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Primarul orașului Agnita, Schiau-Gull Alin-Ciprian i-a convocat pe locuitorii din zonele de blocuri, în sala 
de ședințe a primăriei, pentru a le propune înființarea de asociații de proprietari.
Pentru a respecta condițiile impuse 

de pandemie au fost organizate două 
întâlniri, una cu locuitorii din cartierul 
Fabricii și una cu cei din zonele 
Spitalului și Școlii.
Primarul le-a prezentat locuitorilor 

modul de organizare a asociațiilor și 
avantajele pe care le au membrii unei 
asociații.
O asociație de proprietari 

poate accesa fonduri europene 
nerambursabile pentru reabilitarea 
și modernizarea clădirii, adică se va 
putea face termoizolarea și refacerea 
acoperișului, fără nici o cheltuială din 
partea membrilor asociației. 
Prin această acțiune se va putea 

schimba aspectul urbanistic al cartierelor care la ora actuală, în care unii proprietari au făcut lucrări de izolare 
și au zugrăvit exteriorul blocului numai pe suprafața apartamentului personal, arată destul de urât. Sunt 
blocuri cu aceeași culoare cenușie, neschimbată de la darea în folosință, sunt blocuri în care proprietarii, pe 
cheltuiala lor le-au zugrăvit și blocuri în diferite culori după cum și-au zugrăvit proprietarii apartamentului. 
Prin constituirea asociațiilor și executarea de lucrări unitare cu fonduri europene aspectul cartierelor se 

va putea schimba.
Tot cu fonduri europene nerambursabile se va putea rezolva problema spinoasă a acoperișurilor, a căror 

degradare îi afectează pe proprietarii de la ultimul etaj, iar cei de la etajele inferioare nu vor să contribuie 
la repararea lor.
Alt avantaj al organizării în asociație 

este posibilitatea de a negocia direct 
contractele cu firmele de prestare de 
servicii, de a alege firma și a negocia 
prețul.
Prin asociația de proprietari se vor 

putea rezolva problemele cu cei care 
nu-și plătesc cheltuielile de bloc, aceștia 
putând fi acționați în judecată de 
către asociație, care are personalitate 
juridică, și obligați prin justiție să-și 
achite datoriile.
În aceste situații asociația este 

scutită de plata timbrului fiscal 
pentru acționarea în judecată atât în 
cazul restanțierilor cât și împotriva 
furnizorilor de servicii publice.
Asociația de proprietari are putere directă atât asupra locatarilor și deciziilor luate pentru binele acestora, 

cât și în fața instituțiilor decizionale din cadrul primăriilor și consiliilor locale. Este mult mai ușor de acționat 
din poziția unei asociații, decât ca proprietar al unui apartament.
Prezentând aceste avantaje și altele ce decurg din organizarea de asociații, primarul Alin Schiau le-a promis 

celor ce vor să se implice în realizarea acestora, că personal 
este dispus să ajute și să participe la ședințele de organizare 
pentru a le explica și proprietarilor aceste avantaje iar Primăria, 
prin compartimentele de specialitate, va sprijini organizarea 
asociațiilor.
În afara discuțiilor despre asociații, cei prezenți au ridicat 

multe probleme punctuale cu privire la situația din cartierele 
de blocuri. S-a discutat despre curățenie, parcări, canalizare, 
depozitarea deșeurilor, câinii vagabonzi etc.
Primarul a răspuns la toate întrebările, a luat notă de propunerile 

făcute și a promis că se va implica în rezolvarea problemelor. A 
promis că va reabilita zona ștrandului și a eleșteului, a parcului 
Steinburg, care vor fi ecologizate, că în spațiile de depozitare 
a deșeurilor vor fi montate camere de supraveghere și se vor 
înlocuii actualele pubele cu dulapuri de depozitare mai practice 
și mai estetice.
De asemenea a promis ca vinerea să pună la dispoziția 

locuitorilor de la blocuri un microbuz pentru deplasarea la 
piață, mai ales a persoanelor vârstnice.
În încheiere a insistat pentru constituirea de asociații, având 

în vedere faptul că termenele pentru accesarea de fonduri 
europene sunt limitate și nu e timp de pierdut.

ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI
o necesitate pentru schimbarea urbanistică a orașului Agnita

I. Bârsan
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De ce să fim mândri că 
suntem români şi nu alt 
neam?

- În primul rând, pentru 
România şi ai săi români, cei mai 
merituoşi dintre ei, au fost, sunt 
și poate că vor fi nu numai cei 
mai buni, dar şi cei mai valoroşi 
şi folositori oameni ai lumii. Cu 
precizarea că dacă în Biblie stă 
scris că la început a fost cuvântul, 
atunci în istoria românilor şi 
României ar trebui consemnat că 
la început a fost Sarmizegetusa 
Grădiştei Muncelului din munţii 
Orăştiei şi ai Ţării Haţegului, 
capitala Daciei preromane! Ca 
urmare, așezările ţării mele 
rezistă în timp și în spaţiu prin fiii 
lor, ca și prin ceilalţi oameni care 
s-au perindat prin ele. Și astfel 
trecutul poate fi glorios, oferind 
speranţa unui viitor luminos. 
Totul e să știm unde și când să-l 
căutăm, pentru a afla cine am 
fost, cine suntem și cine vrem 
să fim!

- Crâmpeie de declaraţii de 
dragoste şi iubire, nu numai 
dintre o fată şi un băiat, sau 
dintre un soţ şi o soţie, dar şi 
dntre România şi românii săi: 
„Draga mea dragă, eu nu te 
iubesc cu inima pentru că mi-e 
teamă că se opreşte din zvâgnirea 
ei; nici cu mintea, pentru că e 
uitucă. Eu te iubesc cu sufletul, 
că el este nemuritor și veşnic!” 
Așa că nu întâmplător se spune 
că pământul românesc este luat 
cu dobândă de către generaţiile 
de azi și de mâine, din partea 
generaţiilor viitoare.

- Luaţi aminte şi ţineţi minte, 
dragi români. Nu de alta dar 
suntem doar la începutul 
deceniului trei, din ceea ce se 
crede că va fi primul secol al 
”Tragicului Mileniu 3”. Îl numesc 
astfel pentru că nu pot pricepe, 
nici în ruptu’ capului, de ce și 
pentru ce continuă această 
prelungită instabilitate a vremii 
şi a vremurilor! Dovadă că 
mult prea des se întâmplă ca 
în mijloc de vară, locul firesc al 
zilelor călduroase să fie brusc 
luat de cele răcoroase ale unei 
prea timpurii toamne, urmate 
de repetabila caniculă a secetei 
prelungite.Tot atât de anapoda 
petrecându-se lucrurile şi 
dincolo de echinocţiurile şi 

solstiţiurile astronomice ale 
iernilor şi primăverilor. Ca 
urmare, de la o vreme încoace, 
cele nouă ”Zile ale babelor” 
nu mai încep ca de de obicei, 
la 1 martie, ci fie mai devreme, 
fie mai târziu cu o săptămână. 
Cât despre celelate necazuri 
şi întâmplări neîntâmplătoare 
ale vieţii noastre zilnice, ce să 
mai credem?! Doar constatăm 
neputincioşi că ele năvălesc 
peste noi din toate părţile 
şi ungherele. Şi de cele mai 
multe ori atunci când nici nu 
ne așteptăm. Adevăr nu numai 
deosebit de trist, dar şi dureros 
de adevărat! Numai ţăranul-
plugar român continuă să nu 
se sperie că iarna se suprapune 
peste începutul primăverii, că 
verile sunt când prea zgârcite 
în ploi, când prea darnice, iar 
mijlocul toamnelor seamănă cu 
începutul timpuriu al iernilor. 
Și nu arareori e ”Primăvară în 
ianuarie” , iar brume și îngheţuri 
în luna mai a florilor! Doar el, 
sărmanul ţăran român, mereu 
își vede de rostul său. Așa era 
obișnuit ca de dragul de a nu 
lăsa pământul nelucrat, el îl ară 
și îl seamănă, chiar dacă are 
hambarul plin cu bucate!
Trecutele mele doruri, 
toate

Sunt aproape sigur că m-am 
născut atunci când buna mea 
mamă bună mă dorea cel mai 
tare, iar drăguţul Dumnezeu 
își luase răgazul necesar să-
mi vegheze și somnul și visele 
și plânsetele și joaca și ruga 
sfântă. Și se pare că am coborât 
din legănușul din nuiele de 
salcie împletite, prins în grinda 
casei ţărănești, nu numai cu 
piciorușele desculţe dar și la 
vremea potrivită. Și că am 
silabisit timpuriu câteva cuvinte 
esenţiale din moment ce cei care 
le-au ascultat mi-au spus că ar fi 
priceput, din gângureala mea, 
ceea ce trebuia priceput, atât 
pentru acele îndepărtate vremi 
și vremuri, cât și pentru cele 
care au urmat. Dar și că aș fi fost 
copil jucăuș și destoinic școlar, 
pentru ca crescând mare să fi 
știut ceea ce alţii nu aveau cum a 
ști. Să fi înţeles ceea ce era greu 
de înţeles și să fi muncit ce era 
de muncit. Să fi iubit ceea ce era 

de iubit și să nu fi dușmănit ce nu 
era de dușmănit. Să fi trăit când și 
cât trebuia trăit și să fi îmbătrânit 
îndeajuns ca să mă pot gândi la 
moarte cu detașare. Dar și să 
înţeleg de ce e recomandabil 
ca dumnaiei (moartea) să vină 
nu prea târziu, ci atunci când te 
plâng și deplâng nu numai cei ai 
casei tale, dar și rudele, vecinii, 
prietenii și neprietenii. Pentru că 
dacă vine mult prea târziu, n-are 
cine să te jelească și plânge, 
oamenii nepăsători crezând 
că ai murit demult! Toate la un 
loc, m-am vindecat de frica și de 
răutatea morţii!

- L-am întrebat pe un oarecare 
înţelept de ce României i 
se spune „Grădina Maicii 
Domnului” și iată ce mi-a 
răspuns: „Când Dumnezeu a 
împărţit pământurile sale tuturor 
neamurilor, românii, cu bunul lor 
simţ caracteristic, mereu au dat 
întâietate altora, ei rămânând la 
urma urmelor. Dovadă că atunci 
când, în sfârșit, au ajuns şi ei la 
mila Domnului, nu mai era nimic 
de împărţit. Văzând smerenia 
românilor, Dumnezeu i-a spus 
lui Sfântul Petre: ”Te rog dă-le 
un colţ din Grădina Raiului”. 
Și se pare că acea bucăţică a 
fost ruptă tocmai din colţişorul 
preferat al Maicii Domnului. Ca 
urmare, avea să se dovedească 
a fi nu numai cel cel mai frumos 
pământ din lume dar și cel mai 
bogat.”
M-am născut de 
DRAGOBETE

Tot urcând și coborând pe 
întortocheata scară a vieţii, 
omul din imaginea alăturată a 
pășit, de curând, peste treapta 
cu numărul 86 a vieţii sale, 
mărturisind că este din născare 
plugar, grădinar și îngrijitor de 
animale, iar de mai bine de 
șase decenii radioreporter și 
gazetar din întâmplare. Răstimp 
în care, străbătând cu pasul 
drumuri, uliţe și hotare de sate 
și cătune a rămas încântat de 
oamenii care i-au ieșit în cale și 
purtau în vorbele și în glasurile 
lor melodicitatea graiului 
românesc. Cei care se îmbrăcau 
în frumuseţea straielor ţărănești 
și se îmbunau din înţelepciunea 
slujbelor religioase și a cântărilor 
bisericești.

Amintirea dragă a 
fratelui nostru drag

În orice împrejurare, moartea 
când vine aduce cu ea multă 
întristare. Iar dacă acel OM 
ţi-a fost rudă apropiată, sau un 
prieten tare drag ţie și celor ai 
casei tale, atunci jalea este și 
mai mare. Este și cazul aducerii 
aminte, a plecării dintre noi, a 
profesorului de istorie Vasile 
Vulcan, din Mediaș. Cel care, în 
urmă cu un an, a prins a călători 
în Ceruri, nedându-ne nici măcar 
răgazul de a ne lua rămas bun. 
Amintirea ta dragă mereu ne 
va fi vie în mintea și în sufletele 
noastre! Îţi revedem chipul tău 
drag încrustat în rama Crucii de 
la căpătâiul mormântului tău și 
al soţiei tale, Irina, din Cimitirul 
Dealui Agnitei. Te îmbrăţișează, 
la creștinescul și tristul tău 
parastas, sora Victoriţa și soţul, 
Ioan Cornea, precum și fratele 
cel mai mic, cronicarul-gazetar 
Ioan Vulcan-Agniteanul, înpreună 
cu toate rudele și prietenii lor.
Amintiri şcolare

Nu ştiu alţii cum sunt (ca 
să încep precum o făcuse, la 
vremea lui, fascinantul Ion 
Creangă în ale sale „Amintiri 
din copilărie”) dar mie, când îmi 
aduc aminte de şcoală, inima mi 
se deschide precum filele unei 
cărţi cu frumoase și copilărești 
povestiri. Astfel că văd, ca într-o 
oglindă, curtea şcolii satului 

făgărășan Râușor plină de copii 
veseli şi gălăcioşi, copleşiţi de 
emoţiile reîntoarcerii în bănci 
din lunga vacanţă de iarnă a 
anului 1944, în vreme ce luminile 
zorilor acelei zile se strecurau 
printre crenguţele împodobite 
ale bradului de Crăciun. Şi 
aveam să constat că, la fel ca şi 
la începutul vacanţei, pistruii de 
pe faţa creolă a iubitei noastre 
dăscăliţe, Aurelia Dâmboiu, 
erau tot la locul lor. O vrednică 
fiică a acelui mic sătuc, la fel ca 
soţul său. Cei care împreună 
ne vegheau deșteptăciunea, 
liniştea şi joaca, iubindu-și 
profesia până la dăruirea de sine. 
Pentru că pentru ei răspunderea 
personală era o plăcută povară, 
iar îndelunga lor răbdare și 
omenie, o adevărată jertfă. Şi 
pentru că în Ţara Românilor se 
tot împuţinează numărul şcolilor 
şi şcolarilor, ce ar fi să ne aducem 
aminte și de o emoţionantă 
povestioară păstrată în amintirile 
versificate ale elevului răşinărean 
Octavian Goga (1881-1938), 
de pe vremea când viitorul 
mare poet învăţa carte în şcoala 
gimnazială ungurească din Sibiu, 
cu ședere în gazda unei rude a 
părinţilor săi:

„Răsare mama-n colțul şurii./
Aşează-ncet merindele-n glugă/
Înduioşată, mă sărută/Pe părul 
meu bălan, pe gură:/”Zi Tatăl 
nostru seara, dragă,/Şi să te porţi 
la-nvăţătură”.

Sibiu, feb. 2021 Ioan Vulcan-Agniteanul

De la Poliție …
În ultima vreme mama natură s-a cam jucat 

cu noi și ne-a servit „când una caldă, când una 
rece”. Nici nu ne-am obișnuit bine cu câteva 
zile de vreme frumoasă și foarte caldă că ne 
lovește cu vreo săptămână de ger serios de ne 
burdușim soba cu lemne. Iar dacă nu le ai, te 
duci în pădure și îți tai, nu? Nu contează că nu 
le-ai cumpărat. Că doar pădurea este mare. 
Cine vede dacă tai câțiva copaci?
Te vede! Pădurarul. Cum s-a întâmplat la 

Chirpăr unde, aflat în exercițiul funcțiunii, un 
pădurar a depistat trei persoane care tăiau 
arbori fără drept. A apelat la ajutorul polițiștilor 
care, la fața locului au identificat un atelaj 
hipo încărcat cu bucăți de arbori secționați și 
trei persoane care, în urma verificărilor, s-au 
dovedit a fi P.R.D. de 16 ani, P.I. de 16 ani și 
C.D. de 25 de ani, toți din localitate. De la fața 
locului au fost ridicate, în vederea confiscării, 
lemnele și un motofierăstrău.
Dacă totuși ai scăpat de pădurar, nu scapi 

de polițiști. Aceștia au oprit pe drumul dintre 
Șeica Mare și Vecerd un ansamblu auto a 
cărui remorcă era plină de lemne. Evident 
fără documente de proveniență. Lemnul a 
fost verificat, cântărit și ridicat în vederea 
confiscării iar conducătorul auto este cercetat 
în cauză.
Chiar și când încerci să ascunzi lemnul 

furat nu scapi. La Ruja, G.M. de 34 de ani din 
localitate conducea un atelaj hipo încărcat cu 
... fân. Dar ochiul format al polițistului a văzut 
că fânul încerca să acopere aproape 1 mc de 
lemn, bineînțeles fără acte de proveniență. 
Lemnul a fost ridicat în vederea confiscării și 
lui G.M. i s-a întocmit dosar penal. Tot dosar 
penal s-a întocmit și la Marpod unde se fac 
cercetări într-un caz în care s-au sustras 40 
mc de lemn din extravilanul localității.
Activitățile de control pe drumurile publice 

au dus la depistarea în trafic, în zona localității 
Alțina, a lui P.C. de 24 de ani din Câineni, 
Vâlcea, care conducea un ansamblu format 
din autoturism și remorcă iar permisul de 
conducere deținut era necorespunzător 
pentru acea categorie. În Agnita a fost depistat 
M.E. de 21 de ani din Saschiz, Mureș, care 
conducea un vehicul fără să posede permis de 
conducere pentru nici o categorie.
La Spitalul Municipal Sighișoara s-a prezentat 

o persoană prezentând răni ușoare și care 
a declarat că a fost victima unui accident de 
circulație pe raza localității Retiș. Polițiștii din 
Sighișoara și-au anunțat colegii de la Agnita 
cere, în drum spre un apel 112 au găsit la 
locul indicat al accidentului un autoturism 
care izbise un cap de pod. După ce au rezolvat 
incidentul raportat la 112 polițiștii s-au întors 
să continue cercetările la fața locului. Spre 
surpriza lor autoturismul dispăruse. În urma 
investigațiilor ulterioare, ajutați și de colegii de 
la Sighișoara, s-au constat următoarele. B.C. 
de 42 de ani din Sighișoara, aflat sub influența 
alcoolului – alcoolemie determinată de 0,84 
– a lovit un cap de pod în zona localității 
Retiș. A apelat la niște cunoștințe pentru a fi 
transportat la spital, cunoștințe care au ridicat 
și autoturismul avariat de la locul accidentului. 
În cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
conducere sub influența băuturilor alcoolice, 
părăsirea locului accidentului fără încuviințarea 
poliției și modificarea sau ștergerea urmelor 
acestuia.
La Netuș, un localnic a reclamat furtul din 

gospodărie a unui porc. Polițiștii au intervenit 
rapid și cu ajutorul unui câine de urmă au 
identificat autorii. Este vorba de P.P. de 21 de 
ani, P.O. de 19 ani, P.G. de 15 ani și A.B.G. 
de 16 ani toți din localitate. Prejudiciul a fost 
recuperat aproape în totalitate, pentru că 
autorii au apucat să tranșeze animalul.
Iată cum, cu forțe proprii sau cu ajutorul 

colegilor din alte județe, polițiștii de pe Valea 
Hârtibaciului vă dovedesc că sunt ...

… mereu alături de dumneavoastră !

Avem, din nou, greve, manifestații, luări 
de poziție cu privire la buget, salarii, pensii 
speciale, pensii, și așa mai departe.

Nimic neobișnuit până aici. Au mai fost, 
vor mai fi ... Am început să ne obișnuim cu 
astfel de evenimente. Fac parte din exercițiul 
democratic. Dar nu mă pot opri să mă întreb 
de ce evenimentele astea sunt mult mai dese și 
mai intense în guvernări non-P.S.D..

Câte greve în minerit ați văzut în timpul 
unei guvernări P.S.D.? Câte manifestații ale 
polițiștilor ați văzut în timpul unei guvernări 
P.S.D.? Câte luări de poziție sau amenințări cu 
greva ați văzut în timpul unei guvernări P.S.D.? În 
general, câte mișcări sociale ați văzut în timpul 
unei guvernări P.S.D.? Credeți cumva că în acea 
perioadă lucrurile mergeau nemaipomenit 
de bine în țară și se stricau, dintr-o dată, la 
schimbarea conducerii politice? Personal, nu 
cred asta. Cred însă că există cel puțin  două 
motive solide pentru care astfel de lucruri se 
întâmplă. Primul, în opinia mea, este politizarea 
excesivă a tot ce înseamnă infrastructură 
reprezentativă a statului. Este normal ca atunci 
când se schimbă conducerea politică a țării să 
se schimbe și miniștrii sau conducători ale unor 
instituții importante pe care le administrează 
statul.

Mi se pare însă anormal să se ajungă să 
schimbi (de multe ori prin intermediul 
primarilor sau prefecților) conducătorii 
unor instituții locale sau regionale – de la 
inspectorate școlare, inspectorate de poliție, 
inspectorate de pompieri până la spitale, școli, 
licee etc. Mai mult, să ajungi să schimbi lucrători 
– omul cel mai de jos în schemă – tot pe criterii 
politice. Chiar dacă aici, recunosc, implicarea 
politică este oarecum prin ricoșeu. Adică, șeful 
implicat politic are posibilitatea să schimbe 
un lucrător angajând o persoană neimplicată 
politic dar care face parte din din anturajul 
său (soția, copilul, finul, amanta etc.) sau din 
anturajul/„recomandarea” șefului său politic.

Problema este că acest schimb este în 

defavoarea instituției și, 
implicit, al cetățeanului. 
Oameni calificați sau cu experiență, care fac 
să meargă instituția, sunt înlocuiți cu persoane 
neavenite, necalificate, care nici nu au habar 
și nici nu doresc să aibă habar despre ceea 
ce trebuie să facă. Și vorbim aici despre orice 
instituție care reprezintă statul.

Pentru că P.S.D. este cel care a dat startul 
la astfel de practici are un avans considerabil 
în fața celorlalte partide și, ca atare, marea 
majoritate a instituțiilor din țară au ajuns să 
aibă clientelă P.S.D. până la nivelul personalului 
auxiliar – fochist, mecanic, șofer etc. Un partid 
care vine acum la putere, în patru ani, nu are 
timpul necesar de a schimba oamenii până la 
acel nivel. Iar unele schimbări nu le poate face 
pentru că au fost date legi care să fixeze pe 
post oamenii care sunt în funcție.

De exemplu, în cei doi ani ai „administrației” 
Dragnea salarizarea funcționarilor publici 
de la nivelul primăriilor a fost lăsată la mâna 
consiliului local iar perioada de evaluare a 
acestora s-a prelungit de la un an la doi ani. 
Efectele? Funcționarul public are de ales între a 
avea un salariu minim dacă respectă și impune 
legea sau un salariu mai mare dacă încalcă 
legea și ascultă de „indicațiile” primarului. În 
condițiile în care, înainte de apariția acestor 
modificări, salariul – decent – al unui funcționar 
public era plătit de guvern de la bugetul de stat, 
asigurând astfel independența funcționarului 
față de conducerea locală.

Dacă o persoană a fost „angajată” de 
primar ca funcționar public, (deși, teoretic, 
un funcționar public este angajat în urma 
unui concurs public și cu implicarea și a altor 
instituții) și nu face față postului pe care îl 
ocupă este foarte greu de concediat. Pentru 
a renunța la serviciile unui funcționar public 
este necesar ca acesta să fi obținut la evaluarea 
activității calificativul „necorespunzător” sau 
să fi săvârșit „abateri disciplinare care au avut 
consecințe grave”. Dacă evaluarea este mai 

mult sau mai puțin obiectivă, 
cine și cum evaluează acele 

consecințe?
Precizare necesară. Funcționarul public este 

cel care apără și impune o lege administrativă 
la nivel local – „Funcționarii publici au obligația 
ca prin actele și faptele lor să promoveze 
supremația legii, să respecte Constituția și legile 
țării, statul de drept, drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor în relația cu 
administrația publică, precum și să acționeze 
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale 
în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu 
aplicarea normelor de conduită care rezultă 
din îndatoririle prevăzute de lege.” Extras din 
Codul Administrativ modificat în 2019.

Deci, o persoană angajată de un primar ca 
funcționar public poate sta pe funcție până 
la pensie și sub mandatele a 8-10 alți primari. 
Dacă este o persoană incompetentă imaginați-
vă efectele acestei incompetențe la nivel 
instituțional și, mai ales, la nivelul relației cu 
cetățeanul.

În cazul în care vorbim de un funcționar 
public angajat de un primar P.S.D. care va 
funcționa în mandatul unui primar non-P.S.D. 
cui credeți că îi va fi loial acel funcționar? Dar 
dacă acel funcționar este rudă sau cunoștință 
cu primarul care îl angajează?

Iată de ce spuneam de avansul considerabil 
al P.S.D. în această situație. Orice primar non-
P.S.D. se va împiedica de unul sau mai mulți 
funcționari cu vederi pro-P.S.D.. Iar în cazul în 
care fostul primar P.S.D. dorește să îi facă zile 
fripte primarului non-P.S.D. este suficient să 
apeleze la acești „angajați personali”. Și de aici, 
mai o mică manifestație, mai un dosar rătăcit, 
mai niște fonduri pierdute ...

Imaginați-vă lucrurile la nivel de țară. La nivel 
de prefecturi, consilii județene, inspectorate, 
ministere etc. Și atunci te miri de greva 
minerilor sau de manifestațiile polițiștilor? Sau 
de mișcări sociale care întorc țara pe dos? Sau 
de tot felul de bâlbe ale administrației? Sunt 

șanse mari, ca implicat în toate astea, să fie un 
mic P.S.D.-ist fără carnet de partid.

Cel de al doilea motiv pentru care societatea 
se mișcă este banul. Sub P.S.D. foamea de bani 
a societății este satisfăcută în detrimentul 
bugetului național. Nu contează că ne îngropăm 
în datorii externe, nu contează că devenim 
o națiune vulnerabilă, nu contează că nu ne 
respectăm acordurile financiare internaționale, 
important este să stea societatea liniștită. Vă 
mai aduceți aminte de cuvintele lui Ceaușescu 
la ultimul miting? „Vom crește alocațiile cu ...”. A 
făcut P.S.D. ceva diferit?

Am preluat exemplul unei bine cunoscute 
„națiuni înlocuitoare” și ne-am obișnuit doar să 
întindem mâna. Și dacă cel spre care întindem 
mâna nu are sau nu vrea să ne dea, devenim 
agresivi. Strigă, urlăm, batem din picior ... Sau 
batem! Uităm că de acolo de unde nu pui, nu 
ai ce să iei. 

Imaginați-vă că în familie vă intră o sumă 
fixă de bani. Din care trebuie să vă luați 
salariul dumneavoastră și soția, să plătiți pensia 
bunicilor, să le dați copiilor alocația și din care 
mai trebuie să plătiți gaz, curent, să mâncați, să 
vă îmbrăcați, să luați medicamente și rechizite, 
să vă plătiți rata la bancă. Și, eventual, să vă 
mai rămână ceva. Poate reușiți. Dar dacă 
dumneavoastră și soția vreți un salariu mai 
mare, bunicii vor să le crească pensia iar copii 
nu mai sunt mulțumiți de alocația pe care o au, 
atunci ce vă faceți? Că alți bani nu vă mai intră 
în casă. Ba mai mult, se scumpesc și cheltuielile 
de întreținere. De unde le plătiți pe toate? Cam 
asta este situația în țară acum.

Știu că de regulă ne gândim doar la burta 
noastră și la ziua de mâine. Este de înțeles că 
societatea vrea să fie ascultată. Este de înțeles 
să își ceară niște drepturi. Dar cred că „lătrăm 
la copacul greșit”. Ar trebui să ieșim în stradă 
pentru locuri de muncă nu pentru pomeni.
Dă-i unui om un peşte şi va fi sătul; învaţă-l să 

pescuiască şi va fi sătul o viaţă întreagă.
Cătă V.

Editorial
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La sfârșitul anilor ’90, singurii interesați de vechiturile din satele săsești, erau romii cortorari, care le cumpărau pe nimic și le transportau cu tirurile în străinătate. Frații 

Vaida, cu mijloacele lor modeste nu reprezentau o concurență, așa că au fost acceptați și au putut învăța de la cortorari. În plus, spre deosebire de ei, băieții aveau acces 
în curțile, podurile, șoproanele și șurile sătenilor, după întrebarea: Da’ de-ai cui sunteți, bată-vă norocul? Ai lui Vaida, profesorul de educație fizică, cel care a făcut sport 
cu generații de copii pe Valea Hârtibaciului! Îl știau oamenii, era cel care iarna făcea urme cu schiurile, pe dealuri. Romii căutau „coastăne” (din germană, Kasten), dulapuri 
și mobilier Biedermeier. Frații Vaida îi auzeau întrebând de masă „cu stea“ sau de masă cu „picioare de domnișoară“. Din banii câștigați din vânzarea antichităților, romii 
cumpărau mașini și tocmeau șofer român să le conducă.

Dacă la început frații Vaida cumpărau o catrință sau o ladă pictată pe zece euro, Eugen și Stefan au investit ulterior sume importante în obiectele din colecție. Astfel, pentru 
cea mai frumoasă catrință de pe Valea Hârtibaciului, după cum spune cu multă siguranță de sine deoarece le cunoaște bine pe toate, Eugen a plătit o sumă consistentă, după 
ce a curtat-o și negociat-o douăzeci de ani. Mai are un costum complet pe care l-a cumpărat cu greu și pe care orice muzeu din afara țării l-ar râvni. Și are în vizor o colecție 
de costume pentru care a oferit o sumă generoasă, dar care încă nu este de vânzare dar Eugen are timp să aștepte. Nebunie? Dacă gândim mic, la firul ierbii, că de banii dați 
pe vechituri poți cumpăra o mașină sau renova o casă, negreșit. Dacă facem un exercițiu de gândire în perspectivă, poate calculele nu ne mai dau cu atâtea virgule. În timp, 
au adunat cam 2000 de piese, iar Eugen și Ștefan pot povesti despre fiecare obiect în parte de unde provine, de când este, de unde l-au cules, doar timp și interes să aveți.

Ana lu’ Vaida
Ștefan povestește cu o sclipire de zâmbet în priviri paradoxul familiei Vaida:“taică-meu ne încuraja în acțiunile noastre, dar nu ne prea dădea bani iar maică-mea ne certa 

dar ne dădea bani“! Cei 200 de lei primiți de Eugen și Ștefan în dar de la bunica nu au rezistat în buzunarele băieților nici măcar cât ai merge cu bicicleta de la Nocrich la 
Alțâna, ci au ajuns în buzunarele romilor cortorari – după negocieri seculare ce au durat mai multe ore – care au găsit în fundația unei case săsești dărâmate o figurină de 
piatră cu trăsături precreștine feminine și datată 1746. Scopul 
figurinei rămâne un mister, dar duce cu gândul la legenda 
Meșterului Manole și la jertfa ce trebuie adusă pentru ca o 
casă să dăinuiască. Specialiștii spun că interesant este faptul că 
sașii au practicat până târziu superstiții precreștine dătătoare 

de protecție și siguranță, în condițiile în care reforma lutherană 
de la 1545 a eliminat aproape în totalitate aceste practici 
superstițioase. Doamna Vaida a fost însă puțin impresionată de 
aceste considerente și i-a certat pe băieți pentru achiziția lor. Ca 
să o liniștească, ei au luat legătura cu muzeul Gundelsheim din 
Germania care le-a certificat valoarea obiectului. Acest aspect a 
avut darul de a o mai liniști pe doamna Vaida. În Marpod Ștefan a 

zărit odată peste un gard o piatră ciudată din care beau găinile apă. S-a dovedit a fi cristelnița de piatră din biserica 
romanică de secol 13, scoasă tot din temelia unei case dărâmate, pe care se mai poate desluși ca brâu sculptat, 
scena Botezului Domnului.

Curg proiectele în beneficiul Văii Hârtibaciul. Iată doar câteva.
Prinț de sânge cu mânecile suflecate și mâinile murdare? Da, Prințul Charles, meșterește și semnează o țiglă 

la inaugurarea în 2015 a Țiglăriei tradiționale din satul Apoș, comuna Bârghiș, coordonată de Vera și Eugen, 
care a fost construită în vederea conservării peisajului învelitorilor istorice din Transilvania (Dachlandschaft) și a 
formării meșterilor în comunitate. Acesta a fost un pas important pentru păstrarea meșteșugului țiglăritului, ale 
cărui secrete de meserie nu pot fi transmise decât de la meșter la ucenici și prin experiența multor ani. Alteța 
Sa Regală Prințul de Wales vine din 1998 în vizite private în România, în special în Maramureș și în Transilvania 
și este un mare susținător al păstrării patrimoniului și arhitecturii tradiționale. Astăzi la Apoș funcționează un 
centru expozițional pentru țigle istorice într-un concept hands-on la care pot participa cei dornici, adulți sau copii.

Arhitecții Vaida au coordonat proiectul Harta Meșterilor în Construcţii, o cartografiere a meseriilor tradiționale din România, realizat de Ordinul Arhitecților din România (OAR) ce cuprinde trei categorii: meşteri, 
produsele acestora, şcolile de vară care susţin meşteşugurile. Veni, Vidi, Viscri este o lecție practică de protejare a patrimoniului cultural imobil al Văii Hârtibaciului. Veronica și Eugen au organizat numeroase seminarii, 
conferințe, cursuri, ateliere de restaurare și au contribuit la elaborarea a 55 de ghiduri – Îndrumare de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, realizat prin Grupul RURAL al OAR.

Asociația Monumentum
Știați că în România există peste 600 de clădiri monument-istoric clasate, în stare de colaps sau pre-colaps, pentru care nu există finanțări sigure și coerente de la stat? Deoarece este convins că „patrimoniul României se 

degradează și dispare odată cu trecerea timpului”, Eugen a înființat în 2012 Asociația Monumentum, o asociație preocupată de situația arhitecturii vernaculare rurale, de implicarea societății civile în salvarea, promovarea și 
valorificarea patrimoniului cultural și de situația patrimoniului eclezial. Prin această asociație a inițiat și dezvoltat o serie de programe de conservare și educație, în strânsă legătură cu comunitățile locale. Veronica și Eugen 
sunt preocupați și de formarea arhitecților și studenților-arhitecți în domeniul meșteșugurilor tradiționale.

Asociația Monumentum a fost selecționata ca partener al Ministerului Fondurilor Europene pentru a face parte din structurile consultative în vederea negocierii acordului de parteneriat 2021-2027 cu Comisia Europeană 
pe axa POR. În cadrul întrevederii cu domnul Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene la acea perioadă, Eugen, a propus o linie de finanțare separată de 50 mil. euro pentru punerea în siguranță a monumentelor istorice, 

ceea ce ar constitui premisele unei salvgardări pe scară largă a patrimoniului românesc. Viața lui Eugen se împarte 
între intervenții de urgență la monumente istorice, programe cu organizațiile transilvane sprijinite de Prințul 
Charles, colaborare cu meșteri locali, școli de vară cu studenți la Arhitectură.

Ambulanța pentru Monumente: Proiectul cu cel mai mare impact la nivel național și valoare europeană
De ce ambulanță? Pentru că monumentele istorice care se degradează și se dărâmă sunt o urgență și trebuie 

salvate de la o moarte sigură. Pornită inițial în Transilvania de sud, cu susținerea Prințului Charles, „Ambulanța 
pentru Monumente” acoperă aproximativ jumătate din teritoriul țării și a deschis filiale în Banat, Muntenia, 
Moldova de nord, Arad, Sălaj și Oltenia de vest, iar planul este de extindere la nivel național. Clădirile de 
patrimoniu nu înseamnă doar cultură, ci și bunuri care ajută comunitățile locale în mod direct și care pot fi 
exploatate economic. Atunci când clădirile de patrimoniu își păstrează autenticitatea istorică, atrag un turism 
sustenabil, iar la nivel social contribuie, atunci când sunt bine puse în valoare, la sentimentul de mândrie și 
identitate locală.

Ambulanța pentru Monumente funcționează pe patru piloni de implicare: autoritățile locale prin punerea 
la dispoziție a materialelor de construcție, specialiștii – arhitecți, ingineri, istorici, care poartă răspunderea 
executării lucrărilor corect din punct de vedere tehnic și se ocupă de avize și autorizații, voluntarii, care efectuează 
munca efectivă de renovare sau conservare și comunitatea locală care hrănește și oferă cazare specialiștilor și 
voluntarilor.

 “Dacă reușim să influențăm mentalitatea oriunde pe acest traseu al relației dintre patrimoniu construit – 
mândrie locală – și dorință de asigurare a unei continuități culturale, vom avea toți de câștigat. Noi, indirect, iar 
comunitățile în mod direct prin faptul că vor avea bunuri culturale exploatabile turistic, iar printr-o mult sperată 
reactivare a meseriilor tradiționale, localnicii vor putea prospera prin practicarea acestor meserii, fără să mai fie 
nevoiți să își părăsească satele în căutarea unui loc de muncă.”

În pandemie Ambulanța pentru Monumente a susținut Spitalul Județean Sibiu 
Ambulanța în grad de Cavaler??? Da!!! Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în data de 15 ianuarie 2021, 

Președintele României a conferit asociației Monumentum Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Cavaler” în semn de aprecierea pentru contribuția la dezvoltarea și educarea prin cultură a proiectului Ambulanța pentru 
Monumente.

Premiul Europa Nostra
Proiectul Ambulanța pentru Monumente a câștigat pe 10 noiembrie 2020 cel mai important premiu european din domeniul patrimoniului. Proiectul a fost premiat la categoria Educație, formare și conștientizare de către 

Comisia Europeană și Europa Nostra. Înființată în noiembrie 1963 la Paris, Europa Nostra a devenit una dintre cele mai apreciate organizații internaționale în domeniul păstrării tradițiilor și a moștenirilor culturale, cu 
membri în 40 de țări.

Au curs felicitări? Începând de la președintele Iohannis, până la mii de mesaje pe Facebook, da! Au curs interviuri și încurajări? Desigur! Cea mai valoroasă contribuție și recunoaștere este însă, în opinia mea, cea venită 
de la Prințul Charles. Nu pentru cine este sau pentru ce reprezintă Alteța Sa Regală. Ci pentru că în mesajul său video, un străin a demonstrat atât de multă empatie și înțelegere în profunzime a problemelor, a contextului 
istoric, social, a barierelor, a mentalităților. Știți la ce foloseau copacii bătrâni plantați în imediata apropiere a bisericilor? Eu am aflat de la Prințul Charles aici

Așadar, arhitectul…
Eugen este o persoană care își cunoaște valoarea. Nu are timp de pierdut, 

cum nu avea nici la 16 ani. Ceea ce face are importanță și impact la nivel 
național. Sunt multe lucruri de făcut, monumente care pierd lupta cu timpul, 
comunități care trebuie conștientizate asupra valorii unor clădiri ruinate, 
voluntari de coordonat. Totuși, Eugen, reușește să fie prezent și să se impună 
în ambele lumi: la firul ierbii, pe șantiere și la masa decidenților. Își spune 
părerea clar, argumentat, asumat. Cu cât mai sus interlocutorul, cu atât 
mai directă abordarea lui. Și totuși, dacă îi călcați pragul cu interes autentic, 
subliniez, autentic, și aveți norocul să îl găsiți acasă, își va face timp să vă arate 
noul muzeu pe care plănuiește să îl construiască și să vă povestească despre 
patrimoniu, monumente, icoane, catrințe, țesături de borangic, lăzi de zestre, 
obiceiuri, jocuri. Vă șoptesc un secret. Înainte să plecați cu mintea plină de 
explicații, date, cifre, rugați-l pe Eugen să vă cânte cu vocea lui puternică, 
duioasă, gravă. Orice, o doină, un colind, un cântec vechi. O bucățică de inimă 
se va sfărâma, iar în acel ciob, dacă sunteți foarte atenți, puteți vedea pentru o 
clipă o scânteie din sufletul tânărului ce colinda în anii ’90 Valea Hârtibaciului 
cu întrebarea: aveți în casă ceva vechi?

PERSONALITĂȚI
HÂRTIBĂCENE

Continuare din numărul anterior ....
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Date istorice ale localităților de pe Valea Hârtibaciului preluate din lucrarea „Județul Sibiu –
Istorie și imagini de epocă” autori Gernot Nussbacher, Nicolae Pepene, Bogdan – Florin Popovici, Dan 
Nanu, de unde am preluat datele cronologice și atlasul „Transilvania – Izvoare de geografie istorică 
Județul Sibiu”, autori, Pepene Nicolae, Nanu Dan și Popovici Bogdan – Florin, de unde am preluat textul 
și harta Iosefină, cu date din anul 1775. Publicarea se face în ordinea alfabetică.

Daia,
Thalheilm,
Dolmany
Sec XIII, construcția 

unei biserici în stil 
romanic, transformată 
în stil gotic pe la 1500 
și înconjurată de o 
incintă (actuala biserică 
evanghelică) # 1327, 
mențiune documentară 
Thalheym # 1380, 
Dalhely este localitate 
în scaunul săsesc Sibiu 
# 1488 Dalme este cea 
mai mică comună din 
scaunul săsesc Sibiu cu 
14 gospodării # 1586,  
în timpul epidemiei de 
ciumă care a bântuit în 
Sibiu, Universitatea săsească s-a întrunit la Daia # 1712 în Dollman locuiesc 
36 de familii de sași, nu sunt înregistrați români. # 1733, la Dalya trăiesc 18 
locuitori români.

Daia, un sat în scaunul săsesc Sibiu, locuit de sași și valahi, având o parohie 
cu biserică evanghelică, aparținând capitlului din Sibiu, fiind filie a parohiei 
greco-neunite din Nou, a parohiei greco-unite din Hosman, precum și a celei 
catolice din Sibiu. Satul se află în bazinul hidrografic al Oltului și al afluentului 
său, râul Cibin, la distanțe egale de câte trei ore, de proximele poște, Sibiu, la 
ESE de aceasta și Bradu la N, pe un pârâu ce izvorăște la 1/2 ore deasupra 
așezării și se varsă imediat mai jos de aceasta, dinspre partea dreaptă, în pârul 
Daia. Se învecinează cu: Nou la NNE. Roșia între E și N, Cașolț la SSV, 
Bungard între V și S.

Coveș, Kabisch, Agotakovesd
1356, prima 

m e n ț i u n e 
documentară Kuesd
# 1400 construcția 

unei biserici în stil 
gotic
# 1669 Dieta 

T r a n s i l v a n i e i 
hotărăște ca biserica 
evanghelică să fie 
predată reformaților 
calvini.
# 1733 în Kovesd 

există o biserică 
g r e c o - c a t o l i c ă , 
un preot și 46 de 
locuitori români 
# 1766 încetarea 
existenței populației 
săsești în Coveș

# 1847 construcția bisericii ortodoxe din zidărie.

Coveș, un sat în plasa Bârghiș din comitatul Alba se Sus, aparținând 
mai multor nobili, locuit de unguri și valahi, având o parohie cu biserică 
reformată, fiind filie atât a parohiilor greco-unite cât și a parohiilor greco-
neunite din Bârghiș, precum și a parohiei catolice din Mălâncrav. Satul se 
află în bazinul Hidrografic al Oltului și al afluentului său, râul Cibin, la 
6 ore distanță de proxima poștă, Ucea de jos, între N și E de aceasta, pe 
pârâul Coveș, care izvorăște la 2,1/2 ore mai sus de localitate și se varsă la 
mai mult de un sfert de oră mai jos de aceasta, la mai puțin de 3/4 ore mai 
jos de Agnita, dinspre parte dreaptă, în râul Hârtibaciu. Se învecinează cu, 
Agnita între SE și E, Vărd între S și E, Benești la V, Bârghiș între NV și N.

Cornățel, Harwersdorf, Hortobagyfalva
1319, mențiune documentară - Hortobagh # 1494, mențiune documentară – 

Haremszdorff, Harmszdorff # 1509, mențiune documentară- Harwarsdorff # 
sec XV – XIX o parte din Cornățel aparține comitatului Alba, iar după 1474 
de comitatul Alba de Sus, iar cealaltă parte a fost posesiune a mănăstirii Cârța, 
iar după 1764 a devenit posesiune nobiliară a orașului Sibiu. # 1733 la Korneczel 
există o biserică greco-catolică cu patru preoți și 165 de locuitori români care 
aparțin de protopopiatul (arhidieconatul) Colun # 1910 inaugurarea liniei 
de cale ferată îngustă și a derivatei sale Cornățel – Vurpăr, construcția gării 
Cornățel.

Cornățel, un sat în scaunul săsesc Sibiu care aparține parțial de domeniul 
celor 7 juzi, plasei Buia din comitatul Alba de Sus, precum și mai multor 
nobili, locuit de valahi, având o parohie cu biserică greco-neunită, fiind filie a 
parohiei greco-unite din Nucet, precum și a parohiei catolice din Porumbacu 
de Jos. Acest sat este situat în bazinul hidrografic al Oltului și al afluentului 
său, râul Cibin, aflându-se la distanțe egale, de câte 2,1/2 ore, de proximele 
stații de poștă, Bradu, între NV și N de aceasta și Porumbacu de Jos, între NV 
și N la 2 ore mai jos de Hosman și la aceeași distanță față, de Sibiu pe râul 
Hârtibaciu, la vărsarea dinspre partea dreaptă a pârâului ce vine de la Roșia. 
Se învecinează cu Hosman între E și N, Nucet între SE și S Cașolț la V, Roșia 
între NV și N.

Dealu Frumos, Schonberg, Lesses
Sec XIII construcția unei biserici în stil romanic cu hramul Sf. Ioan 

Evanghelistul # 1319 – 1325 mențiune documentară – Polchromonte 
# 1488 Sonnenbergk – comună în scaunul săsesc Cincu, având 51 
de gospodării #1500, fortificare bisericii și construcția unei incinte 
cu mai multe turnuri și bastioane, actuala biserică evanghelică. # 
1532 Schynberg are 67 de gospodării # 1733, la șulumberg – prima 
mențiune a denumirii românești – există32 de locuitori români care 
aparțin de protopopiatul Colun. # 1760- 1662 la Lesses – prima 
mențiune a denumirii maghiare – trăiesc două familii greco- catolice 
și 42 de familii ortodoxe. # 1765 la Schonberg trăiesc 456 locuitori 
sași de religie evanghelică care aparțin de capitlul (protopopiatul) 
Cincu # 1826, construcția noii biserici ortodoxe.

Dealu Frumos, un sat în scaunul săsesc Cincu Mare, locuit de sași și 
valahi, având o parohie cu biserică evanghelică, ce aparține capitlului 
Cincu, precum și o parohie cu biserică neunită, căreia îi aparține, ca 
filie, satul Merghindeal, fiind filie a parohiei catolice din Cincu Mare. 
Satul se află în bazinul hidrografic al râului Olt și al afluentului său, 
râul Cibin, la 6 ore depărtare de proxima poștă, Ucea de jos, între NE 
și N de aceasta, pe un părău, care la 3 ore mai sus de sat, izvorăște din 
dealul Perii Movilelor, nu departe de un han aflat la drum, unindu-se 
la 1/4 ore mai jos de localitate, dinspre partea dreaptă, cu pârâul ce 
vine dinspre Merghindeal, curgând apoi prin Vărd, după mai mult 
de 2 ore de la punctul confluenței. Se învecinează cu: Movile între E 
și N, Merghindeal la SSE, Agnita între V și N, Ruja între NV și N.
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

FEBRUARIE 2021

„Moarte”, „atentat la siguranța națională”, 
„kitsch”, „vite” sau „jidan-pocăit” sunt doar 
câteva dintre cuvintele prin care viața 
religioasă este prezentată în spațiul public.

 Violenţa limbajului atinge cote alarmante, ceea 
ce denotă lipsa de moderaţie și de moderare a 
discursului public în sensul european și democratic 
al libertăţii religioase. Dintre episoadele recente, 
cel mai tragic este cel al decesului bebelușului din 
Suceava. În așteptarea rezultatelor oficiale ale 
autopsiei și anchetei penale, trecem în revistă limitele 
exercitării libertăţii religioase conform standardelor 
internaţionale și angajamentelor asumate de ţara 
noastră.
Pactul Internațional privind Drepturile Civile 
și Politice, 1966:

art. 18 (4) „Statele părți la prezentul pact se 
angajează să respecte libertatea părinților și, atunci 
când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educația 
religioasă și morală a copiilor lor în conformitate cu 
propriile convingeri”.
Convenția ONU cu privire la drepturile 
copilului, 1989:

art. 14 (1). Statele părți vor respecta dreptul copilului 
la libertatea de gândire, de conștiință și religie. 2. Statele 
părți vor respecta drepturile și obligațiile părinților sau, 
după caz, ale reprezentanților legali ai copilului de a-l 
îndruma în exercitarea dreptului sus-menționat, de o 
manieră care să corespundă capacităților în formare 
ale acestuia. 3. Libertatea de a-și manifesta propriile 
convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi 
îngrădită decât de restricțiile prevăzute în mod 
expres de lege și care sunt necesare pentru 
protecția securității publice, a ordinii publice, a 
sănătății publice și a bunelor moravuri sau a libertăților și 
drepturilor fundamentale ale altora.

Astfel, pe de o parte, copilul este titular de drepturi 
în materie de libertate religioasă, pe de altă parte, 
părinţii/tutorii au dreptul de a furniza direcţiile în 
exercitarea libertăţii religioase. Cele două aliniate nu 
sunt antitetice, ci trebuie citite împreună: părinţii au 
dreptul de a familiariza copiii cu o anumită credinţă 
religioasă și de a decide dacă copilul urmează sau nu o 
anumită formă de educaţie religioasă până la punctul 
în care impunerea unor credinţe este în răspăr cu 
bunăstarea generală a copilului. Este important de 

semnalat absenţa statului în acest proces. Din punct 
de vedere doctrinar, statul stă în afara formării 
religioase pentru că familia este considerată cadrul 
natural al devenirii/maturizării copilului sub toate 
aspectele.

Când e legitim să botezăm copiii?
Când vorbim de botezul bebelușilor suntem clar 

în afara contextului în care o anumită manifestare 
religioasă poate fi contrară copilului, chiar dacă 
copilul descoperă la maturitate că i se potrivește o 
altă credinţă religioasă sau nicio credinţă religioase. 
La fel cum mersul cu copilul în parc sau la un concert, 
deși copilului va descoperi că nu agreează plimbatul 
în parc sau un anumit gen de muzică, nu sunt acţiuni 
care să interfereze negativ cu dezvoltarea generală 
a copilului, tot astfel aducerea bebelușului la botez 
la doar câteva luni de viaţă nu-i știrbește libertatea 
religioasă. În primii ani de viaţă, bunăstarea generală a 
copilului depinde în mod direct și aproape exclusiv de 
părinţi. Astfel, părinţii au dreptul „să organizeze viaţa 
familiei în conformitate cu credinţa lor religioasă” 
(art. 5 (1) din Declaraţia privind eliminarea tuturor 
formelor de intoleranţă și discriminare bazate pe 
religie sau credinţă, ONU, 1981). 

Libertatea religioasă nu trebuie citită doar în sens 
negativ sau restrictiv (freedom from religion), ci și în 
sens pozitiv ca dreptul de a-ţi manifesta vocaţia 

religioasă (freedom of  religion). Dacă alegerea de 
către părinţi a unei credinţe religioase prin botez 
la doar câteva luni de viaţă ar însemna încălcarea 
libertăţii religioase, atunci și privarea copilului de 
identificarea acestuia cu respectiva credinţă religioasă 
prin nebotezarea lui, poate fi, la limită, considerată 
tot un gest în răspăr cu libertatea religioasă. În fapt, a 
alege să nu alegi e tot o alegere. Dacă părinţii care își 
botează copiii la vârsta fragedă fac o alegere abuzivă 
în legătură cu viitorul copiilor, de ce părinţii care nu-
și botează copiii nu fac tot o alegere abuzivă? Logic 
vorbind, din perspectiva libertăţii religioase orice 
opţiune este la fel de legitimă.

O altă nuanţă adesea trecută cu vederea este 
faptul că nu există nicăieri stipulat explicit dreptul 
constituţional la botez sau cununie religioasă. 
Accesul la aceste gesturi liturgice se află la intersecţia 
dintre libertatea religioasă a persoanei care solicită, 
respectiv autonomia organizaţiei religioase care poate 
accepta solicitarea sau nu. La fel, nu există stipulat nici 
dreptul unui copil de a se naște într-o familie neutră 
din punct de vedere religios și care să fie obligată 

să crească copilul complet ferit de vreo identitate 
religioasă. Într-adevăr, sunt unii părinţi care-și propun 
în mod deliberat să nu-și influenţeze copilul din punct 
de vedere religios. Este dreptul lor la un astfel de 
comportament, dar nu este o atitudine pe care statul 
să o promoveze în mod direct la fel cum statul nu 
promovează nici botezul, nici vreun alt gest liturgic. 
Toate ţin de registrul libertăţii religioase și au scopul 
de a bloca dezvoltarea vreunei tentaţii autoritare din 
partea statului. Deci, statul nici nu impune, nici nu 
propune gesturi liturgice lăsând exercitarea acestora 
strict în zona responsabilităţii private.

Cum pot fi botezați copiii?
Atunci când interferează cu viaţa religioasă, statul 

român trebuie să se ghideze în funcţie de principiul 
neutralității religioase (art. 9 din Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă). Acest principiu 
larg răspândit în statele membre UE se aplică doar 
statului, nu și societăţii sau familiilor. Astfel, părinţii 
nu pot fi obligaţi să rămână neutri religios în relaţia 
cu copiii lor. În fapt, pentru mulţi dintre noi religia 
este o realitate prezentă în multe sfere ale vieţii, ea 
nu poate fi decupată din viaţa de zi cu zi și izolată sau 
neutralizată. Există o pluralitate de ceremonii legate 
de tradiţii care se manifestă la nașterea unui copil 
(ex: ceremonialul secular al primei băiţe, circumcizia, 
botezul sau tăiatul moţului la 1 an de viaţă) și care 

sunt legitime indiferent de 
proiecţia lor (ne-)religioasă.

Cu toate acestea, există limitări impuse de 
standardele internaţionale privind libertatea 
religioasă în cazul copiilor: „practicile unei religii sau 
convingeri în care este crescut copilul trebuie să nu 
fie dăunătoare sănătăţii sale fizice și mentale și întregii 
sale dezvoltări” (art. 5 (5) din Declarația privind 
eliminarea tuturor formelor de intoleranță și discriminare 
bazate pe religie sau credință, 1981), articol care co-
responsabilizează părinţii și preotul, dar nu blochează 
posibilitatea botezului bebelușilor.

Precauţiile din spatele acestor principii din tratatele 
și convenţiile internaţionale sunt legate de practica 
unor state de a interveni abuziv în interiorul familiilor, 
în special în cazul celor asociate noilor mișcări 
religioase sau „secte”, așa cum sunt stigmatizate 
deseori anumite comunităţi religioase. În cazuri 
extreme, copiii au fost luaţi din mijlocul familiilor sub 
pretextul unor comportamente religioase „deviante”. 
De asemenea, o altă categorie vulnerabilă este cea 
a convertiţilor în cazul ţărilor cu religie de stat. 

Aceștia sunt marginalizaţi social, iar în caz de 
divorţ, copiii merg în custodia părintelui cu 
comportament religios „normal” (ex: Liban).

Ca principiu general, părinţii pot gestiona 
maturizarea copiilor lor inclusiv în dimensiunea 
religioasă, dar fără a afecta capacităţile de dezvoltare 
ale copilului. Libertatea religioasă a copilului, precum 
și dreptul părinţilor de a ghida educaţia copilului 
trebuie văzute drept consonante. Se pleacă de la 
ipoteza că părinţii, copiii și comunitatea religioasă se 
află într-o relaţie armonioasă de interdependenţă și 
exercitare mutuală a drepturilor, că părinţii, nu statul, 
au rolul de custozi naturali ai copilului, iar copiii se 
dezvoltă cel mai bine în familia în care s-au născut. 
Există totuși situaţii când statul intervine legitim, cum 
ar fi violenţa domestică, abuzul, incestul etc.

Încă din 1987, primul raportor special pe libertate 
religioasă al ONU, portughezul Angelo d’Almeida 
Ribeiro, observa în anumite ţări faptul că interferenţa 
statului în chestiuni de cult este din ce în ce mai 
agresivă și arăta că circumcizia evreilor este parte 
a exercitării libertății religioase și orice presupusă 
restricţionare a acesteia este o limitare a libertăţii 
religioase.

Astăzi, dezbaterea la nivel global referitoare gesturi 
liturgice la care iau parte bebelușii este centrată nu 
pe botez, cât mai ales pe circumcizie, dintr-un motiv 

foarte simplu: conform Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, aproximativ o treime din populaţia de sex 
masculin din lume este circumcisă, gestul motivat 
eminamente religios fiind întâlnit nu doar la evrei, ci 
și la unii musulmani, copţi, ortodocșii etiopieni și alţii.

Recent, pe fondul valului crescând de antisemitism 
în Danemarca (noiembrie 2020) câţiva parlamentari 
din cadrul opoziţiei extremiste au solicitat interzicerea 
circumciziei până la vârsta de 18 ani prin lege sau 
efectuarea acesteia sub anestezie. Contraargumentul 
guvernului danez a fost acela că practica circumciziei 
este perfect legitimă din perspectiva libertăţii 
religioase, atât timp cât gestul este făcut cu acceptul 
părinţilor, iar cei care-l efectuează au cunoștinţele 
medicale și practice necesare.

Trebuie să facem distincţie între un caz particular 
în care un bebeluș a suferit sau chiar murit din 
cauza lipsei de îndemânare a preotului sau a lipsei 
de responsabilitate a celor care trebuie să-i poarte 
de grijă în mod direct și practica generalizată a 
întreitei afundări din ritul bizantin. La fel, trebuie să 
facem distincţia între atacatorul bisericii românești 
din Ierusalim și religia sau/și etnia din care acesta 
face parte sau dintre teroriștii musulmani și religia 
islamică. În egală măsură, responsabilitatea juridică 
pentru moartea bebelușului din Suceava nu poate fi 
camuflată într-o retorică liturgică mistică, ci trebuie 
identificată cu maximă precizie. Tragicul episod 
trebuie să servească drept reper pentru mult mai 
multă prudenţă. 

Soluția?
Nici Biserica Ortodoxă nu poate fi obligată să-

și schimbe ritualul botezului, nici evreii ritualul 
circumciziei și nici alte comunităţi religioase atât 
timp cât statul nu demonstrează că gesturile 
liturgice respective pun în pericol sănătatea publică; 
Accidentele tragice apărute trebuie, însă, să dea de 
gândit tuturor actorilor implicaţi, iar responsabilitatea 
să fie asumată.

Statul are mandatul garantării libertăţii religioase și 
al neutralităţii. Prin urmare, nu Biserica este datoare 
să se protejeze de vocile acide din societate, ci 
statul e dator să comunice, nu prin vorbe, ci prin 
politici publice concrete care sunt raţiunile libertăţii 
religioase.

Tocmai principiul neutralităţii religioase obligă 

statul la a modera astfel tensiuni prin promovarea 
standardelor libertăţii religioase: non-intervenţia 
statului în materie de viaţă liturgică trebuie să fie 
direct proporţională cu maximizarea intervenţiei 
statului în promovarea libertăţii religioase. Pe cât de 
tăcut și de absent trebuie să fie statul în chestiuni 
liturgice, pe atât de vocal și de prezent trebuie să fie 
în a-și promova neutralitate religioasă ca pe un bun 
democratic de la care nu are voie să abdice.

***
Cătălin Raiu este teolog și doctor în știinţe politice, 

cadru didactic asociat la Facultatea de Administraţie și 
Afaceri, Universitatea din București, iar din iunie 2019, 
primul român recrutat ca expert în libertate religioasă 
de către OSCE.

OSCE este cea mai mare organizaţie regională 
de securitate, contribuind la consolidarea păcii, 
democraţiei şi stabilităţii pentru mai mult de un miliard 
de persoane. La nivelul OSCE funcţionează Biroul 
pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului care 
monitorizează foarte atent libertatea religioasă în cele 
57 de state membre și regiunile vecine.

Rolul panelului de experţi, în care Cătălin Raiu este 
membru în perioada 2019-2022, este acela de a propune 
modificări, completări și noi soluţii problemelor ridicate 
în domeniul vieţii religioase.

Sursa: doxologia.ro

Botezul bebelușilor din perspectiva unui expert în libertate religioasă al OSCE

Foto: Oana Nechifor

Cătălin Raiu

Să ne păstrăm mintea curată
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul  Constantinopolului
Ce speranță mai este pentru cei de sub comanda sa, când căpitanul vasului este înecat, lumânarea este stinsă și generalul este captiv?
 

„Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!” 
(Matei 6, 23) 

Dacă aţi orbi, aţi mai vrea să purtaţi aur sau mătase? Nu crezi că sănătatea curată este mai de preţ decât lucrurile exterioare? Căci, dacă ar 
fi să ţi-o pierzi sau să o irosești, toată viaţa ta va fi nefericită. Căci atunci când ochii tăi sunt întunecaţi și puterea mădularelor tale este slăbită, 
lumina lor fiind stăvilită, la fel și mintea când este păcătoasă, viaţa ta înseamnă nenumărate răutăţi.

Pentru aceea, în trup, ţelul nostru este de a ţine ochiul curat, precum trebuie să ţinem mintea curată, în ceea ce privește sufletul. Dar, dacă 
stricăm aceasta, cine va mai lumina pe restul, cum vom mai putea vedea?

Precum cel ce seacă izvorul poate seca și râul, la fel și cel ce stăvilește înţelegerea poate să dea pierzării toate faptele sale din această viaţă. 
De aceea se spune: „Iar, de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat.” Căci ce speranţă mai este pentru cei de sub comanda sa, când 
căpitanul vasului este înecat, lumânarea este stinsă și generalul este captiv?
(fragment tradus de Lucian Filip din Sfântul Ioan Gură de Aur, Evanghelia după Matei, Omilia 20, 3)

Foto: Oana Nechifor
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În educație este necesară linia creștină comună a ambilor 
părinți

Conlucrarea ambilor părinți este necesară. Trebuie să existe 
o linie comună, linia lui Hristos. Trebuie să existe armonie, 
tăierea voii proprii și ascultare reciprocă (a tatălui de mamă și 
invers, a mamei de tată).

Aici, desigur, se presupune că înainte de a te căsători trebuie 
să alegi un om care să aibă, fie și puțin, frică de Dumnezeu. 
Altfel ce educație vei da copiilor, dacă tu spui într-un fel iar 
soțul tău spune invers, dacă tu spui că-i albă iar el zice că-i 
neagră… Se întâmplă și acest lucru din păcate.

Înțelegeți că după aceea copilul va trăi un conflict. Se 
gândește: tata a spus așa… mama zice că-i invers… acum care 
este lucrul corect? Copilul va fi tras de patima lui și va spune: 
eu voi face ceea ce-mi este mai ușor. Și asta se întâmplă pentru 
că încă nu are complet dezvoltată capacitatea de judecată 
și discernământul, nici nu are toate cunoștințele legate de 
Dumnezeu și de Ortodoxie.

Așadar ce este cel mai ușor să facem?
Ceea ce ne șoptesc patimile noastre, trupul.
Prin urmare copilul va fi de partea părintelui care are cuget 

trupesc. Îl va urma pe părintele care are cuget material, cugetul 
care-l „alipește” pe om de pământ și nu cel care-l înalță la 
Dumnezeu.

De aceea fiecare trebuie să fie foarte atent, înainte de a se 
căsători, cu cine se va căsători. Cu cine va face familie, astfel 
încât să dea educație bună copiilor și să nu se afle in primejdie 
și mântuirea lui. Să fim așadar atenți, căci dacă ne unim cu un 
om care nu are frică de Dumnezeu, ne punem în primejdie și 
propria mântuire. Și asta pentru că dacă nu există armonie nu 
vom putea da educație corectă copiilor. Dimpotrivă, va exista 
acest conflict și confuzie, atât de obișnuite în cazul familiilor 
eșuate.

Mama, cea mai potrivită persoană pentru educație
Mama, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, poate realiza lucrarea 

educației copiilor în chipul cel mai firesc și este persoana cea 
mai potrivită în acest scop.

De ce?
Pentru că stă mai mult timp acasă… sau cel puțin stătea… 

Acum, în zilele noastre, cu declarațiile feministe, care izvorăsc 
din ocultism, mama nu mai rămâne mult timp acasă. Copiii 
sunt preluați de vreo filipineză, pakistaneză, de vreo bunică, 
sau chiar stau singuri. Atunci îi preia cineva mult mai rău, 
adică televizorul și internetul, care-i conduc la imoralitate, la 
violență, la New Age.

Din toate acestea înțelegeți cât de improbabilă este după 
aceea mântuirea părinților. Fiindcă de vreme ce nu fac ceea ce 
trebuie pentru mântuirea copiilor lor, cum vor răspunde în fața 
lui Dumnezeu?

Dumnezeu va zice: „Ce-ați făcut? Ați plăsmuit criminali. 
Așadar sunteți și voi criminali. Prin ceea ce ați făcut v-ați 
arătat criminali față de copiii voștri, dar și față de societate”.

Vedeți, toți vă spun: „Căsătorește-te, căsătorește-te…”

Nu suntem împotriva căsătoriei. Căsătoria este drum 
binecuvântat de Dumnezeu. Însă lucrurile nu sunt simple. Dacă 
nu le faci corect, te afli în primejdie… Căsătoria cere pregătire 
corectă, ca să știi încotro mergi. În esență mergi să mucenicești 
și să te răstignești. Să ieși din tine, să te lepezi de iubirea de sine 
și să ajungi la iubirea dezinteresată…

Așadar mama, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, are influență 
mare asupra copilului, fiindcă rămâne mai mult timp acasă.

Am spus că acest lucru, deși este normal, din păcate în zilele 
noastre nu se respectă. Femeia poate foarte bine să fie „regina 
casei”. O ajută și structura ei sufletească și întreaga constituție. 
Și asta nu este deloc de subestimat.

Asemăn femeile și mamele cu isihaștii. Adevărații isihaști 
pot spori mult mai mult decât ceilalți monahi, care aleargă cu 
diferite slujiri.

Isihaștii se mișcă mai puțin. Stau în chilie, se roagă mai mult, 
se liniștesc, își află pacea, sunt atenți la cugetele și la mintea 
lor… În felul acesta sporesc mult, se înalță mult duhovnicește.

Valorificarea atmosferei isihaste din casă de către mamă
Mama, atunci când valorifică duhovnicește rămânerea ei 

în casă, urcă spre măsuri duhovnicești mult mai înalte decât 
bărbatul, care stă toată ziua afară. Bărbatul este provocat de 
mulțime, de imagini și sunete, care sunt în defavoarea lui, sunt 
negative, se opun sporirii sale duhovnicești. Trebuie ca după 
aceea să se străduiască mult pentru a le uita pe toate acestea. 
Mai înainte de toate va trebui să se lupte pentru a șterge toate 
imaginile pe care le-a perceput.

Acum însă vedem cum diavolul a reușit s-o scoată și pe femeie 
afară din casă. O umple astfel și pe aceasta cu mulțime de 
imagini și cu multă oboseală.

Care sunt urmările?
Copiii se vor afla împreună cu doi părinți obosiți, care se 

ceartă mereu între ei! Pe de o parte tulburarea continuă iar 
pe de altă parte lipsa îngrijirii corecte a copiilor. De unde să 
găsească poftă și putere sufletească părinții obosiți și stresați, 
încât să se preocupe așa cum trebuie de tinerele lor vlăstare? 
De unde să găsească stare sufletească potrivită și pace, încât să 
le spună câteva cuvinte de educație copiilor lor, câteva cuvinte 
despre Hristos?

Rămânerea mamei acasă constituie argumentul principal al 
Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru care-i atribuie acesteia 
principala răspundere pentru creșterea în chip creștin a copiilor. 
„Pe bărbați – spune Sfântul Ierarh – îi împrăștie de multe ori 
călătoriile, grijile sociale și treburile politice. Însă femeile, fiind 
scutite de asemenea griji, pot mai ușor să se îngrijească de copiii 
lor, bucurându-se acasă de multă liniște” .

Această liniște este tot ce se poate mai bun pentru ca cineva

să-L afle pe Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt 
Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. „Pentru a cunoaște că Eu 
sunt Dumnezeu trebuie să vă opriți, trebuie să vă liniștiți, să 
ieșiți din sinele vostru.”

Întrebare: Adică se referă la locul unde ne liniștim?
Răspuns: Așa e. La locul unde ne liniștim…
Școală (liniștire). De ce se numește școală? Fiindcă pentru 

a învăța, pentru a citi, pentru a te concentra, trebuie să te 
oprești din toate celelalte. Poți să citești pe o stradă din centrul 
orașului? Nu te poți concentra acolo… Trebuie să mergi într-
un loc liniștit, să te așezi acolo, să te concentrezi și să studiezi. 
Trebuie să înțelegi ceea ce citești, să memorezi dacă e nevoie… 
Toate acestea au nevoie de lepădarea de griji, de liniștire, de 
depărtare de orice altă lucrare, toate cer să te oprești din orice 
altceva. De aceea se numește școală locul unde învață cineva…

Vătămarea provenită de la psihologii atei și de la statul 
necredincios influențat de New Age

Mama contemporană a pierdut acest timp al „opririi”, adică 
timpul necesar educației copilului. Astfel, astăzi va trebui să 
„piardă” mai mult timp, pe care să-l dedice copiilor ei. Trebuie 
să-și schimbe prioritățile in viața ei. Pe primul loc trebuie să fie 
copiii ei, să ofere mult timp și putere sufletească și trupească 
pentru educarea lor în chip creștin. Astfel va putea câștiga viața 
și mântuirea ei.

Astăzi copiii sunt precipitați pentru că mamele lor sunt 
foarte ocupate și grăbite. Mama contemporană are multe 
preocupări și mult stres. Și le transmite acest stres și copiilor 
ei! Iată rezultatul niște copii stresați și bolnavi psihic.

Iar atunci apare întrebarea:
Ce să facem?
Să mergem la psiholog, răspunde conștiința contemporană 

alienată.
Îi duce, deci, la psihologi, și îi distruge și mai mult. De ce? 

Pentru că toți acești psihologi se bazează, de regulă, pe niște 
atei: Freud și toți cei de teapa lui. Ce au ei de spus copiilor? 
Negreșit le spun lucruri eronate. Iar acum i-au introdus și în 
școli, după ce mai întâi i-au alungat pe duhovnici…

De curând am citit că, copiii nu mai au pe ce să se sprijine. 
Mai ales copiii care au tendințe sinucigașe – există și astfel de 
copii – și-au pierdut și ultima speranță (omenească). Profesorii 
îi văd și nu știu cum să-i ajute. Când exista duhovnicul îi 
trimiteau la acesta și găseau adevărata bucurie a lui Hristos. 
Trebuie să știți că în rândul adolescenților sinuciderile sunt 
numeroase. Din multe motive… La această vârstă copiii nu 
s-au statornicit bine în credință și în viața întru Hristos. Nu 
L-au aflat încă pe Dumnezeu și sinele lor așa cum trebuie. Sunt 
în mare primejdie din partea diavolului, care se străduiește să le 
sădească acest gând, pentru a-i trimite în iadul veșnic.

Cu toate acestea, nu vor să pună duhovnici în școli… Așa ne 
spun astăzi adepții New Age-ului… Ne învață că trebuie să 
devenim o „societate postcreștină”, să-L alungăm pe Hristos… 
Fiindcă Hristos este primejdios pentru viața noastră…

Pentru toate acestea, desigur, mai târziu vom plăti.

Educația copiilor în familie

Rolul principal: MAMA

Parteneriat între Parohia Santander(Spania), biserica “Sf. Apostoli Petru și Pavel” și Parohia Coveș, biserica 
“Adormirea Maicii Domnului” cu scopul participării la Concursul Național Catehetic

Biserica - familia românilor de pretutindeni
Concursul își propune să contribuie la crearea unor legături sau înfrăţirea între comunităţile din ţară și cele 

din diaspora, prin conștientizarea rolului activ pe care îl are Biserica în viaţa comunităţii, în susţinerea legăturilor 
dintre oameni, fie membri ai aceleiași familii, comunităţi sau comunităţi parohiale diferite. Concursul va consta 
în realizarea unui proiect de comunicare și schimb de experienţe și trăiri prin imagini, sunet și film de către copii 
sub îndrumarea preotului și a profesorilor. Proiectul va avea un caracter cultural, care se va putea direcţiona și 
spre acţiuni filantropice sau de caritate, fiind realizat și implementat în întregime de către copii. El va contribui la 
dezvoltarea creativităţii prin libertatea oferită participanţilor în 
iniţierea unor idei de proiect și a sentimentelor de atașament 
faţă de familie și valorile ei.”(Extras din Conceptul Concursului).

În acest sens, cele două parohii, vor avea întâlniri pe 
platforma Zoom, unde grupele de copii se vor întâlni și 
vor realiza mai multe activităţi, care vor respecta tematica 
proiectului și îndrumările acestuia. La finalul întâlnirilor, va 
fi realizat un miniproiect cu foto și filmuleţe, care vor fi apoi 
adunate într-un colaj, și vor constitui înscrierea și participarea 
la concursul catehetic, demarat de Patriarhia Română, au spus 
reprezentanţii.

În perioada 21 decembrie 2020 - 22 august 2021, în cadrul 
Patriarhiei Române se desfășoară Concursul Național Catehetic 
„Biserica - familia românilor de pretutindeni”. Evenimentul este 
organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, 
în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în contextul 
Anului omagial al pastorației românilor din afara României.

Concursul se adresează copiilor, preoților, profesorilor de religie 
sau de altă disciplină implicați în programul național catehetic 
„Hristos împărtășit copiilor”, precum și altor educatori creștini din 
țară și din diasporă.

Competiția va consta în realizarea unui proiect de comunicare și 
schimb de experiențe și trăiri prin imagini, sunet și film de către 
copii sub îndrumarea preotului și a profesorilor. Proiectul realizat de 
grupurile participante va avea un caracter cultural, care se va putea 
direcționa și spre acțiuni filantropice sau de caritate, fiind realizat și 
implementat în întregime de copii.

Obiectivele specifice sunt „crearea unei punți de legătură între 
cele două sau mai multe grupuri: o pagină pe rețelele de socializare 
numită «Biserica - familia românilor de pretutindeni»; încurajarea 

și susținerea familiilor din țară și din diasporă care duc o viață creștină autentică și prezentarea lor ca modele; exemplul 
familiei preotului în pastorația comunității ca model asumat de viață creștină; afirmarea și promovarea sfințeniei căsătoriei, a 
solidarităţii în familie și între familii, demnitatea maternității, a pa¬ter¬nității, a filiației și a frater¬nității ca daruri ale iubirii 
lui Dumnezeu ce trebuie cultivate; susți¬nerea și apărarea familiei creștine în societatea contemporană în fața provocărilor 
actuale și a «modelelor» străine de valorile creștine; în Duminica migranţilor români (prima duminică de după Adormirea 
Maicii Domnului) se va putea organiza un eveniment la care să ia parte cei care au realizat acest concurs, rezultând un schimb 
de experiențe; educația copiilor: responsabilitate a Familiei, a Bisericii și a Școlii”, se arată pe patriarhia.ro.

La concurs se pot înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care fac parte din grupa de 
cateheză, sub coordonarea unui preot și a unui profesor de religie sau de altă disciplină. Grupul de cateheză format la nivelul 
parohiei va realiza un miniproiect ce va avea un caracter filantropic-cultural și va fi realizat și implementat în întregime de 
către copii, adresându-se cu preponderenţă familiei.

Până la 15 ianuarie 2021, eparhiile transmit conceptul concursului protopopiatelor și parohiilor din țară, iar în perioada 
15-31 ianuarie 2021 se vor realiza miniproiectele, activitățile din cadrul acestora desfășurându-se în perioada 1-28 februarie 
2021.

Miniproiectele se vor depune la protopopiate până la 15 martie 2021. În continuare, în perioada 1-31 martie 2021, vor avea 
loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de protopopiate; în perioada 1-30 aprilie 2021, vor avea loc 
evaluarea și premierea celor mai bune 3 miniproiecte la nivel de eparhie. La nivel național, va fi premiată echipa care a obținut 
premiul I pe eparhie, fiind prezenți la ceremonia de premiere din 21 mai 2021 (dacă acest lucru va fi posibil, având în vedere 
condițiile restrictive ale pandemiei) copilul reprezentant al acestei echipe și un coordonator (preot/profesor de religie/de altă 
disciplină). Dacă acest lucru nu este posibil, atunci se vor face premierile on-line, informează patriarhia.ro.

Informații cu privire la desfă¬șurarea acestui concurs se pot găsi accesând site-ul patriarhia.ro.
Sursa: ziarullumina.ro
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CASĂ
Laurean Graef

Măsor pământul cu privirea,
Și mă opresc la țara mea,
La locul unde m-am născut,
Și unde Eu să mor aș vrea.
M-apucă dor de umbra deasă,
Și de salcâmii înfloriți,
De tot ce am lăsat acasă,
De-ai mei părinți îmbătrâniți.
Mi-e dor de masa cea din tindă,
De pâinea caldă din cuptor,
De frumusețea din oglindă,
De chipul mamei din pridvor.
Mi-e dor de crestele mărețe,
A munților înnourați,
De ani pierduți în tinerețe,
Prin văi frumoase din Carpați.
Acum când mă întorc acasă,
Găsesc pustiul în pridvor,
În tindă nu mai este masa,
Iar mama plânge-n colț de dor.

SONET
Lőrinczi Francisc-Mihai

Ne pârguim ca poame sub cerul azuriu

Mustind de fericire, ciorchini împodobind altarul

Răpuşi de miezul dulce, de fructul auriu

Ne umplem cu fântâna ce dăruieşte harul.

Ne perindăm prin astre să căutăm lumină

Până-n depărtarea oarbă, sporindu-ne orgoliul

Ne-ascundem stalactită într-o lugubră mină

Şi ne hrănim banchiza sufletului-sloiul.

Suntem şi Caini şi Abeli în cumpăna vieţii

Alegem şi arginţii şi-n lanuri să ne scăldăm 

Umblând mânaţi de furii prin ţarinile minţii

Să căutăm altare, ofrande să-nălţăm.

După iluzii-n goană ne măsurăm căderea

În timp ce pierdem

îmi rânjeşte viaţa
Ioan Gligor Stopiță

....îmi rânjeşte viața ca o fiară-n laț
mârâie jivina clipită de clipită
când sinodul literaților cu duhul în maț
îmi transformă gândul într-o dinamită

...degeaba mă judecați când n-aveți habar 
şi nu ştiți mai nimic despre mine,
despre îngeru-mi negru, coşar
ce-mi curăță funinginea arderii de sine

....poate-s şarpele cu colț dintr-un minereu
necunoscut, încă, în tabelul lui Mendeleev
aruncat din cer de nu ştiu care zeu
în nu ştiu care eră, care ev...

....poate-s mistrețul cu colți de argint
prin codrii întunecați un sclipit
voi, doar gonaci într-un timp autist
după păcătoasa-mi făptură şi sufletu-mi trist

Psalmul copilăriei
Maria Pănăzan Lorinczi

Te căutam prin neguri 
Și-adormeam gândindu-mă
La Tine, știut-ai așteptarea-mi
Tulburătoare-n rugăminţi?

Te citeam prin Lumini
Și-aţipeam visându-mă
În Casa Ta, văzut-ai Bucuria
Născătoare-n neprihăniri?

Te întâlneam prin uliţi
Și-așterneam trezindu-mă
Covor de finic, aflat-ai
   satul meu la colţ cu veșnicia
clipei de Iubire ce dăruitu-ne-o-ai
când eram copii și în vecernii
îţi desenam chipu-Ţi senin?

Tu veneai prin cânturi
Noi te găseam  prin jocuri...
Tu veneai prin Liturghii 
Noi te-aflam prin copilării...

EI S-AU NĂSCUT ÎN MARTIE

Schneider Regina 96 de ani 23 martie Marpod
Rusu Lucreția 95 de ani 26 martie Șomartin
Vasiu Radu 94 de ani 16 martie Noiștat
Ignat teodora 94 de ani 20 martie Vărd
Neamțu Ana 92 de ani 03 martie Alțina
Drașovean Augustin 91 de ani 10 martie Roșia
Stan Eszter 91 de ani 11 martie Șeica Mare
Tolciu Sofia 91 de ani 18 martie Șeica Mare
Popișcă Lucreția 91 de ani 20 martie Șeica Mare
Luca Ana 90 de ani 05 martie Șeica Mare
Boghiu Gheorghe 90 de ani 24 martie Daia
Mihai Maria 90 de ani 30 martie Retiș
Aron Lucreția 89 de ani 10 martie Roșia
Rez Elena 88 de ani 12 martie Șeica Mare
Ionuț Marieia 88 de ani 13 martie Săsăuș
Lascu Ana 87 de ani 31 martie Șeica Mare
Vintilă Ioan 86 de ani 08 martie Roșia
Lisan Paraschiva 86 de ani 25 martie Daia
Muntean Maria 86 de ani 27 martie  Daia
Lațcu Silvian 85 de ani 06 martie Stejărișu
Mălăescu Ariadna 85 de ani 04 martie Ilimbav
Chiru  Gheorghe 85 de ani 04 martie Dealu Frumos
Grovu Gheorghe 84 de ani 12 martie Ilimbav
Petrea Maria 84 de ani 14 martie Movile 
Ionaș Cornelia 84 de ani 19 martie Chirpăr
Humuzău Ana 84 de ani 19 martie Chirpăr
Ionuț Maria- Alexandra 84 de ani 26 martie Săsăuș
Lancerisc Maria 84 de ani 27 martie Cașolț
Mășăra Traian 84 de ani 30 martie Marpod
Zămăcău Emanoil 83 de ani 05 martie Stejărișu
Droc Ana Rodica 83 de ani 10 martie Retiș
Braga Victoria 83 de ani 12 martie Șomartin
Ciucurel Ioan 83 de ani 12 martie Șeica Mare
Orlandea Ioan Gavril 83 de ani  23 martie Agnita
Popșor Ana 82 de ani 05 martie Chirpăr
Haicu Gheorghe 82 de ani 07 martie Iacobeni
Galea Victoria 82 de ani 11 martie Marpod
Dragotă Maria 82 de ani 16 martie Marpod
Tudor Sofia 81 de ani 15 martie Șeica Mare
Toth Ecaterina 81 de ani 18 martie Brădeni
Radu Sora 80 de ani 06 martie Cașolț
Manea Irina 80 de ani 28 martie Șeica Mare
Noi le dorim sănătate bătrânețe liniștită și bucurii din partea urmașilor.
Celor care nu mai sunt le dorim odihnă veșnică de-a dreapta Tatălui.

Duminică, la biserica din sat s-au comemorat 140 de ani 
(1810 – 1881) de la trecerea la cele veșnice a celui care a 
fost un fiu iubit al satului, AUGUST TREBONIU LAURIAN

Ziarele vremii, România liberă condusă de Dimitrie 
Laurian, Timpul, Românul, etc. anunțau în 26 februarie trista veste a morții marelui tribun transilvănean.

În Transilvania, dispariția sa a fost anunțată în revistele: Transilvania, Familia, Gazeta Transilvaniei, 
Telegraful Român, care anunțau sec; „propagatorul neobosit al românismului, floarea profesorilor și a 
scriitorilor români, istoric drept și român antic, a încetat din viață. Tu, generație tânără imitează-l!”

Participarea la funerarii a fost imensă, la ea au luat parte toate personalitățile marcante ale Bucureștiului. 
Sicriul a fost dus succesiv de dr. Carol Davilla, V. A. Urechia, Petre Cornătescu și alții

Începută la orele 12,30. Trista ceremonie s-a sfârșit abia după orele 17, odată cu apusul soarelui. 
Arareori capitala a asistat la o înmormântare mai impunătoare și mai impresionantă. Laurian fiind într-
adevăr unul din marii bărbați ai vremii sale.

Întru gloria sa eternă, la căpătâiul mormântului său din cimitirul Bellu, s-a ridicat un frumos bust din 
marmură iar în anul 1903 la liceul Matei Basarab s-a ridicat al doilea.

În anul 1973 la 15 august, cu mare, mare sărbătoare s-a dezvelit un al treilea bust în satul natal Fofeldea.
Cu prilejul bicentenarului lui A.T. Laurian, în anul 2010 s-a inaugurat în parcul ASTRA din Sibiu un 

frumos bust din bronz opera sculptorului Adrian Popescu. Acest lucru s-a făcut de către Asociația 
Culturală „August Treboniu Laurian” din Fofeldea și la dezvelirea bustului au fost prezenți mai mulți fofelzeni.

Despre Laurian, despre viața lui, s-au spus multe și multe au rămas nespuse. 
August Treboniu Laurian s-a născut în Fofeldea Transilvaniei – așa scrie pe piatra funerară din cimitirul Bellu – la 17 iulie 

1810. Numele lui din copilărie este IOAN AUGUSTIN TRIFAN, ulterior devenind August Treboniu Laurian. După terminarea 
studiilor, Laurian, la fel ca și alți ardeleni, este chemat în Moldova și apoi în Țara Românească pentru a organiza școalele și a 
scrie cărți pentru elevii de atunci.

Nicolae Iorga, în 1903 la dezvelirea bustului de la liceul Matei Basarab spunea: „Învinșilor nu li se ridică statui, nici busturi, 
nu li se cântă laude, el August Treboniu Laurian nu a fost un învins ci un învingător ”.

La București fiind, a ținut tot timpul legătura cu Brașovul, cu Sibiul, cu Transilvania lui dragă. A fost foarte activ la revoluția 
de la 1848, a devenit membru fondator al asociațiunii ASTRA din Sibiu

Contemporanii îl aseamănă cu un adevărat „apostol al neamului românesc”.
Laurian a muncit toată viața pentru marea idee a românismului. „Totul pentru neam, nimic pentru sine, așa a fost el.” – Iuliu 

Moisil 1929.
Prin amploarea și rodnicia acțiunilor desfășurate de el în toate cele trei țări românești – Transilvania, Țara Românească, 

Moldova - Laurian a fost numit pe drept „PRIMUL CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI UNITE”, purtătorul de cuvânt al tuturor Daciilor.
Pentru tot ceea ce a făcut el pentru țară, guvernul de atunci al României i-a dat în 1866 cetățenia de român, iar apoi a fost 

însărcinat cu învățarea limbii române a tânărului principe Carol I, viitorul rege al României.
La moartea lui, drept mulțumire, principele a donat familiei locul de veci din cimitirul Bellu. Prin aghiotantul său, maiorul 

Magheru, a fost trimisă și depusă pe pieptul lui o coroană de viorele.
Multe ar mai fi de spus și arătat dar timpul... Of, timpul nu-mi permite.

Fofeldea
 anul 2021 sfârșit de februarie

Președintele Asociației A. T. Laurian din Fofeldea
Ioan Gruncă

Șezătoarea
Culoarea galben-aurie, aburul călduț care se ridică 

indecis și mirosul dulceag de cucuruz fiert, mă poartă 
înapoi, în timp în locul acela, mereu același, matrice a tot 
ce am devenit.

Mă uit la cucuruzul fiert pe care mi l-a dat Lenuța Țerbea 
și parcă nu este aici și  acum așezat pe masă , ci este acolo, 
în casa în care am crescut la Retiș.

Gânduri nedefinite, ca un vis ce ți  se pare aievea, care nu 
poate fi doar un vis, că îi vezi și îi auzi pe toți... chiar dacă 
numai pe retina rămas impregnată, chiar numai cu auzul 
minții.

* * *
Era miercuri la amiaza și moșu On, răbdător desface o 

păpușă de cucuruz cu opt rânduri, galben-lucitor , care 
suna sec în feldara cu cercuri.

Atent, desface doar boabele mari, iar cele de la vârf le 
pune intr-o căldărușa, pentru găini. 

Un februarie înghețat, cu zăpadă până la ferești, îi duce 
pe cei mari afară, să facă, să refacă mereu cărările care 
împărțeau curtea largă în pătrate. 

Știam că mâine este rândul șezătorii la noi și mama 
fierbea cucuruz pentru femei. Câteodată se mâncau felii 
mari de pâine, prăjite pe plită și unse cu unsoare de pe 
carne, altă dată plăcinte cu brânză, făcute pe chiatră.

Bunica spală cucuruzul în multe ape și apoi îl pune „ la 
crescut”, câteva ceasuri bune, până a două zi, să se umfle. 
Apoi, în oala imensă, peste cucuruz, se pune leșie făcută 
din cenușă cernută. Ceasuri întregi, cucuruzul se fierbe la 
foc domol, până se desfac pielițe groase, iar bobul își arată 
miezul alb și dulce.

Apoi, îl spală iar, în rânduri de apă caldă și curată, iar 
cojile se ridică la suprafață și  apa devine limpede cristal.

Îl pune iar la foc domol, în apă îndulcită cu 
miere.

Mama face paturile înalte, cu 2 rânduri de 
străjace, cu perinile ridicate. Știe și ea că nimic 
pe lume nu ne-ar putea trimite la culcare, așa că 
vom sta în patul ăla gătit.

Șezătoarea noastră era din femei tinere, cu copii 
de 2-7 ani, vecine toate și, cele mai multe dintre 
ele, cumetre, botezându-și pruncii laolaltă. 

Cinăm repede iar mama aduce lampa cu glob, 
șterge sticla de 12, taie drept feștila, să fie lumină 
mai mare, așază scaunele și așteaptă. 

Se aud pași înfundați în zăpadă și apoi portiță. 
Pe rând, fina Limpie, leica Meletină, Maria 
lu’ Vintilă, Tenzia lu’ Coman, Livia Florichii, 
Livia Nițului , Maria Ronesii, Lena lu’ Iondobre și Maria 
Măriovii, intră înfrigurare, scuturând zăpada, ducând în 
mâini furcile cu caiere de fuior și doua-trei fuse goale.

Încep să toarcă, iar sunetul fuselor era însoțit de clopoțeii 
de lemn de la furci. Mă  uit fascinată la furca verde, cu 
scăunel, a Marii lui Vintilă și, mai ales, la căluții de lemn, 
așezați în cerc spre vârf și care, la fiecare smucitură de caier 
păreau că se învârt într-un carusel, clopoțind a lemn uscat.

Stau cu gura căscată, ascultând poveștile lor, din tinerețe 
sau de când s-au luat, poveștile lor despre ce pun pe 
război, despre copii, despre socrii. Nu despre bărbații lor. 
Niciodată. 

Povestesc despre faptul că săptămâna viitoare, vineri, 
șezătoarea din ulița  Bisericii se ține la mătușa Frina lui 
Stanțanț, și că ele, din ulița noastră, o să se îmbrace loale 
și să meargă la ele.

Se hotărăsc să se îmbrace bărbați, cu pantalonii albi de 
vară, cu cămășile lor albe, cu pălării de paie, să își ia coasele 
și tiocurile cu gresia și să bată satul cântând „Au plecat 
olteni la coasă”.

Râd toate și sunt așa frumoase, cu iile albe, cu năfrămile 
galbene cu pui legate tinerește pe după cap.

După doua-trei ceasuri, mama se ridică și aduce din 
tindă, rachiu dulce și apă.

Apoi, în castronelele de tablă, adânci, își trec una alteia 
din mâini, cucuruzul fiert, aburind dulce, 

Mama ne întinde și nouă, somnoroase dintre perini, câte 
un castronel. 

Niciodată, dar niciodată, gustul ăla fără egal, nu l-am mai 
întâlnit. Mereu mi se părea cumva, incomplet, părea că-i 
lipsește ceva.

Acum știu. Lipsesc ele, femeile tinere din șezătoare.
Mama adună castronelele și până se întoarce, leica Maria 

Măriovii, începe să  cânte, cântecul ei... un fel de poveste 
despre un tânăr Titu și despre fata pe care o iubea.

Adorm legănată de cântecul ăla trist, mereu același, 
acompaniată de zurgălăii de la furci și de sunetul monoton 
al fuselor.

Nu știu când au plecat. Simt doar mâna mamei, cum mă 
ridică și mă așează în patul făcut pentru somn.

Lenuța Barbu
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În anul școlar 2018-2020, 37 de elevi de la Colegiul 
Tehnic ,,August Treboniu Laurian” din Agnita, județul 
Sibiu au beneficiat și participat la mobilități de formare 
profesională în Barcelos-Portugalia, în cadrul proiectului 
de mobilitate ,,Stagiu de practică la nivel european pentru 
confecționer produse textile și tâmplar universal” nr. 2018-1-RO01-KA102-047981, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Erasmus+.

Scopul proiectului a fost creșterea calității pregătirii profesionale a elevilor din Colegiului Tehnic ”A. T. Laurian” la standarde Europene, 
dezvoltarea cunoștințelor și abilitaţilor practice și personale ale elevilor pentru a facilita inserția profesională pe piața muncii locală și europeană 
a viitorilor absolvenți.

Partenerii implicați în derularea și implementarea proiectului la nivelul colegiului nostru cât și la nivel european, Associação Intercultural 
Amigos da Mobilidade, Com-Prensa Lda și Manuel Da Costa Gomes & Ca. Lda, au urmărit succesul și diversificarea activităţilor de pregătire 
practică a participanților la mobilități astfel încât aceștia să dobândească competenţe noi la modulele din stagiile de pregătire practică.

Cei 37 de participanți și-au dezvoltat abilitățile profesionale, personale și de viață, au pus în practică idei și cunoștințe teoretice, au învățat 
independent și au cooperat în echipă, au planificat și organizat sarcinile, și-au gestionat timpul, s-au adaptat și au acționat în situații noi de 
lucru, au demonstrat deschidere și curiozitate față de noile provocări, capacitate de cooperare cu persoane diferite din alte culturi, ceea ce 
a dus la creșterea încrederii în propriile abilități, cunoașterea punctelor tari și a celor slabe și motivare pentru participarea mai activă în viața 
socială a comunității.

Evaluările și autoevaluările realizate în cadrul proiectului, prin probe practice și observare continuă a participanților în timpul stagiilor de 
formare, prin rapoartele individuale și chestionarele aplicate privind abilitățile dobândite în mobilitate și care se bazează pe autopercepția 
propriei dezvoltări, indică un nivel ridicat al abilităților profesionale și personale dobândite, ceea ce creează premize pentru a face faţă 
provocărilor viitoare în contextul social și profesional mai amplu.

Elevii au intrat în contact cu realitatea europeană, cu valorile 
morale portugheze precum corectitudinea, orientarea după excelență și mândria muncii și au conştientizat importanţa înţelegerii 
altor culturi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene.

Traseul educațional și de carieră al elevilor participanți la mobilitatea de formare din Portugalia a devenit mai clar, potrivit evaluărilor 
realizate prin chestionare de impact aplicate în etape diferite ale formării profesionale.

Proiectul contribuie la creșterea vizibilității și prestigiului școlii în 
comunitate deoarece oferă posibilitatea dezvoltării prin practică 
a competențelor cerute pe piața muncii și proiectează un traseu 
educațional mai clar și mai sigur și consolidează drumul școlii 
spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale 
prin: creșterea numărului de parteneriate cu instituții de educație 
și formare din Europa, creșterea numărului de elevi ai școlii 
cu mobilitate VET, creșterea numărului de cadre didactice de 
specialitate care au însoțit elevii în stagiile de formare și care au 
avut oportunitatea să facă schimb de experiență privind conținutul 
și metodele de formare.

Internaționalizarea a devenit o prioritate a colegiului nostru și este privită ca un indicator al dezvoltării capacității organizaționale, al creșterii 
calității educației și formării profesionale.

Prin intermediul proiectului, noi Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian”, am avut șansa să conștientizăm că trăim într-o societate a 
cunoașterii, într-o Europă mobilă și interculturală în care succesul nostru și al tuturor depinde de voința și capacitatea de-a ne adapta lumii noi.

Erasmus+ este o poveste despre oameni, prietenie și curaj, dar ea se poate transforma într-o realitate palpabilă pentru că eroii s-au luptat cu 
zmeii, cu necunoscutul și au învins, s-au maturizat și s-au îmbogățit profesional și spiritual.

REZULTATE ȘI IMPACT
Proiect Erasmus+ 2018-2020

Coordonator proiect,
prof. ing. Ionele Daniela-ElenaAcest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului. 

Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Acum că circulăm cu trenul 
între Cornățel și Hosman, pe 
lângă lucrările de îmbunătățire 
de aici, în agenda din acest an 

avem și defrișarea liniei mai departe de Hosman, până la Fofeldea, un traseu de 2,6km pe care să poată circula liniștită 
ciclodrezina, încă foarte căutată de turiști.

Planurile tocmai ne-au fost date peste cap, la modul cel mai bun, de o echipă nou formată de inimoși - prietenii Mocăniței 
din Marpod, care s-au apucat să defrișeze linia între Fofeldea și halta Țichndeal (ce deservește mai degrabă Marpodul). Scopul 
lor e să ne ajute cu ce pot ca să ajungem cu trenul la mănăstirea Țichindeal - care pune în valoare turismul religios al Văii 
Hârtibaciului și îmbunătățește oferta turistică de care au parte călătorii Mocăniței.

Acest sector este unul dintre cele mai împădurite și mai problematice de pe linia Mocăniței, cu două podețe care s-au 
evaporat și cu două porțiuni de câteva zeci de metri unde terasamentul liniei a fost spălat de viiturile râului Hârtibaciu iar acum 
șinele atârnă în aer, așadar provocările sunt majore, dar și intrigante.

Ne bucurăm nespus de această inițiativă și de noii voluntari ai Mocăniței sibiene, le urăm succes și îi asigurăm că vor avea 
parte de toată susținerea noastră, și nu putem decât spera ca exemplul lor să fie urmat și de alte comunități de pe vale.

A trecut mulă vreme din 2006, de când linia 
ferată îngustă dintre Agnita și Sibiu a devenit 
monument istoric împreună cu toate acareturile 
fostului CFR. De atunci s-au întreprins acțiuni și 
s-au făcut numeroase demersuri pentru ca acest 
monument să treacă în proprietatea Consiliului 
Județean Sibiu

La multe am participat și eu și pe două, care 
mi-au lăsat un gust amar, chiar le-am inițiat.

Primul a fost o audiență la Ioan Cindrea, 
Președintele C.J. Sibiu, care ne-a primit, pe mine 
și pe Mihai Blotor, în holul de la intrare în clădirea 
C.J. și care, după ce ne-a ascultat ne-a umplut de 
bla-blauri și de niște promisiuni foarte vagi.

Al doilea a fost o întâlnire cu șase membrii ai 
C.J., locuitori ai Văii Hârtibaciului conduși de Ioan 
Terea care au promis că vor rezolva problema 
și în acest sens au făcut o adresă formală către 

guvernul de la București, la care, după cum era de așteptat, n-au primit nici un răspuns.
De aceea îi felicit pe prietenii Mocăniței, care n-au încetat să renunțe la visul lor și au reușit o întâlnire la nivel guvernamental 

care le-a aprins din nou speranța. 
Adrian Echert
Am fost ieri la Ministerul Transporturilor împreună cu Mihai Blotor, președinte Asociația Prietenii Mocăniței pentru a 

rezolva problemele ce trenează și se agravează de ani de zile și care îi împiedică să își îndeplinească visul. Mocănița trebuie 
să își recupereze patrimoniul și să primească investiții din fonduri europene pentru a avea un traseu turistic de poveste pe 
Valea Hârtibaciului și pentru a da o șansă de dezvoltare întregii regiuni.

Soluțiile prezentate de prietenii Mocăniței sunt un prim pas pentru a rezolva numeroasele probleme care țin pe loc acest 
proiect și vor avea susținere din partea viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Cătălin Drulă, secretarul de stat Adrian 
Covăsnianu și reprezentanții companiilor feroviare implicate în acest proces.

Vă prezint mai jos o parte din soluțiile discutate:
- Macazurile (schimbătoarele de cale), despre care am aflat nu demult că vor fi mutate în Mureș, rămân momentan în Sibiu.
- Pentru a reuși să acceseze fonduri europene nerambursabile este necesar ca dreptul de administrare sau proprietate 

pentru terenuri, linii să fie transferat la Consiliul Județean Sibiu printr-o Hotărâre de Guvern. În acest sens, CJ Sibiu a 
făcut demersuri din 2017 solicitând dreptul de administrare. Aceasta e cea mai viabilă soluție pentru a se putea investi în 
patrimoniul Mocăniței.

- Prietenii Mocăniței vor să ducă în hala din Hosman locomotivele mocăniței aflate în Sibiu și un vagon aflat în București în 
administrarea CENAFER. Dar pentru asta este nevoie de trecerea lor în proprietatea sau administrarea CJ. Reprezentanții 
CENAFER au fost de acord cu acest aspect și vom căuta cele mai rapide modalități de transfer.

- S-a găsit deschidere din partea CFR pentru a pune la dispoziție materiale și componente originale pentru restaurarea 
unei părți din traseul mocăniței

- Clădirile și proprietățile ce au fost în administrarea Societății Feroviare de Turism (actualmente în insolvență) și au 
fost vândute către persoane private în general fără documente care să respecte toate rigorile legale reprezintă una din 
problemele mai greu de rezolvat. Multe dintre ele sunt monumente istorice dar au fost și sunt modificate ilegal de cei care 
le au în proprietate. Aici așteptăm ajutor din partea administratorului judiciar.

Au mai rămas aspecte de rezolvat dar am făcut primii pași în această lungă epopee care părea fără final fericit. Suntem 
alături de „Prietenii Mocăniței” și vom continua pe acest drum oricât de complicat ar părea.

MOCĂNIȚA ȘI PRIETENII EI

din nou pe calea speranței

Așa renaște o comunitate!


