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ªcoala „Ion Pop Reteganul”
îºi aºteaptã elevii în 11 septembrie

E

levii ªcolii „Ion Pop Reteganul” din Orlat
sunt aºteptaþi la deschiderea noului an
ºcolar luni, 11 septembrie. ªi în acest an,
ei vor fi întâmpinaþi de dascãli ºi oficialitãþile
locale, în spaþii igienizate, pregãtite din
perioada vacanþei pentru un nou an ºcolar.

rosu galben albastru negru

Primarul comunei Orlat, Aurel
Gâþã, le ureazã de pe acum tuturor
elevilor ºi preºcolarilor din unitatea
de învãþãmânt localã un an plin de
realizãri: „Le doresc tuturor copiilor,
preºcolari ºi elevi, un an plin de
succese, iar dascãlilor ºi pãrinþilor
putere de muncã ºi satisfacþii date
de rezultatele bune ale celor mici.
Primãria comunei Orlat continuã sã
trateze învãþãmântul ca pe o prioritate, reuºind sã ofere condiþii foarte
bune în toate spaþiile destinate
învãþãmântului, atât la grãdiniþã, cât
ºi la ºcoalã.”
Vã prezentãm, în continuare,
structura anului ºcolar 2017-2018,
ce include vacanþele, perioadele de
teze, zilele libere ºi programul
„ªcoala Altfel”:
Anul ºcolar 2017-2018 va avea 35
de sãptãmâni de cursuri, însumând
167 de zile lucrãtoare, potrivit
ordinului ministrului Educaþiei.
Cursurile vor începe în 11 septembrie 2017 ºi se vor încheia pe 15
iunie 2018.
Anul ºcolar 2017-2018 se structureazã pe douã semestre:
– semestrul I (cu o duratã de 18
sãptãmâni, dispuse în perioada 11
septembrie 2017 – 2 februarie
2018)
– semestrul al II-lea (cu o duratã
de 17 sãptãmâni, dispuse în
perioada 12 februarie 2018 – 15
iunie 2018).
Pentru clasa a VIII-a, anul ºcolar
are 34 de sãptãmâni de cursuri ºi
se încheie în data de 8 iunie 2018,
în timp ce pentru clasele din învãþãmântul liceal – filiera tehnologicã,
cu excepþia claselor terminale,
durata cursurilor este cea stabilitã
prin planurile-cadru de învãþãmânt, în vigoare. Pentru clasele din
învãþãmântul profesional, durata
cursurilor este cea stabilitã prin
planurile-cadru de învãþãmânt în
vigoare.

STRUCTURA anului
ºcolar 2017-2018
Semestrul I (18 sãptãmâni):
11 septembrie 2017-2 februarie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017
– vineri, 22 decembrie 2017
Vacanþã (învãþãmânt primar ºi preºcolar): 28 octombrie – 5 noiembrie
2017
Vacanþa de iarnã: sâmbãtã, 23 decembrie 2017 – duminicã, 14
ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 –
vineri, 2 februarie 2018
Vacanþa intersemestrialã: sâmbãtã, 3 februarie 2018 – duminicã,

„La mulþi ani!” celor ce poartã numele
Maria sau derivatele acestuia
Doresc sã transmit atât în numele meu, cât ºi al întregului
aparat administrativ local, tuturor celor care poartã numele
Maria sau derivatele acestuia, multã sãnãtate, bucurii ºi zile
senine. Ziua în care sãrbãtorim Naºterea Maicii Domnului sã
vã aducã tuturor liniºte ºi luminã în suflet.
p r i m a rr,, A u r e l G â þ ã

11 februarie 2018
Semestrul al II-lea (17 sãptãmâni):
12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 –
vineri, 30 martie 2018
Vacanþa de primãvarã: sâmbãtã, 31
martie 2018 – marþi, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 –
vineri 15 iunie 2018
Vacanþa de varã: sâmbãtã, 16 iunie
2018 – duminicã, 9 septembrie 2018
Lucrãrile semestriale/ tezele se
susþin la finalul semestrelor, dupã
parcurgerea programei ºcolare cu
cel puþin 3 sãptãmâni înainte de
finalul semestrului.
Etapele naþionale ale olimpiadelor

Site web:
www
w.. c o m u n a o r l a t . r o
E-mail: primariaorlat
yahoo.com
Cetãþenii comunei Orlat
care doresc sã publice
anunþuri de vânzãri,
cumpãrãri, prestãri servicii
º.a. în ziarul Orlat INFO
pot depune aceste
anunþuri la sediul Primãriei.

ºcolare se organizeazã, de regulã, în
perioada vacanþei de primãvarã,
conform calendarului olimpiadelor
naþionale ºcolare.
În situaþii deosebite, bine fundamentate, în funcþie de condiþiile climaterice locale speciale ºi de specificul ºcolii, inspectoratele ºcolare pot
aproba, la cererea conducerii
unitãþilor de învãþãmânt, modificãri
ale structurii anului ºcolar stabilite.
Ordinul mai stabileºte cã, în zilele
libere legale nu se organizeazã
cursuri. Astfel, elevii ºi cadrele
didactice vor avea liber:
joi, 30 noiembrie 2017 (Sfântul
Andrei);

vineri, 1 decembrie 2017 (Ziua
Naþionalã a României);
miercuri, 24 ianuarie 2018 (Ziua
Unirii Principatelor Române);
marþi, 1 mai 2018 (Ziua Internaþionalã a Muncii);
vineri, 1 iunie 2018 (Ziua Copilului);
marþi, 5 iunie 2018 (Rusaliile).
În plus, unitãþile de învãþãmânt ºi
inspectoratele ºcolare vor marca
prin manifestãri specifice, organizate în timpul programului de
lucru, zilele de:
5 octombrie – Ziua Internaþionalã
a educaþiei;
5 iunie – Ziua Învãþãtorului.

ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
pentru CETÃÞENI!
Se convoacã Adunarea Generalã a
ASOCIAÞIEI NON PROFIT GAZ METAN ORLAT,
duminicã, 3 septembrie 2017, ora 12:30,
la PRIMÃRIE, ÎN SALA DE CONSILIU.
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ANUNÞ privind
înscrierea la Grãdiniþa
cu program prelungit
În cadrul Grãdiniþei din Orlat
va funcþiona grupa cu program prelungit
pentru anul ºcolar 2017 -2018.
Urmare a numãrului mare de cereri din partea
pãrinþilor adresate ºcolii, considerãm faptul cã o grupã
de preºcolari la programul prelungit este o necesitate în
momentul de faþã pentru comunitatea localã.
Încurajãm PÃRINÞII sã depunã cereri pentru
înscrierea copiilor în aceastã structurã de învãþãmânt
pânã la data de 8 septembrie 2017 având în vedere cã
anul ºcolar începe în data de 11 septembrie 2017.

*Apãrarea sãnãtãþii animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale ºi de la animale la om,
siguranþa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale ºi protecþia
mediului, în raport cu creºterea animalelor, constituie o problemã de stat ºi o îndatorire pentru toþi,
transmite Colegiul Medicilor Veterinari - filiala Sibiu. Persoanele juridice ºi fizice proprietare de
animale trebuie sã respecte normele sanitar-veterinare în vigoare, ca sã beneficieze de despãgubiri.*
Proprietarii de animale ºi pãsãri pot beneficia de despãgubiri
de la autoritãþile guvernamentale, în vederea lichidãrii rapide a
bolilor transmisibile la animale, inclusiv pentru cazurile de
suspiciuni de boalã, situaþie care implicã tãierea sau uciderea
acestora, cu excepþia sumelor recuperate prin valorificarea
produselor ºi a subproduselor de la animalele tãiate, ucise
sau altfel afectate. Beneficiazã de despãgubiri, potrivit legii,
persoanele juridice ºi persoanele fizice proprietare de animale
care respectã normele sanitar - veterinare în vigoare, cu referire
la: declararea ºi înregistrarea obligatorie în registrul agricol ºi
în sistemul naþional de identificare ºi înregistrare a animalelor;
dacã au suferit pagube la confirmarea bolii prin aplicarea
mãsurilor de control specifice pentru lichidarea rapidã a
focarelor de boli transmisibile; dacã animalele suspicionate
de boalã au fost predate cãtre unitãþile de abatorizare, autorizate
sanitar-veterinar, direct de cãtre proprietarii acestora ori prin
intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor
naþionale de eradicare a epizootiilor (de la data aprobãrii acestor
programe) în vederea sacrificãrii în scop de diagnostic;
proprietarii de animale din exploataþiile aflate în zona de
protecþie a focarului, care au suferit pagube colaterale prin
aplicarea mãsurilor de eradicare ºi combatere a bolilor.

Plãcuþele cu numere utile, obligatoriu de
afiºat de cãtre Agenþii Economici!
În conformitate cu Legislaþia Naþionalã ºi Europeanã
cu privire la accesul la
informare ºi informaþie egalã
pentru toþi cetãþenii Uniunii
Europene, plachetele de
informare trebuie afiºate
obligatoriu de cãtre Agenþii
Economici. Acestea pot fi
realizate având inscripþionat
ºi un limbaj Braille pentru
persoanele nevãzãtoare,
trimitând un e-mail la adresa
indicatoare@protectiaconsumatorilor.ro.

112 - 113 - Numere
de urgenþã obligatoriu
de afiºat
112 este numãrul unic
pentru alertarea serviciilor
de intervenþie rapidã: Poliþie,
Ambulanþã,
Pompieri,
SMURD, Jandarmerie.
112 este gratuit ºi poate fi
apelat de la orice telefon fix
sau mobil.
112 este ajutorul imediat
care depinde de corectitudinea informaþiilor pe care
le oferiþi.
Orice apel primit este transmis în maximum 2-3 secunde serviciilor de intervenþie.
Ce este 113?
113 este numãrul unic

pentru alertarea serviciilor de
intervenþie rapidã: Poliþie,
Ambulanþã,
Pompieri,
SMURD, Jandarmerie prin
SMS
113 este gratuit ºi poate fi
folosit de la orice telefon
mobil cu serviciul de mesagerie SMS.
Pentru a utiliza Numãrul
Unic de Urgenþã prin SMS 113
este necesarã o înregistrare
în prealabil:
Aveþi posibilitatea sã vã
înregistraþi în trei moduri:
1 Prin depunerea documentelor de înregistrare la
birourile temporare de asistenþã la înregistrare sau la
unul dintre sediile Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale
din Bucureºti sau din þarã informaþiile cu privire la
adrese ºi programul acestora vor fi publicate pe
website-ul Error! Hyperlink
reference not valid.;
2 Prin transmiterea prin
poºtã a documentelor de
înregistrare, la adresa: Splaiul
Independenþei nr. 323A, sector
6, Bucureºti;
Prin completarea formularului online aflat pe
website-ul www.112.ro
Telefonul consumatorului
Protecþia Consumatorilor
021 9551

Telefonul Consumatorului
Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor 0219551 Telefonul Consumatorului ANPC - 0219551
Apelarea numãrului 0219551
poate fi taxatã în funcþie de ti
Telefonul consumatorului
Ministerul Finanþelor 0800
800 085
Telefonul Consumatorului
Ministerul Finanþelor Publice
0800 800 085 Serviciul
TelVerde al Ministerului
Finantelor Publice poate fi
apelat gratuit, non-stop.

Telefonul
Consumatorului
A.N.S.V.S.A. –
0800 826 787
Telefonul consumatorului
Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor – 0800 826 787
Telefonul Consumatorului
ASF - 0800 825 627
Telefonul consumatorului Autoritatea de Supraveghere
Financiarã - 0800 825 627
Program Relaþii cu publicul:
Telefonul consumatorului Turism - 0800 868 282
Telefonul Consumatorului
Autoritatea Naþionalã pentru
Turism – 0800 868 282 Serviciul TelVerde al Autoritãþii

Naþionale pentru Turism
poate fi apelat gratuit în toate
reþelele
Telefonul consumatorului Autostrãzi ºi Drumuri - 021
264 3344
Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România –
021 264 3344 – Telefonul
Consumatorului Telefonul
Consumatorului Compania
Naþionalã de Autostrãzi
Telefonul consumatorului
R.A.R. - 021 9672
Pentru programãri ºi informaþii la Registrul Auto
Roman (R.A.R.) puteþi apela
telefonul consumatorului
021 9672 (numãr cu tarif
normal în reþeaua Telekom).
Telefonul consumatorului
Poliþia de Frontierã - 021 9590
Telefonul consumatorului A.N.R.E. - 021 327 8153
Telefonul consumatorului
Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul

Nu beneficiazã de despagubirile prevãzute în actele
normative menþionate persoanele fizice ºi juridice proprietare
de animale care nu au comunicat medicului veterinar oficial
sau medicului veterinar de liberã practicã împuternicit
modificãrile apãrute în starea de sãnãtate a animalelor, apariþia
oricãrei îmbolnãviri, suspiciuni de boalã, moartea sau tãierea
de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de
ore, prin notificare scrisã sau anunþ telefonic.
De asemenea, nu primesc despãgubiri dacã nu asigurã ºi
nu respectã normele de igienã ºi biosecuritate, dacã au
importat animale bolnave a cãror boalã a fsost dobânditã
anterior intrãrii pe teritoriul României, dacã au introdus în
exploataþie animale noi, fãrã documentele prevãzute de lege
(paºaport pentru bovine ºi cabaline, document de miºcare,
document sanitar-veterinar care sã ateste starea de sãnãtate).
În plus, nu primesc despãgubiri nici persoanele care au
introdus în exploataþie animale provenite dintr-o altã exploataþie
sau zonã aflatã în derularea lichidãrii unui focar de boalã.

Plata despãgubirilor
"Plata despãgubirilor se face din fondurile prevãzute în
bugetul Autoritãþii Naþionale Sanitar - Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor, prin DSVSA judeþene, la valoarea de
înlocuire la preþul pieþei a animalului tãiat, ucis ori altfel afectat
sau, dupã caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data
când a avut loc acþiunea de lichidare a focarului de boalã.
Despãgubirile se acordã în baza evaluãrilor fãcute de comisia
de evaluare organizatã prin lege, care va stabili suma cuvenitã
pentru pierderea suferitã de proprietarul animalelor în cauzã",
spune dr. Ioan Penþea, secretar al Colegiului Medicilor
Veterinari din judeþul Sibiu.
Documentaþia întocmitã se depune la Direcþia Sanitar Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, vizatã de cãtre
medicul oficial al circumscripþiei sanitar - veterinare zonale ºi
se aprobã de conducerea DSVSA a judeþului.
Energiei Relatii publice: Luni:
8:00 – 18:00 Marti - Joi: 8:00 16:30 Vineri: 8:00 -16.00

Linia Verde
Anticoruptie 0800 806 806
Afiº Telefonul consumatorului pentru Direcþia Generalã
Anticorupþie LINIA VERDE
A N T I C O R U P Þ I E
0800.806.806 Linia verde
anticorupþie – 0 800 806 806 a
fost lansatã o datã cu
operaþionalizare

InfoCons Junior 021 9615
InfoCons Junior Infocons
este alãturi de toþi copiii ºi
pãrinþii punând la dispoziþie
numãrul InfoCons Junior 021 9615, numãr cu tarif
normal în reþeaua Telekom,
apelabil din toate reþelele

OCOLUL
SILVIC
CINDREL
anunþã:
Din cauza NUMÃRULUI FOARTE MARE
DE CERERI pentru
LEMNE DE FOC DIN
PARTEA POPULAÞIEI,
acestea se vor ACORDA cu prioritate persoanelor singure, vãduvelor ºi altor cazuri
sociale. Cantitatea fiind
limitatã în anul 2017,
lemnele se vor acorda
pânã la epuizarea stocului, urmând sã se
acorde în anul urmãtor
pentru persoanele care
nu au primit anul
acesta.

Mulþumiri
Mama mulþumeste
mult Danei, lui Dãnuþ
Popa ºi lui Aronel pentru
frumoasa ºi neaºteptata surprizã alãturi de
ceilalþi copii ºi rude. Le
doresc multã sãnãtate.
Eu dacã ºtiam, Costum
naþional îmbrãcam!
Maria POPA

rosu galben albastru negru

Cum primeºti despãgubire pentru animale

Cine nu primeºte despãgubire
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Col. (r.) dr. Alexandru Bucur
Ca sediu al Regimentului 1 grãniceresc
român, Orlatul a avut,
iniþial, o capelã – în care sau oficiat slujbele religioase pentru alte confesiuni, s-au botezat, cununat ºi s-au oficiat slujbe
pentru cei de alte confesiuni, care s-au stabilit în
localitate, odatã cu înfiinþarea graniþei. Actuala bisericã romano-catolicã,cu
haramul „Sfânta Maria”, a
fost edificatã în a doua
jumãtate a secolului al
XVIII-lea. Despre ea avem
urmãtoarele informaþii din
opera lui Romul Simu,
Monografia comunei Orlat,
Sibiiu, 1895, retipãritã (în
2003) prin grija unui
important fiu al localitãþii ºi
mare iubitor al istoriei ºi
meleagurilor natale, col. (r.)
Ioan Pãrean: „În timpul
graniþei s-a zidit biserica
romano-catolicã, a regimentului, tot în strada
Nemþilor. La desfiinþarea
regimentului aceasta s-a
dãruit la o mânã de
locuitori care formeazã
parochia romano-catolicã
de aici. Lângã bisericã e
cuartirul (locuinþa) cantorului ºi lângã acesta al
preotului catolic”.
Ca în oricare unitate militarã a vremii, ºi la Regi-

mentul 1 grãniceresc român s-a înfiinþat o funcþie
specialã, dar având mare
importanþã, îndeplinitã de
civili, aceea de preot militar
sau capelan (Caplan). În
continuare, o sã îi enumerãm pe slujitorii altarului
care au activat la sediul
regimentului, în perioada
1766-1851. Apoi îi vom
nominaliza pe cei care au
slujit în bisericã, de la
desfiinþarea regimentului ºi
pânã la data de 8 februarie
1840 când, din lipsã de
enoriaºi, ºi-a încetat activitatea. Sperãm sã le
reproducem în mod corect
numele, atât cât ne permit
documentele pãstrate pânã
în zilele noastre. De mare
ajutor ne-a fost registrul
protocoalelor romano-catolice, pãstrat la arhivele sibiene, dar ºi monumentala
monografie a regimentului,
intitulatã Geschichte des k.
u. k. Infanterie-Regimentes
nr. 46, 1762 bis 1850 erstes
Siebenbürger RomanenGrenz-Infanterie Regiment
nr. 16, Wien, 1890, scrisã
de Gustav Ritter Amon von
Treuenfest.
În perioada funcþionãrii
regimentului grãniceresc,
la Orlat ºi-au desfãºurat
activitatea religioasã un
numãr de nouã preoþi.
Primul slujitor al altarului a

fost preotul militar Seraphicus Tabtosi (Tablosi),
între 1765-1768. A urmat
Damascenus (Damascus)
Kiesewetter, în perioada
1768-1770. Apoi a activat
unul dintre preoþii care au
avut o perioadã de pãstorire

mai de lungã aici, Paul
Stephanig, între 1771-1789
(1790, dupã alte surse). La urmat Eduard Menel
(Memel), în perioada 17901793. Între 1793-1795 a
oficiat serviciul divin capelanul Carol (Carl) Lembel.
Din anul 1796 ºi pânã în
1806 a urmat Eustachius
(Eustach) Zamulo. Apoi
postul a rãmas vacant o
perioadã, din anul 1806
pânã în cursul lui 1808. A fost
numit apoi Emericus
Hönspöly (Hompoli) care a
avut o îndelungatã activitate.
ºi-a încetat misiunea
preoþeascã în anul 1824 ºi
a fost urmat de Anton
Herold, care a avut cea mai
îndelungatã
activitate
preoþeascã din toatã istoria
regimentului, între 18251848. În anul declanºãrii
revoluþiei, 1848, a fost numit
alt capelan, Adamus Hubatsckek (Adam Hubatsek),
care a pãstorit pânã la
desfiinþarea regimentului.
Iatã cã, la data de 22
ianuarie 1851, la propunerea consiliului ministerial
habsburgic, s-a emis un
decret împãrãtesc pus în

aplicare în acelaºi an, la
1 aprilie, prin care Regimentul grãniceresc de la
Orlat era desfiinþat, transformat în Regimentul de
linie (de infanterie) nr. 46 ºi
mutat la Deva (1851-1852).
Din anul 1853 a fost mutat
definitiv la Szeged (Ungaria). Adamus Hubatsckek, ultimul capelan al
fostului regiment grãniceresc, ºi-a continuat
activitatea la Orlat, pânã în
anul 1853. În acel an, primul
capelan al continuatorului
regimentului orlãþean, Dionisius Cornelli (Kornély),
care a activat din 1851 pânã
în 1853, este numit sã
pãstoreascã la sediul
fostului regiment român de
graniþã. În majoritatea
anului 1854 funcþia a fost
ocupatã de Ignatus Ninger,
urmat de Gregorius Jakab,
între 1854-1856. Perioada
1856-1858 este una în care
se manifestã preotul
Samson Reitzner, înlocuit
de Joannes Paulitsch, între
1858-1859. Vor urma,
pentru perioade scurte, alþi
preoþi. Aceºtia au fost urmãtorii: Joann Bass.
Schlüsselbrummer, între
1859-1861; Isidorus Jos.
Trichtl, între 1861-1864; Josephus Barabás, în perioada 1864-1869; Philippus Steph. Bélik, între
1869-1875; Carolus Far-

kas, 1975-1876; Eduardum
Steierer, între 1876-1877;
Carolus Pfalz, 1877-1780;
Martinus Pandur, din 1880
pânã în 1881 ºi Alexander
Georgievits, între 18811895. Apoi, între anii 18961898, parohia a fost

gestionatã de diverºi preoþi
ai parohiei de la Sibiu, al
cãror nume nu îl cunoaºtem. Au urmat: Carolus
Dobordan, între 1899-1900;
Colomannus Tóth,19011902; Victor Truppel, în
perioada 1903-1909; Joannes Badila (Ioan Bãdilã),
între 1909-1914; Gregorius
Garabet, 1914-1919; din
nou Carolus Dobordan, în
1919; Michail Szabari, în
perioada 1920-1923; Adalbertus Gajdálsi, 19231924; Ladislau Imre, între
1923-1929 ºi Balász
Robertus, între 1929-8
februarie 1940 când, din
lipsa enoriaºilor, biserica îºi
închide porþile.
Trebuie sã adãugãm
faptul cã, în perioada grãnicereascã, au fost momente când, la sediul regimentului au funcþionat ºi
capelani greco-catolici.
Despre unii dintre aceºtia
am pomenit în lucrarea
noastrã, dedicatã ofiþerilor
români din Regimentul 1
grãniceresc român. Ne
facem datoria de a-i
enumera ºi a specifica câte
ceva despre perioada în
care au activat ºi despre
activitatea lor. Începând cu
anul 1788, se constatã cã
autoritãþile habsburgice au
fost nevoite sã înfiinþeze o a
doua funcþie de capelan
(,,greco-unit”) care sã
acorde asistenþã religioasã
ofiþerilor, subofiþerilor ºi
celorlalþi grãniceri români,
majoritari în cadrul regimentului. Primul care a
ocupat respectiva funcþie a
fost Ioan (Juan) Igna, în anul
1788. Acesta a îndeplinit
funcþia de capelan grecocatolic între anii 1788-1789,
apoi pe aceea de procuror
militar al regimentului, între
1790-1791. A fost primul
preot militar de origine
românã din cadrul regimentului orlãþean ºi, totodatã, singurul ofiþer român
care a avut douã funcþii atât
de diferite. Totodatã, este al
doilea ofiþer român care a
avut funcþia de procuror
militar al regimentului, un
fapt nu lipsit de importanþã
la aceea datã. În anul 1790
a semnat petiþia înaintatã

Curþii de la Viena prin care
se cereau drepturi pentru
poporul român din Ardeal.
Între anii 1790-1808, se
pare cã funcþia a fost
desfiinþatã. Reapare în
perioada 1809-1812, fiind
ocupatã de capelanul greco-catolic Vasile Tofan
(Basil Toffan). Despre el
avem date sumare. ºtim cã,
la 1 aprilie 1809, fãcea parte
din batalionul destinat sã
dea piept cu armatele
franceze, iar la data de 20
mai se numãra printre
prizonierii capturaþi în lupta
de la Zamosc (Polonia),
care au fost duºi sub escortã spre interiorul Rusiei.
Din anul 1813, funcþia a
fost transformatã în cea de
ajutor de capelan (FeldCaplan), deþinãtorul ei fiind
Johann Voilaj (Woitay). A fost
menþionat în aceastã
funcþie a regimentului pânã
în 1819. La data de 16 octombrie 1813 a fãcut parte
din batalionul comandat de
maiorul Lorencz Petenec,
cu care a participat la
luptele împotriva francezilor.
Din 1820 funcþia a fost
desfiinþatã. În 1851 a fost
reînfiinþatã cea de capelan
greco-catolic, odatã cu
desfiinþarea regimentului,
la continuatorul lui, nr. 46.
Primul ocupant al acesteia
a fost Andrei Pop (Andreas
Papp sau Anchedim Popp),
care a deþinut-o pânã în anul
1853. Acesta s-a nãscut pe
teritoriul Regimentului 2 de
la Nãsãud. Dupã 1853 nu
mai este întâlnit în cadrul
Regimentului nr. 46, ci în cel
care purta nr. 50, ocupând
aceeaºi funcþie. A deþinut
apoi funcþia de vicar, la
Nãsãud, pânã în anul 1858,
când a fost omorât.

În numãrul urmãtor
vom încerca sã
scoatem la luminã viaþa
religioasã a orlãþenilor
în decursul vremurilor,
preoþii români
care au pãstorit
Orlatul ºi alte aspecte
ale vieþii parohiei.
Pagin[
col. (r)

realizat[ de
Ioan Pãrean
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fânta Maria este
prima sãrbãtoare
din cursul anului
bisericesc, care a
început la 1 septembrie
ºi, în acelaºi timp, cea
mai mare sãrbãtoare a
toamnei. În aceastã zi,
credincioºii merg la
bisericã, de dimineaþa,
pentru a asculta
slujba ºi pentru a se
închina la icoana
Maicii Domnului.

Naºterea Maicii Domnului
(8 septembrie), Intrarea în
bisericã (21 noiembrie), Buna
Vestire (25 martie) ºi Adormirea Maicii Domnului (15
august) sunt cele patru mari
sãrbãtori creºtine închinate
Sfintei Fecioare Maria,
Nãscãtoarea de Dumnezeu.
Deºi în Noul Testament nu
este precizat acest eveniment, sãrbãtoarea este prezentatã de alte surse, dintre
care cea mai importantã este
Protoevanghelia lui Iacov,
carte apocrifã care a fost
scrisã în jurul anului 145 ºi
relateazã originea ºi copilãria
fecioarei Maria.
Fecioara Maria s-a nãscut
într-o familie de creºtini,
Ioachim ºi Ana. Pãrinþii ei, deºi
înaintaþi în vârstã, s-au rugat

cu tãrie pentru a avea un copil.
Tradiþia spune cã Îngerul
Gavriil i-a vestit cã ruga lor a
fost ascultatã ºi cã Dumnezeu
le va da cel mai de preþ dar, un
prunc, ales al Domnului, pe
care au botezat-o Maria.
Conform tradiþiilor, în ziua de
Sfânta Maria Micã se fac
pelerinaje la mãnãstiri ºi se
duc la bisericã fructe, pâine ºi
lumânãri, pentru a fi sfinþite.
Potrivit statisticii, în þara
noastrã, peste 1,8 milioane de
femei poartã numele de Maria,
Mãrioara, Mariana ºi în jur de
400.000 de bãrbaþi se numesc
Marian sau Marin.

Tradiþii ºi obiceiuri
de Naºterea Maicii
Domnului
Pe 8 septembrie, de
Naºterea Maicii Domnului,
bãrbaþii nu meºteresc ºi nu fac
treabã în gospodãrie, iar
femeile nu cos ºi nu spalã rufe.
Se spune cã rugãciunile adresate Maicii Domnului în
aceastã sfântã zi de sãrbãtoare de cãtre cele care îºi
doresc un copil sunt mai
ascultate ca oricând.
În credinta popularã, sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului reprezintã hotarul
astronomic dintre varã ºi
toamnã, momentul în care se
dã startul lucrurilor agricole de

Actele necesare la
înregistrarea cãsãtoriei
pentru cetãþeni români cu
domiciliul în România
- Actele de identitate (B.I.
sau C.I.) original ºi fotocopii
- Certificatele de naºtere
original ºi fotocopii
- Certificatele medicale
privind starea sãnãtãþii
(prenupþiale). Certificatele
medicale sunt valabile 14
zile de la data emiterii (inclusiv data oficierii cãsãtoriei) ºi trebuie sã cuprindã
menþiunea expresã cã persoana „Se poate cãsãtori”
- Actele în original ºi fotocopii din care sã rezulte
desfacerea cãsãtoriei anterioare (dacã este cazul).
Aceste acte pot fi :

a) certificatul de deces al
fostului soþ, original ºi fotocopie
b) sentinþa de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã/certificat de divorþ,
original ºi fotocopie
Precizãri: Declaraþia de
cãsãtorie se face personal
de cãtre viitorii soþi , în scris,
la primãria locului de
domiciliu
sau
de
reºedinþã al unuia dintre ei,
cu 10 zile calendaristice
înainte de ziua oficierii
cãsãtoriei (se ia în
calcul atât ziua depunerii
actelor cât ºi ziua oficierii
cãsãtoriei).

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
BARNA LUCA-DANIEL

04.08.2017

Le ddorim
orim sã creascã sãnãt
oºi
sãnãtoºi
al
ãturi de pãrinþii lor!
alãturi

Eratã

Dintr-o regretabilã eroare de
redactare, în numãrul anterior s-a
strecurat o greºealã: numele corect al
fostului viceprimar este IOAN MILEA.

toamnã ºi momentul în care
noul anotimp începe sã îºi
intre în drepturi.
8 septembrie este ziua în
care unele pãsãri precum rândunelele îºi pregãtesc cãlãtoria spre þãrile calde, iar gâzele
ºi reptilele se retrag în pãmânt.
De asemenea, 8 septembrie este ziua în care plantele
nu mai sunt bune de leac ºi
îºi pierd puterile tãmãduitoare. Este ziua în care vremea
începe sã se strice, devenind
capricioasã ºi mai rãcoroasã,
cum se întâmplã în fiecare
toamnã.
Este ziua în care se da
drumul culesului de vii, se bat
nucii pentru a avea rod bogat
ºi anul viitor, se jupoaie coajã
ulmilor ºi se da startul târgurilor ºi iarmaroacelor de toamna.
Aceastã zi a Naºterii Maicii
Domnului trebuie cinstitã cu
bucurie ºi þinutã de toatã lumea. Nu se cade sã lucrezi sau
sã faci treburi gospodãreºti
tocmai în aceastã zi sfântã.
Mai existã ºi o altã superstiþie româneascã conform
cãreia cei care mãnâncã gãtit
la foc în aceste zile au ºansã
de a atrage asupra lor boli care
îi pocesc. Se aprinde în schimb
candelã în dreptul icoanei
Maicii Domnului ºi se lasã sã
ardã pe tot parcursul sãrbãtorii.

Istoricul sãrbãtorii
Naºterii Maicii
Domnului
Credincioºii ortodocºi ºi
catolici prãznuiesc, duminicã,
Naºterea Maicii Domnului sau

Sfânta Maria Micã, aºa cum
este numitã în popor, prima
mare sãrbãtoare din cursul
anului bisericesc, care a
început la 1 septembrie.
Sfânta Scripturã nu relateazã acest eveniment, dar
scrierile apocrife oferã foarte
multe amãnunte despre
originea ºi copilãria Fecioarei
Maria. Cea mai importantã
sursã o reprezintã Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeocreºtinã din secolul al II-lea.
Pãrinþii Fecioarei Maria sunt
Ioachim ºi Ana. Tatãl ei era din
seminþia lui Iuda ºi urmaº al
regelui David, iar mama sa era
fiica preotului Matthan ºi
descendentã din familia
preoþeascã a lui Aaron. Astfel,
avea sã se împlineascã

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
SEICEAN ALEXANDRU-GHEORGHE ºi
MUNTEAN MARIA-DENISA

18.08.2017

OPRIª IOAN ºi URDA ANA-MIHAELA

19.08.2017

GIURCULETE PAUL-TIBERIU ºi
GUREAN MIHAELA-MARIA

25.08.2017

ZAHARIA VASILE-MIHÃIÞÃ ºi
DAINA MIOARA

26.08.2017

Date contact Prim[rie
Adresa: Primãria comunei Orlat, str. Avram Iancu nr. 202,
cod postal 557170, comunaorlat.ro
Telefoane Primãria Orlat: 0269/571104; 0269/571455;
Interioare:
Secretariat 11;
Secretar 12;
Impozite ºi taxe (casierie) –
13;
Biroul Agricol 17;
Contabilitate 16;
Serviciul Public Voluntar pt. Situaþii de Urgenþã - 17;
Viceprimar 15;
Stare civilã –
14;
Asistenþã socialã 14;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor 14.
Fax: 0269/571104; 0269/571455
PENTRU DEFECÞIUNI LA REÞELE ENERGIE ELECTRICÃ SAU GAZ VÃ
RUGÃM SÃ APELAÞI NUMERELE DE TELEFON DE MAI JOS
TEL.GRATUIT ELECTRICA 0800801929
TEL.GRATUIT EON GAZ 0800800928

(Sfânta
Maria Micã)

proorocia cã Mesia va avea o
dublã descendenþã - împãrãteascã ºi preoþeascã.
Pentru cã nu aveau copii,
Ioachim ºi Ana erau ironizaþi
ºi batjocoriþi de oameni, lipsa
urmaºilor fiind consideratã un
blestem al lui Dumnezeu.
Totuºi, ei nu s-au rãzvrãtit
împotriva Domnului, nici nu au
renunþat la viaþa lor virtuoasã,
ci s-au rugat în continuare,
nãdãjduind în bunãtatea Sa.
Tradiþia spune cã în al
cincizecilea an al cãsãtoriei lor,
Marele Preot de la Templu
le-a refuzat în public jertfa,
numindu-i "blestemaþi".
Întristaþi, cei doi s-au îndreptat spre casa lor din
Seforis ºi au hotãrât sã se
retragã fiecare în post ºi
rugãciune. Ioachim i-a spus
soþiei sale, Ana: "Pe mine nu
mã îndeamnã inima sã mai
intru în casa mea, cãci noi
suntem urgisiþi de Dumnezeu.
Iatã, eu mã duc în munte ºi
acolo voi posti ºi mã voi ruga
lui Dumnezeu, doar, doar se
va milostivi ºi ne va da ºi nouã
un copil". Iar Ana a început sã
se roage lui Dumnezeu,
promiþându-I cã de va naºte
fiu sau fiicã îi va închina
Lui pruncul cu toatã inima
ºi-l va da sã slujeascã în
biserica slavei Sale.
Îngerul Gavriil i s-a arãtat
fiecãruia spunându-le cã

rugãciunea lor nu a fost trecutã
cu vederea ºi cã Dumnezeu
le va trimite binecuvântarea
Sa. Tot el le-a vestit cã acest
prunc se va umple de Duh
Sfânt din pântecele mamei
sale ºi cã va fi un "vas ales lui
Dumnezeu" (Luca 1, 4-23).
Astfel, potrivit tradiþiei, când
Maria a împlinit trei ani, sfinþii
Ioachim ºi Ana au adus-o la
templu, unde avea sã rãmânã
pânã la vârsta de 14 sau
15 ani.
Naºterea Maicii Domnului
este sãrbãtoritã ºi de copþii
egipteni ºi de iacobiþii sirieni,
separaþi de Biserica Ortodoxã
dupã Sinodul al patrulea
ecumenic. Având în vedere cã
ei n-au împrumutat aproape
nimic de la ortodocºi dupã
despãrþirea lor de Biserica
Ecumenicã, înseamnã cã
sãrbãtoarea era cunoscutã ºi
înainte de aceastã despãrþire.
Începutul ei trebuie pus deci
între Sinodul III ecumenic (431)
ºi Sinodul IV ecumenic (451).
În Apus, sãrbãtoarea este
adoptatã în timpul papei
Serghie I (687-701). Data de
8 septembrie, aleasã pentru
prãznuire, reprezintã ziua
sfinþirii unei biserici dedicate
Fecioarei Maria, construitã la
Ierusalim de împãrãteasa
Eudoxia,
la
începutul
secolului al V-lea.

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= IZDRAILÃ NICOLAE

06.12.1935

27.08.2017

Primãria Comunei Orlat transmite fami
liei
familiei
îndoliate, sincere condoleanþe!

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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8 septembrie, sãrbãtoarea
Naºterii Maicii Domnului

