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Fãgãraº, str. Aron Pumnul, nr. 3
Livrari tel. 0765/582048

Reparaþii: 
- drujbe
- motocositoare
- ascuþit lanþuri,
cuþite
- chei auto ºi locuinþã
- chei YATO
- piese drujbe,
scutere

Vârlan Ionicã - Yato

Str. M.Viteazul, 21,
Tel. 0747/977159
Program: 9.00-17.00

Mândra
nr. 57B
Tel. 0731/444011
agrocs@agrocs.roPrimãria  Fãgãraº  este  bunã  de  platã

Cai sacrificaþi ilegal în
abatorul din Ucea de

Jos ºi exportaþi în Italia
PPPPaaaarrrrccccuuuu llll     
RRRReeeegggg iiiinnnnaaaa     
MMMMaaaarrrr iiiiaaaa     
ºººº iiii     rrrrââââuuuu llll
BBBBeeeerrrr iiii vvvvoooo iiii ,,,,
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gggguuuunnnnooooaaaa iiiieeee

Percheziþii la membrii unui grup infracþional
organizat Persoanele sunt cercetate penal
pentru luare de mitã, dare de mitã, divulgarea
informaþiilor secrete de serviciu sau nepu-
blice, deturnarea licitaþiilor publice, uciderea
animalelor, cu intenþie, fãrã drept, fals material
în înscrisuri oficiale ºi infracþiuni de spãlarea
banilor Procurorul a dispus punerea în
miºcare a acþiunii penale faþã de 5 persoane,
ulterior luând  mãsurii preventive a controlului
judiciar pentru 60 de zile
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Structura anului
ºcolar 2023-2024   

Anul ºcolar 2023-2024 va
începe la 11 septembrie ºi se
va încheia pe 21 iunie, con-
form unui Ordin al ministrului
Educaþiei publicat recent în
Monitorul Oficial.  În total,
vor fi 36 de sãptãmâni de cur-
suri, dar  pentru clasele a XII-
a, a XIII-a seral ºi frecvenþã
redusã, anul ºcolar va avea o
duratã de 34 de sãptãmâni,
urmând sã se încheie pe 7
iunie 2024. Pentru clasa a
VIII-a, va dura 35 de sãptãmâ-
ni ºi se va încheia pe 14 iunie
2024. Elevii vor beneficia de
cinci vacanþe, inclusiv una în
perioada Paºtelui ortodox, ºi
vor avea, de asemenea, douã
sãptãmâni dedicate programe-
lor educaþionale „ªcoala
altfel” ºi „Sãptãmâna verde”.
Aceste programe se vor
desfãºura între 11 septembrie
2023 ºi 26 aprilie 2024, timp
de câte cinci zile lucrãtoare
consecutive, la decizia ºcoli-
lor.

Cursuri:
• de luni, 11 septembrie

2023, pânã vineri, 27 octom-
brie 2023

• de luni, 6 noiembrie
2023, pânã vineri, 22 decem-
brie 2023

• de luni, 8 ianuarie 2024,
pânã vineri, 9 februarie 2024,
respectiv vineri, 16 februarie
2024 sau vineri, 23 februarie
2024, dupã caz, la decizia
inspectoratelor ºcolare

• de luni, 19 februarie
2024, respectiv luni, 26 febru-
arie 2024, sau luni, 4 martie
2024, la decizia inspectorate-
lor ºcolare, pânã vineri, 26
aprilie 2024

• de miercuri, 8 mai 2024,
pânã vineri, 21 iunie 2024

Vacanþe:
• de sâmbãtã, 28 octombrie

2023, pânã duminicã, 5 no-
iembrie 2023

• de sâmbãtã, 23 decem-
brie 2023, pânã duminicã, 7
ianuarie 2024

• o sãptãmânã, la decizia
inspectoratelor ºcolare în pe-
rioada 12 februarie – 3 martie
2024

• de sâmbãtã, 27 aprilie
2024, pânã marþi, 7 mai 2024;
de sâmbãtã, 22 iunie 2024,
pânã duminicã, 8 septembrie
2024.

Cai salvaþi de la
tãiere

În urma activitãþilor desfã-
ºurate de poliþiºtii braºoveni
pentru destructurarea grupului
infracþional specializat în
”luare de mitã, dare de mitã,
divulgarea informaþiilor se-
crete de serviciu sau nepubli-
ce, deturnarea licitaþiilor pu-
blice, uciderea animalelor, cu
intenþie, fãrã drept, fals mate-
rial în înscrisuri oficiale ºi
infracþiuni de spãlarea bani-
lor”, în cursul zilei de 16 mar-
tie 2023, ca urmare a dispozi-
þiei organelor de poliþie din
cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii
Economice Braºov, sub dele-
garea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Braþov, angajaþii
Direcþiei Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Braºov au luat
mãsuri în vederea transportã-
rii unui numãr de 33 exempla-
re cabaline de la abatorul unde
fuseserã duse în mod ilegal, la
un padoc de pe raza judeþului
Braºov, care îndeplineºte con-
diþiile propice pentru asigura-
rea bunãstãrii animalelor.
Animalele au fost plasate într-
o custodie temporarã de cãtre
D.S.V.S.A. Braºov pânã la
clarificarea situaþiei legale a
acestora. Exemplarele fusese-
rã transportate de cãtre mem-
brii grupului infracþional la
abatorul respectiv, în vederea
uciderii acestora fãrã drept,
activitate ilicitã care a fost
sistatã prin intervenþia organe-
lor de urmãrire penalã din
data de 14 martie 2023.

Pe o coloanã

Ministrul Mediului Barna
Tánczos este invitat la Fãgã-
raº, în data de 24 martie a.c.,
sã se extazieze la inaugurarea
unei afaceri private, cea a fir-
mei Sapphire Energy SRL
care va presta servicii de ridi-
care ºi eliminare deºeuri peri-
culoase ºi reciclare deºeuri în
municipiu. Amplasamentul
acestei fabrici, pe platforma
chimicã în apropiere de DJ
104B,  nu este prea departe de
Parcul Regina Maria ºi de râul
Berivoi unde ar trebui sã mai
fie invitat demnitarul pentru a
se ,,extazia“ în faþa munþilor
de deºeuri aruncate la întâm-
plare în aceastã zonã a urbei.
Iar dacã ministrul ºi-ar face
timp ar trebui sã viziteze ºi
incinta fostului târg de anima-
le care a fost transformatã în
depozit de deºeuri, tot ilegal. 

Manipulare  cu  interes
Primarul se laudã în mediul

online cã ar fi prieten cu Me-
diul pe care l-ar proteja.  ,,Mu-
nicipiul Fãgãraº oferã o aten-

þie sporitã protejãrii mediului
ºi înþelege importanþa colectã-
rii separate a deºeurilor în
condiþii moderne“ este decla-
raþia edilului din mediul onli-
ne. Declaraþiile însã nu se
opresc aici ci anunþã un pro-
iect de gestionare a deºeurilor
în valoare de 3,8 milioane de
lei prin PNRR. Dar cum buge-
tul local a devenit puºculiþa
edilului, ºi pentru astfel de
proiecte edilul se foloseºte de
banii fãgãrãºenilor. A plãtit
140.000 lei (28.548 euro) pen-
tru ,,servicii de consultanþã în
vederea depunerii cererii de
finanþare pe PNRR“. A ales o
firmã din Bucureºti, înregi-
stratã abia în 14 ianuarie 2023,
fãrã angajaþi. Abia a trecut o
lunã  de când acest srl s-a în-
fiinþat ºi i-a fost încredinþat de
cãtre Primãria Fãgãraº acest
contract, la 20  februarie 2023,
pentru o cerere depusã pe
componenta C15 (educaþie) a
PNRR.  Este vorba despre fir-
ma ErgoExpert din Bucureºti.   

Loc  de  recreere
Declaraþile fãcute de pri-

mar cu greu mai sunt crezute
de fãgãrãºeni, care spun cã s-
au sãturat de vorbe goale.  ªi
asta întrucât  sunt contrazise
de realitate. Cine a fost curios
sã se plimbe prin Parcul Re-
gina Maria ºi pe malul râului
Berivoi? Întradevãr este dificil
sã-þi alegi aceastã zonã pentru
recreere sau plimbare întrucât
îþi oferã o serie de capcane.
Noroiae, câini comunitari ºi
mormane de deºeuri. Aici a
gãsit Primãria Fãgãraº locul
prielnic pentru a depozita
toate deºeurile provenite din
construcþii, dar ºi dintre cele
colectate ºi neselectate. Pe
modelul primãriei ºi unii
localnici aruncã deºeurile aici.
Un adevãrat depozit de deºe-
uri s-a format în aceastã zonã.
Malurile râului Berivoi sunt
tasate cu astfel de reziduri.
Este o imagine dezolantã, care
contrazice întru-totul laudele
primarului din mediul online.  

Amendã  de  15.000  lei
pentru  Primãria  Fãgãraº

Comisarii Gãrzii de Mediu
au constatat situaþia dezastru-
oasã ºi au impus Municipiului
Fãgãraº încã din 2022 sã ia
mãsuri. La primul control, cel
din noiembrie 2022, comisarii
de la Garda de Mediu au rã-
mas ºocaþi de ceea ce au gãsit
la Fãgãraº. ,,În urma controlu-
lui efectuat pe raza Munici-
piului Fãgãraº, privind modul
de gestionare al deºeurilor,
inclusiv al deºeurilor din con-
strucþii, au fost impuse mãsuri
în conformitate cu prevederile
legislaþiei de mediu în vigoa-
re. Aspectele constatate la
control care contravin legii,
au fost sancþionate în confor-
mitate cu prevederile legisla-
þiei de mediu în vigoare“ a
comunicat comisarul ºef al al
Comisariatului Judeþean Bra-
ºov al Gãrzii Naþionale de Me-
diu, Mircea Paraschiv. Dar în
loc sã implementeze mãsurile,
Primãria Fãgãraº a încercat sã

ascundã aceste nereguli ºi a
contractat o firmã care sã nive-
leze locul ºi sã acopere mor-
manele de deºeuri cu pãmânt.
Astfel de lucrãri s-au realizat
pe tot parcursul anului trecut,
chiar sub ochii inspectorilor
de mediu. Într-un comunicat al
Comisariatului Judeþean Bra-
ºov al Gãrzii Naþionale de Me-
diu au fost prezentate mãsurile
impuse Primãriei Fãgãraº ºi
termenele pentru a fi imple-
mentate. Controlul s-a încheiat
ºi cu aplicarea unei sancþiuni
în valoare de 15.000 lei pentru
gestiunea deºeurilor. 

Salubrizarea zonelor
afectate de depozitãri acciden-
tale de deºeuri: termen 4  de-
cembrie 2022.

Relocarea deºeurilor
inerte localizate pe malul râu-
lui Berivoi- zona ºtrandului:
termen 31 decembrie 2022

Se vor lua mãsuri de re-
ducere a cantitãþii de deºeuri
vegetale depozitate pe platfor-
ma operatorului de salubritate:
termen 31 decembrie 2022.

În prezent locul este la fel.

Parcul  Regina  Maria  si  râul
Berivoi,  depozit  de  gunoaie

Primarul de la Fãgãraº a
atras Municipiul Fãgãraº în pro-
ces  cu Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã ,,ISO Mediu“
Braºov, dar dupã 2 ani de ter-
mene ºi plata de onorarii pentru
avocaþi, procesul s-a pierdut.
Primarul va scoate din bugetul
local, din banii fãgãrãºenilor,
17.850 de lei pentru a plãti chel-
tuielile de judecatã impuse de
judecãtori în Dosarul nr. 19147/
197/2021. Asta pe lângã onora-
riile plãtite avocaþilor desemna-
þi pentru a apãra Municipiul
Fãgãraº în acest dosar. Primarul
contesta în instanþã  decizia
ADI ,,ISO Mediu“ Braºov de a
desfiinþa punctul de lucru de la
Fãgãraº al Asociaþiei  pe care-l
înfiinþase, în 2018, primarul
Fãgãraºului pe când era ºi
preºedintele acestei asociaþii.
La acest punct de lucru îºi anga-
jase apropiaþii pe care-i plãtea ºi
cu peste 16.000 lei/lunã net.   

Apel  respins  de  instanþã
Tribunalul Braºov a respins,

în septembrie 2022, cererea
Municipiului Fãgãraº prin pri-
mar de chemare în judecatã a
Asociaþiei ,,ISO Mediu“ Bra-
ºov, dar s-a depus apel de cãtre
Primãria Fãgãraº. La 17 martie
2023,  instanþa a considerat ape-
lul ca nefondat. Solutia pe
scurt: ,,Respinge cererea de
apel formulat de apelanta - re-
clamantã Municipiul Fãgãraº,
în contradictoriu cu intimata-
pârâtã Asociaþia de Dezvoltare

Intercomunitarã ,,ISO Mediu“
Braºov în domeniul salubrizãrii
localitãþilor din judeþul Braºov,
ca neîntemeiatã. Obligã ape-
lanta-reclamantã la plata cãtre
intimat-pârâtã a sumei în cuan-
tum de 5950 lei reprezentând
cheltuieli de judecatã în apel,
constând în onorariu avocat.
Definitivã. Pronunþatã prin pu-
nerea soluþiei la dispoziþia pãr-
þilor prin mijlocirea grefei ins-
tanþei, azi, 17.03.2023. Docu-
ment: Hotarâre 293/2023
17.03.2023“

Cere  de  chemare  în
judecatã  respinsã

Reamintim cã primarul  a
cerut consilierilor locali printr-
un proiect de hotãrâre sã aprobe
angajarea unui avocat (Burcuþa
Paraschiva), cu un onorariu de
3000 de lei pentru a continua
procesul cu ADI ISO Mediu la
Tribunalul Braºov, dupã ce
instanþa respinse cererea iniþia-
lã. Solutia pe scurt: ,,Respinge
excepþia lipsei de interes invo-
catã de pârâtã, ca neîntemeia-
tã. Respinge cererea de chema-
re în judecatã formulatã de
reclamantul Mnicipiul Fãgã-
raº, reprezentat legal prin pri-
mar în contradictoriu cu pârâta
Asociaþia de Dezvoltare Inter-
comunitarã ,,ISo Mediu“ în
domeniul salubrizãrii localitãþi-
lor din judeþul Braºov, repre-
zentatã legal prin preºedinte
Butnariu Liviu-Cãlin, ca neîn-

temeiatã. Obligã reclamantul
sã plãteascã pârâtei suma de
11.900 lei reprezentând chel-
tuieli de judecatã. Cu drept de
apel în termen de 30 zile de la
comunicare, cerere care se
depune la instanþa a cãrei hotã-
râre se atacã. Pronunþatã prin
punerea la dispoziþia pãrþilor
prin mijlocirea grefei instanþei,
astãzi, 06.07.2022. Document:
Hotarâre 5732/2022 06.07“.

Nu  mai  este    preºedinte  la
ADI  ,,ISO  Mediu“  din  2021

De când membrii Aso-
ciaþiei Intercomunitare ,,ISO
Mediu“ Braºov, întruniþi în
adunarea generalã la 20 aprilie
2021 în sala de spectacole a
Casei de culturã Fãgãraº, au vo-
tat o nouã conducere a asocia-
þiei, respectiv preºedintele ºi
componenþa consiliului direc-
tor, primarul de la Fãgãraº re-
curge la acþiuni care sã afecteze
activitatea asociaþiei. Aceste
process este unul dintre exem-
ple, dar ºi refuzul de a se ame-
naja la Fãgãraº un centru de
selectare a deºeurilor în cadrul
SMID. Atunci primarul Fãgãra-
ºului nu a mai primit un nou
mandat la cârma acestei asocia-
þii, iar în urma votului a fost ales
în funcþia de preºedinte Butna-
riu Liviu Cãlin, primarul Râº-
novului, cu 32 de voturi, prima-
rul Fãgãraºului fiind dorit doar
de 18 votanþi. 

PPrriimmããrriiaa  FFããggããrraaºº  eessttee  bbuunnãã  ddee  ppllaattãã
Cetãþenii din comuna Jibert

vor fi chemaþi la urne pentru a-
ºi alege primarul în cadrul unor
alegeri parþiale. Autoritatea
Electoralã Permanentã cere
Guvernului României sã anun-
þe data la care vor fi organizate
alegeri parþiale în cele 51 de
localitãþi care au rãmas fãrã pri-
mari. Asta dupã ce Ludovic
Orban a câºtigat procesul îm-
potriva Guvernului Ciucã. Cur-
tea de Apel Bucureºti a dat
dreptate fostului premier Ludo-
vic Orban, iar prin  decizia
emisã la termenul din 16 martie
2023 în acest proces, obligã
Executivul sã organizeze ale-
geri parþiale. „Forþa Dreptei
salutã decizia Curþii de Apel
Bucureºti din data de 16 martie
a.c. care îi dã câºtig de cauzã
lui Ludovic Orban în procesul
intentat Guvernului pentru
refuzul de a organiza alegerile
locale parþiale în cazul locali-
tãþilor în care mandatele de
primar au fost declarate va-
cante sau a celor în care consi-
liul local a fost dizolvat”, pre-
cizeazã partidul lui Luovic
Orban într-un comunicat. 

Ce  spune  instanþa
„Obligã pârâtul GUVER-

NUL ROMÂNIEI la emiterea
hotãrârii de Guvern prin care
sã stabileascã data organizãrii

alegerilor parþiale locale ºi sã
declanºeze procedura de orga-
nizare a acestor alegeri pentru
funcþia de primar ºi pentru
consiliul local în toate circum-
scripþiile electorale care sunt
evidenþiate în situaþia centrali-
zatã emisã de Autoritatea Elec-
toralã Permanentã, ca fiind
circumscripþii electorale în
care mandatul de primar a de-
venit vacant, respectiv consiliul
local a fost dizolvat”. În jude-
þul Braºov sunt douã comune în
care funcþia de primar a rãmas
vacantã, Jibert ºi Crizbav. La
Jibert, funcþia de primar este
ocupatã de viceprimarul Vaida
Bucur, dupã ce primarul ales,
Iancu Boeriu, a decedat în
urma unei altercaþii în care a
fost implicat ºi cel care acum i-
a preluat atribuþiile. Cazul face
obiectul unui dosar penal care
se aflã pe rolul Tribunalului
Braºov pentru stabilirea per-
soanelor care se fac vinovate
de moartea lui Ioancu Boeriu.
De mai bine de un an, fotoliul
de primar de la Jibert  este
vacant, deºi legislaþia impune
ca în termen de 90 de zile de la
vacantarea funcþiei sã se orga-
nizeze alegeri parþiale. În cazul
comunei Crizbav, funcþia a
rãmas vacant dupã ce primarul
ales a fost gãsit incompatibil.

Alegeri parþiale la Jibert
pentru funcþia de primar
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Miltari din Luxem-
burg la Cincu

Un contingent al armatei
luxemburgheze a plecat luni, 13
martie, spre România, unde este
dislocat în cadrul grupului de
luptã al NATO staþionat la
Cincu, ca parte a activitãþilor de
vigilenþã sporite ale Alianþei pe
flancul estic. „Alãturi de aliaþii
noºtri, ca parte a companiei
olandeze ºi, mai târziu, a celei
belgiene, prezenþa lor transmite
un semnal clar de disuasiune ºi
de dorinþã de a apãra spaþiul
euro-atlantic”, a transmis
François Bausch, ministrul apã-
rãrii luxemburghez. Militarii
luxemburghezi vor fi integraþi
într-un batalion multinaþional
condus de Franþa ºi care cuprin-
de ºi trupe neerlandeze – care
vor fi înlocuite începând din
iulie de o companie belgianã. Ei
vor îndeplini misiuni de recu-
noºtere. Guvernul marelui du-
cat de Luxemburg a aprobat
aceastã misiune pe 12 decem-
brie pentru o duratã de doi ani ºi
jumãtate.  

Hoþi reþinuti  
Poliþiºtii au fost sesizaþi, în

data de 8 martie a.c., de cãtre o
persoanã în legãturã cu furtul
mai multor bunuri din subsolul
unui bloc, amplasat pe str.
Plopului din Fãgãraº, ce ar fi
avut loc pe timpul nop?ii. Per-
soanelor bãnuite de comiterea
furtului  au fost identificate ca
fiind doi bãrbaþi, în vârstã de
20, respectiv 50 de ani, din lo-
calitatea Fãgãraº, ultimul fiind
cunoscut pentru comiterea altor
fapte de naturã penalã. În cadrul
anchetei s-a stabilit cã aceºtia ar
fi pãtruns, fãrã drept, într-un
beci amplasat la subsolul blocu-
lui, de unde ar fi sustras un ge-
nerator ºi produse alimentare.
Poliþiºtii au reuºit recuperarea
generatorului, iar bãrbaþii sus-
pecþi au fost reþinuþi pentru o
perioadã de 24 ore.

Dosar penal
Poliþiºtii din cadrul Postului

de Poliþie Ucea, împreunã cu
reprezentanþi ai unei societãþi
de distribuþie gaze natural au
descins la data de 13 martie
2023, în baza unor informaþii
operative, pe raza localitãþii
Ucea de Jos, la imobilul unei
persoane. Existau date cã este
utilizatã de mai mult timp o
instalaþie clandestinã de tran-
sport a gazelor naturale, cu sco-
pul de a ocoli echipamentele de
mãsurare a gazelor naturale. La
faþa locului poliþiºtii au identifi-
cat un branºament artizanal,
respectiv o conductã care dubla
conducta principalã de distribu-
þie a gazelor naturale, care oco-
lea echipamentul de mãsurare.
Totodatã, verificãrile au arãtat
existenþa unui consum de gaze
naturale, fãrã ca acesta sã fie
mãsurat de echipamentul de
mãsurare a reþelei de distribuþie
montat în incinta imobilului.
Cercetãrile sunt continuate.

Bani de la APIA
În perioada 15 martie - 9

iunie inclusiv,  se depun Cereri
de platã pentru anul 2023, afe-
rente sesiunii 2/2019, anul 5 de
angajament, sesiunii 3/2020,
anul 4 de angajament ºi sesiunii
4/2021, anul 3 de angajament
pentru schema de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servi-
cii climatice ºi conservarea
pãdurilor” din cadrul Progra-
mului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014 – 2020. Cererea de
platã se depune online, în apli-
caþia electronicã M15, se tipã-
reºte, se semneazã ºi se depu-
ne/transmite împreunã cu docu-
mentele aferente. Cererile de
platã pot fi depuse ºi dupã data
de 9 iunie 2023, în termen de 25
zile calendaristice, cu o reduce-
re de 1% pentru fiecare zi lucrã-
toare a sumelor. Beneficiarii
pot depune modificãri ale cere-
rii de platã dupã data de 26
iunie 2023, pânã la data limitã
de depunere a cererilor de platã,
cu o reducere de 1% pentru fie-
care zi lucrãtoare. Sprijinul
financiar se acordã anual, ca
sumã fixã pe unitatea de supra-
faþã, proprietarilor de pãduri din
fondul forestier naþional, în
baza unui angajament pentru o
perioadã de 5 ani. 

Pe o coloanã

Au descins oamenii legii la
abatorul de la Ucea de Jos al
firmei Carmolimp marþi, 14
martie 2023, dupã ce au avut
informaþia cã aici se sacrificã
animale ilegal. Locul a fost
împânzit de poliþiºti, iar toþi
angajaþii din companie au fost
evacuaþi din clãdiri pentru a se
desfãºura percheziþiile. În
urma cercetãrilor efectuate de
cãtre poliþiºtii din cadrul Ins-
pectoratului de Poliþie Jude-
þean Braºov – Serviciul de In-
vestigarare a Criminalitãþii
Economice, cu sprijinul altor
structuri de poliþie din cadrul
I.P.J. Braºov ºi a altor judeþe
din þarã, sub delegarea procu-
rorului de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Braºov, un numãr
de cinci persoane au fost pre-
zentate de cãtre poliþiºti procu-
rorului de caz care a dispus
punerea în miºcare a acþiunii
penale faþã de acestea. Ulterior
s-a dispus luarea mãsurii pre-
ventive a controlului judiciar
pentru 60 de zile. Persoanele
sunt cercetate pentru ,,consti-
tuirea unui grup infracþional
organizat, luare de mitã, dare

de mitã, divulgarea informa-
þiilor secrete de serviciu sau
nepublice, deturnarea licitaþii-
lor publice, uciderea animale-
lor, cu intenþie, fãrã drept, fals
material în înscrisuri oficiale
ºi infracþiuni de spãlarea
banilor.”

35  de  percheziþii
Printre persoanele cercetate

se aflã ºi reprezentanþii abato-
rului printre care ºi medicul
veterinar  de aici. Am contac-
tat telefonic reprezentanþii
abatorului, dar nu au rãspuns
la apeluri. Este anchetat ºi un
cetãþean italian, care prelua
carnea ºi preparatele, ºi le
expedia, spre vânzare, în
Italia. Percheziþii similare au
avut loc, în aceeaºi zi, ºi la
Direcþia Sanitar-Veterinarã
Braºov. În total au fost 32 de
percheziþii. Oamenii legii au
susþinut cã este vorba despre o
reþea a traficanþilor de carne de
cal, care funcþiona încã din
noiembrie anul trecut, iar
acum ar fi fost  destructuratã.
Percheziþiile au avut loc în
judeþele Braºov, Sibiu, Co-
vasna, Dâmboviþa, Prahova,

Argeº, Ialomiþa ºi municipiul
Bucureºti, la sediul unor insti-
tuþii, la sediile/punctele de
lucru ale unor societãþi comer-
ciale, respectiv la domiciliile
unor funcþionari publici, admi-
nistratori de societãþi comer-
ciale ºi angajaþi ai acestora,
unde existau informaþii cã s-ar
afla valori, obiecte, înscrisuri
sau animale ce au legãturã cu
infracþiunile cercetate.  

Abatorul  unde  se  ucideau
caii

Reþeaua ar fi funcþionat,
conform surselor din anchetã,
încã din luna noiembrie 2022
ºi a atras medici veterinari,
angajaþi ai DSV, dar ºi medici
veterinari de liberã practicã.
,,În mod uzual, una dintre per-
soanele bãnuite, administrator
al unei societãþi comerciale,
ar fi achiziþionat cai de la
diverse persoane, fãrã docu-
mentele legale ºi i-ar fi tran-
sportat, de asemenea, fãrã
îndeplinirea condiþiilor de
legalitate, cãtre  abator (n.r.
abatorul de la Ucea de Jos),
unde animalele erau ucise,

fãrã drept. Uciderea animale-
lor s-ar fi fãcut prin participa-
rea altor membri din familie,
care ar fi falsificat paºapoar-
tele, astfel încât sã rezulte cã
ecvidele erau în proprietatea
de drept a societãþii comercia-
le. Întreaga acþiune de falsifi-
care ar fi fost sprijinitã de
medicul veterinar, care ar fi
inserat date nereale, în aºa fel
încât toatã documentaþia sã
aibã formã aparentã de legali-
tate a provenienþei ºi tran-
sportului cailor, ca la final,
animalele aduse sã fie ucise cu
nerespectarea obligaþiilor
prevãzute de legislaþia în vi-
goare“ spun surse din anchetã. 

Carnea  avizatã  de
medicul  veterinar
ajungea  în  Italia,  la
consumatori

Rolul medicului veterinar
era foarte important în reþea
întrucât el era cel care, prin
semnãturã ºi ºtampilã, confir-
ma sãnãtatea cailor sacrificaþi.
,,Activitatea ilegalã era legali-
zatã prin certificatul emis în

fals de medic, acesta confir-
mând prin ºtampilã ºi semnã-
turã sãnãtatea animalelor, pe
care le declara „BUN PEN-
TRU CONSUMUL UMAN”.
Produsele din carne, rezultate
ca urmare a uciderii cailor, ar
fi avut destinaþia Italia, la soli-
citarea ºi coordonarea unei
alte persoane bãnuite, cetãþe-
an italian, unde beneficiarii
finali erau cetãþeni ai acestui
stat“ spun surse din achetã.

Cercetãrile  sunt  în
desfãºurare

În urma  percheziþiilor au
fost ridicate mai multe înscri-
suri, sisteme informatice,
sume însemnate de bani, pre-
cum ºi produse alcoolice acci-
zabile, aceste probe urmând a
fi administrate pe parcursul
urmãririi penale, în vederea
stabilirii întregii stãri de fapt,
comunicã IJP Braºov. Au fost
puse în aplicare 11 mandate de
aducere pentru persoanele
bãnuite, în timp ce alte persoa-
ne au fost citate pentru audie-
ri. Cercetãrile sunt în curs de
desfãºurare. (Lucia BAKI)

CCaaii  ssaaccrriiffiiccaattii  iilleeggaall  îînn  aabbaattoorruull  ddiinn
UUcceeaa  ddee  JJooss  ssii  eexxppoorrttaattii  îînn  IIttaalliiaa

Percheziþii la membrii unui grup infracþional organizat Persoanele sunt cercetate penal pentru luare
de mitã, dare de mitã, divulgarea informaþiilor secrete de serviciu sau nepublice, deturnarea licitaþiilor publice,
uciderea animalelor, cu intenþie, fãrã drept, fals material în înscrisuri oficiale ºi infracþiuni de spãlarea banilor

Procurorul a dispus punerea în miºcare a acþiunii penale faþã de 5 persoane, ulterior luând  mãsurii
preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile

Aeroportul Ghimbav, aflat
la 12 kilometri de Braºov, îºi
va deschide porþile în luna
iunie, fiind primul aeroport
nou înfiinþat în ultimii 50 de
ani. Primele zboruri,  operate
de compania Dan Air Româ-
nia, sunt programate chiar din
ziua în care va fi inaugurat ae-
roportul.  Compania Dan Air,
care ºi-a schimbat numele în
2021 din  Just Us Air , a fost
fondatã în 2017 de pilotul cpt.
Dan Iuhas. În prezent aceasta
are în flotã un Airbus A319,
înmatriculat YR-URS, ºi alte
trei Airbusuri A320, înmatri-
culate YR-DSE, YR-JUL ºi
YR-RAM. Primul avion din
flota Just Us Air care a fost
vopsit la finalul lunii octom-
brie 2021 la Craiova în schema
de vopsire a Dan Air este un
Airbus A320. Dan Air a fost
specializatã pânã acum pe zbo-
ruri operate pentru alte compa-
nii aeriene ºi zboruri charter, în
Europa ºi Orientul Mijlociu,
cu avioanele ºi echipajele pro-
prii, cum ar fi Air Serbia,
Transavia, Wizz Air, Jazeera
Airways sau Sundair.

Se  estimeazã  un  trafic  de
150.000  pasageri  în
primul  an  de  funcþionare

Aeroportul Internaþional
Braºov (Ghimbav) este con-
struit din fonduri de la CJ
Braºov ºi de la Bugetul de Stat
ºi este primul construit de la
zero în ultimii 50 de ani. Aici a
fost implementatã tehnologia
„remote power”, folositã în
premierã în Europa de Est, ºi,
astfel, dirijarea traficului se va
face de la o distanþã de peste
450 de kilometri, de la Arad.
Pânã în prezent costurile aero-
portului se ridicã la peste 300
milioane de lei, numai în acest
an bugetul Regiei Autonome
Aeroportul Internaþional Bra-
ºov – Ghimbav, fiind de  27,5
milioane de lei. Banii sunt
destinaþi cheltuielilor de fun-
cþionare, de exploatare ºi cu
personalul care va fi angajat în
complexul aeroportuar. Preºe-
dintele CJ Braºov, Adrian
Veºtea, susþine cã, în primul an
de funcþionare, se estimeazã ca
Aeroportul din Ghimbav sã

aibã un trafic de 150.000 de
pasageri.

Compania  de  zbor  care  a
ales  Aeroportul  Braºov

Primele zboruri de pe aero-
porul din Braºov sunt planifi-
cate începând cu data de 15
iunie 2023 ºi vor fi efectuate
de compania Dan Air Româ-
nia. S-au anunþat opt zboruri
pe sãptãmânã, cãtre destinaþii
din Europa, dar nu este exclus
ca Dan Air sã suplimenteze
numãrul zborurilor sãptãmâna-
le pentru aceste rute dacã cere-
rea este mare. De asemenea, pe
lângã rutele regulate spre ºi
dinspre Braºov, Dan Air va
inaugura la începutul lunii
iunie 2023 ºi primele sale 12
rute regulate spre ºi dinspre
Bucureºti. Dan Air va opera
zborurile cu avioane de tip
Airbus A320 care au o capaci-
tate de transport de 174 de
locuri, 162 de scaune în clasa
economicã ºi 12 scaune în
clasa business.

Lista curselor anunþate
Braºov – Barcelona –

Braºov (în fiecare marþi);

Braºov – Bruxelles BRU
– Braºov (în fiecare miercuri);

Braºov – Budapesta –
Braºov (în fiecare marþi, dumi-
nicã);

Braºov – Barcelona –
Braºov (în fiecare marþi);

Braºov – Bruxelles BRU
– Braºov (în fiecare miercuri);

Braºov – Budapesta –
Braºov (în fiecare marþi, dumi-

nicã);
Braºov – Londra LGW –

Braºov (în fiecare vineri);
Braºov – Milano LIN –

Braºov (în fiecare luni);
Braºov – Munchen –

Braºov (în fiecare sâmbãtã);
Braºov – Nuremberg –

Braºov (în fiecare joi);
Braºov – Stuttgart –

Braºov (în fiecare joi).

OOpptt  ccuurrssee  rreegguullaattee  ppee  ssããppttããmmâânnãã  ddiinn  1155  iiuunniiee  ppee  AAeerrooppoorrttuull  BBrraassoovv
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Viaþa Fãgãraºului vechi era
dominatã de activitatea mai
multor organizaþii de tip so-
cial, cultural, artistic, financia-
re, comerþ, dar ºi religios.
Aceste organizaþii au fost pre-
zentate de pr. Nicolau Aron în
monografia sa de la 1913, pe
care le-a numit ,,reuniuni“.
Enumerãm: Reuniunea învãþã-
torilor români greco-orientali
din districtul Fãgãraºului, Reu-
niunea învãþãtorilor români
greco-orientali din vicariatul
Fãgãraºului, Reuniunea femei-
lor române greco-orientale din
Fãgãraº ºi jur, Reuniunea fe-
meilor române greco-catolice
din Fãgãraº ºi jur, Conferinþa
preoþilor români greco-orienta-
li din protopresbiteratul Fãgã-
raºului, Sinodul anual al preo-
þilor români greco-catolici din
vicariatul Fãgãraºului, Socie-
tatea de diletanþi români ,,Pro-
gresul“ din Fãgãraº. Funcþiona
în Fãgãraº o reuniune de bani,
,,Furnica“ denumitã casã de
economii societate pe acþiuni.
Pe linie de consum funcþiona
reuniunea ,,Concordia“, 1896-
1898, care a falimentat, acþio-
narii rãmînând pãgubiþi. ,,Fe-
ricitul conducãtor al filialei
Concordia, reuniune pe acþii
de consum Fãgãraº, Ioan
Peia, rãposat în 1910, ne-ar
putea istorisi mai bine, cum s-
a rãscumpãrat marfa acestei
filiale în 1898, cumpãrînd-o
ieftin ºi plãtind-o numai mai
apoi în rate“ titra pr. Aron. Au
existat ºi reuniunile meseria-
ºilor. De pildã cechiul român
al tãbãcarilor sau timarilor.
Astãzi, în Fãgãraº funcþionea-
zã societãþi de toate tipurile,
srl, SA, persoane autorizate,
ligi, asociaþii, fundaþii, etc.
Dacã în trecut acestea se pute-
au numãra pe degete, dar
aveau activitate îmbelºugatã
transpusã în viaþa economicã ºi
socialã a târgului, astãzi ace-
stea sunt cu zecile ºi cãpuºeazã
bugetul local, dar rezultatele
nu se prea disting. La finele
sec. XIX, a dat faliment o sin-
gurã reuniune, ,,Concordia“,
iar întreg oraºul a vuit de acea-
stã tragedie. Dupã un secol,
falimentul sau insolvenþa so-
cietãþilor nu mai uimeºte pe
nimeni pentru cã zi de zi agen-
þii economici trag obloanele
peste sedii producând ºomeri
ºi pagube financiare statului
sau beneficiarilor.

Reuniunea  învãþãtorilor
români  greco-oorientali

Începând cu anul 1870 timp
de zece ani, învãþãtorii din

zonã se întruneau în conferinþe
organizate în diferite localitãþi.
Activau în baza unui ,,statut
organic“ stabilit de împãratul
Austro-Ungariei Francisc Iosif
I-ul la 1869 care impunea con-
ferinþe conduse de bãrbaþi aleºi
prin vot. Dintre cei aleºi putem
enumera pe Iacob Udrea din
Grid, preot greco-oriental,
Ioan Petric, director de ºcoalã
la Sãcele. ,,Erau adevãrate
foculare de culturã aceste
întruniri dãscãleºti ºi învãþãto-
rii cari participau la aceste
conferinþe, cari þineau câte o
sãptãmânã, la sfârºitul instruc-
þiunei cãpãtau ,,atestate de
frecventare“ cu calcul. Das-
cãlii de pe sate din protopre-
sbiteratele Fãgãraº I, Fãgãraº
II, Agnita, Cohalm, soseau la
Fãgãraº cu merinde în straiþe,
pe mai multe zile, ºi se incvar-
tirau (n.r. cazau) mulþi dintre ei
ºi în comuna Galaþi lângã
Fãgãraº. Erau toþi îmbrãcaþi
româneºte ºi cei mai bãtrâni
purtau plete (pãr lung retezat).
Cel mai guraliv în conferinþã
era învãþãtorul Braniºte din
Beclean, care era mult admirat
de colegii lui ºi care a þinut ºi o
predicã în biserica românã gr.-
or. din Fãgãraº, despre care
multã vreme poporul credin-
cios a tot amintit, lãudându-l.“
se titreazã în Monografia sem-
natã de pr. Aron. Directorul
ºcolii Radu Negru, Ioan Dima
Petraºcu, a þinut sã înfiinþeze în
locul acestor conferinþe, Reu-
niunea învãþãtorilor din Þara
Oltului, prin anii 1870-1874. A
fãcut ºi statutul unei astfel de
reuniuni dându-i titulatura de
,,Gheorghe Lazãr din þinutul
Fãgãraºului“. Ulterior, prin
1881, învãþãtorii au votat în
adunãrile generale ale ºcolii
confesionale gr.-or. statutele
reuniunei învãþãtorilor români
gr.-or. din Þara Oltului numin-
du-l preºedinte pe Vicenþiu
Grama, vicepreºedinte pe
Gheorghe Modorcea ºi Ni-
colae Aron, notar. Erau adevã-
rate sãrbãtori pentru învãþãtori
aceste adunãri tractuale care
erau programate în diferite
localitãþi, Fãgãraº, Beclean,
Cuciulata, Agnita, Cohalm,
Cincul-mare, Caþa, Galaþi,
Stena. Dascãlii mergeau spre
locaþiile adunãrilor cântând ºi
cu multã voie bunã. ,,Pre-
ºedintele Iuliu Dan, protopop,
vicepreºedintele districtual
Ioan Capãtã, învãþãtor vestit
în Veneþia-inferioarã la ºcoala
capitalã ºi apoi învãþãtor în
comuna natalã ªona, secreta-
riul districtual ºi tractual Ioan
Berescu ºi preºedintele tractu-

lui Fãgãraº, Nicolae Aron,
preot în Galaþi, trebuiau sã-ºi
tocmeascã trãsurã cu cai buni,
ca sã poatã ajunge în pace la
locul de întrunire. Protopopul
Dan îºi avea trãsura proprie,
cu doi cai negri, sprinteni ca
doi smei. De aceea în multe
cazuri pleca mai târziu la adu-
narea învãþãtoreascã ºi pier-
dea drumul, mai ales cã servi-
torul ungur nu cunoºtea dru-
murile. Aºa a pãþit-o la aduna-
rea districtualã din 30 ºi 31
noemvrie 1896 din Stena
(lângã Cohalm), când cãluºeii
îl duse în timp de iarnã pe dea-
lul Felmerului, la Lovnic, ºi de
aici prin pãduri atacat de lupi,
abia a putut ajunge la Stena,
numai în seara zilei din urmã a
adunãrii districtuale, când
peste 100 de învãþãtori din
protopresbiteratele Fãgãraº,
Agnita ºi Cohalm, veseli la
masa de banchet, l-a clamat:
,,Trãiascã învingãtorul viforu-
lui, zãpezei ºi al lupilor de pe
dealurile ºi pãdurile ardele-
ne!“ stã scris în monografia
preotului Nicolae Aron. Învã-
þãtorii mergeau la astfel de
adunãri cu cãruþele. Spre adu-
cere aminte a acelor vremi
vom publica numele în-
vãþãtorilor din zonã: Gheorghe
Cantor, Ioan Stoica, Mateiu
Mateiu, Iacob Oanã (Cuciu-
lata, Pãrãu, Veneþia), David
Chiujdea, Petru Macedon, Du-
mitru Bãrbat, Lazãr Sbârneciu,
Lazãr Comºa (ªinca Nouã,
Perºani, Toderiþa, ªercãiþa,
Mândra), Trandafir Dragomir,

Ioan Haºu, Ioan Ciungara,
Chirion Adãmoiu, Galation
Bica (Breaza, Sâmbãta), Bucur
Gãlbincea, George Taflan,
Nicolae Ludu (Voievodeni,
Beclean), Traian Cerbu din
ªercãiþa. Toate aceste adunãri
indiferent unde erau organiza-
te, la sat sau la centru, Fãgãraº,
se încheiau cu mari ospeþe,
dansuri, cântece ºi mese întin-
se. Astfel de reuniuni s-au
organizat pânã în 1898 când
consistoriul arhidiecezan gr.-
or. a introdus din nou conferin-
þele învãþãtoreºti care se orga-
nizau doar la Fãgãraº, Agnita
ºi Galaþi.

Învãþãtorii  greco-ccatolici
îºi  aveau  propriile
adunãrile  

ªi învãþãtorii români gr.-
catolici s-au organizat din anul
1895 când vicarul Basiliu
Raþiu, prof la Blaj, a înfiinþat
aºa numita ,,Reuniune a învã-
þãtorilor români gr.-cat. din
vicariatul Fãgãraºului“. Pânã
atunci erau obligaþi sã partici-
pe la reuniunile învãþãtoreºti
comitatenze, ale stautului.
Astfel de adunãri nu le erau
însã pe plac ºi preferau sã ade-
re la reuniunile colegilor lor
gr.- or. Avem ca exemple pe
dascãlii grãniþãreºti Nicolae
Albani (n.r. a compus chiar ºi
statutele Reuniunei învãþãtori-
lor români Gheorghe Lazãr”,
Dãnilã Gabor, Gheorghe Do-
brin, Traian Pop. Odatã înfiin-
þatã aceastã reuniune, l-a avut

ca preºedinte de onoare pe
Basiliu Raþiu, iar ca preºedinte
ales pe Ioan Pop de la ªinca
Veche, secretar Eustachie Cri-
ºan tot din ªinca Veche. Zece
ani au condus reuniunea cei
doi, iar la pensionarea lui Pop,
locul i-a fost luat de Octavian
Pop din Vad, iar secretar Ioan
Cociº din Sãsciori. Reuniunea
se ocupa de ,,luminarea învã-
þãtorilor pe terenul metodic-
pedagogic, ajutorarea vãduve-
lor de dascãli ºi a orfanilor,
înfiinþarea de internate pentru
copiii învãþãtorilor“. ªi-a or-
ganizat o bibliotecã proprie, cu
400 de volume obþinute din
donaþii. Primul bibliotecar,
1895-1910, a fost Andreiu
Stroia, învãþãtor din Fãgãraº,
urmându-i George Comãnaru.
Ca ºi casieri au fost Vincenþiu
Farkas din Ileni, Dionisie Stã-
nuleþ din Cincul-mare, Gruia
Novac din ªercaia. Ajunsese
averea reuniunei de 18.519,55
coroane din cotizaþii, iar fon-
dul orfelinatului era de 1595
coroane. Fiecare învãþãtor
membru plãtea o cotizaþie de 4
coroane pe an, taxã stabilitã
prin statut plãtibilã în douã
rate, primãvara ºi toamna.

Conferinþele  preoþeºti
În acele vremi, cel mai

important rol în societate îl
aveau biserica ºi preoþii. La
primele ºcoli înfiinþate, direc-
torii erau numiþi din rândul
preoþilor, iar dascãlii erau
remuneraþi de societate. Preoþii
coordonaþi de mitropolie ºi
protopopiate organizau ºi ei
consfãtuiri în care analizau pe
lângã problemele legate de
religie ºi cele ale comunitãþii.
Conferinþele preoþeºti s-au
organizat începând cu anul
1900, când biserica ortodoxã
era condusã de mitropolitul
Ioan Meþianu. Prima conferin-
þã a avut loc în Fãgãraº, la 26
martie 1900, þinutã de protopo-
pul Iuliu Dan ºi la care au vor-
bit preoþii Aron, Clonþa ºi
Grama. Dupã 1905, protopo-
pul Nicolae Borzea a organizat
în fiecare an conferinþe în faþa
oamenilor ºi a preoþilor. De
pildã, la Galaþi s-a þinut întru-
nirea la 27 octombrie 1911 la
ºcoala confesionalã edificatã
lângã bisericã. Atunci parohul
George Solca a vorbit despre
furatul fetelor, un obicei stân-
gaci al gãlãþenilor cu scopul de
a stopa acest obicei. Conferin-
þa s-a încheiat cu o masã co-
munã la care orchestra gãlãþe-
nilor formatã din 24 de þãrani
fruntaºi a cântat în faþa audien-
þei. Spre searã a fost þinutã o
piesã de teatru cu elevii ºcolii
în sala birtului comunal pe
care a organizat-o preotul Ni-
coale Aron, învãþãtorul Traian
Pãcalã ºi la care a asistat ºi

protopopul Nicolae Borzea. ªi
Biserica românã gr.-catolicã
organiza astfel de conferinþe în
vicariate care se numeau
sinoade ºi care se þineau numai
la Fãgãraº.

Reuniunea  femeilor
române  ortodoxe  din
Fãgãraº  ºi  jur

Femeile Fãgãraºului vechi
erau deosebit de active în viaþa
oraºului, remarcându-se în mai
toate domeniile de activitate.
S-au implicat în ºcoli, în viaþa
culturalã ºi artisticã, în acþiuni
caritabile. Una dintre acþiunile
lor, de dupã anul 1925, s-a
referit la monumentele ºi cimi-
tirul eroilor. Prin anul 1876,
Consistoriul din Sibiu dãduse
poruncã sã se strângã fonduri
la bisericile din mitropolie.
Protopopul de atunci, Petru
Popescu, a dat curs poruncii ºi
a anunþat membrii comitetului
parohial gr.-or. din Fãgãraº. S-
a dat ºi exemplu modul în care
s-a pierdut fondul ºcolii Radu
Negru care s-a desfiinþat dupã
patru ani de activitate. Soþia
proptopopului, Anastasia Po-
pescu, o femeie activã ºi intre-
prinzãtoare, a fost prima care
s-a oferit sã strângã fonduri la
bisericã. A fãcut o listã cu
toate doamnele din Fãgãraº ºi
Galaþi, cu domnii cu putere fi-
nanciarã ºi l-a trimis pe canto-
rul bisericii, Ioniþã Rohan, sã
strãngã bani de la cei înscriºi
pe listã. Fiecare persoanã viza-
tã a donat 2-3 fileri, astfel cã
pânã seara cantorul a adunat
vreo 60 de fileri. Acþiunea
Anastasiei Popescu a fost un
început în formarea unor reu-
niuni ale femeilor române
unite ºi neunite din Fãgãraº.
Odatã strânºi banii, soþia pro-
topopului le-a adunat pe toate
doamnele din Fãgãraº la ºcoala
gr.-or. din Uliþa Grecilor (n.r.
strada IC Drãguºanu de azi)
pentru a stabili ce vor face cu
fondul strâns de 60 fl. A fost
prima reuniune a femeilor din
Fãgãraº indiferent de religie.
Laolaltã au decis sã întemeieze
un fond al reuniunii femeilor
române din Fãgãraº ºi jur.
Membrele fondatoare sã con-
tribuie cu 20 fileri, iar cele
ordinare cu 10 fileri, iar cotiza-
þia anualã sã fie de 2 fl.
Femeile au mai decis sã orga-
nizeze petreceri cu tombolã, sã
doneze haine, sã organizeze
spectacole, iar banii obþinuþi sã
fie folosiþi la susþinerea ºcoli-
lor din Fãgãraº, iar cu timpul
sã înfiinþeze o ºcoalã de fete în
Fãgãraº. Prima reuniune ofi-
cialã a avut loc la 26 martie
1876 la care pe lângã femeile
române au participat protopo-
pul Petru Popescu, vicecãpita-
nul Ion Codru Drãguºanu ºi
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perceptorul Nicolae Cip. S-au
evidenþiat Anastasia Popescu,
Zinca Roman, Luiza Grãmoiu,
Ana Chiºerean, care folosind
puterea exemplului, a donat
fiecare la fond câte 20 de fileri.
În 1876 s-a constituit ,,Re-
uniunea femeilor române gr.-
or. din Fãgãraº ºi jur“ care a
ales ca preºedintã pe Anastasia
Popescu, vicepreºedintã pe
Zinca Roman, casierã pe Maria
Etveº ºi secretar pe Ioan Tur-
cea. S-a stabilit statutul re-
uniunii ca la 1 martie 1878 sã
fie aprobat sub numãrul 8105
de ministrul þãrii. Organizaþia
avea scopul precis de a ajuta
ºcoala confesionalã gr.-or. din
Fãgãraº ºi a plãti personalul
acesteia. Activitatea ºi fonduri-
le reuniunii se anunþau în bise-
ricã ºi în publicaþia ,,Telegraful
Român“ din Sibiu. Valoarea
minimã a fondului era stabilitã
la 5000 de fileri ºi era þinut la
banca Furnica unde ºi Reuni-
unea avea douã acþiuni. Din
acest fond se acordau ºi împru-
muturi.Împrumurile erau de
nivelul a 50-500 de fileri. De
pildã la nivelul anului 1912
fondul reuniunii era de 16.643
coroane ºi 70 de fileri. Funcþia
de preºedinte a reuniunii a fost
deþinutã pe rând de Anastasia
Popescu (1876-1887), Maria
Aiser (1887-1892), Maria Dan
(1892-1905), Eugenia Turcu
(1905-1906), Ana Popa-Radu
din 1906 ºi apoi Maria Teodor
Popescu. Vicepreºedinte au
fost: Zinca Roman, soþie de
avocat, Maria Etveº, soþie de
timar, Ana Ciora, soþie de
timar, Ana Motoc, soþie de
avocat, Eugenia Turcu, soþie
de avocat, Ana Popa Radu,
soþie de asesor comitatenz.
Casiere au fost Maria Etveº,
Elena Toma, soþia lui Nocolae
Toma, proprietar, Maria Flo-
rea, soþie de asesor, Elena Be-
lle, soþie de vicecomite, Ana
Motoc, soþie de avocat. Se-
cretarii Reuniunii au fost Ioan
Turcea, notar de tribunal, Ioan

Turcu, notar, Aldulea Meþian,
asesor, Nicolae Aron, capelan
Galaþi, Mateiu Bârsan, cãpitan
Beclean, Ioan Berescu, învãþã-
tor, Mateiu Jiga, director la
Furnica. Din Consiliul de con-
ducere al reuniunii amintim pe
Ioan Codru Drãguºanu- vice-
comite, Petru Popescu- proto-
pop, Nicolae Cip- perceptore,
Nicolae Toma- proprietar,
Mateiu Bârsan- cãpitan, Cons-
tantin Pop-notar, Iuliu Dan-
protopop, Ioan Turcu-avocat,
Nicolae Aron- paroh Galaþi,
George Boeriu-proprietar, Ioan
Peia- comerciant, Nicolae
Clonþia- paroh Beclean, Ioan
ªenchea- avocat, Nicolae
Borzea- protopop.

Reuniunea  femeilor
române  greco-ccatolice
din  Fãgãraº  ºi  jur

Aceastã organizaþie s-a
înfiinþat cu scopul de a ajuta
ºcoala confesionalã greco-
catolicã. La data de 10 ianuarie
1877 reuniunea avea deja acor-
dul ministrului ºi se înregistra
oficial sub numãrul 747. În
decurs de ºase ani fondul reu-
niunii a ajuns la 14.397, 67
coroane care era depus tot la
banca Furnica. Prima preºedin-
tã a fost Zinca Roman, 1876-
1904, soþie de avocat. Dupã
moartea ei i-a urmat Elis Popp
Pãcurar, soþie de medic, 1905-
1913. Vicepreºedinte au fost
Ecaterina Negrea, soþie de per-
ceptor, 1876-1889, Elisabeta
Popp Pãcurar, soþie de proto-
medic, 1889-1904, Luiza Fã-
gãrãºan, soþie de prim-pretore,
1904- 1910, apoi Maria Cer-
nea, soþie de judecãtor. Casierã
a fost Ana Chiºerean, soþie de
preot, 1876-1906, Lucreþia
Micu, soþie de avocat, 1906-
1913, Veturia Pandrea, soþie de
avocat. Ca secretari au fost
aleºi Ioan Ganea, Dumitru
Chiºerean, Ioan Cîndea, An-
dreiu Stroia. În consiliul de
conducere au fost desemnaþi

Ioan Roman-avocat, Alexan-
dru Micu- vicar, St. Pop- pro-
tomedic, Basiliu Raþiu-vicar,
Dumitru Chiºerean-preot,
Iacob Macaveiu-vicar, Andre-
iu Micu-avocat, Nicolae ªer-
ban-deputat ºi avocat, Titu
Perþea-medic, Iacob Popa-
vicar.

,,Progresul“,  societatea
de  diletanþi

Preotul Nicolae Aron des-
crie foarte frumos în Monogra-
fia sa cum a luat naºtere socie-
tatea de diletanþi români ,,Pro-
gresul“. ,,La Fãgãraº încã pe
la anul 1876 înainte ºi apoi pe
la anii 1879,1880,1881, în
urma resbelului oriental al
Rusiei aliatã cu România con-
tra Turciei, când poeþii români
scriau poezii eroice, naratorii
povestiri, iar artiºtii piese tea-
trale, un grup de actori sub
directorul Ionescu mai întâi,
apoi sub a lui Petculescu, au
fermecat publicul cu mai multe
reprezentaþii teatrale. Dupã ce
artiºtii s-au depãrtat cu totul,
tineretul din Fãgãraº, partea
inteligentã, a început sã-i imi-
teze, fãcând dese pregãtiri cu
piese teatrale mai uºoare, mai
ales din cele ale lui Vasile Ale-
csandri“. Abia la 24 iulie 1885
sub numãrul 39.504 sunt sem-
nate actele de înfiinþare a
societãþii ,,Progresul“ de cãtre
ministru de la Budapesta, sta-
tutele fiind întocmite de avoca-
tul Ioan Roman ca preºedinte
ºi Nicolae Aron ca notar. A
funcþionat la ,,Progresul“ un
cor în care au activat Vicenþiu
Grama, George Borzea, Ale-
xandru Pocol, Ioan Dejenariu,
Dãnilã Grãmoiu, Ioan Raþiu,
Damaschin Poparad, Ioan
Popoviciu, Ioan Grama ºi
Costi Toma. Alþii au format o
trupã de teatru care fãceau
repetiþii, la început, la ºcoala
de pe Uliþa Grecilor: Augustin
Cepeº, Alexandru Cepes, ªte-
fan Necºa, Nicolae Ludu, Ni-
colae Aron, Ioan Broºiu, Adolf

Fãgãrãºean, George Bârsan,
Clement Grama. Diletanþii au
încântat Fãgãraºul cu activita-
tea lor artisticã, astfel cã avo-
catul Ioan Roman i-a invitat sã
facã repetiþiile în casa sa, unde
funcþiona ºi banca Furnica. Au
susþinut financiar societatea
,,Progresul“ oamenii de vazã ai
Fãgãraºului precum Ioan ªen-
chea, Octavian Vasu, Ioan Tur-
cu, Nicolae Cosgarea, Ioan
Roman, ªtefan Pop. În timp
teatrul ,,Progresul“ era arhi-
cãutat de fãgãrãºeni, iar sala de
la Hotel Palas unde se prezen-
tau piesele era întotdeauna
plinã pânã la refuz. Conform
statutului, societatea Progresul
avea scopul ,,lãþirea culturei
prin reprezentaþiuni teatrale,
desvoltarea gustului estetic ºi
a simþãmintelor nobile ºi mo-
rale, cultivarea muzicii vocale
ºi instrumentale“. Fiecare
membru fondator a contribuit
cu 20 coroane, ordinarii cu
câte 2 coroane ºi ajutãtorii cu
mai puþin de 2 coroane. So-
cietatea de diletanþi Progresul a
avut în funcþia de preºedinte pe
avocatul Ioan Roman (1884-
1885), Basiliu Raþiu, 1889-
1895, Dr, Ioan ªenchea: 1895-
1897-1905-1910, dr. Ioan
Turcu 1897-1900, Iacob Maca-
veiu 1900-1905, avocatul Oc-
tavian Vasu, 1911, av. Liviu
Pandrea, 1912, av. Dãnilã
Vasu, 1913. Casierii de la
Progresul au fost Ioan Deje-
nariu, Nicolae Cosgarea ºi
Costi Toma, 1913. Secretari au
fost Nicolae Aron, Ioan Be-
rescu, Mateiu Jiga, Ilie Debãu.
Vicepreºedinþii societãþii au
fost dr. Titu Perþea, Mateiu
Jiga, Nicolae Aron ºi Alexan-
dru Belle. Membri activi la
Progresul au fost Elena Jiga,
Letiþia Popa-Radu, Irina Sila-
ghi, Mariþi Cernea, Ioan Beres-
cu, Mateiu Jiga, Aurel Pinþea,
Cornel Rusu, Emil Popp, Costi
Toma care era sufletul co-
riºtilor, Ilie Stoichiþã, Iuliu
Cîrje, Traian Pãcalã.

Reuniunea  muzicanþilor
fãgãrãºeni

Fãgãraºul vechi ºtia sã se
distreze ºi folosea talentul na-
tiv al þiganilor de a cânta la
instrumente ºi vocal. În renu-
mitele restaurante care mãrgi-
neau Piaþa Mare a Fãgãraºului
în serile lungi de iarnã sau pe
terasele frumos amenjate în
timpul verii, aceºtia erau sufle-
tul ambientului. Talentul muzi-
canþilor fãgãrãºenei, Rusu sau
Dodos a ajuns peste graniþe, în
Ungaria, Belgia în timp ce la
Sibiu sau Braºov ei susþineau
concerte pe scenele cele mai
mari. Fãgãraºul avea douã
tipuri de þigãnii. Era þigãnia de
sus, în capul oraºului spre
Braºov ºi þigãnia de jos, spre
Sibiu. Ca ºi acum, era naþia
care se înmulþea cel mai repe-
de. La nivelul anului 1913 de
exemplu, þigãnia de de jos
numãra cam 100 de suflete.
Toþi erau aparþinãtori ai biseri-
cii greco catolice româneºti ºi
aveau un simþ religios deose-
bit. Dacã nativ erau buni ºi
talentaþi muzicanþi, în viaþa de
zi cu zi se ocupau de potcoave,
cultivau ceapa pe pãmântul
luat în arendã, fãceau cisme,
sobe, zideau case. Localnicii
nu aveau teamã de ei sub
aspectul furturilor. Þiganii in-
terbelici îºi ºtiau locul în socie-
tate ºi erau respectuoºi. Înainte
de 1900 se organizau în echipe
de 2-3 persoane ºi cântau pe la
nunþi, petreceri, clãci iar seara
prin cârciumele din oraº.
Prima societate a muzicanþilor
fãgãrãºeni a luat fiinþã oficial
la 1848 ºi era condusã de un
anume George Dodos. Trupa
lui Dodos avea 12 muzicanþi
toþi dotaþi cu instrumente de
aramã care au fost instruiþi de
un neamþ Huber. Era un fel de
fanfarã muzicalã care putea
interpreta la instrumente orice
cântec, fie el militar, popular,
cafe concert, etc. La 1870,
menþioneazã Nicolae Aron în

monografia sa, a funcþionat
trupa muzicalã condusã de
Pepi Libiceanu care a avut tot
12 instrumentiºti. Avea ºase
instrumente din aramã ºi ºase
violine. Pepi Libicean învãþase
sã cânte la instrumente de la un
sas din Sibiu, Gruber. Acesta
ºi-a organizat ºi condus trupa
muzicalã dupã modelul celei
de la Sibiu având trîmbiþe ºi
violine. Dupã un deceniu, la
1880, s-a ridicat un alt muzi-
cant iscusit, Ioan Rusu, care ºi-
a format o fanfarã din 16 mem-
bri. El ºi-a ºcolit trupa numai la
violine chiar în casa sa, învã-
þându-i sã foloseacã notele
muzicale. ,,Tânãrul Rusu de 24
de ani, m-a surprins ºi pe mine
odatã când prânzeam la
Gazneroaia, în strada Hurezu-
lui, vis-a-vis de biserica refor-
matã, cu capela sa într-o zi de
Maiu 1881, storcându-mi la-
crimi de bucurie cu cântecele
sale duioase româneºti. ªi cum
amicul meu profesorul George
Moian din Braºov, mi-a trimis
un braþ de note, pe cari ca
învãþãtor în Fãgãraº, le-am
dat capel-maistrului Ioan Ru-
su, fãcând de pe aceste note o
frumoasã serenadã unei dom-
niºoare Hareti Popescu, vii-
toarea soþie a preotului Ni-
colae Cloþia din Beclean“.
Ioan Rusu prinsese notele de la
Ioan Þântea, un muzicat profe-
sionist, dupã care a urmat
Conservatorul din Budapesta.
Revenit la Fãgãraº ºi-a format
propria trupã muzicalã pentru
care a ºi compus diferite piese,
de pildã valsuri. În casa sa avea
un clavir ºi instrumente muzi-
cale ºi o serie de cântece puse
pe note. Ioan Rusu a fost ºi
mentorul ºi instructorul forma-
þiei orchestrale din comuna
Galaþi care avea 24 de membri,
dar ºi a viºtenilor. Lui Ioan
Rusu i s-a dus vestea de bun
instructor ºi instrumentist ºi a
fost invitat la Braºov, sã cânte
la Hotel Transilvania. La 22
iulie 1912 se stinge din viaþã ºi
este înmormântat în cimitirul
din Fãgãraº ortodox de cãtre
preoþii Nicolae Aron ºi
Vicenþiu Grama, fiind un bun
creºtin ortodox. ,,Ioan Rusu,
cânta cu violina, cu flauta, ºi
cu fluierul, doine dulci româ-
neºti pe cari le ascultau cu
deosebitã plãcere ºi strãinii.“
Pe crucea sa din cimitir, sora sa
Sofia a scris: ,,Dormi în pace
Bard al Fãgãraºului“. I-a
urmat la cârma trupei de muzi-
canþi Friþi Dodos, dar acesta nu
se mai ridica la nivelul lui Ioan
Rusu. Familia Dodos a avut
mulþi copii, toþi talentaþi muzi-
canþi. George Dodos, fiul, a
fost un renumit fligelhornist.
,,A fost sergent maior în
România, învãþând feciorii de
român de la cãtãnie cu 240 lei
platã la lunã“ scrie pr. Aron. A
compus capela pompierilor din
Fãgãraº sub comanda lui Iacob
Nathana. Muzicantul deþinea
în Fãgãraº un magazin unde îºi
vindea sobele ºi ploatenele
confecþionate de el ºi care erau
la mare cãutare. Buni muzican-
þi mai erau Ioan Dodos, violon-
primar, Friþi Dodos, violon-
celo, Dolfi Dodos, violã, Iulius
Dodos, violonist, Valeriu
Dodos, cimbulist. Friþi Dodos
a studiat þambalul la Sîngiorgiu
ºi la Budapesta. Pe lângã fami-
lia de renumiþi muzicanþi
Dodos, mai erau la cãutare
Ioan Miluþ ºi fiul sãu, Ioan, dar
ºi Ioan Mândrean la violinã.
Muzicanþii din Fãgãraº erau
renumiþi în þarã ºi în afara gra-
niþelor. De sãrbãtori muzica lor
se asculta în biserici ºi pe pro-
menadã. Erau invitaþi ºi în
strãinãtate, în Ungaria, Belgia.
De pildã în Belgia erau plãtiþi
cu 105 franci la zi. (Lucia
Baki)
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,,Iar naºterea lui Iisus
Hristos aºa a fost: Maria,
mama Lui, fiind logoditã cu
Iosif, fãrã sã fi fost ei înainte
împreunã, s-a aflat având în
pântece de la Duhul Sfânt.
Iosif, logodnicul ei, drept fiind
ºi nevrând s-o vãdeascã, a voit
s-o lase în ascuns. ªi cugetând
el acestea, iatã îngerul Dom-
nului i s-a arãtat în vis, grã-
ind: Iosife, fiul lui David, nu te
teme a lua pe Maria, logodni-
ca ta, cã ce s-a zãmislit într-
însa este de la Duhul Sfânt. Ea
va naºte Fiu ºi vei chema nu-
mele Lui Iisus, cãci El va mân-
tui poporul Sãu de pãcatele
lor. Acestea toate s-au fãcut
ca sã se împlineascã ceea ce s-
a zis de Domnul prin prooro-
cul care zice: ,,Iatã, Fecioara
va avea în pântece ºi va naºte
Fiu ºi vor chema numele Lui
Emanuel, care se tâlcuieºte:
Cu noi este Dumnezeu”. ªi
deºteptându-se din somn, Iosif
a fãcut aºa precum i-a porun-
cit îngerul Domnului ºi a luat
la el pe logodnica sa. ªi fãrã
sã fi cunoscut-o pe ea Iosif,
Maria a nãscut pe Fiul sãu
Cel Unul Nãscut, Cãruia i-a
pus numele Iisus”. (Matei 1,
18-25) Evangheliile lui Matei
ºi Luca mai sunt numite ºi
,,evangheliile copilãriei” lui
Iisus Hristos. Ambele adaugã
un context istoric în care s-a
nãscut Iisus Hristos ºi amã-
nunte diferite. Matei vine cu
genealogia lui Iisus care urcã
pânã la regele David, ºi mai
înainte de acesta pe când Luca
adaugã amãnunte istorice.
Luca leagã Naºterea lui Iisus
de cea a vãrului sãu- Ioan Bo-
tezãtorul, o altã naºtere mira-
culoasã, apoi adaugã venirea
îngerului la Maria sã-i aducã
vestea cã îl va naºte pe ,,Fiul
celui Preaînalt” menþinând
totodatã cadrul istoric al
mesianismului iudaic- ,,Acesta
va fi mare ºi Fiul Celui Prea-
înalt Se va chema ºi Domnul
Dumnezeu Îi va da Lui tronul
lui David, pãrintele Sãu. ªi va
împãrãþi peste casa lui Iacov
în veci ºi împãrãþia Lui nu va
avea sfârºit”. (Matei 1, 32-33)
Întreg capitolul 1 de la Luca
vorbeºte despre vestirea naº-
terii lui Ioan Botezãtorul, apoi
vestea Naºterii Domnului,
vizita Mariei la Elisabeta ºi
contextul în care Hristos se va
naºte- în vremea unui recensã-
mânt ordonat de autoritãþile
romane. ,,În zilele acelea a
ieºit poruncã de la cezarul
August sã se înscrie toatã
lumea. Aceastã înscriere s-a
fãcut întâi pe când Quirinius
ocârmuia Siria. ªi se duceau
toþi sã se înscrie, fiecare în

cetatea sa. ªi s-a suit Iosif din
Galileea, din cetatea Nazaret,
în Iudeea, în cetatea lui David,
care se numeºte Betleem, pen-
tru cã el era din casa ºi din
neamul lui David. Ca sã se
înscrie împreunã cu Maria,
cea logoditã cu el, care era
însãrcinatã. Dar pe când erau
ei acolo, s-au împlinit zilele ca
ea sã nascã. ªi a nãscut pe
Fiul sãu Cel Unul-Nãscut ºi L-
au înfãºat ºi L-a culcat în
iesle, cãci nu mai era loc de
gãzduire pentru ei”. (Luca 2,
1-7) Tot la Luca apar pãstorii
ºi îngerul Domnului. Matei
aduce în scenã vizita magilor
ºi uciderea pruncilor de cãtre
Irod. 

Când  istoricii  se  pierd  în
tinã

Ochiul istoricului este obli-
gat însã sã urmãreascã raþiona-
mentul istoric ºi sã scoatã rea-
litatea din þesãturile ,,mitice”.
Cercetarea este grea, anevo-
ioasã ºi nu tocmai comodã
pentru cei care privesc lucruri-
le prin ochii credinþei. Într-o
altã ordine de idei, istoricului
îi este greu sã treacã dincolo
de vãlul tinei, al omenescului,
pentru cã o femeie nu poate sã
nascã, în mod normal, fãrã un
bãrbat. ,,Ne putem imagina-
spune James D. Tabor- vâlva
pe care a stârnit-o sarcina
Mariei într-un sat de dimen-
siunea Nazaretului. Dacã ne
gândim cã se bârfea doar,
subapreciem mult situaþia.
Ambele familii erau bine
cunoscute. Casele erau apro-
piate, iar copiii cãsãtoriþi ade-
sea locuiau în construcþii noi
lângã casele pãrinteºti, împãr-
þind aceeaºi curte. Viaþa în sat
era interdependentã atât din
punct de vedere social, cât ºi
economic, lucru pe care l-am
înþeles cu adevãrat când am
vizitat prima datã ,,Satul
Nazaret”. Într-un loc anume
din Nazaretul modern, arheo-
logii reconstruiesc o versiune
autenticã a unui sat iudeu din
secolul I. Poþi vizita încãperile
mici ale caselor, te poþi plim-
ba prin curþile comune ºi strã-
duþele înguste ºi poþi sã simþi
inevitabila împletire care se
regãsea în toate aspectele vie-
þii. Nu existau prea multe
secrete în Nazaret. Iosif avea
o problemã gravã pe care
niciun logodnic nu vrea sã ºi-
o imagineze mãcar. Era logo-
dit cu Maria; familiile lor
fuseserã de acord, dar viitoa-
rea lui mireasã ,,s-a aflat
având în pântece” înainte de
nuntã (Matei 1:18). Conform
Evangheliei dupã Matei, Iosif

a fost cel care a descoperit
sarcina ºi s-a hotãrât sã rupã
logodna, pãstrând în acelaºi
timp lucrurile tãinuite ca sã nu
o dezonoreze. Poate cã voia sã
o ajute sã plece din sat ºi sa
nascã în secret. Nu ni se
spune. Un lucru este însã
sigur: nu el era tatãl copilului
nenãscut. Cu sau fãrã ajutorul
lui, Maria a plecat în grabã ºi,
dupã cum spune tradiþia, s-a
dus în sud, în micul sat Ein
Kerem, la vreo cinci kilometri
vest de Ierusalim în zona coli-
narã a Iudeii. Maria a rãmas
acolo cam trei luni, cu niºte
rude apropiate, un cuplu mai
în vârstã, Elisabeta ºi Zaharia
(Luca 1:39). În acea vreme,
Elisabeta era ºi ea însãrcinatã
în luna a ºasea cu cel pe care
îl ºtim ca Ioan Botezãtorul. Nu
cunoaºtem legãtura de rude-
nie dintre Maria ºi Elisabeta,
poate erau veriºoare, poate
nepoatã ºi mãtuºã, dar, date
fiind circumstanþele, familiile
erau foarte apropiate. ªi acea-
sta înseamnã cã Iisus ºi Ioan
Botezãtorul erau ºi ei înrudiþi.
Potrivit lui Luca, naºterea a
avut loc în Betleem, unde cei
doi veniserã pentru recensã-
mântul populaþiei organizat
de romani. Betleemul, situat la
ieºirea din Ierusalim, în Iu-
deea, se aflã în sudul þãrii, pe
când Nazaretul este în nord, în
Galileea, cam la o distanþã de
trei zile. Luca ne spune cã
familia, gãsind oraºul supraa-
glomerat ºi toate casele de
oaspeþi ocupate, s-a adãpostit
într-o iesle, unde s-a nãscut
Iisus. Încã se mai gãsesc con-
strucþii din acea perioadã,
asemãnãtoare unor peºteri
scobite în stâncã, lipite de
locuinþe ºi care serveau ca
adãpost pentru animale. Din
moment ce, dupã cum spune
Luca, Iosif ºi logodnica lui
Maria nu erau cãsãtoriþi, nu
ºtim exact când a avut loc
nunta, dar trebuie sã fi fost
cândva dupã naºterea copilu-
lui (Luca 2:5). Luca se referã
ulterior la Iisus ca ,,fiu al lui
Iosif”, deºi în mod evident nu
crede cã Iosif era tatãl. Prin
aceastã exprimare sugereazã
doar cã cei doi se cãsãtoriserã
ºi cã, dupã lege, Iosif devenise
tatãl adoptiv al lui Iisus (Luca
4:22). Matei spune cã Iosif
,,ºi-a luat la el pe nevasta sa”,
dar nu precizeazã când anu-
me. Mai adaugã un detaliu
fascinant, acela cã perechea
nu a avut relaþii sexuale decât
dupã naºterea copilului (Ma-
tei 1:25). Acestea se potrivesc
cu trimiterea din Luca la fap-
tul cã nunta ar fi avut loc dupã
naºtere. În cultura iudaicã,

actul sexual de ,,cunoaºtere”
a femeii era cel care pecetluia
cãsãtoria. Acesta este rezuma-
tul celor prezentate în primele
capitole ale Evangheliilor
dupã Matei ºi Luca. Celelalte
douã evanghelii, dupã Marcu
ºi dupã Ioan, încep relatarea
când Iisus era deja la vârsta
maturitãþii ºi nu ne spun nimic
despre naºterea sa. Atât Matei
cât ºi Luca sunt de acord asu-
pra provenienþei sarcinii
Mariei. În relatarea lui Matei,
Iosif are un vis la scurt timp
dupã ce aflã de sarcinã. În
acest vis, un înger îi spune cã
a rãmas însãrcinatã ,,de la
Duhul Sfânt” ºi cã trebuia sã
o ia de nevastã aºa. Pe prunc
avea sã-l boteze Iisus. Cãsã-
torindu-se cu o femeie care
purta copilul altuia ºi dându-i
legal acelui copil un nume, îl
,,adopta” de fapt pe Iisus ca
fiul sãu de drept. Exprimarea
,,de la Duhul Sfânt” presupu-
ne cã sarcina a apãrut prin
Voia lui Dumnezeu, dar nu
spune direct cã Dumnezeu era
tatãl lui Iisus la fel cum, de
exemplu, se spune cã Zeus era
tatãl lui Hercule prin seduce-
rea mamei acestuia, Alcmene.
Din acest punct de vedere, re-
latarea este diferitã de po-
veºtile cu naºteri miraculoase,
atât de frecvente în mitologia
greco-romanã. ªi Matei face
trimitere la o veche afirmaþie
a proorocului iudeu Isaia,
,,Fecioara va lua în pântece ºi
va naºte Fiu ºi vor chema
numele lui Emanuel”, ca pen-
tru a arãta cã sarcina Mariei
a fost împlinirea unor profeþii
(Isaia 7:14). Dar Isaia vorbea
despre un copil care avea sã
se nascã în vremurile lui, în
secolul al VIII-lea î.Hr., ºi a
cãrei naºtere urma sã fie un
semn pentru Regele Ahaz,
care ocârmuia atunci. Cuvân-
tul ebraic (almah) pe care
Matei îl foloseºte pentru ,,fe-
cioarã”, în traducerea gre-
ceascã apare ca ,,femeie tânã-
rã” sau ,,femeie nemãritatã”
ºi nu are niciun fel de implica-
þii miraculoase. Copilul pri-
meºte numele neobiºnuit de
Emanuel, însemnând ,,Domn-
ul este cu noi”, iar Isaia îl asi-
gurã pe Regele Iezechia cã,
înainte ca acest copil sã fie
suficient de mare ca ,,sã ºtie
sã dea la o parte rãul ºi sã
aleagã binele”, asirienii care
ameninþau Ierusalimul ºi
Iudeea vor fi alungaþi din þarã.
Iezechia nu mai avea mult de
aºteptat. Matei sugereazã cã
profeþia lui Isaia s-a ,,împli-
nit” prin naºterea miraculoa-
sã a lui Iisus din fecioarã, dar
textul original nu cuprinde

niciun astfel de înþeles. În
Evanghelia dupã Luca, Maria
este cea care are un vis,
Arhanghelul Gavriil îi spune
cã va rãmâne însãrcinatã, va
naºte un fiu ºi-l va boteza
Iisus. Numele Iisus în ebraicã
este identic cu Iosua ºi era
foarte frecvent printre iudei în
acea perioadã. Copilul acesta
avea sã ajungã cineva. Avea
sã fie numit ,,Fiul Celui
Preaînalt” ºi sã stea pe tronul
tatãlui sãu, David, conducând
poporul lui Israel în veci.
Maria a rãspuns ,,Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu
ºtiu de bãrbat?” Aceastã
expresie biblicã se referã, cu
siguranþã, la raporturi sexua-
le. Îngerul i-a rãspuns: ,,Du-
hul Sfânt se va pogorî peste
tine, ºi puterea Celui Prea-
înalt te va umbri, pentru aceea
ºi sfântul care se va naºte din
tine Fiul lui Dumnezeu se va
chema”. (Luca 1:35) Pornind
de la aceste texte, credinþele
creºtine timpurii afirmã cã
Iisus a fost ,,zãmislit de la
Duhul Sfânt ºi din Fecioara
Maria. Este uºor sã facem
confuzie între ,,naºterea fãrã
prihanã” ºi ,,naºterea din fe-
cioarã”. Naºterea fãrã Priha-
nã, aºa cum apare în învãþãtu-
ra Bisericii Romano-Catolice,
se referã la naºterea Mariei de
cãtre mama ei Ana, nu la
naºterea lui Iisus. Aceastã
învãþãturã susþine cã Maria s-
a nãscut fãrã ,,pãcatul origi-
nar”, moºtenit de fiecare om
de la Adam încoace. Aceasta a
fãcut posibil ca ea sã dea
naºtere lui Iisus într-un stadiu
de puritate moralã. ,,Naºterea
din fecioarã” este o altã învã-
þãturã- aceea cã Maria, fãrã a
cunoaºte bãrbat, a rãmas
însãrcinatã de la Duhul Sfânt,
dar se referã mai mult la sursa
sarcinii decât la ,,naºterea în
sine”. Ne putem referi la ideea
de ,,concepþie din fecioarã”,
deoarece accentul cade pe
cauza sarcinii. O altã dogmã
catolicã afirmã cã Maria a
rãmas fecioarã (semper virgi-
ne, ,,pururea fecioarã”) pen-
tru tot restul vieþii. Chiar ºi li-
deri protestanþi precum Lu-
ther, Calvin, Zwingly ºi John
Wesley împãrtãºesc aceastã
viziune, deºi este mai neobiº-
nuitã printre protestanþii din
zilele noastre. Maria a fost
idealizatã în timp ca sfânta
,,Maicã a Domnului”. A fost
atât de mult separatã de cultu-
ra ºi perioada în care a trãit,
încât ºi ideea cã ar fi avut
relaii sexuale, ar fi nãscut ºi
alþi copii ºi ar fi trãit viaþa
unei femei iudee normale pare
de neconceput. A fost literal-

mente ,,slãvitã pânã la ceru-
ri”, iar natura ei umanã s-a
pierdut, la fel ca ºi importanþa
strãmoºilor ei”. (James D.
Tabor, Dinastia Iisus)

ªi  totuºi....
În momentul în care mintea

istoricului empiric se pierde,
intervine transcendentul, lucru
pe care nu toþi istoricii îl refu-
zã. Douglas Groothuis acceptã
cu seninãtate atât informaþiile
istorice cât ºi fundamentul cre-
dinþei, ºi el nu este singurul,
mai sunt ºi alþii. „Aºadar, vor-
bind despre concepþia ºi naº-
terea imaculatã a lui Iisus, nu
trebuie sã fim greºit înþeleºi;
nu este vorba de un simplu
capriciu al reproducerii
umane, adicã o reproducere
asexuatã (partenogenezã).
Concepþia imaculatã Îi oferã
lui Iisus o origine diferitã de a
oricãrui alt om. Deºi cu o na-
turã deplin umanã, Iisus nu a
moºtenit natura pãcãtoasã a
omului (pãcatul strãmoºesc).
Naºterea lui este supranatura-
lã, neiniþiatã de om, ci de
Dumnezeu, fiind un dar unic
al lui Dumnezeu pentru ome-
nire. Când Fecioara Maria a
fost desemnatã ,,vasul ales”
pentru concepþia supranatura-
lã, ea s-a bucurat nespus, spu-
nând: ,,Sufletul meu slãveºte
pe Domnul ºi duhul meu se
bucurã în Dumnezeu, Mântui-
torul meu, pentru cã a privit
cu îngãduinþã la starea umilã
a slujitoarei Sale”. (Luca
1:46-48) Concepþia suprana-
turalã nu trebuie privitã nici
ca o invazie în forþã a unui
intrus extraterestru, pornind
sã violeze orice lege suprana-
turalã. Deºi este unicã, ea nu
este ,,extraterestrã”, cãci
pãmântul devine locul de
desfãºurare a rãscumpãrãrii
omeneºti. În acest sens, Întru-
parea lui Hristos reprezintã
intrarea Sa în caracteristicile
lumii... Evenimentul nepere-
che devine parte din multipli-
citatea creaþiei”. (Douglas
Groothuis, Portrete istorice
atribuite lui Iisus din Nazaret).
Groothuis îl citeazã pe Sam
Keen, care spune ,,Dacã Dum-
nezeu creeazã în mod miracu-
los un spermatozoid în uterul
unei fecioare, lucrurile decurg
mai departe normal. Natura
este pregãtitã. Urmeazã sarci-
na dupã legile fiziologice nor-
male, iar dupã nouã luni se
naºte un copil”. (Va urma)
(ªtefan BOTORAN) 

Fiul lui Dumnezeu, fondatorul creºtinismului:

NNaasstteerreeaa  ddiinn  FFeecciiooaarrãã
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credincioºii ortodocºi, greco-
catolici ºi romano-catolici
prãznuiesc Buna Vestire. În
aceastã zi este ºi dezlegare la
peºte. Originea acestei sãrbã-
tori o cãutãm mai întâi în Sfân-
ta Scripturã, mai exact în Noul
Testament, la Sfântul Evan-
ghelist Luca. ,,Iar în a ºasea
lunã a fost trimis îngerul Ga-
vriil de la Dumnezeu, într-o
cetate din Galileea, al cãrei
nume era Nazaret, cãtre o fe-
cioarã logoditã cu un bãrbat
care se chema Iosif, din casa
lui David; iar numele Fecioa-
rei era Maria. ªi intrând înge-
rul la ea, a zis: Bucurã-te,ceea
ce eºti plinã de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântatã eºti
tu între femei! Iar ea, vãzân-
du-l, s-a tulburat de cuvântul
lui ºi cugeta în sine: Ce fel de
închinãciune poate sã fie
aceasta? ªi îngerul i-a zis: Nu
te teme, Marie, cãci ai aflat
har la Dumnezeu. ªi iatã vei
lua în pântece ºi vei naºte fiu
ºi vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare ºi Fiul Celui
Preaînalt Se va chema ºi
Domnul Dumnezeu Îi va da
Lui tronul lui David, pãrintele
Sãu. ªi va împãrãþi peste casa
lui Iacov în veci ºi Împãrãþia
Lui nu va avea sfârºit. ªi a zis
Maria cãtre înger: Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ºtiu
de bãrbat? ªi rãspunzând,
îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se
va pogorî peste tine ºi puterea
Celui Preaînalt te va umbri;
pentru aceea ºi Sfântul care Se
va naºte din tine, Fiul lui
Dumnezeu Se va chema. ªi
iatã, Elisabeta, rudenia ta, a
zãmislit ºi ea fiu la bãtrâneþea
ei, ºi aceasta este a ºasea lunã
pentru ea, cea numitã stearpã.
Cã la Dumnezeu nimic nu este
cu neputinþã. ªi a zis Maria:
Iatã roaba Domnului. Fie mie
dupã Cuvântul tãu! ªi îngerul

a plecat de la ea”. (Luca 1,
26-38) Buna-Vestire este una
dintre cele mai vechi sãrbãtori
ale Maicii Domnului ºi este
atestatã încã din secolul IV, tot
în acea perioadã a fost ziditã o
bisericã la Nazaret, chiar pe
locul unde a fost casa în care
îngerul Gavriil i s-a arãtat Fe-
cioarei Maria. La început era o
sãrbãtoare localã, unii o prãz-
nuiau în ajunul Bobotezei, iar
unele biserici din Apus o sãr-
bãtoreau în data de 18 decem-
brie. La Roma, sãrbãtoarea
Bunei Vestiri a fost introdusã
de cãtre Papa Leon al II-lea. În
Rãsãrit, Buna Vestire a fost
prãznuitã la 25 Martie, dupã
care aceastã datã s-a generali-
zat în toatã Biserica tradiþiona-
lã, încã din prima jumãtate a
secolului V d.Hr.

Locul  desfãºurãrii
evenimentului

Scena venirii fiinþei angeli-
ce în casa unei fecioare simple
ºi previziunea a ceea ce se va
întâmpla cu pruncul care se va
naºte doar prin puterea lui
Dumnezeu este oraºul Naza-
ret, care a fost ºi locul în care
Iisus a trãit în intervalul cu-
prins între vârsta de 12 ºi 30 de
ani. De aceea El a fost numit
Iisus din Nazaret. ,,Oraºul nu
este menþionat în Vechiul
Testament, în scrierile apocri-
fe, în scrierile lui Josephus sau
Talmud. Cea mai veche men-
þionare a acestui oraº în surse
evreieºti este o inscripþie evre-
iascã descoperitã în 1962,
care spunea cã acesta a fost
unul dintre locurile din Ga-
lileea unde au migrat membrii
celor 24 de categorii preoþeºti,
dupã ce în 135 î.d.Cr. a fost
întemeiatã Aelia Capitolina.
Cauza acestei tãceri a fost în
primul rând de naturã geogra-
ficã ºi numai în al doilea rând

de naturã teologicã. Partea de
jos a Galileii a rãmas în afara
fluxului vieþii israeliþilor pânã
în perioada Noului Testament
când stãpânirea romanã a
adus în primul rând securitate.
Chiar ºi în aceastã perioadã,
oraºul principal din zona
respectivã a fost Seforis, puþin
la Nord de Nazaret. Dar Naza-
retul este destul de aproape de
mai multe rute comerciale
principale ca sã poatã avea
contact cu lumea din afarã dar
în acelaºi timp, poziþia lui ca
un oraº de frontierã pe grani-
þa de Sud a þãrii Zabulonului
de unde se vedea câmpia
Esdraelonului, l-a fãcut sã fie
oarecum mai distant. Tocmai
aceastã independenþã a celor
din Galileea de jos i-a fãcut pe
iudeii conservatori sã-i pri-
veascã cu dispreþ pe cei din
Nazaret (Ioan 1:46). Nazare-
tul este situat într-o vale înal-
tã, printre dealurile calcaroa-
se din extremitatea cea mai
sudicã a lanþului muntos al Li-
banului. Se întinde aproxima-
tiv pe direcþia SSV-NNE. Spre
Sud, existã o pantã abruptã
spre câmpia Esdraelonului.
Baza vãii se aflã la 370 m dea-
supra nivelului mãrii. În par-
tea de Nord ºi Est se întind
dealuri abrupte, în timp ce în
partea de Vest ele ajung la 500
de metri ºi formeazã o prive-
liºte impresionantã. Drumu-
rile principale dinspre Egipt ºi
Ierusalim ies dintre munþi în
câmpia Esdraelonului, în par-
tea de Sud; caravanele din
Galaad traversau vadurile
Iordanului ºi ocoleau oraºul
prin sud; drumul principal de
la Ptolemais spre Decapolis ºi
spre Nord, pe care circulau
legiunile romane, trecea câþi-
va kilometri mai la Nord de
Nazaret. Este posibil ca toc-
mai aºezarea sã-i fi dat nume-
le oraºului, care provine pro-

babil din aramaicul ,,nase-
rat”, ,,turn de veghere”. O
altã sugestie este cã numele
provine din cuvântul ebraic
,,neser”, ,,a încolþi”; sugestia
apare în lucrarea lui Euse-
bius, ,,Onomasticon” ºi în
scrierile lui Ieronim. Clima
blândã din vale produce o
vegetaþie abundentã în flori ºi
fructe sãlbatice. Dacã jude-
cãm dupã mormintele-peºteri,
oraºul vechi a fost aºezat mai
sus, pe dealul de Vest compa-
rativ cu actualul Nazaret”
spune J.T. Withney, ºef al
catedrei de studii religioase
din cadrul South East Essex
Sixth Form College. Actual-
mente, oraºul este situat în dis-
trictul de Nord al statului Isra-
el ºi are cea mai mare popula-
þie arabã cu aproximativ
80.000 de locuitori.

Importanþa  sãrbãtorii
,,Sãrbãtoarea Buneivestiri-

spune mitropolitul Hierotheos
Vlachos- a Maicii Domnului
este un praznic împãrãtesc (se
referã la Împãratul Hristos) ºi,
în acelaºi timp, o sãrbãtoare a
Nãscãtoarei de Dumnezeu (se
referã la acea persoanã care a
participat la zãmislirea ºi la
întruparea lui Dumnezeu Cu-
vântul, adicã la Preasfânta
Nãscãtoare de Dumnezeu).
Cultul Maicii Domnului este
indisolubil legat de hristolo-
gie. Atunci când vorbim des-
pre Hristos nu putem separa
Persoana Acestuia de cea de
la care a luat El trup, iar când
vorbim despre nãscãtoarea de
Dumnezeu, ne referim în
acelaºi timp ºi la Hristos,
deoarece harul ºi vrednicia ei
izvorãsc de la Fiul sãu”.

,,Bucurã-tte,  ceea  ce  eºti
plinã  de  har!”

Acest salut nu este întâm-
plãtor, pentru cã el ascunde
realitãþi mistice pe care le
regãsim în Tradiþia Bisericii.
,,Potrivit afirmaþiilor Sfântului
Grigorie Palama ºi ale altor
Sfinþi Pãrinþi, Preasfânta
Fecioarã a primit harul înain-
te de ziua Buneivestiri. Prin
ºederea ei în sfânta sfintelor
din templu, a ajuns la sfânta
sfintelor vieþii duhovniceºti,
adicã la îndumnezeire. Dacã
intrarea în templu era destina-
tã prozeliþilor, iar partea prin-
cipalã a acestuia, preoþilor,
sfânta sfintelor era rezervatã
arhiereilor. Preasfânta Fe-
cioarã intrase pânã în sfânta
sfintelor, semn cã ajunsese la
îndumnezeire. Este cunoscut
faptul cã, la începutul erei
creºtine, pronaosul era desti-
nat catehumenilor ºi celor
necurãþiþi, naosul, celor ilumi-
naþi, adicã membrilor Bise-
ricii, iar sfânta sfintelor, celor
care ajungeau la îndumnezei-
re” spune Hierotheos Vla-
chos. Fecioara Maria a omorât
toate patimile trupeºti ºi sufle-
teºti printr-o ascezã permanen-

tã încã de când pãrinþii ei au
lãsat-o în Templul din Ieru-
salim. Toþi marii isihaºti au
avut-o pe Maica Domnului ca
exemplu ºi nu este sfânt care
sã nu o iubeascã în mod deose-
bit. ,,Aºadar, ea a omorât
toate pornirile sufletului pro-
venite din simþire ºi, prin ru-
gãciunea minþii, ºi-a curãþit
gândurile. În acelaºi fel, a
ajuns la iluminare ºi la îndum-
nezeire, ºi tocmai de aceea s-a
învrednicit sã devinã Maica
lui Hristos, adicã sã dea tru-
pul ei lui Hristos. Aºadar, ea
nu a avut numai virtuþi, ci pri-
mise ºi harul îndumnezeitor al
Creatorului” spune Hiero-
theos Vlachos.

,,Domnul  este  cu  tine!”
Acest salut aratã o realitate,

ºi anume modul de vieþuire al
Maicii Domnului. Sfântul Gri-
gorie Palama spune: ,,Iar nu-
mele Fecioarei era Maria”,
ceea ce se tâlcuieºte ,,Doam-
nã”. Aratã demnitatea Fecioa-
rei, certitudinea fecioriei, viaþa
ei excepþionalã, riguroasã ºi
atotnepãtatã în toate; cãci fiind
în sens propriu fecioarã dupã
nume, avea toatã posesiunea
desãvârºitã a puritãþii, fiind
fecioarã ºi la trup ºi la suflet,
având toate simþirile trupului
mai presus de orice întinare ºi
acesta într-un mod atât de pro-
priu-zis, cert, asigurat ºi invio-
labil tot timpul, aºa cum uºa
încuiatã pãzeºte comorile ºi
cartea pecetluitã pãzeºte nea-
tinse de ochi cele scrise în ea,
fiindcã despre ea s-a scris:
,,Aceasta e cartea pecetluitã,
aceasta va fi uºa încuiatã ºi
nimeni nu va trece prin ea”.
Desigur cã interpretãrile Sfin-
þilor Pãrinþi ai Bisericii abundã
în alegorii de tot felul pentru a
arãta stadiul vieþii duhovni-
ceºti al Maicii Domnului.

,,Binecuvântatã  eºti  tu
între  femei!”

Când s-a pogorât la Naza-
ret, chiar în casa Fecioarei,
Gavriil Arhanghelul îi cunoº-
tea genealogia ºi modul de
viaþã. Se prea poate ca vizita
lui sã fi avut loc chiar în vreme
ce Maria se ruga. Pentru evrei,
rugãciunea era ºi este un mod
de viaþã încã de la cea mai fra-
gedã vârstã, ºi sã nu uitãm cã
Maria este evreicã, cu toate
forþãrile de europenizare a
imaginii ei. Unii vor sã o tran-
sforme într-o arianã blondã, cu
ochi albaºtri, nici pe departe
acest lucru nu concordã cu rea-
litatea istoricã ºi antropologi-
cã. Ea pãstreazã fizionomia
femeilor evreice iar aceastã
raportare se poate face ºi la
Iisus Hristos. Blondul angelic
cu ochii albaºtri din filmul lui
Zeffirelli existã doar în imagi-
naþia popularã lansatã de o
anumitã tradiþie pietistã euro-
peanã. Chipul lui Hristos se
apropie mai degrabã de cel din
Patimile lui Mel Gibson. Se

vorbeºte despre ochii albaºtri
ºi în cadrul apariþiilor Fecioa-
rei Maria din lumea catolicã
(Medjugorje, Fatima, Lour-
des) Este doar o proiecþie care
nu are nimic de-a face cu sche-
ma biologicã a poporului ales.
În ceea ce priveºte aceastã
parte a salutului îngeresc, este
sugestivã afirmaþia Sfântului
Gherman al Constantinopo-
lului: ,,Tu eºti noua creaturã,
tu ai devenit Regina acelora
care erau îngropaþi în pulbe-
rea pãmântului.., o neprihãni-
tã!” Sfântul Andrei din Creta,
mort în anul 740, spunea:
,,Astãzi începe vindecarea
naturii noastre, iar lumea
îmbãtrânitã vede începuturile
unei noi transformãri divine,
asemenea unei noi creaþii a lui
Dumnezeu”.

,,Iatã,  roaba  Domnului!”
Maria îºi pleacã încet capul

ºi spune ,,Iatã, roaba Domn-
ului! Facã-se mie dupã cuvân-
tul tãu” în semn de ascultare a
voinþei Cerului trimisã prin
mesagerul special. Cuvântul
,,iatã” aratã o perspectivã tran-
scendentã a istoriei, fiind un
gest de aprobare a planului
divin dar ºi o dovadã a realitã-
þii celor ascunse de ochiul
omenesc. Este un cuvânt esha-
tologic în acelaºi timp, care
priveºte spre viitor, început ºi
sfârºit, care ne duce spre car-
tea Apocalipsei: ,,Eu sunt Alfa
ºi Omega, Cel dintâi ºi Cel de
pe urmã, Începutul ºi Sfârºitul.
Fericiþi cei ce spalã veºminte-
le lor, ca sã aibã stãpânire
peste pomul vieþii ºi prin porþi
sã intre în cetate! Afarã câinii
ºi vrãjitorii ºi desfrânaþii ºi
ucigaºii ºi închinãtorii la idoli
ºi toþi cei care lucreazã ºi
iubesc minciuna! Eu, Iisus, am
trimis pe îngerul Meu ca sã
mãrturiseascã vouã acestea cu
privire la Biserici. Eu sunt
rãdãcina ºi odrasla lui David,
steaua care strãluceºte dimi-
neaþa”. (Apocalipsa 22, 13-
16) Vizita îngerului la Maria ºi
mesajul încredinþat ei este în-
ceputul tuturor acestor lucruri.

Buna  Vestire  pentru  noi
De fiecare datã, privim sãr-

bãtoarea Bunei Vestiri cu
aceiaºi ochi dar cu noi înþele-
suri, pentru cã chipul Fecioarei
din Nazaret a pãtruns de vea-
curi în biserici ºi casele noa-
stre ºi nu o putem separa de
Fiul ei, Iisus Hristos. Nici un
praznic al Bunei Vestiri nu
seamãnã cu cel din anul ante-
rior, întrucât ne dã noi înþele-
suri ascunse, dupã cum nicio
zi din viaþa noastrã nu seamã-
nã cu cealaltã. A medita la
viaþa Fecioarei Maria nu este
uºor, pentru cã ea este nelipsi-
tã din viaþa noastrã, este Mama
eternã a fiecãruia dintre noi,
prototipul femeii. De fapt,
pentru creºtini, aceasta este
adevãrata ,,Zi a Femeii!”
(ªtefan BOTORAN)

,,Binecuvântatã  esti  tu  între  femei!”
Praznicul Bunei Vestiri: 

Festivalul de cântece religioase
,,Buna Vestire”  se va organiza ºi în
acest an la Viºtea de Sus. Evenimen-
tul va avea loc sâmbãtã, 25 martie, în-
cepând cu ora 13.30.  Primarul comu-
nei Viºtea, Florin Ioani, spune cã
,,tradiþia continuã“, doar în pandemie
acest eveniment nu s-a putut organi-
za. ,,Festivalul va începe cu o paradã
a portului popular, dupã care, la ora
14.00, pe scena cãminului cultural
din Viºtea de Sus vor evolua 11 coru-
ri  care ºi-au anunþat prezenþa. Vor

participa coruri religioase din: Viºtea
de Sus, Viºtea de Jos, Ucea de Jos,
Beclean, Sâmbãta de Sus, Lisa, Ora-
ºul Victoria, ªinca Nouã, Drãguº, Ar-
paºu de Sus ºi Gura Râului“ a decla-
rat primarul Florin Ioani. Acest festi-
val a fost înfiinþat în anul 2006 de
cãtre Gheorghe Tabãrã, primar pe
atunci al comunei Viºtea ca o sãrbã-
toare a parohiei ortodoxe ºi a bisericii
satului Viºtea de Sus care are hramul
,,Buna Vestire”. ,,Am început în 2006
pe vremea când eram primarul comu-

nei Viºtea. Mergeam des la biserica
din Viºtea de Jos ºi vedeam cât de
conºtiincioase sunt femeile din cor,
nu lipseau de la bisericã în zilele de
sãrbãtoare. Cântau frumos, dar ni-
meni nu le mulþumea pentru efortul
lor. Aºa mi-a venit ideea festivalului,
sã facem ceva pentru aceste femei sã
se remarce. Trei zile am discutat
acest subiect cu preorul Albãceanu ºi
în final cu insistenþele preotesei Ma-
ria a luat naºtere acest festival de
cântãri religioase. De la prima ediþie

oamenii s-au organizat ºi au fãcut
muncã voluntarã. Cele mai multe
coruri au participat în perioada 2007
– 2009 când am impus ºi un regula-
ment. Sunt mândru cã la Viºtea de
Sus, într-un sat mic, se organizeazã o
manifestare spiritualã înainte de sfin-
tele sãrbãtori de Paºti” a spus fostul
primar Gheorghe Tabãrã. În anul
2008 fesivalul de cântece religioase
,,Buna Vestire” a fost înscris la Ofi-
ciul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci.
Prima ediþie a festivalului a avut loc

în 25 martie 2006, chiar de praznicul
,,Bunei Vestiri”, la Viºtea de Sus ºi a
fost deschis de IPS Dr. Laurenþiu
Streza, Arhiepiscopul Sibiului ºi Mi-
tropolitul Ardealului. 12 coruri s-au
înscris în concurs, iar un juriu numit
de organizatori a departajat formaþii-
le. Premiul I a fost obþinut de corul
Bisericii Sf. Parascheva din Victoria
ºi de corul din Viºtea de Sus. În anii
urmãtori s-a renunþat la concurs ºi
acþiunea s-a rezumat doar la prezenta-
rea de cântece religioase. 

FFeessttiivvaalluull  ddee  pprriicceessnnee  ,,,,BBuunnaa  VVeessttiirree““,,  llaa  VViiººtteeaa  ddee  SSuuss
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Director adminis-
trativ în ºcoli

ªcolile vor avea ºi director
administrative, funcþie stabilitã
prin noua lege a Învãþãmântu-
lui.  Cãtãlin Vãsii, prefectul de
Braºov, spune cã aceastã fun-
cþie va degreva directorii de o
muncã pentru care cei mai
mulþi nu sunt pregãtiþi ºi care e
cronofagã. În plus, inspectorii
ISU ºi echipele mixte de con-
trol constituite prin ordin al
prefectului vor avea astfel
„interlocutori avizaþi” în uni-
tãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar. La solicitarea Filialei
judeþene Braºov a CNS Cartel
Alfa, ca urmare a cererii care i-
a fost înaintatã de Sindicatul
„Spiru Haret” Braºov, prefec-
tul Braºovului, Cãtãlin Vãsii a
convocat  o ºedinþã extraordi-
narã a Comisiei de Dialog
Social. Preºedintele Sindicatu-
lui „Spiru Haret” Braºov, prof.
Adrian Radu, a prezentat un
memoriu care conþine, în prin-
cipal, revendicãri de naturã
salarialã pentru angajaþii din
învãþãmântul preuniversitar ºi
înfiinþarea funcþiei de director
administrativ. Prefectul Cãtã-
lin Vãsii  a declarat cã prin
noua Lege a Educaþiei ar urma
sã fie corectate disfuncþio-
nalitãþi ale sistemului. 

Plãþi prin APIA
APIA primeºte cereri de

platã aferente anului 2023 pen-
tru lucrãrile efectuate în cadrul
schemei de ajutor „Sprijin
pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe îm-
pãdurite” din cadrul Progra-
mului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020. Cererile de
platã se depun la Centrele ju-
deþene APIA   în perioada15
martie - 9iunie 2023 (inclusiv),
de cãtre beneficiarii care au
depus Cereri de sprijin în
cadrul sesiunilor 1/2016,
2/2017, 3/2018, 4/2019,
5/2020 sau/ºi 6/2021. Cererile
de platã pot fi depuse ?i dupã
data de 9iunie 2023, în termen
de 25 de zile calendaristice, cu
o reducere de 1% pentru fieca-
re zi lucrãtoare a sumelor la
care beneficiarul ar fi avut
dreptul dacã cererea de platã ar
fi fost depusã pânã la data de
9iunie 2023(inclusiv).  Formu-
larele de modificare a cererilor
de platã pot fi depuse, fãrã
aplicarea de penalitãþi, pânã la
data de 26 iunie 2023 (inclu-
siv). Beneficiarii pot depune
modificãri ale cererii de platã
dupã data de 26 iunie 2023,
pânã la data-limitã de depune-
re a cererilor de platã, cu o re-
ducere de 1% pentru fiecare zi
lucrãtoare a sumelor la care
beneficiarul ar fi avut dreptul
dacã modificarea cererii de
platã ar fi fost depusã pânã la
data de 26 iunie 2023.  Dosarul
cererii de platã trebuie sã
cuprindã documentele dove-
ditoare privind efectuarea lu-
crãrilor de înfiinþare, împrej-
muire ºi întreþinere.  

Accident pe DN1 
Un accident rutier a avut

loc pe DN1, între localitãþile
Vlãdeni ºi Perºani. La faþa
locului au fost direcþionate
echipaje ale Poliþiei Munici-
piului Fãgãraþ, care au stabilit,
cã în accident a fost implicat
un singur autoturism, care cir-
cula dinspre Braºov spre Sibiu
care a intrat în dispozitivele de
protecþie ale pãrþii carosabile.
O pasagerã a fost evaluatã
medical. Traficul rutier s-a
desfãºurat în mod alternativ,
prin dirijarea acestuia de cãtre
poliþiºtii prezenþi la faþa locu-
lui. 

Dosar penal
Un bãrbat din ªinca a intrat

în locuinþa fostei sale concubi-
ne, în seara de 16 martie a.c., în
jurul orei 22.30,  unde a fãcut
scandal. Cetãþeanul avea pe
numele sãu un ordin de protec-
þie, emis de un judecãtor, în
care acestuia îi era interzis sã
se apropie de persoana vãtã-
matã pe o perioadã de 6 luni.
Poliþiºtii Secþiei de Poliþie
Ruralã Voila efectueazã cerce-
tãri.

Pe o coloanã

Primãria Victoria aºteaptã
aprobarea unui proiect depus
pe PNRR prin care ºcolile din
localitate vor putea fi dotate
cu mobilier nou, materiale
didactice ºi cele mai moderne
echipamente digitale pentru

elevi ºi cadrele didactice.
Proiectul a fost depus sãptã-
mâna trecutã la autoritatea
deliberativã ºi este în valoare
de 3,4 milioane lei. Investiþiile
vor fi destinate Clubului
Copiilor Victoria, Colegiului

Tehnic Dr. Alexandru Bãrbat
ºi  Liceului Teoretic I.C. Drã-
guºanu. ,,Am toate motivele sã
cred cã vom câºtiga ºi de data
aceasta, ceea ce înseamnã cã,
pânã în mai 2024, vom face
investiþiile la unitãþile de învã-
þãmânt din oraº. Prin acest
proiect, vom oferi elevilor
noºtri ºi dascãlilor o bazã
materialã modernã, demnã de
secolul în care trãim. Dacã
punem la socotealã ºi proiec-
tele de eficientizare energeticã
a clãdirilor unitãþilor de învã-
þãmânt, unele dintre ele înce-
pute, altele pe care le vom
demara anul acesta, pot spune
cã suntem pe calea cea bunã
în ceea ce priveºte asigurarea
condiþiilor optime în ºcoli ºi
grãdiniþe, aºa cum meritã co-
piii noºtri“ spune primarul
Camelia Bertea. 

Ce dotãri vor fi asigurate:
Pachete de echipamente

digitale specifice (TIC) pentru
dotarea a douã laboratoare de
informaticã ºi a 43 de sãli de
clasã, constând în:  tablã inte-
ractivã, sistem de sunet, impri-
mantã multifuncþionalã, came-

rã videoconferinþã,  router wifi
scanner portabil, laptop sau
sistem all-in-one plus alte 42
de laptopuri sau sisteme all-in-
one pentru fiecare elev ºi
cadru didactic în cele douã
laboratoare de informaticã, 

Mobilier ºi materiale
didactice pentru 32 de sãli de
clasã/de grupã, ,obilier nou,
materiale didactice ºi echipa-
ment digital pentru douã labo-
ratoare de ºtiinþe (fizicã, chi-
mie, biologie/multidisciplinar)
mobilier ºi materiale didacti-
ce, inclusiv echipamente digi-
tale, pentru dotarea a 8 cabine-
te ºcolare (cabinete de consi-
liere ºi asistenþã psihopedago-
gicã, de sprijin, logopedice ºi
alte terapii specifice etc) ºi sãli
de sport.

Materiale, echipamente
didactice ºi echipamente digi-
tale pentru dotarea unui atelier
de practicã.

Spitalizare de zi la
Chirurgie

Pacienþii Spitalului  Orãºe-
nesc Victoria vor beneficia ºi

de servicii medicale prin spita-
lizarea de zi la secþia de chi-
rurgie. Unitatea medical a fost
autorizatã de Ministerul Sãnã-
tãþii ºi pentru acest tip de ser-
vicii. ,,Este vorba despre spe-
cialitãþile chirurgie generalã,
ortopedie-traumatologie, uro-
logie, obstetricã-ginecologie,
oftalmologie, ORL, pentru
care, pânã acum, puteam oferi
doar consultaþii ºi tratament
în sistem ambulatoriu. Avem
deja chirurg general, ortoped,
urolog, pe ginecologie avem
momentan un medic pensionar
ºi urmeazã sã scoatem la con-
curs posturile de ginecolog,
oftalmolog ºi medic ORL.
Urmeazã sã aprobãm aceastã
structurã în Consiliul Local
Victoria, apoi completarea
autorizaþiei sanitare de cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Braºov cu aceste servicii. Este
o reuºitã pentru care îi mulþu-
mim directorului spitalului,
Florin Popa“ spune primarul
Camelia Bertea. 

,,Vom  dota  scolile  din  oras  printr-uun  proiet
depus  pe  PNRR  de  3,4  milioane  de  lei“

Primarul Or. Victoria, Camelia Bertea: 

La iniþiativa primarul ora-
ºului Victoria, Camelia Ber-
tea, Consiliul Local Victoria a
aprobat strategia de tarifare a
serviciilor de apã-canal  pentru
perioada 2021-2026. În baza
acesteia au fost stabilite   tari-
fele practicate de la 1 ianuarie
2023 de SC Victoria Parc
Industrial SRL. ,,S-a þinut
cont de gradul de suportabili-
tate al populaþiei, urmãrind ca
majorãrile tarifelor sã fie
minime, dar totodatã  sã susþi-
nã funcþionarea serviciului
public de apã-canal“ a decla-
rat Marian Baciu, administra-
torul SC Victoria Parc Indus-
trial. Astfel, începând cu 1 ia-
nuarie 2023 tarifele de apã
–canal practicate la Victoria s-
au majorat de la 6,48 lei/mc la
7,77 lei/mc. A fost o creºtere
cu 1,29 lei/mc, cea mai micã
din judeþ ºi poate din þarã.   

SC Apa Târnãva Mare
SA care deserveºte localitãþile
din regiunea Mediaº, Agnita,
Dumbrãveni are în 2023 urmã-
toarele tarife: 6,73 lei/mc apã
potabilã, 6,32 lei/mc canaliza-
re, total 13,05 lei/mc

Compania Apa Braºov,
care deserveºte localitãþile
Codlea, Ghimbav, Sãcele,
Braºov. Bod, etc, are tarifele:
7,77 lei/mc apã potabilã popu-
laþie ºi 4,65 lei/mc canalizare-
epurare ape uzate, total 11,42
lei/mc.

SC Victoria Parc Industrial
SRL este compania care deser-
veºte oraºul Victoria în privin-

þa serviciilor de apã ºi canali-
zare.  Compania  administrea-
zã acest serviciu  public de 10
ani.  În oraºul Victoria sunt
3.407 apartamente, 206 case ºi
132 de garsoniere în blocurile
de nefamiliºti. 

Toaletele pe post de
coº de gunoi

Reþelele de canalizare de pe
raza oraºului Victoria sunt
mereu supuse lucrãrilor de
decolmatare. ªi asta pentru cã
beneficiarii, nimeni alþii decât
cetãþenii urbei, confundã cana-
lul cu coºul de gunoi.  În loc sã
arunce gunoiul menajer în
coºul de gunoi, aceºtia folo-
sesc toaleta. În anul 2022,
echipele de intervenþie de la
SC Victoria Parc Industrial
SRL  au avut 118 lucrãri de
decolmatare la reþeaua de ca-
nalizare din aceastã cauzã.
,,Cetãþenii aruncã la toaletã
diverse deºeuri precum be-
þiºoare de urechi, ºerveþele
parfumate, articole intime,
mâncare, oase, murãturi, ju-
cãrii, etc. Aproape zilnic exe-
cutãm lucrãri de decolmatare
a canalizãrilor cu woma.
Aceste lucrãri înseamnã cos-
turi mari de carburant ºi de
întreþinere pentru utilaje.
Rugãm cetãþenii oraºului sã
respecte normele de igienã, sã
nu mai arunce la canalizare
deºeuri care pot colmata reþe-
aua, creând un disconfort prin
inundarea subsolurilor blocu-

rilor, apariþia focarelor epide-
miologice, mirosuri neplãcute,
þânþari. Vã rugãm sã respecta-
þi normele minime de igienã ºi
sã vã educaþi copiii ºi persoa-
nele vârstnice cu care locuiþi
în imobile sã nu utilizeze toa-
leta (wc-ul) pe post de coº de
gunoi“ a explicat Marian Ba-
ciu, administratorul SC Vic-
toria Parc Industrial SRL.    

Lucrãri la reþeaua
de apã potabilã

SC Victoria Parc Industrial
SRL informeazã cetãþenii cã în
anul 2022   s-au executat 20 de
reparaþii la reþeaua de alimen-
tare cu apã potabilã pentru sto-
parea pierderilor necontrolate
de apã pe reþea. ,,Aceste lucrã-
ri costã mult, iar costurile se
reflectã în tarifele de apã-
canal. Rugãm cetãþenii sã-ºi
achite facturrile de apã-canal
deoarece doar aºa vom avea
banii pentru achiziþia apei
potabile de la SC Aromapa
Ucea ºi vom putea suporta
costurile întreþinerii reþelelor
de apã-canal ºi funcþionarea
staþiei de epurare a apelor
uzate. Vã mulþumim pentru
înþelegere ºi vã rugãm sã ne
sprijiniþi sã putem rãspunde
cerinþelor d-voastrã cu servi-
cii prompte ºi de calitate, asi-
gurând astfel satisfacerea
tuturor utilizatorilor 24 ore/zi
comunicã Marian Baciu, ad-
ministratorul SC Victoria Parc
Industrial. 

Marian Baciu, administrator Parc Industrial:
,,Cetãþenii folosesc toaletele pe post de coº
de gunoi. Am avut 118 intervenþii  în 2022“

SC Ecosistem SRL din
Victoria este compania de salu-
britate care deserveºte oraºul
Victoria ºi localitãþile înveci-
nate, respectiv cele din comu-
nele Ucea, Arpaº, Drãguº,
Viºtea, Sâmbãta de Sus. Pentru
o bunã organizare a activitãþii
în privinþa colectãrii ºi selectã-
rii deºeurilor, compania a
repartizat tuturor abonaþilor
pubele de diferite culori. Pânã
în prezent au fost repartizate
fiecãrui abonat pubele galbene
pentru plastic ºi metale, pubele
negre pentru deºeuri menajere-
reziduale, pubele albastre pen-
tru hârtie ºi carton.  În fiecare
localitate au fost împãrþite ºi
pubele verzi pentru sticlã, care
au fost amplasate în câteva
locuri stabilite de comun acord
cu conducerea primãriei.
Cetãþenii au obligaþia sã selec-
teze deºeurile în reciclabile ºi
menajere ºi astfel sã le depunã
în pubele.

Pubela galbenã: plastic ºi
metal

cutii de plastic ºi metal
ligheane, ghivece, jucãrii
cutii de conserve
doze de bãuturi
folie de aluminiu
cutii de lapte ºi de sucuri
ambalaje din plastic (de

la mâncare sau cosmetice)
pungi ºi folii de plastic,

sticle de plastic
tãviþe de polistiren ºi

veselã de plastic de unicã folo-

sinþã, puþin murdarã
cutii de la alimente,

cosmetice, detergenþi ºi produ-
se de curãþat, confecþionate din
plastic sau metal

Pubela neagrã: rezi-
dual/menajer

resturi de mâncare (carne
lactate, vegetale, ouã)

ambalaje din hârtie sau
carton foarte murdare sau
umende (cutii pizza murdare,
farfurii de carton murdare)

ºerveþele umede ºi mur-
dare, recipiente reciclabile con-
taminate cu resturi alimentare

scutece de unicã folosin-
þã, absorbante, conþinutul sacu-
lui de la aspirator, mucuri de
þigarã

Pubela albastrã: hârtie ºi
carton

cutii de pantofi
cutii de aparaturã electro-

casnicã
plicuri, fotografii
farfurii ºi pahare de car-

ton
cartoane de ouã
pungi de cadouri
etichete de la haine
ziare, reviste, cãrþi, caiete
tuburi de la hârtia igieni-

cã ºi de la prosoapele de bucã-
tãrie.

Pubela verde: sticlã
sticle ºi borcane goale
pahare de sticlã
ambalaje din sticlã prove-

nite de la produse cosmetice
damigene

Ecositem cere abonaþilor
sã selecteze deºeurile,
folosind pubele colorate
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Dupã doi ani în munþi, la 27
august 1950 Grupul Gavrilã a
intrat în vizorul organelor
puterii comuniste ºi era urmã-
rit în deaproape de securitate ºi
armatã. A fost momentul în
care s-a împãrþit în trei grupu-
ri, aºa cum stipuleazã o Notã
secretã a Securitãþii. O grupã
condusã de Ioan Mogoº for-
matã din Nicolae Mazilu, Sil-
viu Socol, Gelu Novac, Ioan
Duminecã, Nicolae Stanciu,
Gheorghe Arsu ºi care a acþio-
nat în zona Mândra, Toderiþa,
Ileni, Râuºor, Fãgãraº. O altã
grupã condusã de Marcel
Cornea formatã din Victor
Metea, Ion Chiujdea, Ion No-
vac, Gheorghe ªovãialã, Toma
Pirãu, Virgil Radeº   care ac-
þiona la Pãrãu- Ohaba. O a
treia grupã condusã de Ion Ga-
vrilã formatã din Andrei Haºu,
Gheorghe Haºu, Laurean Ha-
ºu, Remus Sofonea ºi Ion Ili-
oiu. Luptãtorii s-au înarmat cu
armament procurat de la Tra-
ian Monea, Marinescu Mircea
din Bucureºti ºi Ioan Gheran
din Gherla. Li s-au alãturat
Aron Comºulea, Partenie Cos-
ma, Zaharia Pop, Iacob Juncu,
Nicolae Picã, Ion Picã, Vi-
chente Marcu, Gheorghe Dra-
goº, Valer Picã, Matei Roºca,
Elvira Metea, Traian Socaci
toþi din Râuºor. Din Toderiþa li
s-au alãturat Norel Vichente,
Vasile Balaban, Dumitru Du-
ºa. Din Mândra a fost Ilie
Zarã, legionar. În aceeaºi pe-
rioadã Ion Picã, elev, i-a atras
pe Ioan Sasu, Ioan Roºca, Oc-
tavian Vlad, Cornel Vlad, Cor-
nel Mija, Ion Balaban, Ion Flo-
rea, Octavian Balaban, Ioan
Toma, Nicolae Comºulea,
Ioan Picã, Ioan Coman, Simi-
on Ghizdavu, Sabin Cornea,
Toma Blebea, Ioan Mardan,
Dorel Cornea, Ioan Chicher-
nea. La Pãrãu s-a format orga-
nizaþia ,,Vultanul” prin studen-
tul Marcel Cornea, învãþãtorul
Ioan Pridon, Ioan Boamfã ºi
Ioan Buta. Organizaþia s-a
întâlnit în casa lui Ioan Buta ºi
a adunat în jurul ei mulþi
oameni din sat: Iacob Buta,
învãþãtorul Ciurilã din Grid,
învãþãtorul Gubernat Rusalim
din Comãna de Sus. Grupul de
sprijin Viºtea a funcþionat sub
coordonarea profesorului
Olimpiu Borzea din Viºtea de
Jos care a strâns sãteni din
toate satele ºi care era în dier-
ctã legãturã cu luptãtorii din
munþi.

Cine  au  fost  luptãtorii  din
Munþii  Fãgãraºului

Lui Ioan Chiujdea din
Berivoi, student la Cluj, i s-a
spus în grup ,,Profesorul”, pe
Laurean Haºu din Breaza, stu-
dent la Cluj, l-au poreclit
,,Leu”. Elevii absolvenþi de
,,Radu Negru” promoþia 1948,
aflaþi în plin examen de matu-
ritate: Ion Ilioiu din Sâmbãta
de Sus, Victor Metea din Ileni,
Remus Sofonea (,,Brâncovea-
nu”) din Drãguº, Gelu Novac
din Fãgãraº, fiul profesorului
Mihai Novac, Nelu Novac din
Berivoi, Slviu Socol, Gheor-
ghe ªovãialã din Berivoi, elev
la Liceul Astra din Braºov.
Andrei Haºu din Pojorta s-a
alãturat grupului încã de la
început venind de la Arad
unde lucra ca tehnician la
Astra Vagoane. A devenit pen-
tru membrii grupului ,,Baciu”
fiind considerat creierul gru-
pului. Fratele lui, Ghiþã Haºu
(Rucãreanu), s-a încadrat în
grup dupã fratele lui, în 1949.
În 1950 pãdurarul Jean Pop
din Lisa a urcat în munþi sã le
fie de ajutor luptãtorilor.
Porecla ,,Filerul” a ajuns ºi la
urechile securiºtilor, mai ales
cã era cetãþean american, fiind
nãscut în SUA, în 1924. Toma
Pirãu din Ileni s-a alãturat gru-
pului dupã ce a plecat din ser-
viciul militar, devenind pentru
luptãtori ,,Porâmbul”. A urcat
în munþi alãturi de ei ºi Petru
Novac, tatãl lui Nelu, fiind
persecutat de securiºti, dar a
rãmas vreme de un an alãturi
de ei, apoi a fost arestat. Li s-
au alãturat ulterior încã doi
foºti elevi de la ,,Radu Negru”:
Nicolae Mazilu ºi Ioan Mogoº
din Toderiþa, eliberaþi în 1949
de la închisarea Piteºti. ªi
Marcel Cornea, fiul farmaci-
stului Iacob Cornea din ªinca
Veche, s-a alãturat grupului
Gavrilã. În 1950 se alãturã
Gheorghe Duminicã ºi Ni-
colae Stanciu care veniserã de
la Victoria ºi voiau sã ierneze
în munte alãturi de luptãtori.
Erau de loc din Aluniº Olt.
Dacã pânã la 1 mai 1949 au
stat ascunºi prin sate, de atun-
ci au urcat în Munþii Fãgãraºu-
lui. Au fost hãituiþi timp de 7
ani, dar n-au putut fi prinºi de
Securitate, Armatã ºi Miliþie.
Unii dintre ei au cãzut în con-
fruntãrile cu securitatea, dar în
1955 cei rãmaºi în viaþã au fost

trãdaþi ºi capturaþi rând pe rând
dupã ce a intrat în scenã profe-
sorul din Cârþiºoara, Ioan
Grovu. Începând cu 1957 au
început execuþiile membrilor
Grupului Gavrilã.

Ion Gavrilã- Moºu- stu-
dent din Gura Vãii. Este con-
danat în contumacie în câteva
rânduri pentru activitate anti-
comunistã, iar în 1951 este
condamnat la moarte la Bra-
ºov. Conduce grupul din munþi
Dupã trãdarea lui Grovu, în
1955 grupul se împarte. El se
ascunde în judeþul Alba, la
Sântimbru, iar vreme de alþi
20 de ani este hãitut de securi-
tate. La vârsta de 50 de ani se
ascunde în Munþii Banatului
într-un bordei construit de el.
Este arestat în 1976, la Cluj,
prin trãdare, dar este salvat de
la moarte de preºedintele ame-
rican Nixon. A trãit la Gâltiu,
Alba, alãturi de Ana Gavrilã.
A decedat la 1 mai 2006 ºi îºi
doarme somnul de veci în
cimitirul din Gâltiu. 

Gelu Novac din Fãgãraº,
fiul profesorului de la Liceul
Radu Negru, Mihai Novac.  A
fost elev la Radu Negru.
Moare în luptã cu securitatea
la 6 august 1954, la Obreja-Al-
ba, pe malul Târnavei, împreu-
nã cu Gheorghe ªovãialã.

Gheorghe ªovãialã din
Berivoi, moare la Obreja-
Alba, în confruntarea cu Secu-
ritatea, la 6 august 1954.

Ioan Chiujdea- Profeso-
rul- din Berivoi, student la
Cluj, se alãturã grupului, este
capturat, prin trãdare, în 1955,
condamnat la moarte ºi execu-
tat la Jilava, 14/15 noiembrie
1957.

Remus Sofonea-
Brâncoveanu, din Drãguº, elev
la Radu Negru. Moare în casa
învãþãtorului Olimpiu Borzea
din Viºtea de Jos când se deci-
de împreunã cu Laurean Haºu
sã se sinucidã. Era 9 iunie
1955. A fost îngropat în secret
în curtea lui Olimpiu Borzea
de acesta ºi de Gheorghe Bor-
zea.

Laurean Haºu- Leu- din
Breaza, student la Cluj. Scapã
cu viaþã din incidentul de la
casa învãþãtorului Olimpiu
Borzea, se reface ºi urcã în
munþi. Prin trãdare este prins,
condamnat la moarte ºi execu-
tat în 14/15 noiembre 1957, la
Jilava.

Ioan Novac- Nelu- din

Berivoi, elev la Radu Negru.
Este capturat în 1955, la Bucu-
reºti, prin trãdare, condamnat
la moarte ºi executat la Jilava,
în 14/15 noiembrie 1957.
Petru Novac, tatãl lui Nelu, a
stat alãturi de grup un an în
munþi. Capturat ºi condamnat.

Silviu Socol din Berivoi.
Dupã o ciocnire cu Securitatea
la Râuºor, în noiembrie 1950,
este prins ºi rãnit la Toderiþa.
Este condamnat la moarte ºi
executat în oraºul Stalin, în
1951.

Marcel Cornea, fiul far-
macistului Iacob Cornea din
ªinca Veche, fost elev la Radu
Negru, membru în Frãþiile de
Cruce, student la Cluj, con-
damnat în contumacie. Revine
în Þara Fãgãraºului ºi organi-
zeazã rezistenþa anticomunistã
din sate. Intrã în grupul învãþã-
torului Ion Pridin din Pãrãu,
apoi în cel format de Mogoº ºi
Mazilu. Cade ucis într-o con-
fruntare cu securitatea în casa
învãþãtorului Pridon, în noiem-
brie 1950. Atunci este rãnit ºi
studentul Virgil Radeº din
Berivoi.

Ion Ilioi din Sâmbãta de
Sus, elev la  Radu Negru. Se
alãturã grupului Gavrilã în
1948 ºi urcã apoi în munþi.
Este rãnit în 6 august 1954, la
poalele munþilor, în zona
Avrig. Este anchetat de securi-
tate folosind metodele cele
mai dure, droguri, hipnozã,
etc. Este condamnat în 1958 la
muncã silnicã pe viaþã, eliberat
în 1964. A decedat în 2012, îºi
doarme somnul de veci în
cimitirul din Fãgãraº.

Andrei Haºu- Baciu- din
Pojorta, tehnician la Astra
Vagoane Arad. A fost creierul
grupului. Este trãdat de Gâl-
bincea din Sâmbãta de Jos ºi
este împuºcat, în februarie
1952, la Voivodeni. Nu se ºtie
unde a fost înmormântat.

Ghiþã Haºu- Rucãreanu-
frate cu Andrei, meºter de aco-
periºuri. Se alãturã grupului în
1949. Este prins prin vânzare
în 1955, la Bucureºti. Este
condamnat la moarte ºi execu-
tat la Jilava, în 14/15 noiem-
brie 1957.

Ioan Pop- Fileru- din
Lisa, pãdurar, nãscut în Ohio,
SUA. Este arestat în martie
1956, condamnat la moarte ºi
executat la Jilava, în 14/15
noiembrie 1957.

Toma Pirãu- Porâmbu-
din Ileni. Se alãturã grupului,
iar în decebrie 1950 moare în
luptã cu securitatea în ºura lui
Dumitru Cornea, la rându-i
condamnat. Un rol bine pus la
punct în prinderea lui Toma a

fost fratele sãu vitreg.
Victor Metea, elev la

Radu Negru, din Ileni. Cade în
mâna securitãþii prin vânzare.
Este condamnat la moarte ºi
executat la Jilava, în 14/15 no-
iembrie 1957. A fost singurul
care a refuzat sã facã recurs la
sentinþã.

Ioan Mogoº ºi Nicolae
Mazilu, elevi la Radu Negru,
sunt arestaþi în 1948, condam-
naþi la 2 ani închisoare, încar-
ceraþi la Piteºti. Scapã ºi orga-
nizeazã rezistenþa din satele
fãgãrãºene. În noiembrie 1950
mor în casa lui Traian Moraru
din Pãdureni-Timiº, în luptã
cu securitatea, trãdaþi fiind de
notarul din sat. Lui Mogoº i se
gãsesc osemintele în 1994 ºi
este reînhumat în satul Leu din
Olt de sora lui, Tatiana.

Gheorghe Duminecã ºi
Dumitru Stanciu din Alunº-
Olt se alãturã grupului. Sunt
capturaþi, condamnaþi ºi exe-
cutaþi în 1951, la Braºov.

Niculae Burlacu, doctor,
moldovean la origine, ajunge
la Fãgãraº unde profeseazã în
perioada ianuarie 1950- 15
martie 1953. Fusese încarce-
rat în 1948 dupã o condamna-
re de 4 ani de închisoare. Intrã
în legãturã cu luptãtorii din
Munþii Fãgãraºului ºi se impli-
cã în crearea de legãturi ºi cu
exteriorul. Vândut de profeso-
rul Ion Grovu, este arestat ºi
condamnat la moarte împreunã
cu membrii grupului prinºi în
1957. I se comutã condamna-
rea în muncã silnicã pe viaþã,
la fel ca ºi lui Olimpiu Borzea
din Viºtea de Jos. A fost elibe-
rat în 1964 ºi s-a stabilit la
Braºov.

(Vol. 20, fila 440)
Ministerul Securitãþii

Statului Regiunea Stalin, 11.
07. 1953

CÃTRE M.S.S. BUCU-
REªTI Strict secret

Declaraþiile lui Novac
Petru, tatãl lui Nelu Novac, la
închisoarea de la Baia Sprie.
Caracterizarea bandiþilor:

Gavrilã Ioan este un om
inteligent, milos, nu minte,
foarte credincios, se ruga
foarte mult, (…) nu era pentru
acþiuni criminale, s-a certat cu
Haºu Andrei, de ce sã iei de la
om ceea ce nu-i poþi da, adicã
viaþa, evita situaþiile pericu-
loase pentru ei. Sfãtuia pe cei-
lalþi sã se fereascã, sã nu facã
vitejii. Spunea: sã ne conside-
rãm mai slabi decât adversarii
noºtri, cã atunci ºtim sã ne
pãzim. Din cauza acestei atitu-
dini era considerat de Haºu
Andrei ºi Chiujdea Ion, ca fri-
cos. Þinea foarte mult la

mama lui ºi la surorile lui.
Sfãtuia pe ceilalþi sã se poarte
ordonat, sã nu facã greutãþi la
oameni, ca sã nu spunã oame-
nii cã ar fi niºte derbedei. Din
cauza comportãrii, era simpa-
tizat ºi iubit de Novac Gelu,
Metea, ªovãialã ºi Ilioi.
Sfãtuia sã citeascã orice
gãsesc. Nu era egoist. Ajuta pe
fiecare cu ce avea el. Credea
cã prin 1955, se va rezolva
situaþia lor prin înþelegerea
dintre marile puteri. Chiujdea
Ion ºi Haºu Andrei, credeau
cã va izbucni rãzboiul. Chiuj-
dea Ion se înþelegea bine cu
Gavrilã Ioan.

Chiujdea Ion þinea mult la
nepotul lui, Andrei Beleaua, ce
locuieºte pe curtea pãrintea-
scã. Nu discutau despre gaz-
dele lor.

Haºu Gheorghe era foarte
religios, þinea foarte mult la
soþie ºi la copii. Îi plãcea vâ-
nãtoarea, era sãnãtos ºi rezi-
stent.

Haºu Laurean, fire liniºti-
tã, foarte credincios, nu vor-
bea aproape deloc. Când era
ceva de lucru fãcea singur,
fãrã sã i se spunã.

Gelu Novac, inteligent, fire
liniºtitã, sãnãtos, robust, nu
vorbea mult.

Metea Victor, fire nervoa-
sã, nu era bolnav, îºi compãti-
mea pãrinþii.

Ilioi Ion, fire foarte reli-
gioasã, îºi compãtimea pãrin-
þii, nu vorbea mult.

ªovãialã Gheorghe, fire
deschisã, vesel întotdeauna,
inteligent, nu supãra pe nici
unul, sãnãtos, robust.

Sofonea Remus, liniºtit,
inteligent, nu discuta, supãrat
cã tatãl lui fusese arestat.

Semnat Petru Novac.
NOTA LUI ION

GAVRILÃ OGORANU:
Nenea Petru Novac, a fost

poate cel mai chinuit de secu-
ritate, dintre toþi pãrinþii
noºtri, pentru ca sã ne trãdeze,
sau mãcar sã-l scoatã pe fiul
lui, Nelu, dintre noi. A petre-
cut 2 luni, cu noi în martie –
aprilie 1951, în Trãsnita. La
despãrþire, am alcãtuit un plan
de inducere în eroare a securi-
tãþii, care a funcþionat o
vreme, dând speranþe zadarni-
ce securitãþii. În cele din urmã
a fost arestat ºi condamnat la
25 ani muncã silnicã, ºi confi-
scarea averii. S-au fãcut mari
presiuni ºi în detenþie, asupra
lui. N-am fost noi chiar aºa de
buni, precum a îndrãznit sã ne
prezinte securitãþii. Oricum, îi
mulþumim ºi dincolo de mor-
mânt dupã o jumãtate de veac.
(Lucia BAKI)

Portretul  partizanilor  din  Muntii  Fãgãrasului
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Berbec (21 mar. - 20 apr.)
Aceastã sãptãmînã va fi dedicatã aspectelor senti-

mentale ale existenþei: relaþia de cuplu, familia, prie-
tenii apropiaþi. Perioada se anunþã favorabilã în sen-

sul cã relaþiile vor evolua, se vor aprofunda, conflictele
vor fi soluþionate calm ºi rapid ºi existã chiar probabilitatea creãrii unor
legãturi noi. La locul de muncã, cineva nu vã vrea tocmai binele ºi poate
rãspîndi tot felul de zvonuri ºi acuzaþii.

Taur (21 apr. - 21 mai)
Taurii vor fi foarte preocupaþi de starea lor finan-

ciarã. Zilele acestea, aproape totul se învîrte în jurul
banilor: tranzacþii, cumpãrãturi, investiþii, datorii,

speculaþii... nu prea mai rãmîne timp ºi de altceva.
Cîºtiguri mari nu se întrevãd în aceastã perioadã, dar asta nu înseamnã
cã eforturile de acum nu vor da roade pe termen lung. E mai bine sã se
fereascã de tentaþia unui cîºtig însemnat peste noapte.

Gemeni (22 mai - 21 iun.)
Cariera e bine aspectatã, vor fi apreciaþi, lãudaþi,

încurajaþi ºi existã posibilitatea serioasã a unei mãri-
ri de salariu. Acest lucru le va atrage niºte invidii
printre colegi ºi se poate sã audã tot felul de bîrfe

despre ei, fãrã sã-ºi dea seama de unde vin. Relaþiile personale trec
printr-o perioadã mai puþin bunã, mai ales în ceea ce priveºte dragostea.
Nemulþumirea care i-a cuprins este, în mare parte, din vina lor.

Rac (22 iun. - 22 iul.)
Se pare cã viaþa socialã a Racilor va fi plinã ºi

interesantã: vor avea multe ocazii sã se distreze ºi sã
strãluceascã, vor primi invitaþii la diverse evenimen-

te ºi vor cunoaºte multã lume nouã. Asta, desigur, dacã
o sã ºtie sã vadã aceste ocazii. E posibil sã primeascã niºte veºti bune
de la o persoanã pe care nu au mai vãzut-o de mult.

Leu (23 iul. - 22 aug.)
E o perioadã extrem de favorabilã schimbãrilor

pentru Lei, aºa cã ar fi bine sã se adune ºi sã facã acele
mutãri pe care le-au tot amînat. Pot fi lucruri serioase,

ca, de exemplu, sã iasã dintr-o relaþie care nu-i satisface
sau sã-ºi schimbe locul de muncã, sau lucruri mai mãrunte, ca unele
cumpãrãturi, schimbãri în locuinþã, cãlãtorii etc. Sã nu mai amîne nimic,
vor gãsi timp ºi energie sã le facã pe toate.

Fecioarã (23 aug.-21 sept.)
Pe Fecioare le aºteaptã niºte emoþii: un rãspuns

legat de o relaþie, un examen, o veste importantã aºa
cã nu au altceva de fãcut decît sã se pregãteascã psi-

hic. Atitudinea lor în faþa eºecului sau a succesului e foar-
te importantã, pentru cã le va influenþa niºte decizii viitoare. Se vor
bucura de sprijinul unei persoane dintr-un semn de apã (Rac, Scorpion,
Peºti).

Balanþã (22 sept-22 oct.)
Balanþele au parte de multe bucurii mãrunte ºi

neaºteptate: mici cadouri, invitaþii la diverse eve-
nimente, excursii spontane, petreceri-surprizã,

reduceri la produsele preferate. Toate acestea le vor reda sau le vor
consolida buna dispoziþie ºi le vor transforma într-o companie mai
mult decît agreabilã pentru cei din jur, veselia lor va fi molipsitoa-
re. Dragostea nu le va ocoli nici ea.

Scorpion (23 oct-21 nov.)
Scorpionii vor fi prinºi cu multe afaceri de familie,

chiar dacã ar prefera sã nu-i sîcîie nimeni cu tot felul
de probleme. Acum vor putea demonstra cã sunt per-

soane de bazã ºi vor cîºtiga respectul familiei. La serviciu,
existã riscul unei greºeli majore, bazate pe o neatenþie sau pe ignorarea
unei informaþii. Sã aibã grijã, pentru cã cineva aparent binevoitor abia
aºteaptã sã profite de orice greºeala de-a lor.

Sãgetãtor (22 nov-20 dec.)
Sãgetãtorii au posibilitatea sã-ºi depãºeascã limi-

tele: vor întîlni oameni deosebiþi ºi interesanþi, de a
cãror companie ar fi indicat sã profite din plin.

Experienþele pe care le vor avea, deºi se vor arãta sub forma
unor distracþii, se vor dovedi mai mult decît atît, îi vor schimba, îi vor
ajuta sã evolueze ºi sã priveascã altfel viaþa. Stîrnesc fãrã sã vrea invi-
dia unui prieten apropiat.

Capricorn (21 dec-19 ian.)
Capricornii pot sã cîºtige mulþi bani în aceastã

perioadã ºi toate energiile lor se vor canaliza în
aceastã direcþie. Astrele favorizeazã investiþiile ºi

speculaþiile financiare. Se vor bucura de susþinerea
necondiþionatã a partenerului de cuplu în tot ceea ce întreprind,
chiar ºi atunci cînd e vorba de hotãrîri ce par riscante. Atenþia la
stress care va poate aduce mici neplãceri. 

Vãrsãtor (20 ian - 18 feb.)
Din pãcate, calculele pe care ºi le fac Vãrsãtorii în

aceste zile au foarte puþine ºanse sã iasã aºa cum ºi-ar
dori ei, mai ales sub aspect sentimental. Vor evalua

situaþia de mai multe ori ºi tot nu le va ieºi socoteala. Nu
e vorba de vreun incident nefericit, ci de grabã ºi lipsa de profunzime.
Preferã sã meargã la ceea ce-ºi imagineazã ei cã e sigur, decît sã riºte o
nouã abordare.

Peºti (19 feb. - 20 mar.)
Peºtii vor fi destul de nervoºi în perioada

urmãtoare, vor simþi cã nu pot sã stea locului ºi
nu vor avea prea multã rãbdare cu cei din jur.

Revederea cu un amic vechi le va face bine, vor afla nou-
tãþi ºi se vor mai înveseli. Vor primi ºi cîteva cadouri modeste, dar
oferite din suflet. Este recomandat sã-ºi consume energia prin
miºcare.

HOROSCOP
Integrama sãptãmânii

Mulþi cred cã zâmbetul
unui om reprezintã un factor
decisiv în statutul sãu social.
Multe lucruri pot afecta culoa-
rea dinþilor, transformând-o
într-o nuanþã galbenã, ce poate
face ca unii oameni sã se simtã
ruºinaþi de aspectul lor, ezi-
tând sã mai zâmbeascã. Unele
persoane se nasc cu dinþi care
par mai galbeni sau mai albi
datoritã grosimii smalþului.
Smalþul este semitranslucid,
astfel încât, dacã este subþire,
culoarea naturalã gãlbuie a
dentinei va fi cea care se va
observa. Din pãcate, nu existã
nicio modalitate de a creºte
grosimea smalþului, dar se
poate preveni subþierea ace-
stuia Alimentele ºi bãuturile
de culoare închisã, inclusiv
vinul roºu, cola, ciocolata, oþe-
tul balsamic ºi anumite sosuri
(de soia, de spaghete, curry),
pot sã decoloreze dinþii. Chiar
ºi unele fructe ºi legume (stru-
gurii, afinele, cireºe, sfecla,
rodiile) au potenþialul de a
pãta dinþii. Aciditatea unor ali-
mente ºi bãuturi poate favori-
za colorarea prin erodarea
smalþului, uºurând astfel
ataºarea pigmenþilor pe dinþi.
Taninul, un compus amar gãsit
în vin ºi în ceai, ajutã cromo-

genii sã se ataºeze de smalþul
dintelui, ducând în cele din
urmã la apariþia petelor. O altã
cauzã care duce la îngãlbeni-
rea dinþilor este fumatul, pre-
cum ºi mestecatul tutunului.
Aceste obiceiuri vicioase vã
pot afecta culoarea dinþilor,
ducând la apariþia unor pete
inestetice pe suprafaþa lor.
Periajul necorespunzãtor ºi
neutilizarea aþei dentare sau a
irigatorului bucal pentru înde-
pãrtarea plãcii bacteriene ºi a
substanþelor producãtoare de
pete poate provoca decolora-
rea dinþilor. De aceea, igiena
oralã este foarte importantã,
prin aceasta ajutând dinþii sã
fie cât mai albi ºi mai sãnãtoºi.
Efectuaþi un periaj regulat cu o
pastã de dinþi pe bazã de fluor
ºi vizitaþi medicul dentist o
data la cel puþin 6 luni. Un
numãr de medicamente uzuale
utilizate pentru combaterea
bolilor pot provoca, de aseme-
nea, decolorarea dinþilor,anti-
bioticele tetraciclinã ºi doxici-
clinã sunt cunoscute pentru
acþiunea de decolorare a dinþii
atunci când ajung în organi-
smul copiilor în curs de dez-
voltare. Antihistaminicele,
medicamentele antipsihotice
ºi medicamentele pentru ten-
siunea arterialã, precum ºi chi-
mioterapia pot duce la apariþia
petelor pe suprafaþa dinþilor.
Este necesar sã aveþi o bunã
igienã dentarã, efectuând un
periaj corect, de 2 ori pe zi. De
asemenea, este util sã vã clati-
þi gura dupã consumarea ali-
mentelor ce ar putea pãta, dacã
periajul nu este posibil. Dacã
culoarea dinþilor dumneavo-
strã nu este cea doritã, existã
numeroase tratamente care se
pot efectua în cabinetul dentar,
oferindu-vã un zâmbet alb.
(Dr. Dan Gavrilã)

De vorbã cu stomatologul

Cauza îngãlbenirii dinþilor

Play-off
FCSB-CSUCraiova 1-1
CFR-Rapid             2-2
Farul-Sepsi             2-1
Play-out
Voluntari-Hermann. 1-1

Petrolul-UTA       1-0
Botoºani-Chindia 1-0
Partidele UCraiova-Mio-

veni ºi UCluj-FCArgeº s-au
disputat dupã închiderea edi-
þiei. 

Fotbal, Superliga, rezultate

Sãnãtatea mintalã a individului este compusã din trei compartimen-
te: sãnãtatea somaticã (a corpului), sãnãtatea psihicã (mintalã) ºi sãnãta-
tea socialã (moralã). Sãnãtatea mintalã este o sãnãtate psihicã optimalã,
dar nu este o stare definitivã ci un proces dinamic într-un permanent
echilibru. Caracteristicile sãnãtãþii mintale presupun: cunoaºterea realã
ºi precisã a realitãþii, desfãºurarea unei munci folositoare, utilizarea
raþionalã a timpului liber, pãstrarea sentimentelor umane, integrarea în
societate, familie, locul de muncã, dozarea pornirilor emoþionale, tolera-
rea stãrilor conflictuale, existenþa unor idealuri raþionale, etc. Îmbolnãvi-
rea psihicã este o tulburare sufleteascã (boala sufletului), determinatã de
o modificare temporarã sau permanentã a sistemului nervos central afec-
tînd: percepþia, atenþia, memoria, gîndirea, voinþa, afectivitatea,
imaginaþia, conºtiinþa etc., precum ºi dificultãþi de adaptare ºi implicit de
comunicare. Boala sufletului înseamnã modificarea personalitãþii umane
pe o duratã scurtã, reversibilã, care poate fi tratatã. Important este însã
modul cum individul ,,luptã” pentru reversibilitatea bolii, revenirea la
normal, un rol important fiind ºi axul hipotalamo-hipofizar. Boala psihi-
cã ºi modificarea personalitãþii înseamnã scãderea funcþilor psihice cu
alterarea proceselor mintale (halucinaþii, delir, etc.), modificarea
conºtiinþei. Patologia somaticã este însoþitã de o suferinþã întotdeauna
uºor de diagnosticat dat fiind locul în comparaþie cu patologia vegetati-
vã. Patologia psihicã dã stãri maniacale, iar în formele grave acestea
dispar deoarece absenteazã conºtiinþa individului privind boala. Un
duºman al individului zilelor noastre este stresul care-ºi are cauza în
multiplele neajunsuri cotidiene ºi care este cauza principalã a afecþiuni-
lor psihice. Este important sã prevenim astfel de stãri. Cîteva soluþii care
pot preveni stresul:

În instituþiile de ocrotire a persoanelor cu afecþiuni psihice (copii,
adulþi) se impune sã fie încadrate persoane cu pregãtire în domeniu ºi cu
experienþã: psihologi, logopezi, asistenþi sociali ºi care sã-ºi respecte mese-
ria ºi atribuþiile postului. În cazul centrelor de copii ar fi ideal ca acestea sã
fie subordonate Ministerului Educaþiei.

În toate facultãþile sã se studieze psihologia ºi genetica.
Dispariþia spitalelor, migrarea medicilor genereazã stres, nevroze,

mortalitate infantilã etc. ceea ce ar însemna înfiinþarea ºi dezvoltarea lor
ºi în niciun caz desfiinþarea. 

În primãrii pe lîngã asistenþi sociali ar trebui sã fie un medic psi-
hiatru pentru prevenirea cazurilor sociale, inclusiv în ºcoli.

Factorii de poluare produc modificãri genetice cu efecte ne-
prevãzute.

Amniocenteza, analizarea lichidului amniotic cu depistarea preco-
ce a maladiilor ereditare ºi posibilitatea întreruperii sarcinii.

Progresul social se realizeazã ºi printr-o stare de sãnãtate mintalã
cu efecte pozitive la dezvoltarea capacitãþii de creaþie materialã ºi spiri-
tualã a individului ºi a colectivitãþii umane

Pentru sãnãtatea organismului este imperios necesarã respectarea
ºi protejarea zonelor verzi, stoparea distrugerii barbare a pãdurilor, eli-
minarea poluãrii care distruge stratul de ozon.

Pentru vindecarea unor traume psihice este nevoie de interacþiunea
dintre psihologia preventivã ºi psihologia curativã ºi de factori biogene-
tici ºi socio-culturali pozitivi. Un aspect esenþial pentru eliminarea stre-
sului la locul de muncã ar fi testarea psihologicã a tuturor persoanelor ce
ocupã un post de conducere, parlamentari, primari, candidaþi pentru exa-
menul de admitere în învãþãmîntul superior etc. (Prof. biolog Viorel
OLTEANU)

Boala sufletului



Utilaje
Vând semãtãtoare

ISARIA 6000S, lãþime
2,5m. Tel. 0783/129825,
0268/519671. 

2 camere
Vând apartament 2 camere,

Fãgãraº. Tel. 0724/ 356671. 

3 camere
Vînd apartamente 2-3

camere în bloc construcþie
nouã. 2 camere 40.000 euro
ºi 3 camere 45.000 euro.
Tel. 0039/3533144795. 

Case
Vând casã cu etaj, 7 ca-

mere, 3 bãi, 2 bucãtãrii,
beci, teren 450 mp. Tel.
0268/210447.

Vând casã în Vad, curte,
grãdinã, neg. Tel. 0724/
822742. 

Închirieri
Ofer spre închiriere gar-

sonierã. Tel. 0724/356671. 

Terenuri
Vând parcele teren, dife-

rite suprafeþe, intravilan,
extravilan ºi pãdure. Tel.
0723/516900. 

Vând grãdinã în Victoria,
str. Salcâmului, 45 mp, cu
construcþie 3 camere, mobi-
lat, izvor apã, pomi fruc-
tiferi, viþã de vie, panouri
fotovoltaice. Tel. 0743/
910339. 

Diverse
Vând vin ºi rachiu. Tel.

0721/516640. 
Vând 2 butoaie lemn 800

l cu capace la capete, gea-
muri în 3 canate lemn, uºi
lemn, coroanã betonierã din
fontã, pomi fructiferi aloiþi
pe sãlbatic, roabã mare, 15
m plasã cu stâlpi din þeavã,
ax abricht cu 2 roþi de 50
cm. Tel. 0268/212728. 

Servicii
Îngrijesc persoane vârst-

nice, incusiv cheltuieli fi-
nanciare, contra acte legale
casã. Tel. 0737/327493. 

Animale
Vând 2 viþele vacã, 1 an.

Tel. 0743/148357. 
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Computer Tips
Fãgãraº, B-dul. Tãbãcari, bl. 7

parter, tel. 0770/332099

Program: 
Luni-Vineri: 9.00-18.00 Sâmbãtã: 9.00-14.00

GSM
reparaþii hardware ºi software,
întreþinere terminale GSM,
deblocãri/decodãri, instalãri aplicaþii,
devirusãri, update software, refacere
software, transfer date, salvãri date,
modificare limbã

GPS
- actualizare hãrþi, resoftãri, service
Desktop/Laptop
- service, reparaþii 

TTAALLOONN  GGRRAATTUUIITT  MMIICCAA  PPUUBBLLIICCIITTAATTEE
(Persoane fizice)

Nume..............................................................................
Adresã.............................................................................

Text anunþ
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

Talon valabil pentru sãptãmâna  21 - 27 martie 2023
Redacþia nu-ºi asumã rãspunderea pentru conþinutul anunþului

Cursuri
Pictorul Cornea Gabriel organizeazã cursuri de pic-

turã ºi desen pentru avansaþi ºi începãtori ºi se
adreseazã celor care vor sã se bucure de pasiunea lor.
Cursul îºi propune sã prezinte noþiuni de desen, pic-
turã de ºevalet, frescã ºi picturã pe sticlã. Vârsta min-
imã 5 ani. Înscrierile la tel:0744 493598.

Reparaþii urgente
þiglã metalicã
þiglã ceramicã
reparaþii jgheaburi, burlane
curãþãm streºini, hornuri
tencuim orice tip de coamnã
vopsim case ºi apartamente
orice tip de lucrãri la case sau bloc
curãþenie în poduri

Tel. 0775/190364 

25 de ani GARANÞIE la materiale
10% DISCOUNT 

CONSULTANÞÃ GRATUITÃ

Executãm 
Acoperiºuri case, lucrãri de reparaþii acoperiº,

þiglã metalicã, þiglã ceramicã, dulgherie, demolãri.
Tel. 0720/ 680854 . 

Executãm
Lucrãri de reparaþii acoperiº, þiglã metalicã, þiglã

ceramicã, dulgherie, acoperiºuri case, demolãri. Tel.
0733/ 707047.

Servicii
Execut lucrãri fier forjat. Recondiþionez ºi vopsesc

porþi. Tel. 0752/413380. 

Executãm
Reparaþii acoperiºuri (orice material), jgheaburi,

burlane, dulgherie patrimonialã, tencuieli interioare. 
Oferim 15% reducere în lunile martie ºi aprilie. 

Tel. 0758/432691.

Servicii turistice
Pensiune din zona Sat Vacanþã Breaza

Disponibil pentru evenimente private. 
5 camere duble
living
bucãtãrie
foiºor cu grãtar
ciubãr
curte 2000 mp.
Informaþii ºi rezervãri la tel. 0723/314763.

Licitaþii
SC Pieþe Târguri ºi Oboare Fãgãraº SRL organizea-

zã în data de 11.04.2023 licitaþie publicã pentru închi-
rierea unui spaþiu comerciale în suprafaþã de 9,00 mp
situat în incinta Pieþei Agroalimentare, în scopul des-
fãºurãrii de activitãþi comerciale cu profil diverse-pro-
duse electronice. Preþul de pornire este de 13 euro/
mp/lunã fãrã TVA. Informaþii se pot obþine zilnic între
orele 8.00-15-00 la sediul Pieþei Agroalimentare, tel.
0268/280111. 

Cel mai bun site de ºtiri din Þara Fãgãraºului

www.monitorfg.ro
Descãrcaþi Monitorul de Fãgãraº în format pdfNOU

În fiecare miercuri
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Abonamente 
Monitorul de Fãgãraº
La factorii poºtali sau la sediul

redacþiei
6 lei/lunã

Ucea de Jos, nr. 78 
Tel. 0771/669066 

e-mail:
aromapaserv@yahoo.com
directorgeneralaromapa@
gmail.com

Analize  fizico-cchimice  la  cel  mai  mic
preþ,  în  laborator  acreditat  RENAR  
pachet complet 311 lei
pachet minimal 191 lei

(conþinut de nitraþi, nitriþi, amo-
niu, sulfaþi, fier, substanþe organi-
ce dizolvate, turbiditate, conducti-
vitate)

EExxeeccuuttãã
lucrãri de branºare la siste-

mul de distribuþie
sãpãturi ºi taluzãri de teren

CCoolleecctteeaazzãã  sseelleeccttiivv  ddeeººeeuurriillee  mmeennaajjeerree

E vremea ca sistemele sã
moarã. E vremea ca adevãrul
sã fie spus ºi înþeles. Istoria
ne-a învãþat cã atunci când
imperiile încep sã cadã legile
deveneau nebune. Azi trãim
din plin aceastã vreme. Siste-
mele bancare sunt primele
care se prãbuºesc, dupã ele vor
începe  sã cadã guvernele for-
mate din indivizi care s-au cre-
zut dumnezei. În trei ani s-a
încercat sã se distrugã o lume
ºi istoria ei prin legi demente.
Dar înaintea oricãrei prãbuºiri
sistemice a apãrut cenzura.
Este ceea ce se petrece astãzi,
când nu ai voie sã spui nimic,
iar orice afirmaþie care contra-
zice minciuna este amendatã
de autoritãþi, fizic, financiar,
social. Dacã îndrãzneºti sã
spui un adevãr zeci de apostoli
ai minciunii se trezesc ca niºte
haite de hiene ºi nãvãlesc
peste tine. Un exemplu este cel
al profesorului dr. Daniel Co-
riu, preºedinte al Colegiului
Medicilor din România care a
fãcut publicitate unor produse
farmaceutice experimentale cu
efecte adverse imprevizibile,
care a apãrat pe acei medici
care ºi-au injectat pacienþii cu
o substanþã despre care nu se
ºtia nimic, serul experimental
cu otrava mARN. Este cel care
ancheteazã tocmai pe acei me-
dici care au încercat sã prote-
jeze populaþia faþã de efectele
malefice ale propagandei cu
pseudoºtiinþa. Într-o lume nor-
malã, acest preºedinte trebuie
sã-ºi dea demisia pentru com-
plicitate la atentat la adresa sã-
nãtãþii populaþiei. Trebuie sã
ne trezim. Omul trezit capãtã
imunitate naturalã, nu mai este
vulnerabil la atacul minciunii
ºi fricii. 

Presa  mituitã  de  Guvern
pentru  a  rãspândi
teroarea  covid  în
România  

Au curs banii de la Guvern
spre conturile presei pentru
dezinformarea publicului. Ast-
fel, presa a distrus sensul
mass-media de a fi fidelã ade-
vãrului ºi numai adevãrului.
Practica terorismului psiholo-
gic prin presã a fost instituitã
în întreaga lume pentru a ge-
nera psihozã în masã de cãtre
artizanii ,,Marii Resetãri’’ sta-
bilitã la Davos: „Covid, rãz-
boi, foamete, decimarea popu-
laþiei globale“. Groaza a fost
instauratã la nivel naþional ºi
planetar ca instrument de
dominare ºi supunere. Au mu-
rit mulþi oameni. Nu de covid
ci ca urmare a ,,protocoale-
lor’’ susþinute de jurnaliºtii ºi
medicii plãtiþi. ,,Moral ºi poli-
tic trebuie sã rãspundã politi-
cienii, experþii (medici), in-
fluencerii, jurnaliºtii. Mai ales
cei care cereau   pedepsirea
noastrã  pentru simplul fapt cã
am refuzat sã ne supunem unui
oribil experiment genetic ºi
psihologic’’ (avocat Gheorghe
Piperea) Oamenii au fost min-
þiþi pe faþã  de medici ticãloºiþi.
Hipnotizaþi de televizor oame-

nii s-au sedat cu serurile expe-
rimentale despre care chiar
producãtorii lor recunoºteau
cã nu sunt testate ºi pot produ-
ce efecte adverse grave. Dar
oamenii care  nu mai citesc   s-
au supus orbeºte  sloganului
fals cã ,,vaccinurile’’ (serurile
experimentale) sunt ,,sigure ºi
eficiente“. În faþa valului de
decese subite din România
orice procuror cinstit ar putea
demonstra adevãrul. Oficial
181.830.237 lei, aproape 40 de
milioane de euro, au fost
direcþionaþi cãtre presã de
cãtre Guvernele Ludovic Or-
ban ºi  Florin Cîþu,  potrivit
unui document al Guvernului
Ciucã. Prin OUG 63/2020
Guvernul a alocat 200 de
milioane de lei pentru propa-
ganda în problema Covid. Pe
26 mai 2020, Secretariatul
General al Guvernului a publi-
cat un raport preliminar cu pri-
vire la cererile de împãrþire a
acestor bani. 

Sancþiuni  abuzive  de  la
CNCD    

Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii
(CNCD) a sancþionat abuziv
pe Olivia Steer în urma unei
reclamaþii a Colegilor Medi-
cilor din România (CMR) con-
duse de  Daniel Coriu, sponso-
rizat de companiile Pfizer ºi
Johnson&Johnson ºi promo-
tor al injectãrii cu serurile ex-
perimentale Covid ale celor
douã firme Big Pharma. ªi
medicul Geanina Hagimã su-
portã sancþiuni drastice pentru
modul în care a criticat campa-
nia Covid. A fost invitatã din
nou la Comisia de Disciplinã a
CMR, un alt organism  lipsit
de fundament juridic care nu
poate dubla justiþia aºa cum
este ºi CNCD (Consiliul Na-
þional pentru Combaterea Dis-
criminãrii) unde se ,,desãºoa-
rã“ Astalosz Csaba  de peste
20 de ani. Este pentru a doua
oarã când Olivia Steer este
judecatã de CNCD deºi
Consiliul a pierdut în instanþã
prima condamnare a Oliviei
Steer. De ce CNCD nu se sesi-
zeazã ºi în cazul fostului pre-
mier  Florin Ciþu  care a acuzat
majoritatea de 60% a poporu-
lui român pentru cã a refuzat
experimentul cu serurile plãti-
te la UE ºi Pfizer cu peste 1
miliard de euro din banii ro-
mânilor (caz aflat sub anchetã
naþionalã ºi internaþionalã).
Mai mult,  când reputatul jurist
Valerian Stan a înaintat plân-
gere în acest caz, CNCD a rãs-
puns cã ,,este dreptul premie-
rului sã insulte poporul
român’’ (SIC!)      

Pentru  ce  a  fost
sancþionatã    Olivia  Steer  

Olivia Steer a avut mai
multe apeluri publice în pan-
demie,  iar unele s-au dovedit
în timp a fi corecte (Parchetul
General, Poliþia Românã). 

,,Dacã nu-þi pasã cã þi-a
fost ºters dreptul constituþio-
nal la libera circulaþie pentru
o gripã cu rata de vindecare

de 99,7% nu veni la protest’’
,,Dacã nu-ºi pasã cã

mare parte din afacerile mici
ºi mijlocii (care asigurã douã
treimi din locurile de muncã
din sectorul privat) a dat fali-
ment sau funcþioneazã la limi-
tã în numele unei gripe cu rata
de vindecare de 99,7% nu veni
la protest’’

,,Dacã te doare în cot cã
morþii sunt declaraþi TOÞI în
mod mincinos morþi de covid,
ascunºi goi în saci de plastic ºi
înmormântaþi ca animalele
fãrã slujbã creºtineascã ºi
fãrã confirmarea medico-
legalã a cauzei decesului, nu
veni la protest’’ (Din datele
Centrului Naþional de Statis-
ticã ºi Informaticã în Sãnãtate
Publicã s-a raportat un numãr
de 227 decese cu diagnostic
principal Covid , adicã 1%
dintre decedaþi)

,,Dacã nu te revoltã cã la
ATI pacienþii cu Covid mor
legaþi de pat, sufocaþi, înfome-
taþi ºi însetaþi, uciºi de proto-
coalele OMS ale morþii ºi cu
complicitatea criminalã a
,,eroilor din linia întâi’’ ºi
declaraþi apoi, cinic, morþi de
covid, nu veni la protest’’

,,Dacã te lasã rece cã þi
se neagã dreptul de a protesta
faþã de mãsurile guvernamen-
tale ilogice, neconstituþionale
ºi neargumentate ºtiinþific în
numele unei gripe cu rata de
vindecare de 99,7% nu veni la
protest ‘’

,,Dacã nu-þi pasã cã
dreptul de acces în spitale
dupã o viaþã de cotizaþii CASS
pentru afecþiunile cronice sau
acute pe care le ai þi-a fost
interzis în numele unei gripe
cu rata de vindecare de 99,7%
nu veni la protest’’

,,Dacã þi-ai pus douã trei
mãºti în fiecare zi pe faþã, te-ai
dezinfectat pe mâini din orã în
orã, ai fãcut Covid ºi acum dai

vina pe cei care nu respectã
niºte mãsuri aberante impuse
pentru o gripã cu rata de vin-
decare de 99,7% nu veni la
protest’’

,,Dacã îþi închipui cã
guvernele pandemice (Orban
ºi Cîþu) care au dat presei
peste 200 de milioane de euro
pentru a induce populaþiei
sentimente de fricã iraþionalã
în numele unei gripe cu rata
de vindecare de 99,7% îþi
poartã de grijã sau îþi vor
binele nu veni la protest’’

Radiaþiile  5G  provoacã
demenþã  ºi  Alzheimer

Cercetãrile privind radiaþii-
le 5G aratã cã acestea pot pro-
voca leziuni cerebrale, pot
duce la demenþã ºi boala
Alzheimer, potrivit experþilor
din domeniul radiaþiilor (The
Defender). Experþii au solici-
tat autoritãþilor sã þinã cont de
vocea comunitãþii ºtiinþifice în
domeniul RF prin stabilirea
unui ,,cadru de reglementare’’
privind radiaþiile RF ºi oprirea
implementãrii tehnologiilor
5G, inclusiv a contoarelor in-
teligente ºi a turnurilor de tele-
fonie mobilã 5G. ,,Situaþia
este absurdã’’ a declarat
Mona Nilsson, director gene-
ral al fundaþiei suedeze pentru
protecþia împotriva radiaþiilor.
Deºi primele douã studii
publicate  despre efectele 5G
asupra oamenilor ºi animalelor
au raportat efecte adverse
grave asupra sãnãtãþii, autori-
tãþile guvernamentale ºi com-
paniile de telecomunicaþii con-
tinuã sã amplaseze turnuri de
celule 5G ºi contoare inteli-
gente pe ºi în jurul locuinþelor,
a declarat Nilsson. Dr. Lennart
Hardell, unul dintre cei mai
importanþi oameni de ºtiinþã în
ceea ce priveºte riscurile de
cancer cauzate de radiaþii, a
cerut sã se discute public

acest aspect care este vital
pentru sãnãtatea umanã. Har-
dell care este oncolog ºi epide-
miolog la Fundaþia de Cerce-
tare a Mediului ºi Cancerului,
autor a peste 100 de lucrãri
despre radiaþiile neionizante a
întrebat: ,,Ce societate trebuie
sã avem? Cu oameni bolnavi,
cu problem, sau sãnãtoºi, apþi
pentru societate? Este posibil
ca guvernele sã expunã oame-
nii la o poluare periculoasã în
propriile lor case ºi sã nu poþi
scãpa?  Atât de mulþã cerceta-
re ºi nu se þine cont de ea?“
Hardell, Nilsson ºi coautorii
lor sunt liderii unor organizaþii
independente din Norvegia,
Suedia, Danemarca ºi Finlan-
da care se concentreazã asupra
radiaþiilor RF. 

Primul studiu privind
efectele 5G a demonstrat cã
oamenii au prezentat o multi-
tudine de simptome inclusiv
tulburãri severe de somn, ame-
þeli, afecþiuni ale pielii, proble-
me de concentrare, tinitus,
afectarea memoriei pe termen
scurt, confuzie, obosealã, ten-
dinþã spre depresie, simptome
cardiace - la câteva zile dupã
ce un turn de celule 5G a fost
instalat deasupra apartamente-
lor lor.

Al doilea studiu 5G a
arãtat cã ºobolanii expuºi la
5G au avut o incidenþã crescu-
tã a deteriorãrii neuronilor ºi o
creºtere a stresului oxidativ în
creier . Aceste efecte duc în
cele din urmã la boli degenera-
tive ale creierului uman cum
ar fi demenþa , Alzheimer ºi
alte boli neurologice . Nilsson
a arãtat cã existã multe studii
anterioare care aratã efectele
dãunãtoare ale radiaþiilor 5G
asupra creierului ºi sistemului
nervos .

Potrivit studiilor realizate
de Henry Lai, profesor emerit
de bioinginerie la Universita-

tea din Washington, peste 244
de referate realizate între 2007
ºi 2022 au evidenþiat efectele
neurologice negative ale radia-
þiilor RF. Hardell ºi Rainer
Nyberg, doctor în ºtiinþe, pro-
fesor emerit de educaþie ºi stu-
dii privind bunãstarea la Uni-
versitatea Abo Akademi din
Finlanda, au lansat în 2007
,,Apelul 5G’’ care solicitã fac-
torilor de decizie politicã sã
opreascã implementarea 5G
din cauza riscului de consecin-
þe grave asupra sãnãtãþii uma-
ne. Pânã în ianuarie 2023, 420
de medici de primã clasã  ºi
oameni de ºtiinþã din întreaga
lume au semnat ,,Apelul 5G’’.
În ciuda dovezilor ºtiinþifice
tot mai numeroase privind
efectele nocive, autoritãþile
,,continuã sã ignore dovezile
tot mai numeroase de riscuri
clare’’. Nivelurile de radiaþii
de radioofrecvenþã 5G depã-
ºesc cu mult nivelurile cuno-
scute ca fiind dãunãtoare pen-
tru viaþa umanã ºi pentru viaþa
sãlbaticã fiind astfel o ,,încãl-
care a drepturilor omului im-
punerea acestor radiaþii dã-
unãtoare asupra oamenilor în
propriile lor case fãrã consim-
þãmântul lor informat. Este o
încãlcare clarã a drepturilor
omului - o consecinþã a corup-
þiei ºtiinþei ºi a experþilor care
au rolul de a evalua ºtiinþa’’ a
declarat Nilsson. Cu toate cã
industria ºi politicienii au
decis sã meargã mai departe
pe calea distrugerii vieþii
,,Apelul 5G’’ este un docu-
ment istoric important care
aratã cã oamenii de ºtiinþã au
avertizat cu privire la efectele
5G asupra sãnãtãþii. (Ghera-
sim Florin, membru al Aso-
ciaþiei Internaþionale de Me-
dicinã Integratã ºi Împotriva
Îmbãtrânirii, preºedinte A.S.-
I.M.I.A.pentru România, spe-
cialist în recuperare medical)

Florin Gherasim, preºedinte ASIMIA:

,,,,MMiinncciiuunnaa  ccoovviidd,,  pprrooppaaggaattãã  ddee  pprreessãã  ccuu  4400  mmiilliiooaannee  eeuurroo““
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