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Excursia elevilor premianþi din
Orlat, un cadou oferit ºi în acest
an de administraþia localã

Ca în fiecare an, Primaria Comunei Orlat a sprijinit realizarea excursiei pentru cei mai buni elevi ai ºcolii, asigurând transportul cu douã
autocare de 50 de locuri fiecare, în data de 7.07.2016, pe ruta Orlat - ªinca Veche - Cetatea Râºnovului - Castelul Bran ºi retur.
Excursia ºcolarã este cea mai
importantã, interesantã ºi
atractivã formã de activitate
extraºcolarã pentru elevi, aceasta
oferind posibilitatea elevilor de aºi dezvolta spiritul de prietenie,

voinþa, disciplina ºi capacitãþile
organizatorice.
Excursia premianþilor ªcolii Ion
Pop Reteganul a avut un
pronunþat caracter instructiv,
educativ ºi recreativ. Atât elevii, cât

ºi cadrele didactice care i-au
însoþit bucurându-se de unele
dintre cele mai pitoreºti locuri din
þarã.
Pimarul comunei Orlat, Aurel
Gâþã, spune cã "Administraþia

localã ºi-a fãcut un obicei din a
oferi, anual, o excursie, elevilor
premianþi de la ªcoala din Orlat.
Pe lângã faptul cã este o rãsplatã
pentru rezultatele bune obþinute la
învãþãturã, excursia contribuie la

creºterea bagajului de cunoºtinþe
ale elevilor, dar ºi la consolidarea
relaþiilor dintre aceºtia. Vreau sº îi
felicit pe elevi pentru performanþele
ºcolare ºi îmi doresc ca numãrul
beneficiarilor sã creascã."

Scade TVA-ul pentru produse agricole
De la 1 august TVA-ul pentru seminte, îngrasminte, pesticide si alte produse
agricole destinate însamânþãrii sau plantarii, precum si pentru prestarile de
servicii agricole, va scadea de la 20% la 9%.
Pe lânga materiile prime
agricole, cota redus[ de TVA de 9%
se aplicã ºi pentru urmãtoarele
tipuri de prestãri servicii utilizate în
sectorul agricol. Potrivit Mediafax,
este vorba de fertilizat, arãt, discuit

sau grãpat, pregãtit pat germinativ
cu combinator ºi modelat sol,
semãnat sau plantat, tãvãlugit,
stropit, prãfuit - combatere boli ºi
dãunãtori, erbicidat, tratarea
seminþelor utilizate la înfiinþarea

culturilor agricole, cu produse de
protecþie a plantelor, recoltat sau
dislocat culturi, colectarea ºi
balotarea materialului vegetal, prin
presare în baloþi, tocat resturi
vegetale, prãºit culturi, executat

sau deschis rigole în vederea
modelãrii solului la legume,
nivelatul terenului agricol, prin care
se asigurã o suprafaþã cât mai
planã terenului de culturã, prin
reducerea
abaterilor
de
microrelief provocate de celelalte
lucrãri agricole, plantatul în biloane
la cartof ºi legume, rãritul ºi
decoletarea la sfecla de zahãr,
înºirat, balotat, pãpuºit la tutun,

cosit, greblat, lucrãri de însilozare
ºi depozitare a furajelor în ferme
zootehnice, sãpat gropi pentru
plantarea pomilor, tocat coarde,
crengi, lucrãri de colectare,
sortare, condiþionare, etichetare la
legume ºi fructe, montare sere ºi/
sau solare, dezinfecþia ºi
deratizarea în fermele zootehnice,
tunsul oilor, sortarea, marcarea ºi
ambalarea ouãlor, etc.

ÎN ORL
AT ESTE INTERZISÃ P
ARCAREA PE TROTU
ARE!
ORLA
PARCAREA
TROTUARE!
Conform hotãrârii Consiliului Local este interzisã parcarea pe alei pietonale, trotuare ºi blocarea accesului pentru pietoni.
Recomnadãm cetãþenilor posesori de autovehicule sã nu blocheze accesul pietonilor pe trotuarele ºi aleile pietonale din comunã.
Faptele se vor sancþiona conform legii cu amendã contravenþionalã.
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CINE, CÂND ºi UNDE TREBUIE SÃ DEPUNÃ CERERE

Modificãri substanþiale la indemnizaþia de creºtere a copiilor
I) PERSOANELE CARE SE AFLÃ ÎN PL
ATÃ ªI CARE A
U OPT
AT INIÞIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREªTERE A COPIL
UL
UI
PLA
AU
OPTA
COPILUL
ULUI
UNARE PÂNÃ LÃÎMPLINIREA DE CÃTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN ªI CARE:
ªI PL
ATA INDEMNIZAÞIEI LLUNARE
PLA
depunã urmãtoarele documente,
dupã data de 01 iulie 2016, la sediul
Primariei/DGASPC:
- CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERÞIE (cererea se depune cu cel puþin
30 zile înainte de împlinirea de cãtre
copil a vârstei de 1 an, altfel spus,
copilul trebuie sã aibã vârsta
cuprinsã între 0-11 luni la data de
01 iulie 2016)
- acte doveditoare privind
reluarea activitãþii;
C)SE AFLÃ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERÞIE ºi
doresc RELUAREACONCEDIULUI
ªI A PLÃÞII INDEMNIZAÞIEI
LUNARE, pânã la împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap,trebuie sã depunã
urmãtoarele documente, dupã data
de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:
- CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI
DE CREªTERE A COPILULUI ªI A
PLÃÞII
INDEMNIZAÞIEI
LUNARE(cererea se depune
oricând înainte de împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 2 ani);
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND
SUSPENDAREA ACTIVITÃÞII pânã
la împlinirea de cãtre copil a vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap eliberate de
cãtre angajator sau de entitãþile
asimilate acestuia ºi care au
furnizat actele la stabilirea iniþialã a
dreptului;
D) SE AFLÃ ÎN PLATA STI-

II) PERSOANELE CARE SE AFLÃ
ÎN PL
ATÃ ª I CARE A
U OPT
AT
PLA
AU
OPTA
INIÞIAL PENTRU CONCEDIUL DE
CREªTERE A COPIL
UL
UI ªI
COPILUL
ULUI
ATA INDEMNIZAÞIEI LLUNARE
UNARE
PL
PLA
PÂNÃ LA ÎMPLINIREA DE CÃTRE
COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI ªI
CARE:
A) SE AFLÃ ÎN CONCEDIU DE CREªTERE A COPILULUI
ªI PLATA INDEMNIZAÞIEI ºi doresc RÃMÂNEREA ÎN
CONCEDIU ºi plata indemnizaþiei pânã la împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 2 ani:
- NU TREBUIE SÃ DEPUNÃ NICIUN DOCUMENT,
modificarea cuantumului indemnizaþiei lunare aferente se
realizeazã din oficiu, pe baza documentelor care au stat la
baza acordãrii dreptului
B) SE AFLÃ ÎN CONCEDIU DE CREªTERE A
COPILULUI ªI PLATA INDEMNIZAÞIEI ºi doresc
INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE pânã la
împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani,
în cazul copilului cu handicap, trebuie sã depunã
urmãtoarele documente, dupã data de 01 iulie 2016, la
sediul Primariei/DGASPC:
- CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE
INSERÞIE, în situaþia în care persoana îndreptãþitã
realizeazã venituri supuse impozitului cu cel puþin 60 de
zile înainte de împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREAACTIVITÃÞII;
C) SE AFLÃ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERÞIE ºi
doresc RELUAREA CONCEDIULUI ªI A PLÃÞII
INDEMNIZAÞIEI LUNARE, pânã la împlinirea de cãtre copil
a vârstei de 2 ani trebuie sã depunã urmãtoarele
documente, dupã data de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:
- CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA
concediului de creºtere a copilului ºi a plãþii indemnizaþiei
lunare;
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA
ACTIVITÃÞII pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2
ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate
de cãtre angajator sau de entitãþile asimilate acestuia ºi
care au furnizat actele la stabilirea iniþialã a dreptului;
D) SE AFLÃ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERÞIE ºi
doresc CONTINUAREA PLÃÞII STIMULENTULUI DE
INSERÞIE (prelungire) pânã la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu
handicap:
- NU TREBUIE SÃ DEPUNÃ NICIUN DOCUMENT,
prelungirea se face automat, de cãtre sistemul informatic.

MULENTULUI DE INSERÞIEºi
doresc CONTINUAREA PLÃÞII
STIMULENTULUI DE INSERÞIE
(prelungire) pânã la împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 3 ani,
respectiv 4 ani, în cazul copilului cu
handicap:
- NU TREBUIE SÃ DEPUNÃ
NICIUN DOCUMENT, prelungirea
se face automat, de cãtre sistemul
informatic;
E) SE AFLÃ ÎN CONCEDIU FÃRÃ
PLATÃ ºi doresc RELUAREA
CONCEDIULUI ªI A PLÃÞII
INDEMNIZAÞIEI LUNARE, pânã la
împlinirea de cãtre copil a vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap,trebuie sã
depunã urmãtoarele documente,
dupã data de 01 iulie 2016, la AJPIS/
APISMB:
- CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creºtere a copilului ºi a plãþii
indemnizaþiei lunare;
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND
SUSPENDAREA ACTIVITÃÞII pânã
la împlinirea de cãtre copil a vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap eliberate de
cãtre angajator sau de entitãþile
asimilate acestuia ºi care au
furnizat actele la stabilirea iniþialã a
dreptului;
Cererile ºi actele doveditoare se
transmit la AJPIS/ APISMB care a
plãtit dreptul:
• prin e-mail la adresele afiºate,
în format scanat

sau
• prin poºtã cu specificaþia pe
plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”
sau
• direct la sediul/ghiºeul Agenþiei
Judeþene pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã/ Agenþiei pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã a Municipiului
Bucureºti;

au furnizat actele la stabilirea
iniþialã a dreptului
Pentru persoanele care sunt în
imposibilitatea de prelungire ori
reluare a concediului din cauza
desfiinþãrii angajatorului sau a
încetãrii raporturilor de muncã sau
de serviciu, cererea prevãzutã va fi
însoþitã, dupã caz, de:
- adeverinþa eliberatã de inspecPROGRAM DE LUCRU CU
toratul teritorial de muncã, în
PUBLICUL
condiþiile legii, în situaþia
Luni, Marþi, Miercuri, Joi:
desfiinþãrii angajatorului sau a
8.30-18.00
încetãrii raporturilor de muncã,
Vineri:
prin care se atestã faptul cã raportul
8.00-12.00
de muncã al persoanei stabilit cu
angajatorul în cauzã a încetat;
Listã documente necesare
- adeverinþã eliberatã de
prelungirea/reluarea
angajatorul cu care persoana a
concediului de creºtere a
avut stabilit raportul de muncã sau,
copilului ºi plata
dupã caz, de serviciu, prin care se
indemnizaþiei lunare
atestã cã raportul de muncã sau,
dupã caz, de serviciu al persoanei
Pentru prelungirea/ reluarea stabilit cu angajatorul în cauzã a
concediului de creºtere a copilului încetat;
ºi plata indemnizaþiei lunare este
- adeverinþã eliberatã de agennecesarã depunerea urmãtoarelor þia pentru ocuparea forþei de muncã
documente:
judeþeanã respectiv a municipiului
1) CERERE “pentru prelungirea/ Bucureºti prin care se atestã cã
reluarea concediului de creºtere a persoana este înregistratã în
copilului ºi plata indemnizaþiei evidenþa acestei agenþii ca ºomer
lunare”*, completatã ºi semnatã de ºi beneficiazã, dupã caz, de
solicitant;
indemnizaþie de ºomaj.
2) ACTE DOVEDITOARE PRI*Formularul Cererii „pentru
VIND SUSPENDAREA ACTIVITÃÞII prelungirea/reluarea concediului
pânã la împlinirea de cãtre copil a de creºtere a copilului ºi plata
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în indemnizaþiei lunare” poate sã fie
cazul copilului cu handicap descãrcat din site-ul AJPIS/
eliberate de cãtre angajator sau de APISMB sau se gãseºte la ghiºeul/
entitãþile asimilate acestuia ºi care sediul ANJPIS/APISMB/instituþiei.
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A) SE AFLÃ ÎN CONCEDIU DE
CREªTERE A COPILULUI ªI
PLATA INDEMNIZAÞIEIªI DORESC RÃMÂNEREA ÎN CONCEDIU ªI PLATA INDEMNIZAÞIEI
(PRELUNGIRE) PÂNÃ LA
ÎMPLINIREA DE CÃTRE COPIL A
VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3
ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU
HANDICAP,trebuie sã depunã
urmãtoarele documente, dupã
data de 01 iulie 2016, la AJPIS/
APISMB:
- CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creºtere a copilului ºi a
plãþii indemnizaþiei lunare (cererea se depune cu cel puþin 30 zile
înainte de împlinirea de cãtre copil
a vârstei de 1 an, altfel spus,
copilul trebuie sã aibã vârsta
cuprinsã între 0-11 luni la data de
01 iulie 2016);
- ACTE DOVEDITOARE PRIVIND
SUSPENDAREA ACTIVITÃÞII pânã
la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap
eliberate de cãtre angajator sau
de entitãþile asimilate acestuia ºi
care au furnizat actele la
stabilirea iniþialã a dreptului;
B) SE AFLÃ ÎN CONCEDIU DE
CREªTERE A COPILULUI ªI
PLATA INDEMNIZAÞIEIªI DORESC INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIEpânã la
împlinirea de cãtre copil a vârstei
de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul
copilului cu handicap, trebuie sã
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Activitatea lui Ion Pop Reteganul în
ªcoala grãnicereascã de la Orlat
Ioan Pãrean Margina, de a fi primit ca de secol, iar fiica lor, Eugenia, 1886, Dreptatea - Timiºoara,
învãþãtor la prestigioasa ºcoalã
centralã grãnicereascã de la
Orlat, fanion al ºcolilor grãnicereºti din fostul Regiment 1
român de graniþã.
Cererea i-a fost aprobatã,
fiind numit provizoriu, ca
învãþãtor adjunct la aceastã
ºcoalã, având un salariu anual
de 200 florini v.a. (valutã austriacã), începând cu 15 martie
1873. La începutul anului
ºcolar 1873-1874, îºi prezintã
demisia de la ºcoala din Orlat
(demisie pe care o vom analiza
în acest articol). La 1 noiembrie
1873, revine asupra demisiei
ºi roagã Comitetul sã-l reprimeascã în ºcoalã, unde va
rãmâne pânã la 1 noiembrie
1874, când este recrutat ºi
încorporat în armata austroungarã, pânã la 18 decembrie
1874, cu toate cã, în general,
învãþãtorii erau scutiþi de
serviciul militar obligatoriu.
Ulterior, a funcþionat ca
învãþãtor la ºcolile grãnicereºti
din Baru Mare din Þara
Haþegului (1876), Lisa din
Þinutul Fãgãraºului (1878),
apoi la ªcoala din Bouºarul
Superior din dioceza Lugojului
(1879), la cea din Bucium Saºa
din Apuseni (1881), la Sâncel,
lângã Blaj (1885), la Rodna
Veche din Þinutul Nãsãudului
(1886), iar înainte de pensionare (1892) la Reteagul
natal. Puþini dascãli ai vremii
sale (sau actuali) au vânturat
þara, schimbând mereu locul
de muncã, precum eroul nostru, învãþãtorul Ion Pop
Reteganul.
La ieºirea la pensie avea
satisfacþia cã a lucrat toatã
viaþa în învãþãmânt ºi afirma:
„Sã mã renasc de 100 de ori,
tot învãþãtor m-aº face, cãci nu
existã o mai frumoasã carierã
pe pãmânt ca aceea de
învãþãtor”.
A trecut la cele veºnice la 3
aprilie 1905, la nici 52 de ani,
ºi a fost înmormântat în
Reteagul natal. Soþia sa, Luiza,
a mai trãit aproape o jumãtate

Un Erou uitat

Ioan Pãrean dintre eroii Primului Rãzboi
Mondial, nãscut ºi crescut în
Se spune cã Eroii nu sunt Orlat, cãzut în luptã pe plauitaþi niciodatã. ªi totuºi, unul iurile îndepãrtate ale Galiþiei,

s-a stins cu un an înainte de
decesul mamei sale. Sunt
înmormântaþi toþi trei în acelaºi
mormânt.
În calitate de pedagog, prozator, poet, publicist, redactor,
traducãtor ºi, mai ales, folclorist
faimos, Ion Pop Reteganul se
plaseazã între oamenii de culturã ai Transilvaniei ºi, totodatã,
ai României.
Printre principalele sale
scrieri antume putem
enumera:

1893-1894, Deºteptarea Cernãuþi, 1897; Revista ilustratã - Reteag, ªoimuº, 18981899; Tribuna ºi Foaia poporului - Sibiu, 1899-1901; Gazeta
de duminicã - ªimleu, 19041905; tipãrind ºi o parte din
textele sale folclorice. A desfãºurat ºi o intensã activitate în
domeniul teoretic al culegerii ºi
cercetãrii folclorului în paginile
revistei ieºene Contemporanul, în Gazeta Transilvaniei – Braºov; Gutinul - Rodna
º.a.; a scris ºi articole legate
Trandafiri ºi viorele: poezii de istoria învãþãmântului.
populare. – Gherla, 1884;
La Sâncel, împreuna cu
Inimioara – adecã Floarea publicistul Petre Stoica, a editat
poeziei naþionale din cei mai revista Convorbiri pedagogice
buni scriitori români pentru uzul - 1886-1887.
tinerimii române. – Sibiu: Ed.
A fost secretar secund al
Krafft, 1885;
Asociaþiunii pentru Literatura
Chiuituri de care strigã flãcãii ºi Cultura poporului român
la joc, Opºaguri, cât pilite, cât (ASTRA) la Sibiu în perioada
cioplite ºi la lume împãrþite- 1893-1896.
1887;
A fost apreciat de cei mai
Poveºti ardeleneºti: în 5 prestigioºi cãrturari ai timpului:
pãrþi. – Braºov: Ed. Nicolae I. Vasile Alecsandri, Octavian
Ciurcu, 1888;
Goga, B.P. Haºdeu, Ion Bianu,
Starostele sau datinile de la Urban Jarnik, Gustav Weigand,
nunþile românilor ardeleni – Nicolae Iorga.
1890;
Numele lui este purtat de trei
Poveºti din popor – 1895;
ºcoli gimnaziale:
Bocete – 1897;
ªcoala Gimnazialã „Ion Pop
Românul în sat ºi la oaste, Reteganul” din satul Reteag,
apreciat din cântecele lui comuna Petru Rareº, jud.
poporale – 1898;
Bistriþa-Nãsãud;
Pântea Viteazul: tradiþiuni,
ªcoala Gimnazialã „Ion Pop
legende ºi schiþe – 1898;
Reteganul” din comuna
Sâncel, jud. Alba;
Dintre cele publicate
ªcoala Gimnazialã „Ion Pop
postum, amintim:
Reteganul” din comuna Orlat,
jud. Sibiu;
Crãiasa zânelor: poveºti
Dar sã revenim la perioada
ardeleneºti. – Bucureºti: când Ion Pop Reteganul a fost
Minerva, 1970;
învãþãtor la Orlat din 15 martie
De n-ar fi poveºtile. – Sibiu, 1873 pânã la 1 noiembrie
1971;
1874, cu mici întreruperi.
Poveºti populare. –
Fostul elev eminent al
Timiºoara, 1989;
Preparandiei de Stat din Deva,
Zâna apelor: poveºti învãþãtorul adjunct din Orlat, Ion
ardeleneºti. – Bucureºti: Pop Reteganul, protejatul
Minerva, 1997;
directorului suprem ºi secretar
al ºcolilor grãnicereºti din
A predat Academiei Române Transilvania, Vasile Petri, cu
21 de volume în manuscris.
ocazia examenului de sfârºit al
A fost redactor la publicaþiile: anului ºcolar (1872-1873) a
Cãrþile sãteanului român - Blaj, dezamãgit comisia Comite-

a fost uitat. Numele lui nu
apare pe Monumentul Eroilor
comunei Orlat între ceilalþi 25
eroi ºi niciodatã nu a fost
pomenit de preoþi de Ziua
Înãlþãrii Domnului care este,
totodatã, ºi Ziua Eroilor
Neamului.
Numele acestui nedreptãþit
erou este Ion S(imion) Pop
Luca sau, dupã grafia de pe
cenotaf, (cruce comemorativã la un mormânt unde
nu este înhumat nimeni) Jon
S. Pop Luka.
Tot de pe acel cenotaf
aflãm cã acest erou al nostru
s-a nãscut la 20 august 1894
ºi a trecut în eternitate în anul
1915, pe câmpul de luptã din
Galiþia, la vârsta de 21 de ani.
Cenotaful se gãseºte în
dreptul intrãrii în biserica
„Sfântul Nicolae” din Orlat,
primul dintr-un ºir de
monumente (individuale) ale
eroilor localitãþii noastre. El
a fost ridicat de cãtre pãrinþii
sãi, Simion ºi Maria.
Dupã cum se poate vedea
pe fotografia de pe cruce, a
fost un bãrbat tânãr, voinic ºi
frumos. Pãcat cã s-a prãpãdit în Marele Rãzboi. La fel
ca el au cãzut în luptã, tot tineri
ºi frumoºi, alþi 25 de orlãþeni,
care îºi au numele gravate pe
partea dinspre bisericã a
Monumentului Eroilor, însã,
din pãcate, numele acestui
erou lipseºte.
Cei 25 de eroi ai Orlatului,

înscrisi pe monument, cãzuþi
în lupte între anii 1914-1918,
sunt urmãtorii: Loloiu S. Alexandru (locotenent), Poplãcean S. Simion (locotenent),
Pop S. Ioan, Streþa M. Mihãilã,
Poºta P. Petru, Poºta P. Ioan,
Milea C. Crãciun, Milea C.
Petru, Ghiºoiu V. Vasile,
Righer P. Petru, Banciu I.
Simion, Pop V. Vasile, Bãcilã
I. Vasile, Bãcilã N. Ioan, Gâþã
Gh. Dumitru, Pãrean V. Vasile, Ghiºoiu B. Vasile, ªerb
Z. Ioan, Righer P. Gheorghe,
Pop S. Simion, Poplãcean N.
Nicolae, Grigorea Gh. Gheorghe, Pãrean D. Mihãilã,
Topârcean I. Ioan ºi Brânduº
Constantin.
Interesant este faptul cã,
atunci când am cercetat la
arhive procesul- verbal întocmit la 31 ianuarie 1922 ºi
semnat de cãtre primarul comunei Orlat, Nicolae Gãinã,
notarul Ioan Reu ºi preotul
Ioan Becicheri, privind
situaþia celor 229 orlãþeni
mobilizaþi în armata austroungarã, începând cu anul
1914, apar 16 eroi cãzuþi în
luptã, 7 morþi în spitale sau
lagãre de prizonieri ºi 2 daþi
dispãruþi; nu apare nicãieri
numele lui Jon S. Pop Luka.
Tot din acel act rezultã cã
zece dintre orlãþenii participanþi la Marele Rãzboi au fost
decoraþi cu ordine ºi medalii
imperiale.
ªi totuºi, cum rãmâne cu

tului, condusã de preºedintele
acesteia, colonelul baron
David Urs de Margina. Acesta,
în fiecare an, venea la Orlat sã
urmãreascã desfãºurarea
examenului de sfârºit de an
ºcolar.
În afarã de lipsa de experienþã a tânãrului învãþãtor,
ceea ce se putea trece cu
vederea, aprigul preºedinte,
David Urs, mai auzise cã
tânãrul ºi simpaticul învãþãtor
Ion Pop lipsea uneori de la ore,
cã se „þinea” de fetele de la
ºcoala cu repetiþie ºi, cel mai
grav, se înhãitase cu un haiduc,
care în acei ani hãlãduia prin
Mãrginimea Sibiului, haiducul
Dãian.
Nu se ºtie câte dintre aceste
acuze erau adevãrate, dar
preºedintele Comitetului era
deranjat de numeroasele
petiþii fãcute de cãtre tânãrul
învãþãtor cãtre acest for ºcolar
(salariu prea mic; funcþia prea
micã; distanþa mare faþã de
pãrinþi; lipsa lemnelor de foc
etc.).
Deºi la „plecarea la oaste”
(1 noiembrie 1874) i se promisese pãstrarea postului, promisiunea n-a fost onoratã, Comitetul aducându-i o serie întreagã de imputãri pentru activitatea
prestatã la ªcoala din Orlat.
Retras la casa pãrinteascã
din Reteag, adreseazã o scrisoare Comitetului ªcolar, care

se încheie astfel: „…mã rog
de Multonoratul Comitet ca
dupã ce, fãrã voia mea, îmi
dete drumul ca unei
servitoare netrebnice, sã
binevoiascã a-mi da barem
pace, sã trãiesc în sãrãcia
mea”. De atunci, niciodatã Ion
Pop Reteganul n-a mai pus
piciorul în Orlat.
Referitor la numele ªcolii
Gimnaziale din comuna
noastrã, nu ºtiu cine i-a fost
„nãnaºul” de botez, dar Ion
Pop Reteganul, în timpul
când a fost învãþãtor la Orlat,
n-a onorat aceastã ºcoalã,
ulterior devenind o personalitate cu care ne putem mândri.
Poate doar numele de familie Pop, nume vechi grãniceresc, cu cea mai mare rãspândire în comuna noastrã, a
stat la baza atribuirii numelui
ºcolii.
De-a lungul timpului ºcoala
din Orlat a avut ºi are dascãli
deosebit de competenþi, atât
orlãþeni de baºtinã cât ºi
veniþi de pe alte meleaguri.
Cei mai mulþi au fost ºi sunt
dascãli de excepþie, care au
educat ºi învãþat multe
generaþii de copii ai Orlatului.
Fãrã aportul lor, Orlatul nu
putea avea valoarea pe care
o are astãzi ºi nici oamenii
deosebiþi care îl populeazã ºi
sunt mândri de comuna lor, o
perlã a Mãrginimii Sibiului.

eroul nostru netrecut pe
monument ºi ne- pomenit de
nimeni la sãrbãtorile tuturor
eroilor? Sã fie oare acest Jon
S. Pop Luka aceeaºi
persoanã cu Pop S. Simion,

eroul de pe monument ºi
din actul de la arhivele
sibiene? Poate vreun consãtean de-al nostru, rudã cu
eroul acesta, va dezlega,
pânã la urmã, enigma.

Pagin[ realizat[ de col. (r) Ioan Pãrean

Eventualele gre`eli de redactare apar\in editorului `i tipografiei.
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Am stat mult în cumpãnã
pânã m-am hotãrât sã scriu
acest articol în ziarul nostru
ORLAT-info.
Pe vremea când scriam în
acest ziar despre personalitãþile Orlatului, am evitat sã
scriu despre cel al cãrui nume
îl poartã cu mândrie ºcoala
gimnazialã din comuna noastrã, al cãrei elev, cu mulþi ani în
urmã, am fost ºi eu.
Ion Pop Reteganul a fost un
eminent om de culturã
ardelean din ultima parte a
secolului al XIX-lea ºi primii ani
ai secolului urmãtor, fiind
apreciat de cunoscutul om de
culturã braºovean, Ion Muºlea,
ca „cel mai mare folclorist al
Ardealului”.
Înainte de a analiza activitatea lui Ion Pop Reteganul
la ºcoala grãnicereascã de la
Orlat, voi prezenta câteva date
biografice ale acestuia, precum ºi activitatea lui pe plan
cultural.
Ion Pop Reteganul s-a nãscut în satul Reteag, din
districtul Nãsãud (Comitatul
Solnocul inferior), la 10 iunie
1853. A urmat cursurile ºcolii
din satul natal, apoi pe cele din
Nãsãud, dupã care, dorind sã
devinã învãþãtor, a urmat
cursurile Preparandiei Confesionale (ªcolii Normale) din
Gherla (1870) ºi ale Preparandiei de Stat din Deva (18701873).
La Deva s-a reîntâlnit cu
fostul sãu învãþãtor de la ºcoala
grãnicereascã din Nãsãud,
renumitul pedagog Vasile
Petri, devenit director suprem
ºi secretar al ºcolilor grãnicereºti din Transilvania. La
îndemnul acestuia, tânãrul Ion
Pop din Reteagul Nãsãudului
(ulterior îºi va adãuga la nume
ºi cognomenul: Reteganul), a
fãcut o cerere cãtre Comitetul
administrativ al fondului scolastic al renumitelor ºcoli
grãnicereºti, al cãrui preºedinte era, nimeni altul decât
colonelul baron David Urs de
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Important! Cum sã ne ferim de caniculã

CANICUL A (TEMPERATURI RIDICATE)
- Verificaþi funcþionarea corectã
a sistemului de aer condiþionat.
Izolaþi ferestrele.
- Montaþi temporar, între ferestre
ºi perdele, un sistem de reflectare
a cãldurii (exemplu: folie de
aluminiu ).
- Acoperiþi ferestrele în care bate
soarele dimineaþa sau dupã
amiaza cu draperii, jaluzele,
obloane. Acestea pot reduce
cãldura în casã cu pânã la 80%.

ÎN TIMPUL CANICULEI:
- Rãmâneþi în casã ºi limitaþi
expunerea la soare. Ideal ar fi sã
locuiþi la etaje inferioare în cazul în
care nu aveþi sistem de aer
condiþionat.
- Petreceþi-vã cea mai mare parte
a zilelor cãlduroase în clãdiri
publice precum biblioteci, ºcoli,
teatre, centre comerciale etc.
- Mâncaþi regulat, echilibrat ºi
uºor. Evitaþi utilizarea sãrii.
Beþi multã apã. Persoanele care
au epilepsie, suferã de inimã,
rinichi sau ficat, au restricþionare
privind utilizarea lichidelor ori au
probleme de reþinere a lichidelor,
trebuie sã consulte un medic
înainte de a creºte aportul
acestora.
- Limitaþi consumul de bãuturi
alcoolice.
- Purtaþi haine uºoare,
rãcoroase, colorate deschis care
acoperã cat mai mult pielea.
- Protejaþi-vã faþa ºi capul
purtând o pãlãrie cu boruri largi.
- Nu lãsaþi niciodatã copiii sau
animalele singure în autovehicule
închise.
- Evitaþi muncile extenuante în
partea cea mai cãlduroasã a zilei.
Utilizaþi un sistem de contact
permanent cu o altã persoanã ºi
luaþi pauze frecvente. În condiþii de
caniculã, se pot declanºa diferite
afecþiuni.
Iatã câteva dintre acestea,
simptomele lor ºi cum puteþi
acorda primul ajutor:
- ARSURI - Înroþirea pielii ºi

dureri, posibil bãºici, febrã, durere
de cap. Faceþi un duº, folosind
sãpun pentru curãþarea porilor.
Folosiþi îmbrãcãminte uscatã,
curatã ºi consultaþi un medic.
- CRAMPE - Spasme dureroase,
de obicei în muºchii de la picioare
ºi cei abdominali, transpiraþie
greoaie. Duceþi victima într-o
încãpere rãcoroasã. Masaþi uºor
muºchii afectaþi pentru a dispãrea
spasmele. Daþi-i sã bea câte o
jumãtate de pahar de apã rece la
fiecare 15 minute (fãrã cafeinã sau
alcool). Întrerupeþi administrarea
lichidelor dacã victima are stare de
vomã
- EPUIZARE - Transpiraþie greoaie
dar pielea poate rãmâne rece,
palidã sau roºiaticã. Puls slab. Este
posibil ca temperatura corpului sã
fie normalã, dar sã înceapã sã
creascã. Sunt posibile stãri de
leºin, ameþealã, vomã, obosealã
sau dureri de cap. Aºezaþi victima
culcatã într-un spaþiu rãcoros.
Scoateþi-i hainele. Puneþi-I haine
rãcoroase ºi umede. Duceþi victima
într-un spaþiu cu aer condiþionat.
Dacã victima este conºtientã,
daþi-i sã bea apã. Asiguraþi-vã cã o
bea în înghiþituri mici. Daþi-i sã bea
câte o jumãtate de pahar cu apã
rece la fiecare 15 minute. Întrerupeþi
administrarea lichidelor dacã
victima are stare de vomã. Dacã
victima începe sã vomite, solicitaþi
imediat ajutor medical.

DUPÃ CANICULÃ:
Canicula asociatã cu seceta
(lipsa de precipitaþii) poate afecta
regiuni foarte mari ºi un numãr
ridicat de oameni.
Ea creeazã condiþii pentru
manifestarea altor pericole
precum incendii, viituri ºi alunecãri
de teren.

- ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (SITUAÞIE MEDICALÃ DE
URGENÞÃ SEVERÃ)
- Temperatura corpului foarte
mare; piele fierbinte, roºie ºi
uscatã; puls rapid ºi slab; respiraþie
rapidã.
Posibil, în stare de inconºtienþã.
Sunaþi la 112 sau duceþi victima de
urgenþã la spital. Întârzierea poate
fi fatalã.
Mutaþi victima într-un spaþiu
rãcoros. Scoateþi-i hainele.
Introduceþi-o într-o cadã cu apã
rece sau udaþi-i corpul cu cârpe reci.
Urmãriþi dacã sunt probleme de
respiraþie. Folosiþi aerul condiþionat

Subvenþii majorate pentru fermieri
APIA plãteºte subvenþiile
pentru patru scheme de
sprijin cuplat în vegetal. La
lucernã, fermierii vor lua în
acest an în jur de 400 de euro
pe hectar. Iniþial era vorba de

numai 58 de euro/ha. Foarte
mulþi fermieri care au cultivat
lucernã, au vândut-o la export.
Or, subvenþia se acordã
pentru cei care au valorificat
lucerna în þarã. Intenþia APIA

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= GLIGOREA CRÃCIUN-VASILE 24.12.1948 04.07.2016
02.05.1951 14.07.2016
= NICULA ANA
07.04.1940 10.07.2016
= SEICEAN GHEORGHE
24.12.1951 - 27.07.2016
= TODORUT ANA
Primãria Comunei Orlat transmite fami
liilor
familiilor
îndoliate, sincere condoleanþe!

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
PÃREAN IOAN ªI
NICA RALUCA
PERÞA BOGDAN-DUMITRU ªI
MUNTEAN ANA-MARIA
BRIE GHEORGHE-DÃNUÞ ªI
MUNTEAN ADELA-ELENA

02.07.2016
16.07.2016
22.07.2016

este de a stimula sectorul
zootehnic de la noi. La soia,
sprijinul este de 269 euro/ha.
Iniþial era prevãzut 325 de euro
pe hectar, dar pentru o
suprafaþã mai micã, de numai
90.000 de hectare. Suprafaþa
cultivatî a crescut, iar acum,
dupã
toate
verificãrile
administrative, am ajuns la
110.000 hectare cu soia. La orez
se plãtesc 649 euro/ha. La hamei
- 584,17 euro/ha. La sfeclã de zahãr
suma a crescut la 786 euro/ha.

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
GRECU GEORGIANA
GRECU ALEXANDRA-ELENA
GHEORGHICA ANDREEA-SONIA
BRATU ZIAN-TRAIAN
POP ANA-SOFIA
BÂRA IULIANA-ANASTASIA
BÃCILÃ LARISA-IOANA
MILEA EMMA-MARIA

09.06.2016
09.06.2016
18.06.2016
23.06.2016
28.06.2016
30.06.2016
11.07.2016
21.07.2016

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

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent Tamara
Cânean

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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ÎNAINTE DE CANICULÃ:

