şi ingrijit o livadă de  
pomi fructiferi, o prisacă modestă de 
4-5 stupi, iar bunica a plantat, îngrijit 
și cultivat flori şi zarzavat atât cât să le 
asigure minimum existenţei dânşilor la 
vârsta pe care o aveau. Prin acestea în-
cercau să menţină vie o flacară a unei 
gospodării pierdute în mod abuziv când 

au fost siliţi, sub ameninţările netrem-
nice ale securităţii, siguranţei statului şi lucrătorilor de miliţie 
să plece pentru totdeauna din căsuţa lor  la fel de modestă de 
Barăgan, din Comuna Padina,  Judeţul Buzău. Căsuţa aleasă de 
bunicii mei în Săcele se găsea la ieşirea din această localitate spre 
Gârcin-Babarunca, la garaje cum se spunea acelei zone, pe strada 
George Moroianu, Nr.386.

Bunicul - înainte de plecarea pe front

Bunicul şi bunica: Ion și Maria Panțu
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 Amintirile din casa buni-
cilor sunt poate printre cele mai dulci 
pe care le poate avea un om şi nu 
doar pentru că se aflau mereu în cen-
trul atenţiei ci şi pentru că efectiv erau 
mereu o grămadă de dulciuri, flori şi 
bunătăţi pe care bunica le pregătea 
din fructele cultivate şi adunate din 
grădinea acestei modeste căsuţe.
 Nu am poze aproape de-
loc de când eram copil şi mergeam 
în vacanţele de vară în căsuţa lor 
modesta dar primitoare din Săcele. 
Dar, din fericire, am ceva mai bun 
de atât-amintirile încă atât de vii. 
Scriind aceste rânduri, trăiesc cu nos-
talgie, melancolie şi mare intensitate 
emoţii numai când mă gândesc la bu-
nicii mei, acum trecuţi la cele veşnice, îmi aduc aminte de plimbările prin 
livada de pomi fructiferi ţinut de mână de bunicul meu drag. 
 În fiecare dimineaţă, când mă trezeam în patul de la Săcele, bu-
nicul, deşi treaz de mult, era lângă mine şi mă veghea până deschideam 
ochii şi cu ochişorii mijind încă de somnic dulce, priveam spre razele 
de soare care mângâiau camera modestă a căsuţei bunicilor; erau nişte 
raze care intrau timid pe fereastra nu foarte mare a odăii, încercând să mă 
trezească cu dulcea lor mângâiere.
 În odaie se simţea aroma ceaiului de dimineată pregătit de buni-
ca din plantele adunate din grădina casei, ceiuţ fiert pe plita sobei unde bu-
nica prăjea şi pâinica ce o ungea cu unt proaspăt cumpărat de la doamna 
Molnar, soţia morarului din Săcele, unt peste care punea dulceaţa de caise 
sau trandafiri, și acestea făcute tot de bunica. Preocupaţi de hrănirea mea 
căt mai sănătoasă în zilele în care ceiuţul devenea ”cam plictisitor”, bu-
nicul trecea strada şi venea cu lapte proaspăt muls de la familia doctorului 
Daneș.

 Zilele bunicilor treceau lent, 
parcă monoton în viziunea mea de 
copil de atunci, iar dânșii se apro-
piau tăcuţi, încet dar sigur, de apusul 
existenţei lor pământene.
 Fiecare zor de zi pe care dânşii îl 
apucau împreună era un dar nepreţuit 
al Divinului Creator, lucru pe care 
atunci nu l-aş fi înţeles ori cât de mult 
mi s-ar fi explicat aceste lucruri.
 Mintea mea refuza ideea de 
“moarte” şi că acest inevitabil 
deznodământ, atunci când va veni 
ceasul, va despărţi ireversibi şi de-
finitiv două ființe, doi oameni, doi 
soţi, două suflete, două inimi care au 
fost ani, zeci de ani, alături unul de 
celălalt, la bine şi la greu.

 Dupa anii grei de domiciliu forţat în Localitatea Timişul de Jos 
din Judeţul Braşov, ”revin acasă” şi fiicele Eugenia şi Virginia pentru a fi 
alături de părinţii Maria şi Ion Panţu.
 Mama este numită la Şcoala Generală Nr.11 Braşov, unde îl va 
cunoaşte pe tata, profesor dir. Toma A. Leoveanu, după care este numită 
la Şcoala Generală Nr.5 Braşov,de unde se şi pensionează, iar mătuşa 
mea, Virginia Panţu, este titularizată la Şcoala Generală Nr.6  Braşov, de 
aici ieșind şi ea la pensie.
 Cele două dăscaliţe descendente ale unor dascăli aveau  crezul 
că  în educaţie, atitudinea şi conduita dascălului în sistemul educativ tre-
buie să se ridice la  cota cea mai înaltă. 
 Cadrul didactic este principalul factor al educaţiei şi formării 
tinerilor.

Doctorand medic, Ionuţ – Horia Leoveanu,
Colegiul Naţional ,,Andrei Bârseanu’’, Braşov

Căsuţa din Săcele a bunicilor mei Înv. Maria şi Ion Panţu şi maşinuţa 
draga a tatei şi a familiei FIATUL 850 “Bucuriţa” cum îi spunem noi toţi

• Cultura
ION U. SORICU (1882 - 1957)

POET, PROZATOR, PUBLICIST ȘI OM POLITIC SĂCELEAN

evista “Plaiuri Săcelene” a găzduit în paginile sale nu-
meroase materiale care i-au avut în centrul lor pe marii 
cărturari săceleni din perioada interbelică, una dintre 

perioadele binecuvântate pentru progresul cultural şi spiritual al 
acestor locuri. Personalităţi fascinante ca George Moroianu, fraţii 
Lapedatu, Nicolae Popeea, Victor Jinga sau Gheorghe Dragoş au 
făcut cinste meleagurilor săcelene şi au influenţat nu numai dez-
voltarea culturii locale, ci s-au impus şi la nivelul culturii noastre 
naţionale, meritele lor fiind unanim recunoscute.
 Galeria oamenilor de cultură săceleni cu o activitate 
vizibilă şi în plan naţional este însă mult mai bogată şi în ea îşi 
găsesc loc personalităţi mai puţin mediatizate în zilele noastre, 
deţi contribuţia lor este substanţială.
 În această categorie intră poetul şi publicistul săcelean 
Ion U. Soricu, autor a numeroase volume de poezie şi studii de 
specialitate, profesor dedicat şi om politic onest care nu şi-a 
înşelat, până la sfârşitul vieţii, “idealurile sfinte de cetăţean vred-
nic al pământului pe care s-a născut.” 1

 Născut la Săcele, în familia lui Urs Soricu, mic pro-
prietar, “Păstor de turme/ Păstrător legei străbune”, cum scrie 
pe crucea mormântului familiei, din cimitirul bisericii “Sfânta 
Adormire” din Satulung, viitorul poet va urma cursurile gimnaziu-
lui greco-oriental (actualul “Colegiu Naţional Andrei Şaguna”) 
din Braşov, apoi este pentru o vreme student al Facultăţii de 
Drept din Cluj (1902-1903), pentru ca între anii 1907-1910 să 

frecventeze cursurile Facultăţii de Litere din Bucureşti, ca bursier 
al Casei Şcoalelor.
 Îşi începe activitatea profesională în 1912, ca profesor la 
gimnaziul “Carol II” din Câmpulung, unde rămâne până în 1916 
când, deşi suferind de tulburări de vedere, se înrolează la cerere 
în armata română, participând la luptele din Moldova.
 După terminarea războiului, îşi continuă activitatea de 
dascăl total dăruit profesiei şi elevilor săi la gimnaziul “Principe-
sa Ileana” din Sibiu (1924-1925), liceul “Ghe. Lazăr” din acelaşi 
oraş (1926-1931), iar din 1934, la liceele “Sf. Sava” şi “Mihai 
Viteazul” din Bucureşti.
 Activitatea sa literară este consemnată lacunar în istoria 
literaturii române în doar câteva cuvinte: “Poet, folclorist şi autor 
de literatură pentru copii. A cultivat poezia de factură tradiţională 
în volume de versuri cum sunt: Flori dalbe -1912 şi a proslăvit 
virtuţile eroice ale poporului român din primul război mondial 
(Doine din zile de luptă -1917, Îngerul a strigat -1939, Pâine 
neagră -1939).” 2

 Pentru noi, urmaşii poetului, aceste câteva cuvinte sunt 
nedrept de puţine pentru a cuprinde complexitatea operei acestui 
spirit elevat care a fost Ion U. Soricu. Ne facem, aşadar, datoria

R

1  Moldovan A.- I.U.Soricu, cetăţean onest al timpului său, Plaiuri Sacelene, nr. 
11/1997
2  Dicţionar Cronologic “Literatura română”, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, Buc. 
1979, pg. 501-502
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de a detalia, completând cele câteva referinţe cu o listă mai 
amplă a contribuţiei acestuia pe tărâmul literaturii şi publicisticii 
naţionale.
 Debutează cu versuri în revista Familia, iar editorial cu 
volumul Florile dalbe, în 1912. Despre campaniile războiului, 
pe care le-a cunoscut din propria experienţă de luptător voluntar 
pe fronturile celor mai crâncene lupte la care a participat armata 
română, vorbeşte implicit în volumele Doine din zilele de luptă 
(1917), şi Îngerul a strigat (1931), Cântece de bărbăţie (1941), 
preferând să preamărească în versuri de o rară sensibilitate ero-
ismul celor care prin jertfa lor supremă au făcut posibilă Marea 
Unire.
 Poeziile lui I.U. Soricu, luate în ansamblul lor, sunt vari-
ate ca factură, oscilând între satirele din culegerea Popeşti din 
patru unghiuri (1936), poeziile de factură gândiristă din volumul 
Pânea neagră (1939) şi cele în registru sentimental şi intimist din 
volumul Ziua mamei (1929) şi Jertfa iubirii (1940). Acest ultim 
volum cuprinde şi primele sale poezii, semnate cu pseudonimul 
Ionel Sibianu.
 Creaţia literară a lui I. U. Soricu este completată de pie-
sele de teatru Doamna munţilor şi Mirică, ca şi de o carte de ver-
suri pentru copii - Pasărea măiastră (1936), o carte de cântece 
pentru şcolari din ciclul primar 
şi de o culegere de cântece de 
lume - Norul dor de neam.
 Talentul său de scriitor 
este admirabil pus în valoare şi 
în traducerile pe care le-a făcut 
după Faust de Göthe, Golem 
de Meyrink şi Viaţa omului 
de Leonid Andreev. A tradus, 
singur sau în colaborare, din 
Tristele lui Ovidiu şi Satirele 
lui Juvenal, din Epistolele lui 
Horaţiu, numeroase fragmente 
din autori maghiari, ca şi din 
poezia germană.
 Ca publicist, face 
parte din colegiul redacțional 
la revista Ramuri, este redactor 
la România Mare, la Răsăritul, 
Chişinău, la Carpaţii (Sibiu, 
1919), Renaşterea română, este redactor responsabil la Cuvân-
tul liber, de la Sibiu, şi publică numeroase articole în reviste ca: 
Viaţa Literară, Semănătorul, Revista noastră, Revista politică 
şi literară, Vatra, Transilvania. A semnat cu numele său sau cu 
diferite pseudonime: Laokoon, R. Silviu, Mihnea, Dr. I. Bour, Ion 
Oargă, Iancu Corvinul ş. A. Ăncepând cu anul 1911, a fost mem-
bru al Societăţii Scriitorilor Români.
 Aşa după cum spuneam şi înainte, creaţia poetică a lui I. 
U. Soricu a fost observată de critica vremii, care a considerat că 
el are mai degrabă glasul unui poet din popor, al unui versificator 
care celebrează “munca sfântă”, natura cu elanurile ei germina-
toare, iubirea şi frumuseţea morală şi i-a imputat o prea mare în-
credere în mesajul său liric în detrimentul grijii faţă de mijloacele 
stilistice, ceea ce duce la o naivitate artistică nevindecabilă.
 Cu toate aceste, poezia lui I. U. Soricu îşi păstrează până 
astăzi prospeţimea şi candoarea, autenticitatea şi mesajul uma-
nist, acestea constituind moştenirea de valoare pe care acest origi-
nal cărturar săcelean a lăsat-o urmaşilor săi. 
 Participant activ la Primul Război Mondial, I. U. Soricu 
a receptat cu dezamăgire şi cu nespusă durere situaţia deplorabilă 
în care guvernanţii vremii i-au lăsat pe eroii căzuţi pe front, pe or-
fanii, văduvele şi răniţii din marea conflagraţie şi, cu spada versu-

lui şi a satirei, s-a opus acestei situaţii de neacceptat. El a înţeles 
să lupte împotriva celor care, profitând de pe urma războiului, se 
îmbogăţeau “dosind avutul ţărei în propria lor pungă.” Şi această 
luptă a dus-o, prezentând în antiteză “Toată haita asta becisnică 
şi dură/ (ce) / Dospeşte trândăvie şi critică şi fură”3 cu omul de 
rând, frumos sufleteşte, care, animat de patriotism şi idei măreţe, 
răspunde prezent la chemarea Ţării în primejdie: “Tunul bate, 
goarna sună/ Hai, flăcăi cu voie bună/ Că destul am tot arat/ 
Grâu curat am semănat./ Sus la munte, printre stânci/ Să tăiem 
brazdele adânci/ Nu cu plugul, ci cu spada/ Să cadă Nemţii cu 
grămada.” 4

 Inima poetului rezonează cu sensibilitate cu durerea şi 
teama din sufletul celor apropiaţi soldaţilor de pe front, aflaţi într-
un permanent pericol de moarte, dar cu gândul că-şi fac datoria 
pentru Ţară: “Ştergărel vărgat/ De nori aninat,/ De ploaie stropit/ 
De soare-nflorit,/ Te lasă uşor/ Pe câmp de omor/ La umbră de 
steag/ Pe targă de fag,/ Unde-mi zace greu/ Bădişorul meu/ La 
poale de deal/ Cu gându-n Ardeal” 5

 Plecat el însuşi de pe plaiuri ardelene, poetul este foarte 
sensibil la efortul de război al românilor din această zonă, cântând 
în numeroase doine si poezii de-ale sale curajul şi eroismul 
conaţionalilor săi. Pentru aceştia, luptele la care participau însem-

nau şi paşi înainte pentru atin-
gerea idealului lor de unire cu 
Ţara Mamă şi de aceea, nu pre-
getau să-şi sacrifice viaţa pentru 
împlinirea acestuia. Neuitând 
de unde a plecat, poetul scoate 
în evidenţă, cu declarată mân-
drie, patriotismul săcelenilor 
săi, pe care-i preamăreşte în 
cuvinte înălţătoare: „Şi ce su-
flet mare aţi dus cu voi în lupta 
pentru realizarea unui gând!…
Voi, cei peste două mii căzuţi 
la Ghimpaţi, cine vă spune 
oţelirea dârzei voastre îndelet-
niciri? Tu, Ioane Căşuţ, care ai 
condus prin munţi regimentul 
de Prahova şi ai căzut apoi ca 
un leu rănit la Mărăşeşti. Voi, 
inimoşilor Niţă Drângă, Ior-

dache Munteanu, Neculai Mandai, Alexe Roncea, Nichita Tudor, 
Mircea Drângă, Bronea, Vlăducă, Lungu, Manole… voi toţi de 
care încă nu ştim, arhangheli luptători ai satului meu, Satulung!…
Tu, Oprea din neamul cel mare al Trandaburilor, care nu te-ai 
mişcat din tranşee, ci ai rămas sentinelă neclintită copleşită de 
mulţimea duşmanilor, în Dobrogea, tu mintosule Nicu Roşculeț, 
tu Ghiţă Gurgău, fulgerat la Predeal...George Popa, Tohăneanu, 
Mireț, Răuţ, Gologan, voi toţi urmaşi ai ciobanilor din munţii în 
cari aţi căzut, cu ce graiu se va rosti binecuvântarea jertfei voas-
tre...” 6

 Soricu este pe deplin încredinţat că jertfa acestora nu 
a fost zadarnică şi sufletul i se umple de bucurie la gândul că 
săcelenii săi au fost în primele rânduri ale luptei pentru realiza-
rea Marii Uniri şi acest lucru estompează şi îmbracă într-o aură 
eroică şi clipele grele ale despărţirii de prietenul său săcelean , 
locotenentul Paul A. Pantzu, primul ofiţer român căzut în Marele 
Război.: “Nu, dragul meu prieten. Chemările n-au fost zadarnice.

3 Soricu I. U. - Popeşti din patru unghiuri, poezia Argumentum
4 Soricu I. U.-Doinele mele. Din zile de luptă, poezia A sunat chemarea, edit. 
Libertatea, Orăştie, 1919
5 Idem - poezia Ştergărel vărgat
6 Soricu I.U. - Ziarul “Vremea”, Iaşi, 1918

Manuscrisul unei poezii de I. U. Soricu
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ZAHARIA STANCU - ITINERAR POETIC

ntr-o lume contemporană 
superdigitalizată, poezia 
clasică rămîne fie o oază 

de acalmie sufletească, fie o formă 
de nonconformism creativ.
 Inițiativa actuală a Editurii 
Academiei Române de a revigora 
suflul tehnologizat postmodern-
ist al lirismului cu poeți clasici, 
tradiționaliști sau moderniști este 
un beneficiu cultural și spiritual.
 Antologia „Zaharia 
Stancu  –  O sută și una de poe-
zii” (București, 2017) în îngrijirea 
scriitorului Mircea Moț propune  un itinerar  liric printre cele mai 
frumoase creații. Rezultanta vectorială între efuziunea lirică a po-
etului și simțul esteticului al cititorului și eseistului Mircea Moț 
este o selecție atentă și delicată de poezii publicate între 1927 și 
1972. De la „Poeme simple” pînă la „Sabia timpului”.
 Poate pentru unii dintre noi Zaharia Stancu este proza-
torul al cărui lirism autentic îl individualizează clar printre ro-
mancierii secolului al XX-lea. „Desculț”, „Pădure nebună” ori 
„Șatra” sînt, dincolo de orice contexte politice, pagini autentice de 
literatură. Poate pentru  alții Zaharia Stancu a rămas un politician 
al momentului, un intelectual de gardă al regimului comunist, sau 
președinte al Uniunii Scriitorilor pentru o perioadă vremelnică. 
Dincolo de orice speculații sau realități conjuncturale, Zaharia 
Stancu a fost și un poet ce nu merită a fi uitat. 
 Din acest punct de vedere, antologia celor mai izbu-
tite o sută și una de poezii în viziunea lui Mircea Moț ne oferă 
o perspectivă limpede și profesionistă,  mai ales prin prefața și 
referințele critice alese. De la abordarea strict tradiționalistă pe 
care o propune fie Eugen Lovinescu, fie George Călinescu, pînă la 
„ritualul semnificativ al rostirii”, „un apel către o realitatate fără 
mister” despre care vorbește  criticul Ion Pop, antologia ne invită 
să o citim și să o simțim fără prejudecăți. Frumusețea ei constă 
în armonizarea cititorului cu versurile alese, este o rezonanță 
spirituală. Ca în rezonanța Shumann, teluricul vibrează la unison 
cu spiritualul. Între ionosfera creației și cititor se realizează un 

spațiu virtual și spiritual închis, în care vibrațiile sînt pe aceeași 
frecvență modulată de simțire. 
 Poezia clasică nu este un experiment, nici o inovare 
nonconformistă la nivel de limbaj, ea rămîne o piatră de teme-
lie pe lîngă multe altele așezate temeinic ca un zid de apărare 
al sensibilității poetice, al trăirilor existențiale simple și pro-
funde. Comparativ cu un anume gen de poezie textualistă și 
postmodernistă impregnată de chiuvete, motociclete sau alte obi-
ecte culinare mai mult sau mai puțin sexy, poezia clasică atinge 
sufletul cititorului la fel ca pictura renascentistă  privită în paralel 
cu cea suprarealistă.
 Etapizarea creației e specifică oricărui scriitor. Antologia 
demarează incoativ și firesc cu  începutul. Scrierile din tinerețe nu 
pot fi egale cu cele de la vîrsta senectuții, dar nu neapărat în sensuri 
valorice diferite. Catrenele interbelice au candoarea simplicității 
ca simțire și rostire, fără a fi o pastișă după tradiționaliștii vremii. 
În Faptă ( poezie din volumul de debut editorial) se simte intenția 
demiurgică, omniprezentă și omnipotentă a unui eu poetic ce 
asistă la miracolul lumii ca stare ontologică: „Am prins în mîni 
în zori o stea care cădea / Să nu lovească-n aripi în aer o albină 
/ Ce se-ntorcea grăbită, în zbor, cu cofa grea, / Către prisaca ei, 
de miere și lumină”. Albina devine un motiv al conștiinciozității, 
model pentru umanitate.
 Lirismul senectuții percepe probabil trecerea timpului 
precum sabia lui Damocles. În Iarbă (volumul „Sabia timpului”) 
simțirea este organică, strict materială, dar metafizică prin imagi-
narul poetic. Ca și la Lucian Blaga, sufletul poetic  e triturat pan-
teistic, dar fără nici o filosofie gnoseologică: „Poate că altădată 
am fost iarbă / Mereu, mereu mi-e sete de rouă (...) / Poate altădată 
am fost plop, / Freamăt chiar cînd nu bate vîntul”. Zilele omului, 
ca iarba cîmpului, e înțelepciunea paremiologică biblică ce simte 
escatologia inevitabilului. Salvarea poate fi o pasăre măiastră 
cîntătoare, pasărea albastră a fericirii descătușării: „Cîntă-mi un 
cîntec de iubire, / Tu, ce-a mbrăcată în pene albastre, / Curînd de 
tot sufletul meu / Singur se va plimba printre astre.”
 Antologia d-lui Mircea Moț ne invită cu deferență și pri-
cepere să pășim desculți în lirismul lui Zaharia Stancu pentru a 
simți freamătul fiecărui fir de iarbă devenit gînd poetic.

Nicolae Munteanu

Î

Şi aceasta ai simţit-o tu cel dintâiu, când, ca un 
erou, împroşcând în duşman dreapta pedeapsă 
a dreptăţii răstignite, ai îngenunchiat fulgerat 
de gloanţele streine, cu mitraliera în braţe, pe 
pământul sfinţit de durere, sfinţit cu sângele tău 
şi al dragilor tăi fraţi de arme, al Ardealului 
descătuşat de vitejii noştri.” 7

 Nici n-ai zice că poetul încrâncenat îm-
potriva potentaţilor vremii, care se îmbogăţiseră 
în urma războiului şi apoi îi uitaseră pe adevăraţii 
eroi ai neamului poate să treacă, în alte poezii, la 
un ton exact opus, liniştit şi optimist, de bucurie 
în faţa frumuseţilor şi inocenţelor din jur: “Strigă 
cucul de pe coastă/ Mierlei sure din zăvoi:/ Soră 
dragă, primăvara vine iară pe la noi./ De sub albe 
învelişuri/ Ghioceii capu-şi scot/ Melcii leneşi către 
soare/ Întind coarnele de-un cot.” (“Primăvara”)
 I.U. Soricu a fost înainte de toate un 
cetăţean al ţării sale, ancorat în prezentul vremii sale, care a luat 
atitudine faţă de problemele importante cu care se confruntau se-
menii săi, folosind ca armă nu numai versul acid ori glorios, ca 

în poeziile de război, dar şi cuvântul rostit atunci 
când a fost senator de Sibiu (1927-1928) ori sti-
lul epistolar când a ales să facă parte dintre sem-
natarii telegramei către Adunarea Naţională, pe 
care, alături de alţi “români de pretutindeni”, a 
semnat-o la Chişinău şi prin care transmitea “urări 
călduroase şi prinosul de recunoştinţă” faţă de 
membrii acesteia. 8

 Acum, când se împlinesc 135 de la naşterea 
poetului săcelean şi 60 de ani de la trecerea sa la 
cele veşnice, vă îndemn să ne oprim pentru o clipă 
din forfota noastră cotidiană şi să ne aducem cu 
recunoştinţă aminte şi de intelectualii săceleni, din 
rândul cărora face parte şi I. U. Soricu, care au pus, 
fiecare după puterile şi înzestrarea sa, o cărămidă 
la dezvoltarea culturală şi spirituală a comunităţii 
noastre.

Horia Bârsan 

7 Soricu I. U. - Paul A. Pantzu, ziarul Neamul românesc, 24 sept. 1916
8 Munteanu Ghe. - Românii spre Marea Unire, Plaiuri Săcelene, trim. IV/2009
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CE MULT..... 
Ce mult te-am iubit! 
Nimic nu ţi-am spus, niciodată, 
Nimic nu ţi-am spus, niciodată. 

Ce mult te-am iubit! 
În foc parcă ardeam, în foc, 
În foc parcă ardeam, în foc. 

Ce mult te-am iubit! 
Sete mi-era de tine, sete, 
Sete aprinsă-mi era de tine, sete. 

Ce mult te-am iubit! 
Foame adâncă de tine-mi era, foame adâncă, 
Foame adâncă-mi era de tine, foame adâncă. 
Ce mult te-am iubit! 
Nimic nu ţi-am spus, niciodată, 
Nimic nu ţi-am spus, niciodată. 
Acum cad zăpezi peste mine,
Zăpezi şi boabe de rouă, 
Zăpezi şi boabe de rouă. 

Acum cad zăpezi peste mine, 
Numai zăpezi cad peste mine, 
Numai zăpezi, numai zăpezi... 

ZAHARIA STANCU

PROGRAM PENTRU SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI

iblioteca Municipală ”Victor Tudoran” Săcele, în colaborare cu Liceul Teoretic ” George Moroianu”, Asociaţiile Culturale  
„ASTRA Fraţii Popeea ” şi  „Izvorul”  împreună cu Bisericile Ortodoxe din cele Şapte Sate Săcelene, organizează, pe durata 
întregului an jubiliar 2018, următoarele manifestări de largă audienţă publică:

I – Simpozioane omagiale:

1. - GEORGE MOROIANU - Economist şi diplomat, artizan de frunte al UNIRII de la 1 Decembrie 1918 şi „Apostol al 
românismului în Occident”. Manifestare ocazionată de împlinirea celor 73 de ani de la trecerea sa la cele veșnice şi  80 de ani de 
la apariţia cărţii „Chipuri din Săcele”(1938).
         Data 6 februarie 2018 – Moderator  : Profesor Gheorghe MUNTEANU

2. - Mocanii săceleni - Prevestitori ai Marii Uniri şi apărători de nădejde ai limbii române şi credinţei noastre ortodoxe.
         Data 20 iulie 2018 - SÂNTILIA - Moderator: Economist Dumitru VOINEA

3.- Săceleanul GHEORGHE DRAGOŞ – Oştean devotat al Marii Uniri şi Dascăl al reromânizării meleagurilor Sătmarului.
Data 30 septembrie 2018 -Cu prilejul împlinirii celor 
120 de ani de la naşterea ilustrului cărturar săcelean – 
Moderator Profesor Liviu DÂRJAN

II. - Expoziţii evocatoare:
1. – „ UNIREA în colecţii”- Expoziţie itinerantă
2. – Moderator  :Preot Petre DRĂGAN- Purcăreni. 
Perioada 9 mai – 24 mai 2018

III. - Întâlnire cu  cititorii:
 1. – „Actul măreţ al UNIRII tuturor românilor evocat 
de scriitorii noştri ”. Omagiu adus  Marii  Uniri   de Ziua 
Culturii Române. 
                      Data 15 ianuarie 2018 - Moderator: Profesor 
Nicolae MUNTEANU

Bibliotecar: Eva Pandelaș

B
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OPINIA UNUI SĂCELEAN DESPRE PLAIURILE SĂCELENE

incolo de orice opinie sau opțiune politică, părerea unui 
cetățean poate fi un punct de plecare într-o dezbatere 
ideatică.

 Ca săcelean nativ trăitor numai pe aceste meleaguri, mai 
mult de jumătate în timpurile comuniste și jumătate în democrația 
actuală liberă și originală, cred că am un echilibru al abordării. 
 Comuniștii s-au ocupat doar de  dezvoltarea forțată a 
localității. S-a pus accentul pe politica industrializării forțate. 
Ca atare pentru forța de muncă sosită de pe alte meleaguri, s-au 
construit cele trei cartiere: Electroprecizia, Ștefan cel Mare și 
Movilei. Primele două cu blocuri staliniste tip cutii de chibrituri 
înghesuite. Cu bucătării în care o familie mai numeroasă mînca 
pe rînd, că mai mult de trei persoane nu încăpeau. Compensa în 
schimb cu posibilitatea să-ți vezi vecinul din blocul celălalt cum 
își iubește nevasta. Că dacă o bătea, auzea toată scara ori tot blo-
cul. Cu avantajul să auzi cînd vecinul de deasupra se opintește 
și icnește la toaletă să scape de constipație, cînd trage apa, dar și 
cînd ascultă Europa Liberă. Blocuri cu ochi și urechi, o invenție 
comunistă futuristă. Dar fără parcări și spații de joacă pentru co-
pii. Oamenii muncii n-aveau nevoie de atîtea mașini, semn al cio-
coismului, al  burgheziei îmbuibate și al ilicitului. N-aveau nici 
benzină. N-aveau nici voie să circule în fiecare duminică. Dacă 
cineva ar fi avut două-trei mașini parcate ostentiv pe trotuarul din 
fața blocului, ilicitul venea la preafericitul posesor cu mult dor 
să-l întrebe de sănătate. 
 S-a construit o uzină de prestigiu. S-au construit două 
CAP-uri pentru recoltele record, pentru mărețul cincinal, de la an 
la an, de zeci de mii de tone la ha. Ha-ha-ha! S-au distrus case, 
grădini, parcuri și fînețe, în loc ca orașul să fie dezvoltat  spre 
cîmpul agricol. Mi-ar fi plăcut să reziste așa numitei sistematizări 
fosta Grădină Domnească din Satulung, cu aleea de castani și poa-
rta de lemn de la intrare. Mi-ar fi plăcut ca prin sistematizare 
modelul Uliței Mari din Satulung sau cel al străzii Libertății din 
Cernatu, străzi largi ca un bulevard, să fie  de la un capăt la al-
tul al Săcelelui o stradă impunătoare. Că doar era singura stradă 
principală a orașului. Dar e atît de înghesuită în unele zone, că sînt 
stropite casele, gardurile,  bufonii-pietonii. Șerpuiește periculoasă 
ca o anacondă puturoasă. Atunci se putea dărîma orice sub pre-
textul sistematizării. Dar nu s-a sistematizat nimic cu cap. Cap de 
cizmar secondat de activiști spoiți cu var. Pentru  populație nu s-a 
făcut nimic notabil: nu s-au asfaltat străzi, nu s-a făcut canalizare, 
erau probleme cu apa potabilă, nu s-au construit parcuri sau alte 
locuri de agrement, nici școli cu spații aerisite, nici săli de sport 
pentru școli măcar. 
 După 1989, exista o șansă a schimbării, dar localitatea, 
la fel ca toată țara, a încăput pe mîna unor politruci (linia a doua 
de neocomuniști-fripturiști) care au privit doar pînă în vîrful na-
sului și spre fundul buzunarului. Fără strategii, fără gîndire în 
perspectivă, fără a se gîndi ce va fi peste 10, 50, 100 sau și mai 
bine de ani. Politicieni-batracieni de baltă ce se gîndesc (deși e 
pretențios acest verb pentru unii dintre ei) doar la interesul pro-
priu. Spre exemplu, cum să scape să se-adape.
Au fost trei administrații politice: 
 1. Din 1992 pînă în 2000, respectiv 2004 - 2008 
regimul Lața, cînd pesederist, cînd independent, cînd pene-
list, cînd penalist. Ar fi fost perioada cea mai propice de dez-
voltare pentru oraș. S-a dezvoltat Gîrciniul după bunul plac, da. 
În rest, resturi: nu s-a întîmplat nimic notabil și de calitate. S-a 
vîndut grosul terenurilor transformate rapid din extravilan în intra-
vilan, terenurile agricole ale Săcelelui de la Carrfour, Selgros și 
Metro s-au pierdut, s-a vîndut sala de cultură din Baciu și cea 

din Electroprecizia, s-a introdus gazul metan pe banii 
cetățenilor în conducte inadecvate (unii spun țevi su-
date,  nu trase, alții spun țevi la mîna doua plătite la prima mînă) 
care au trebuit să fie schimbate în 2017, s-au schimbat de mai 
multe ori trotuarele, s-a început așa zisa centură ocolitoare. Nu 
s-a intabulat mai nimic, pentru a se putea vinde mai ușor și cu 
spor, fără urme penale în viitor. Nu s-a lipit nici un investitor se-
rios, nici un parc industrial, cum s-a întîmplat în  Cristian, Ghim-
bav, Hărman ori Prejmer. Nici măcar un mall. Cei de la OMV 
au avut ca primă opțiune Săcelele pentru dezvoltarea unei baze 
sportive pentru sărituri. Nu s-a vrut, n-au căzut la pace cu șeriful, 
și s-au făcut la Rîșnov trambulinele internaționale. Deși săritorii 
și antrenorii performeri sînt săceleni. 
 2. 2000 – 2004 adminstrația pesedistă Mutu. S-a con-
struit ANL-ul din Cernatu ca să înghesuie și mai mult cartierul 
Ștefan cel Mare, că era prea aerisit. Se lăfăia în spațiu excedentar. 
S-a ridicat o sală  de sport nestandardizată tot în cartierul Ștefan 
cel Mare, deși toate școlile ar fi avut nevoie, dar numai acolo nu. 
În Baciu pe lîngă DN1, s-au vîndut alte terenuri ce i-au scăpat 
din neatenție lui Lața, inclusiv drumuri publice, cum era cel pe 
care stă piciorul unui pod de pe marginea Timișului. Poate vă mai 
amintiți ce scandal a făcut post factum proprietarul cînd s-a trezit, 
chipurile, cu podul construit deasupra și pe terenul lui. 
 S-a construit cartierul Bunloc. Tot neaerisit, cu străzi în-
guste și fără parcări suficiente. S-a distrus un vestigiu istoric, Va-
lul Tătarilor, care ar fi putut fi un loc de promenadă chiar și pentru 
actualul cartier nou construit. S-a construit în zona telefericului 
din Baciu, zonă cu înalt potențial turistic pentru skiori, ca să 
moară o zonă skiabilă și de agrement ce ar fi putut (și mai poate 
încă) să fie un brand al Săcelelui. S-au continuat construcțiile la 
nimereală în zona agricolă Dîrste Pod, zona Lefrumarin. O altă 
înghesuială de prost gust, cu străduțe sens unic mai rău ca în Evul 
Mediu. Doar  că acum există trafic auto intens. Și da, s-a dezvol-
tat cartierul Gîrcini.
 Să nu uităm: toate aceste performanțe se datorează im-
plicit consilierilor locali cam aceiași: pesediști, udemeriști, 
pedeliști și peneliști. Căci la urma urmei e nevoie de hotărîri. Dar 
cui pese de interesul cetățeanului cînd cu U.D.M riști doar la 
interesele minorităților, iar peneliștii / pedeliști sînt trombotiști și 
trompetiști?
 3. 2008 – 2016 adminstrația Nistor. Pedelistă / 
penelistă. Promitea. Se cam terminase cu terenurile de vînzare, 
se cam construiseră destule  case, vile și viluțe. Ca atare, s-a fi-
nalizat centura care nu prea e centură, dar oricum a scos traficul 
greu. Doar că în loc să fie gîndită pentru următorii zeci-sute de 
ani, pe patru benzi eventual, sau baremi mai lată și cu trotuare, 
e doar o stradă gîtuită de case în Dîrste Pod,  unde abia încap 
două mașini mari. Pentru că alții avuseseră grijă să vîndă tot. Fără 
nici o sistematizare, fără un plan de urbanism și  dezvoltare, fără 
P.U.G, doar cu gîndul la cît sug. Fără nici o perspectivă pentru 
ce va fi. Strada tot așa va fi și peste 100 de ani. S-au mai asfaltat 
cîteva străzi. Măcar dacă s-ar fi asfaltat 1 km de străzi în fiecare 
an, și tot am fi avut 27 acum. Dacă ați fost prin Cristian, Rîșnov, 
Ghimbav ori satele Dumbrăvița și Drăguș, ați constatat că sînt 
cu infrastructura mult înaintea unui jalnic municipiu, al doilea 
ca mărime după reședința de județ. Apropo, comuna Drăguș are 
canalizare pe toate străzile, asfalt așișderea, pîrtie de ski, teleski, 
parc aventura și stație de epurare. Municipiul șapte sate n-are, dar 
se dă mare.
 S-a început în sfîrșit canalizarea și aducțiunea de apă pe 
unele străzi din Baciu și Turcheș și pe ulița mare numită pompos

D
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bulevardul Brașovului și George Moroianu. Locuind la 50 de 
metri de primărie, pe Piața Libertății, nu aveam canalizare în 
buricul tîrgului. Pe bulevard, da. Numit după modelul Champs 
Elisee, cel pe 6 și 8 benzi din Paris. S-a început modernizarea 
centrului prin sistematizarea cablurilor, care au devenit subte-
rane. Noroc că am intrat în Uniunea Europeană și trebuie să ne 
adaptăm unor standarde superioare gîndirii noastre din Evului 
Mediu. S-a amenajat un parc pentru copii în cartierul Ștefan cel 
Mare. S-a construit în sfîrșit prima sală de sport la parametrii de 
competiții pentru o școală, la Liceul „George Moroianu”. Chiar 
dacă e o înghesuială de clădiri, căci fostul restaurant „Doina” 
actualmente pizzărie a rupt din terenul școlii, la fel ca vecinul 
de dincolo, cu parcarea lui de vechituri. Jupînul Lața a avut grijă 
să vîndă tot ce se putea vinde. Legal, desigur. Înghesuială tipică 
doar mentalității primitive. Doar nu sînt necesare terenuri de 
sport afară și spații de joacă pentru cei peste o mie de elevi ai 
școlii, doar nu iese nimic la afacerea asta. Iar spațiul generos de 
la fostul Liceu Electroprecizia, unde se preta un campus școlar 
(liceal) a fost invadat de elevii de la școala din Gîrcini, căci da, 
elevii de acolo sînt din ce în ce mai numeroși. Cartierul Gîrcini 
se dezvoltă de sine stătător, fără autorizații, fără acte de propri-
etate, fără utilități, fără sistematizare, fără să-i deranjeze nimeni. 
Înainte mai veneau la o meserie, dar administrația Nistor a închis 
fostul Liceu de Construcții din Cernatu, una din primele școli de 
meserii din țară. După ce l-a abandonat ani buni și s-a degradat, 
l-a transformat în Centrul Educațional Multicultural, pe milioane 
de euro. Bani europeni. S-a închis și spitalul și-a fost lăsat în 
paragină ca o stricată conservă, nici măcar în conservare. Poli-
clinica a devenit o clădire neîngrijită, cu cîțiva medici de familie 
rătăciți.
 Pe ansamblu, s-au mișcat lucrurile totuși. Nu cît ar fi 
vrut cetățeanul săcelean care tot așteaptă de zeci de ani să se vadă 
mai bine eficiența banului public cheltuit în administrația locală 
prin creșterea nivelului de trai la standarde civilizate, europene, 
dacă se poate visa.
 4. Din 2016 a apărut un suflu nou pe aceeași doctrină 
politică veche, pesedistă. Administrația Virgil Popa a demarat 
promițător. Într-un an și jumătate a făcut mai mult ca alții în pa-

tru sau opt. Nu e poveste, e realitatea pe care o vede cetățeanul 
apolitic. S-a redeschis cu costuri foarte mari spitalul, iar policli-
nica e în renovare. S-a finalizat modernizarea străzii principale 
din Baciu, apă, canal și asfaltare. S-au sistematizat prin lucrări 
hidrotehnice valea Morii din Turcheș și valea de pe strada Cana-
lului  din Baciu. Zona Tucheș-Hotar a fost cablată subteran, iar 
centrul a fost plăcut sistematizat pentru cetățeni, cu bănci și flori, 
respectiv parcări. A fost dat în folosință Centrul Educațional, 
care avea mai multe hibe din proiectare și construcție, investin-
du-se serios pentru finalizare. Și nu  bani europeni. S-a amenajat 
promenada din Satulung, de la Hanu Mureșenilor pînă la fosta 
trambulină. S-au creat mai multe locuri de joacă pentru copii, 
în cartierele Electroprecizia, Movilei și Turcheș. A început in-
trarea în legalitate prin intabularea școlilor, pădurilor, pășunilor,  
străzilor etc. Sînt convins că în ritmul acesta se vor vedea tot mai 
multe îmbunătățiri pentru noi, cetățenii. Că de îmbunătățiri rele, 
ne-am săturat oximoronic. Administrația Virgil Popa e de bun 
augur. Pentru prima oară în istoria Săcelelui se face administrație 
deontologic. Se cunoaște gîndirea sistematică și mîna de gospo-
dar. Nu laud, că nu e felul meu și nu e cazul încă. Bilanțul se face 
după patru sau opt ani de mandat, ca la ceilalți. Noi, săcelenii, 
așteptăm cu încredere investitori care să aducă prin afacerile 
lor bani la buget și investiții în infrastructură. Pentru că asta se 
vede și de ea se folosește tot omul: străzi asfaltate, canalizare, 
curățenie, intrarea în oraș, fie că e vorba de Gîrcini care se tot 
dezvoltă în continuare pe unde apucă (deși ultimul recesămînt 
e mai modest la număr decît se preconiza), fie cu atît mai mult 
dinspre Brașov, piste pentru bicicliști, pîrtia de ski din Bunloc 
(telescaun avem), un parc aventura, etc. Sînt multe, foarte multe 
de făcut, după ce un sfert de veac alții n-au vrut să facă ceea ce 
era în putința și competența lor de a face.
 Am încredere ca săcelean că d-l primar Virgil Popa 
împreună cu echipa e omul potrivit la locul potrivit. Ideea cu omul 
care administrează locul în folosul cetățenilor e mai potrivită 
decît proverbul. Căci de sfințit, numai Dumnezeu sfințește.

Prof. Nicolae Munteanu

DELEGAȚIE SĂCELEANĂ LA TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI

udețul Brașov a ales ca anul acesta să aibă propriul 
stand la Târgul de Turism al României. Pentru acest 
lucru, Consiliul Județean Brașov, organizatorul stan-

dului, a făcut invitații către localitățile cu potențial turistic să 
reprezinte județul la Târgul de Turism, care a vut loc în perioada 
16 -10 noimebrie 2017, la Romexpo - București. 
 Standul Brașovului a fost unul dintre cele mai atractive. 
Aceasta deoarece, spre deosebire de celelalte standuri, pe lângă 
costumele și mâncărurile tradiționale, Brașovul a prezentat o 
ofertă de turism activ extrem de apreciată de public. 
 Standul a avut astfel un panou de cățărare, promovân-
du-se zonele specifice din județ, printre care și Piatra Mare, 
echipament de parapantă, cu o promovare a zonelor destinate 
parapantiștilor, Bunlocul fiind una din cele mai cunoscute din 
țară și un simulator de schi. Au fost promovate, de aseme-
nea, multe inițiative de turism activ. Municipiul Săcele a pu-
tut fi prezent cu trei destinații extrem de atractive din această 
perspectivă: Canionul 7 Scări, Tiroliana care pornește de lângă 
Canionul 7 Scări și Festivalul Sport Montan Săcele. Au fost 
prezenți la festival alergătorul montan Silviu Bălan, directorul 
Festivalului Sport Montan Săcele (săcelean din Turcheș) și an-

trenorul de schi Gigi Băilă, împreună cu doi juniori 
săceleni, din lotul național de schi sărituri. J
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1517-2017, 500 NI DE LA  REFORMA PROTESTANTĂ

500 DE ANI DE LA REFORMA PROTESTANTĂ –
 SĂRBĂTORIȚI ŞI LA SĂCELE, PRIN DEZVELIREA BUSTULUI DR. MARTIN LUTHER

(1483-1546) 

017 are o semnificaţie importantă 
pentru toată comunitatea protestantă 
din Săcele, împlinirea a 500 de ani 

de la reforma protestantă a lui Martin Lu-
ther fiind sărbătorită atât la nivel naţional 
cât şi internaţional de cei 600 de milioane de 
credincioşi care aparţin acestei culte religioa-
se. În acest an jubiliar comunitatea protestantă 
din Săcele în frunte cu preoţii evanghelici au 
considerat demn de a sărbători acest eveni-
ment religios, ridicând un bust, în Cernatu-
Săcele, în memoria părintelui Reformei,  Mar-
tin Luther. 
 Dezlevirea bustului a avut loc în data 
de 28 octombrie 2017, în prezenţa domnului 
primar Virgil Popa, episcopului evanghelic 
Adorjáni Dezső Zoltán din Cluj-Napoca, pro-
topopului evanghelic Zelnák József din Sfân-
tu Gheorghe, a maestrul Şerban Bunaventura 
din Bacău, a tuturor preoţilor evanghelici din 
Săcele şi din localităţile învecinate, precum şi 
a preotului reformat Márk Gyula şi a preotul 
romano-catolic András József şi a unui nu-
meros public din Săcele. În Municipiul Săcele 
există cea mai mare comunitate evanghelică 
lutherană din Ţara Bârsei, cu cinci biserici 
aparţinând acestui cult religios. 
 Iniţiativa ridicării bustului a avut-
o preotul Kajcsa Laszló de la biserica 
evanghelică din Satulung-Suseni, care a făcut 
cunoscută propunerea protopopului Zelnák 
József,  apoi preoţilor comunităţilor protes-
tante evanghelice din Braşov şi din Ţara Bâr-
sei şi, nu în ultimul rând, episcopului Adorjáni Dezső Zol-
tán din Cluj-Napoca. Această propunere a fost bine văzută 
de toată comunitatea maghiară aparţinând acestei culte reli-
gioase. Bustul a fost realizat cu spijinul tuturor consilierilor 
locali din Săcele, în frunte cu domnul primar Virgil Popa şi 
de domnul Géczi Gellért precum şi de reprezentanţii cultelor 
protestante. Trebuie menţionat că la ridicarea bustului a avut 
un rol important dl. Géczi Gellért care în momentul iniţierii 
acestui proiect era viceprimarul municipiului Săcele. Toţi cei 

19 consilieri locali au aprobat în buget sumele 
necesare ridicării acestui bust. 
  Bustul propriu-zis a fost realizat de 
maestrul Şerban Bunaventura din Bacău, tur-
narea bustului din bronz a fost executată în 
atelierul lui Lázar Imre din Târgu Secuiesc, 
iar soclul a fost realizat de Jakab Gyula din 
Gheorgheni. 
  În 31 octombrie 1517, exact acum 
500 de ani, începea reforma protestantă. 
Părintele ei, Martin Luther, nu dorea, inițial, 
crearea unei noi biserici creștine, ci reforma-
rea bisericii catolice. Însă pasiunile religioase 
și contextul istoric au dus la crearea uneia din-
tre cele mai mari fracturi în creștinătate. 
  Esența doctrinei lui Martin Luther a 
fost expusă într-un document redactat sub for-
ma a 95 de teze. Pentru a fi mai bine cunoscute 
de credincioși, Martin Luther le-a expus pe 
ușa Bisericii „Tuturor Sfinților” din Witten-
berg din Germania de Nord-Est, dând naștere  
protestantismului și unei Reforme fără pre-
cedent în istoria omenirii. Aceste teze au fost 
tipărite în latină, apoi în germană și răspândite 
de-a lungul Europei. Ele l-au adus pe Martin 
Luther în conflict cu ierarhia bisericii catolice. 
  De fapt, Martin Luther, în 1512, a 
obținut un doctorat în teologie, însă, din 1515 
a început să intre în conflict cu clerul diece-
zan, pe care îl acuza de viață imorală. Con-
flictul a ajuns la apogeu în anul 1517, când 
Martin Luther a protestat împotriva unei prac-
tici discutabile: pentru a strânge bani pentru 

reclădirea Bisericii „Sfântul Petru” din Roma, unii preoți vin-
deau așa-numitele indulgențe, adică documente care atestau 
fapte de milostenie care constau în donații de bani, prin inter-
mediul cărora unii dintre credincioși doreau să își răscumpere 
păcatele.
 Acest lucru rămâne un eveniment care a schimbat 
lumea şi care a avut un impact asupra vieţii culturale, sociale 
şi politice, iar aniversarea lui devine deci ocazia unei sărbători 
importante.

2

 O prezență remarcată și remarcabilă au făcut și 
reprezentanții Asociațiiilor ”Izvorul” Săcele și ”Astra” Săcele, 
îmbrăcați în frumoasele costume mocănești. Doamnele Ma-
ria Zbarcea și Daniela Cimpoaie, împreună cu domnul Adri-
an Robu au povestit despre mocanii săceleni celor prezenți 
și au servit celebrele plăcinte mocănești. Chiar și în Postul 
Crăciunului, plăcintele mocănești au fost extrem de gustate și 
de apreciate de public.
 De remarcat la standul Brașovului, prezența altor 
săceleni, precum salvamontiștii de la Serviciul Județean de 
Salvamont Brașov, conduși de Adrian Benga și a directorului 
Alpin Film Festival, Dan Burlac, implicat în organizarea aces-
tui stand. 

Mădălin Iacob
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 La început a fost cu-
vântul. Renumita propoziţie din 
Biblia tradusă de Martin Lu-
ther ar fi putut să fie deviza ju-
bileului reformei protestante. 
Impactul reformei a cutremurat 
creștinismul și lumea catolică, 
dar a fost fundamental și asupra 
lumii românești care l-a cunoscut 
de la distanță pe Martin Luther. 
Tot Martin Luther a adăugat apoi 
principiul predestinării, precum 
și pe cel care consideră că doar 
credința în Dumnezeu și Biblie 
reprezintă baza creștinismului.  
 Maghiarii din Săcele 

trec la confesiunea evanghelică-
lutherană între anii 1542-1544, 
până atunci ei aparținând confe-
siunii romano-catolice.
 În România, există două 
episcopii lutherane: una de limba 
germană, cu sediul la Sibiu, și 
alta de limba maghiară, cu sediul 
la Cluj-Napoca. Deviza reformei 
a fost „Cuius regio, eius religio”. 
Deci patriciatul săsesc a trecut la 
protestantism, automat şi iobagii 
erau obligaţi să treacă la religia 
evanghelică! 

Prof. Miklos Levente

ŞTIRI PE CARE POATE LE-AŢI TRECUT CU VEDEREA

ai multe lucrări de investiţii în infrastructură au 
fost finalizate la Săcele în luna octombrie, în spe-
cial pe Bulevardul Brașovului, principală arteră care 

traversează municipiul.
 Astfel au avut loc lucrări de reabilitare a reţelei de apă 
şi de extindere a canalizării menajere, între străzile Timiş şi 
Canalului, precum şi branşamente ale canalizării pe porţiunea 
Timiş – str. Nouă. Pe aceeaşi porţiune a fost turnat apoi şi un 
nou covor asfaltic.
 O altă lucrare importantă care urmează să fie extinsă 
apoi pe tot bulevardul principal al Săcelelului este îngroparea 
reţelei electrice.
• Au fost realizate lucrări de pozare a cablului de ener-
gie electrică subteran pentru iluminatul public şi casnic, pre-
cum şi pentru curenţi slabi (reţelele de cablu TV şi internet) 
între Liceul Teoretic “Zajzoni Rab Istvan” şi strada Nicolae 
lorga. Pe aceeaşi zonă stâlpii pentru energie electrică de beton 
au fost înlocuiţi cu stâlpi metalici exclusiv pentru iluminatul 

public.
• Municipiul Săcele are de la începutul lunii octom-
brie încă două autobuze și un microbuz, care vor contribui la 
îmbunătățirea serviciilor de transport pentru locuitorii orașului. 
Cele două autobuze achiziționate de către S.C. Servicii Săcelene 
S.R.L. sunt 2 MAN-uri scurte cu 3 uși, an fabricație 2004, iar 
microbuzul un RENAULT, an fabricație 2009. De menționat că 
cele trei mijloace de transport în comun sunt dotate cu rampe 
pentru persoane cu dizabilități și cu climatizare.
• Municipalitatea a finalizat, în această toamnă, lucrările 
de amenajare hidrotehnică pe cursul de apă Valea Morii.
 Aceste tipuri de lucrări sunt necesare pentru a limita 
pe cât posibil efectul unor torenţi şi viituri care se pot forma 
ca urmare a ploilor torenţiale, zona fiind una foarte expusă. 
De asemenea, vara aceasta au fost finalizate şi alte lucrările de 
decolmatare şi igienizare pe cursurile de apă şi în bazinele de 
retenţie atât în zona Valea Morii din cartierul Turches, cât şi 
zona Canalului din Cartierul Baciu.

M

entrul Multicultural și Educațional Săcele (CME) 
și-a început din luna septembrie activitatea. Aici se 
desfășoară deja cursuri de dans modern, dansuri folclo-

rice, limbi străine, muzică, șah, aeromodelism, carting. Centrul 
pune la dispoziție ong-urilor și persoanelor fizice care doresc să 
desfășoare activități culturale și educaționale 13 săli amenajate. 
Consiliul Local Săcele a aprobat și tarifele pentru închirierea 
sălilor de la Centrul Multicultural şi Educaţional Săcele.
 Tarifele pentru închirierea spaţiilor destinate activităţilor 
socio-cultural-educative sunt următoarele : Sală discuții temă 
dată (61,10mp) = 12,10 lei/oră, Sală șah/table (45,26mp) = 8,96 
lei/oră, Sală internet (123,48mp) = 24,45 lei/oră, Sală de infor-
mare (60,15mp) = 11,9 lei/oră, Sală de lucru pentru persoanele cu 
dizabilități (66,78mp) = 13,22 lei/oră, Club voluntari (31,5mp) = 
6,24 lei/oră, Sală dans (49,15mp) = 9,73 lei/oră, Sală limbi străine 
(47,88mp) = 9,48 lei/oră, Atelier îndemânare (93,3mp) 18,47 lei/
oră, Sală pictură (66,78mp) =13,23 lei/oră, Sală muzică (31,15mp) 
= 6,17 lei/oră, Sala părinților (29,6mp) = 5,86 lei/oră, Sală lucru 
manual (37,8 mp) = 7,48 lei/oră, Sală expoziții 1 (75,29mp) = 
14,91 lei/oră, Sală expoziții 2 (92,93mp) = 18,4 lei/oră. Tarifele 
menţionate mai sus sunt valabile pentru asociaţiile ce vor încheia 
contract pe minim 6 luni. Pentru clienţii ocazionali tarifele vor fi 

majorate cu 30%. Costul chiriei a fost astfel calculat încât să aco-
pere costul utilităților. 
 De asemenea s-a hotărât și tariful pentru închirierea Sălii 
de Spectacole a CME. Acesta este de 500 lei pentru 2 ore. Pen-
tru fiecare oră adiţională se va plăti 200 de lei. Pentru a monta/
demonta recuzita nu se va taxa. Cei care doresc să desfășoare 
activități pot afla detalii la sediul CME Săcele.

Sursa: Centrul Multicultural și Educațional Săcele

CENTRUL MULTICULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL SĂCELE
ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA
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• Primăria Municipiului Săcele a semnat contractul pen-
tru realizarea unui nou drum forestier în U.A.T. Săcele. Drumul 
va avea o lungime de 6,081 km şi va fi cuprins între Valea Gher-
covacs (zona Timişului de Jos) – Valea Barbului – Valea Chiliera 
( în apropiere de cascada Tamina), fiind paralel cu DN1. Drumul 
va avea două părţi, un drum auto forestier Valea Ghercovacs – 
Valea Barbului – 5,30 km şi un drum auto forestier Valea Barbu-
lui – Valea Chiliera – 0,776 km.
 Investiţia are o durată de finalizare de 37 de luni, iar cos-
tul este de 853.468 euro. Finanţarea este asigurată în proporţie de 
100% de AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.
 Aceste lucrări vor face parte integrantă dintr-o viitoare 
strategie în ceea ce priveşte turismul montan din Municipiul 
Săcele.
• S-au finalizat lucrările de modernizare a spațiilor din 
Policlinica Municipiului Săcele. Valoarea totală a investițiilor a 
fost de 232.000 lei.
 Se poate afirma astfel că, la final de an 2017, logistica 
medicală a Săcelelui este într-adevăr una de municipiu.
 Sperăm că de aici înainte să avem un spital și o 
policlinică cu care să ne mândrim și să putem beneficia la Săcele 
de servicii medicale de o calitate foarte bună
• Asociația “Mocanii Săceleni” a adus la Centrul Multi-
cultural și Educațional Săcele piesa de teatru “Amantul înșelat”, 
spectacolul fiind susținut sâmbătă, 14 octombrie 2017, în fața a 
aproximativ 150 de spectatori.
 Ioan Isaiu și Sorin Misirianțu i-au interpetat cu pasiune 

și energie pe Ivan și Max, doi bărbați ce împart aceeași femeie.
 Ivan este soțul șomer și parcă învins de soartă al Matildei 
și a descoperit de curând că este înșelat de aceasta cu Max, un 
bărbat de succes, cu bani și afaceri.
 Ivan se hotărăște să stea față în față cu Max pentru a-i 
cere acestuia să renunțe la relația cu Matilda, iar întâlnirea are 
loc în parc, acolo unde cei doi bărbați se atacă reciproc fizic și 
verbal, se amenință și se așează pe rând în rolul victimei și al 
agresorului pentru ca în final să se consoleze reciproc.
 “Amantul înșelat” este o dramă jucată bine de cei doi 
protagoniști, dar nu lipsesc nici accentele umoristice.
• Pe 15 noiembrie, timp de 1 ora si jumătate, polițiști din 
cadrul Poliției Municipiului Săcele au avut o întâlnire cu elevi ai 
grupului școlar tehnologic “Victor Jinga”.
 Celor 215 elevi prezenți le-au fost prezentate teme pri-
vind prevenirea violenței și delicvenței juvenile în vederea pre-
venirii victimizării acestora și conștientizări responsabilităților 
sociale ce le revin.
 Liceul Tehnologic “Victor Jinga” este una dintre 
instituțiile din Săcele ce în trecut a fost marcată de diverse prob-
leme ce țin de delicvența juvenilă, dar se confruntă și cu situații 
legate de absenteismul școlar, abandonul școlar sau rata mică de 
promovabilitate.

Sursa: Săceleanul.ro
Primăria Municipiului Săcele

STUDIU DEMOGRAFIC ACTUALIZAT, LA GÂRCIN

u cu mult timp în urmă, Primăria Săcele anunţa 
înfiinţarea Asociaţiei Grupul de Acţiune Local din Gâr-
cini, care avea ca misiune derularea unui proiect cu fon-

duri europene care să realizeze o strategie de dezvoltare locală a 
comunităţii din cartierul Gârcini. Scopul declarat al GAL Cârcini 
era identificarea problemelor care există în această zonă pentru a 
se putea lua măsurile necesare în vederea promovării incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare 
şi un prim pas făcut a fost realizarea unui rensământ actualizat în 
zonă, pentru a se şti cât mai exact câţi locuitori are cartierul.
 Rezultatele acestui recensământ au fost date publicităţii 
şi ele au fost catalogate şocante de unele medii, deşi situaţia era 
cunoscută încă dinaintea lui ca fiind specială.
 Pe scurt, în cartierul Gârcini din Săcele se pare că 
locuieşte cea mai numeroasă comunitate compactă de romi din 
ţară, adică 5975 persoane, dintre care 52,4% bărbaţi şi restul 
femei. Din punct de vedere al etniei, 77,8% se declară români, 

15,6% ţigani, 5,7% romi şi 0,9% maghiari.
 Media de vârstă a locuitorilor este de 22 de ani, peste 71% 
având vârsta între 0 - 30 de ani, 52,2% între 0 - 17 ani şi numai 
4,5% peste 60 de ani. 30,8% sunt căsătoriţi şi tot atâtea procente 
trăiesc în uniune consensuală, dar ceea ce este mai grav, 63,4% 
din naşteri au loc până la împlinirea vârstei de 18 ani, multe dintre 
ele petrecându-se la vârste mai mici.
 Nici din punctul de vedere al pregătirii şcolare situaţia nu 
este îmbucurătoare, din moment ce 66,8% dintre persoanele cu 
vârste între 15 şi 64 de ani au absolvit maximum 8 clase şi 45% 
dintre persoanele din aceeaşi categorie de vârstă nu au un loc de 
muncă şi nu au putut da informaţii despre sursele de venit. Cu 
toate acestea, numărul dosarelor de şomaj a scăzut, din 2015 până 
acum, de la 1000 la 200 şi 17,3% dintre cei recenzaţi au declarat 
că au un loc de muncă constant. 
 Situaţia dezvăluită de acest recensământ ca şi situaţia 
socială şi economică îngrijorătoare din cartierul Gârcini au atras 

atenţia autorităţilor locale care speră ca pe baza 
strategiei ce se va elabora, să se poată accesa fonduri 
nerambursabile de 7 milioane euro cu două direcţii: 
5 milioane de euro pentru infrastructură, ceea ce 
înseamnă lucrări de alimentare cu energie electrică, 
delimitarea arealului de dezvoltare a cartierului cu 
lucrări de cadastru, lucrări de apă şi canalizare, ilu-
minat stradal, baie comunală dispensar şi 2 milio-
ane de euro pentru educaţie. Edilii au în plan ca 4 
hectare, care au aparţinut de vechea pepinieră, să fie 
folosite pentru construcţia a peste 100 de locuinţe 
sociale realizate prin finanţare prin PNDL.

Redacţia “Plaiuri Săcelene”
(Sursa info: new)
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unicipiul Săcele a fost astfel gazda unei competiții de 
sporturi montane desfășurate  în masivul Piatra Mare.
330 de alergători s-au înscris la cele 3 curse de aler-

gare montană. La aceștia se adaugă și cei aproximativ 100 de 
participanți la proba de orientare, precum și cei peste 30 de co-
pii de la Cursa Copiilor, care, pe o vreme ploioasă au urcat în 
muntele Bunloc pentru a alerga cei 400 m cu o diferență de nivel 
de 80 m. Din cauza condițiilor meteorologice proba de parapantă 
nu s-a mai putut susține.
 Vineri după-amiaza, pe o vreme superbă s-a desfășurat 
concursul de orientare, dedicat participanților de orice vârstă, 
peste jumătate din participanți fiind copii sub 18 ani. Cel mai 
în vîrstă competitor a fost decanul de vârstă al orientariștilor, 
săceleanul Iuliu Dopovecz senior de 82 de ani.  Cel mai rapid 
competitor a fost Petru Stupu care a parcurs traseul de peste 5 km 
în 35min 58s, iar cea mai bună orientaristă a fost Anca Stupu în 
35.18.
 Concurenții de la probele de alergare montană au avut 
două zile pline. Sâmbătă, 28 octombrie, pe o vreme ploioasă și 
rece, pe muntele Bunloc, a avut loc proba de Bunloc Vertical 
Race, care constă într-o probă de alergare la deal, pe o distanță de 
3,5 km cu o diferență de nivel de 550 m. Proba a marcat și reveni-
rea după doi ani de accidentare a celui mai titrat alergător montan 
din România, Ionuț Zincă – în doi ani consecutiv desemnat al 
doilea alergator montan al lumii, care în final a obținut locul 3. 
Locul 1 a fost ocupat de Gyorgy Szabolcs cu un timp de 19min și 
40s și de Ingrid Mutter în 25min 25s.
 Duminică a fost ziua curselor de lungă distanță. Au fost 
două curse: Bunloc Trail Running de 15 km, cu 750 m diferență 
de nivel și Piatra Mare Mountain Running de 30 km, cu 1500 
m diferență de nivel. Ambele curse au 
pornit din central Municipiului Săcele și 
s-au desfășurat în masivul Piatra Mare. 
Alergătorii de la cursa de 30 km au avut 
de înfruntat și zăpada de pe platoul masi-
vului Piatra Mare. Din cauza ninsorii nu 
s-a mai alergat până în vârful Piatra Mare, 
organizatorii preferând să scurteze cu 1 
km traseul pentru siguranța alergătorilor. 
Cei 30 km au fost alergați de câștigătorul 
competiției, Viorel Pălici, în 2h38min-
42sec, iar proba de fete a fost câștigată 
de Ingrid Mutter în 3h14min49s. Cursa 
de 15 km a fost parcursă cel mai rapid de 
Rareș Manea în 1h18min 2s și de Voicu 
Mara în 1h35min44s.
 Organizatorii, Primăria Muni-
cipiului Săcele și Asociația Sport Mon-
tan Săcele, au pregătit și o expoziție 
de fotografie și trei proiecții de filme. 
În colaborare cu Alpin Film Festival și 
Fundația ProPark, vineri și sâmbătă, la 

noua sală de spectacole a Centrului Multicultural și Educațional 
Săcele (CME), au fost proiectate filmul documentar ”Natura 
Brașovului”, precum și cele mai bune filme de la Alpin Film Fes-
tival. Tot la CME a avut loc și ceremonia de premiere, duminică 
de la ora 16.00.
 La ceremonia de premiere a participat, la invitația pri-
marului municipiului Săcele, Virgil Popa,  și ministrul Tineretu-
lui și Sportului, dl Marius Dunca, care a felicitat organizatorii și 
participanții, asigurându-i pe aceștia de sprijinul său în dezvolta-
rea acestei discipline și a sportului de masă.
 Concurenții au fost foarte încântați de traseul de alergare 
și de organizarea festivalului. Cei mai mulți  au fost surprinși de 
locurile frumoase din Săcele și de natura sălbatică prin care au 
alergat.
 Festivalul a necesitat o logistică foarte mare. Aproxima-
tiv 100 de voluntari, dar și echipaje de salvamont, poliție rutieră, 
poliție locală și jandarmi au ajutat echipa organizatorilor pentru 
ca alergătorii să fie în siguranță. De asemenea, mai mulți spon-
sori au fost alături de festival, peste 80 de premii acordându-se 
participanților, la fiecare probă sportivă fiind premiate mai multe 
categorii de vârstă.
 Festivalul Sport Montan Săcele este un concept nou pen-
tru România care dorește să aducă în cadrul aceleiași competiții 
mai multe sporturi montane, pe viitor festivalul propunându-și să 
introducă și probe de mountain bike și de alpinism.
 Festivalul a fost organizat de Primăria Municipiului 
Săcele  și Asociația Sport Montan Săcele în parteneriat cu CS 
Babarunca Săcele și Skydreamers.

Mădălin Iacob

FESTIVALUL SPORT MONTAN SĂCELE – 
3 ZILE DE ALERGARE MONTANĂ ȘI ORIENTARE

 Timp de 3 zile, între 27 – 29 octombrie, aproximativ 400 de alergători au participat la Săcele, în județul Brașov, la un festival 
de sporturi montane.
 La festivatatea de premiere a participat și ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca.
 Festivalul Sport Montan Săcele a cuprins 5 probe sportive: orientare în alergare, parapantă și 3 probe de alergare montană: 
3,5 km Vertical, 15 km și 30 km. La acestea s-au adăugat o cursă a copiilor, o expoziție de fotografie și două seri de proiecții de filme cu 
tematică montană.
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1 Agache Adrian
2 Aldea Georgeta
3 Alexandrescu Dana
4 Arion Mircea
5 Balan Eugen
6 Balan Nicolae
7 Banciu Maria
8 Banciu Neculai
9 Bandi Şeitan Maria

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

62 Codrea Mihaela
63 Coliban Nicolae
64 Colţ Radu
65 Coman Enescu Șerban
66 Comşa Eugen
67 Copot George
68 Corfariu Iunian Onoriu
69 Cornea Ioan
70 Cosma Maria Teodosia
71 Costache Ionuț
72 Cozma Corneliu
73 Crăcană Petru
74 Crăciun Gentiana
75 Crăciunescu Dana
76 Crișan Gheorghe
77 Cserei Gabi
78 Damian Alexandru
79 Dan Liviu
80 Daneş Dumitru
81 Diaconescu Adrian
82 Dîrjan Liviu
83 Dopovecz Iuliu
84 Dragomir Dănuţ
85 Drăghici Valentin
86 Eftimie Bogdan
87 Eftimie Ioan
88 Ene Tudoran Anca
89 Ene Gheorghe
90 Filip Constantin
91 Flangea Roxana
92 Florea Traian
93 Florescu Gheorghe
94 Fodor Levente
95 Fulea Lia
96 Găitan Ovidiu
97 Georgescu Alexandru Ioan
98 Ghişoiu Dorin
99 Grozea Gheorghe

100 Grozea Victor
101 Guiu Ştefan
102 Hermenean Sorin
103 Homorozean Gheorghe
104 Iacob Mădălin
105 Iancu Eugenia
106 Ionescu Ghe. Nae
107 Iordache Dumitru
108 Iordache Mihaela
109 Ivan Daniel
110 Ivan Gabriela
111 Jerău Gheorghe
112 Jinga Romulus
113 Jinga Victor
114 Lăzărescu Elena
115 Leb Mircea
116 Leucuţa Cristina
117 Leşescu Mihai
118 Lipan Florin
119 Luca Teodor
120 Lukaci Mihai
121 Lungu Constantin
122 Lupu Florica

123 Lupu Nicolae
124 Lupu Ștefan
125 Manciulea Laurentiu
126 Manea Vasile - SUA
127 Măinescu George - SUA
128 Măţărea Ovidiu
129 Median Susana
130 Median Ghia Maria
131 Median Valeriu
132 Mihaiu Aura
133 Mihalache Ștefan
134 Miklos Levente
135 Mircioiu Lucian
136 Mitrea Mihai Iustin
137 Mocanu Elena
138 Moldovan Ghia Roxana
139 Moldovan Vasile
140 Moraru Adrian
141 Moraru Florin
142 Moraru Ștefan
143 Moroianu Cantor Emilia
144 Munteanu Dan
145 Munteanu Gheorghe
146 Munteanu Gheorghe 
147 Munteanu Gigi
148 Munteanu Livia
149 Munteanu Vasile
150 Mureșan Dan
151 Nagy Gabor
152 Nechifor Septimiu
153 Necula Dan
154 Nicolaescu Marinel
155 Nițescu Ciprian
156 Niţescu Romulus
157 Obancea Dan Nicolae
158 Ognean Dorel
159 Oncioiu Maria
160 Oprin Gabriel
161 Ovesia Octavian
162 Paltanea Radu
163 Panzariu Stefan
164 Pascu Lucian
165 Pelin Matei Alina
166 Penciu Aurel
167 Peter Sara
168 Petrea Ştefan
169 Piscoci Romică
170 Poenaru Lautenţiu
171 Poenaru Ovidiu
172 Poenaru Roxana
173 Pop Georgeta
174 Pop Olga
175 Popa Florin
176 Popa Ștefan
177 Popa Virgil
178 Primăvăruş Elena
179 Purcăroiu Nicolae
180 Pușcaș Emil
181 Radu Gheorghe
182 Rîşnoveanu Marius
183 Rîşnoveanu Ştefan

184 Robu Adrian
185 Roșculeț Claudiu
186 Sabo Viorica
187 Sarafie Ion
188 Sălăgeanu Lucian
189 Sârbu Corneliu
190 Sburlan Mircea
191 Sîrbu Adriana
192 Slăbilă Gheorghe
193 Souca Georgeta
194 Stanciu Vasile
195 Stirliciu Mihaela
196 Stoea Gheorghe
197 Stoian Emilia
198 Stoica Stelian
199 Stroe Aurora
200 Stroe Cornelius
201 Şerban Eugen
202 Şerban Ioana
203 Șerban Nicolae
204 Şerban Raul
205 Ştefănescu Constantin
206 Tagarici Laurenţiu
207 Taraş Ioan
208 Taraş Mircea
209 Taraş Lucia
210 Taraş Răzvan
211 Taraş Emil
212 Tataru Emilia
213 Tănase Ionuț
214 Teacă Dorin
215 Teleanu Mihail
216 Teşileanu Costin
217 Teșileanu Ghia Eugenia
218 Ticu Gheorghe
219 Tiru Cristina
220 Tocitu Viorel
221 Tudose Alina
222 Tuian Radu
223 Țăruș Nicolae Remus
224 Țeposu Iulia
225 Ursu Maria
226 Ursuţ Gabriel
227 Vlad E. Adriana
228 Vlad Adriana
229 Voicescu Nicoleta
230 Voinea Dumitru
231 Voinea Emilian
232 Voineag Ioan
233 Vrabie Cristina
234 Vrabie Ioan
235 Vrabie Decebal
236 Zamfir Bogdan
237 Zamfir Dan
238 Zangor Lucian

239 Zangor Traian

240 Zavarache Constantin

241 Zbarcea Maria
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 Dragi săceleni,

 Vă aşteptăm cu bucurie şi mult drag la tradiţionala noastră întâlnire cu prilejul 
Balului plăcintelor mocăneşti, care va avea loc în data de 10 februarie 2018, începând cu ora 
19:00, la restaurantul „Viena” din Braşov.
 Cei care doriţi să fiţi alături de noi pentru câteva ore de distracţie aleasă, cu
mâncare, dans şi cântec de calitate, alături de prieteni şi cunoştinţe, puteţi cere relaţii şi 
vă puteţi înscrie la d-na Mimi Zbarcea (tel. 0728959332) şi d-nul Ninel Eftimie (tel. 0723328758).

Colectivul de organizare

Tuturor cititorilor noștri, colectivul de redacție 
și conducerea Asociației Izvorul le urează
Sărbători fericite și un An Nou 2018 plin de 

realizări și bucurii. La mulți ani!


