Aceastã ediþie se distribuie gratuit

Orlãþenii ºi-au ales conducerea
administraþiei locale pentru
urmãtorii patru ani
Orlãþenii ºi-au ales în 5 iunie
primarul ºi consilierii locali
care le vor reprezenta
interesele în urmãtoarea
legislaturã. În urma votului
liber exprimat de alegãtorii
care s-au prezentat la urne,
pentru funcþia de primar a
fost ales AUREL GÂÞÃ (PNL)
cu 967 de voturi, fiind urmat
de candidatul PSD, OPREA
ARTENIE OCTAVIAN (335
voturi) ºi reprezentantul
PMP, BOGÃÞAN
GHEORGHE ILIE (87). La
ºedinþa din 23 iunie, dupã
validarea primarului ºi
constituirea Consiliului
Local s-a trecut la alegerea
viceprimarului. Au existat
douã propuneri, Ioan Milea
(PNL) ºi Ilie Albu (PNL). În
urma votului secret al
consilierilor locali, Ioan Milea
a fost ales viceprimar cu 9
voturi, în timp ce Ilie Albu a
primit 4 voturi.

Cine sunt consilierii locali ai comunei Orlat în
legislatura 2016-2020
Nr
Crt

Nume ºi prenume

Apartenenþa politicã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALBU ILIE
ALBU NICOLAE
BIRIª VALENTIN
BORDEANU NICOLAE
GIURCULEÞ IOAN
LAZÃR AUREL - IOAN
MILEA IOAN
MUNTEAN IOAN
MUNTEAN PETRU
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
RODEANU ELENA SIMONA
TOPÎRCEAN DUMITRU
VERDE GHEORGHE

PNL
PNL
PV
PSD
PSD
PNL
PNL
INDEPENDENT
INDEPENDENT
PSD
PNL
PNL
PNL

Componenþa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
1. Comisia de agriculturã, amenajarea teritoriului ºi urbanism,
protecþia mediului ºi turism, sport
Componenþa:
1. LAZÃR AUREL IOAN
2. ALBU NICOLAE
3. ALBU ILIE
4. OPREA ARTENIE OCTAVIAN
5. GIURCULEÞ IOAN
2. Comisia pentru activitãþi economico - financiare , muncã ºi
protecþie socialã
Componenþa:
1. MILEA IOAN
2. TOPÎRCEAN DUMITRU
3. RODEANU ELENA SIMONA
4. MUNTEAN PETRU
5. BORDEANU NICOLAE
3. Comisia pentru activitãþi social - culturale - culte, învãþãmânt,
sãnãtate ºi familie, protecþie copii
Componenþa:
1. VERDE GHEORGHE
2. BIRIª VALENTIN
3. MUNTEAN IOAN

Nr. 80

2016

Încrederea
dumneavoastrã mã
onoreazã ºi mã
responsabilizeazã

Înainte de toate, doresc sã
vã mulþumesc pentru
încrederea pe care mi-aþi
acordat-o, ºi interpretez votul
dumneavoastrã ca pe o
confirmare a faptului cã timp
de trei mandate am fãcut
ceea ce a trebuit pentru
comuna Orlat. Le mulþumesc
celor care m-au votat, dar ºi
celor care au avut o altã
opþiune, pe care o respect. În
orice democraþie, competiþia
e normalã ºi mã bucur cã la
Orlat campania electoralã a
fost una civilizatã, fãrã atacuri
murdare. Pentru cã sunt la
începutul celui de-al patrulea
mandat, consider cã mã aflu
într-o etapã de continuitate.
Doresc sã vã asigur pe toþi cã
voi continua sã fac tot ce-mi
stã în putere pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de
trai ale orlãþenilor, pentru
dezvoltarea ºi modernizarea
localitãþii. Vom continua sã
depunem proiecte, sã
accesãm fonduri europene,
sã gândim politici
administrative cât mai bune
pentru Orlat. Votul
dumneavoastrã de încredere
mã bucurã, îl consider drept
o rãsplatã a activitãþii mele de
12 ani în funcþia de primar,
dar, în acelaºi timp mã obligã
ºi mã responsabilizeazã.
Când comunitatea din care
faci parte ºi pentru care te
lupþi îþi acordã un vot de
încredere masiv, nu poþi lucra
cu jumãtãþi de mãsurã, ci
trebuie sã dai totul. Este
vorba de un parteneriat între
conducerea comunei,
aparatul administrativ ºi
cetãþean. Noi suntem în
slujba comunitãþii, deoarece
comunitatea a considerat cã
suntem cei mai potriviþi
pentru a-i reprezenta
interesele. Nu-mi place sã
fac promisiuni rãsunãtoare,
preferând sã las faptele sã
vorbeascã în urma mea.
Singura promisiune pe care o
fac este aceea cã voi
continua ca ºi pânã acum sãmi pun toatã priceperea în
slujba comunitãþii. În ultimii
ani, Orlatul s-a schimbat mult
în bine, iar diferenþele dintre
sat ºi oraº au fost încetul cu
încetul eliminate. Cu toate
acestea, mereu e loc de mai
bine ºi sunt convins cã la
finalul urmãtorilor patru ani
vom putea inventaria ºi alte
investiþii importante, benefice
pentru orlãþeni.
Primar,
Aurel Gâþã

rosu galben albastru negru
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De la 1 iulie se majoreazã indemnizaþia
lunarã pentru creºterea copiilor
În ºedinþa de Guvern din data
de 22 iunie 2016 a fost aprobatã
Hotãrârea Guvernului pentru
modificarea ºi completarea
Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr.111/
2010 privind concediul ºi
indemnizaþia lunarã pentru
creºterea copiilor, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr.52/2011.

Noile drepturi, plãtite dupã
1 iulie
Procedurile de acordare a noilor
drepturi privind indemnizaþia
pentru creºterea copilului se
aplicã dupã data de 1 iulie 2016.
Pentru beneficiarii aflaþi în plata

indemnizatiei lunare pentru
creºterea copiilor în vârstã de pânã
la 1 an sau în plata stimulentului
de inserþie, precum ºi cei aflaþi în
concediu fãrã platã pentru creºterea copilului în vârstã de pânã la
2 ani, procedura de prelungire/
reluare a concediului ºi a
indemnizaþiei aferente, în baza art.III
alin.2 din Legea nr.66 din 2016, se
aprobã prin ordin al ministrului
Muncii, familiei, protecþiei sociale ºi
persoanelor vârstnice.
Persoanele aflate în plata
indemnizatiei lunare pentru
creºterea copiilor în vârstã de pânã
la 2 ani beneficiazã din oficiu de
majorarea cuantumului indemnizaþiei. Aceste persoane NU
TREBUIE sã depunã documente

suplimentare întrucât majorarea
cuantumului indemnizaþiei lunare
se va face automat, pe baza
documentelor existente la dosar,
începând cu dreptul aferent lunii
iulie 2016, plata acestor drepturi se
va face începând cu luna august
a.c.
Beneficiarii aflaþi în plata
indemnizatiei lunare pentru
creºterea copiilor în vârstã de pânã
la 1 an sau în plata stimulentului de
inserþie, precum ºi cei aflaþi în
concediu fãrã platã pentru creºterea
copilului în vârstã de pânã la 2 ani ºi
care doresc modificarea opþiunii prin
prelungirea/ reluarea concediului ºi
plata indemnizaþiei lunare vor trebui
sã depunã o cerere tip ºi acte
doveditoare privind suspendarea

realizãrii de venituri supuse
impozitului, care se transmit prin email, poºtã sau se depun la sediul
Agenþiei Judeþene pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã Sibiu. Pentru
aceºti beneficiari, majorarea
cuantumului indemnizaþiei aferente
se face pe baza documentelor
depuse iniþial.
Formularul cererii-tip este
disponibil pe site-ul ANPIS/ AJPIS
Sibiu.
Important!
Pentru persoanele aflate în plata
stimulentului de inserþie care nu
doresc modificarea opþiunii,
majorarea
cuantumului
ºi
prelungirea perioadei de acordare
a stimulentului de inserþie pânã la

împlinirea de cãtre copil a vârstei
de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul
copilului cu handicap, se va face
în mod automat.
Schimbãrile importante privind
majorãrile de cuantum ale
beneficiilor se reflectã în faptul cã:
limita minimã a indemnizaþiei creºte
la 85% din salariul minim brut pe
þarã garantat în platã, respectiv
1.063 lei (1.250 lei reprezintã
salariul minim) faþã de 600 lei, cât
este în prezent; limita maximã a
indemnizaþiei este eliminatã,
aceasta urmând sã fie calculatã la
85% din veniturile nete realizate;
- stimulentul de inserþie se
stabileºte la 50% din indemnizaþia
minimã, respectiv va creºte de la
500 lei la 531 lei.

Producãtorii din Orlat sunt aºteptaþi la întâlnirea cu reprezentanþii Auchan
Hypermarketul Auchan organizeazã o întâlnire cu producãtorii locali în vederea încheierii de parteneriate. Auchan se
aratã interesat de promovarea produselor alimentare ºi nealimentare fabricate în zonã, oferind informaþiile necesare
desfacerii acestora ºi stabilirii paºilor pentru o potenþialã colaborare. Întâlnirea va avea lor în 6 iulie la Hotel Ramada,
între orele 9-18.

Legea privind regimul deºeurilor,
cu modificãrile survenite faþã de legea
din 2011 a gestiunii deºeurilor
NUMITÃ Legea 211/2011 se adreseazã nu doar firmelor care genereazã deºeuri din activitatea lor însã
ºi persoanelor fizice, gospodãrii
individuale, din punctul de vedere al
colectarii selective. Deþinãtorii,
producãtorii ºi comercianþii de
deºeuri au obligaþia sã desemneze
o persoanã din rândul angajaþilor
(sau sã delege cãtre un terþ)
îndeplinirea prevederilor legii.
Obligaþie: Persoanele juridice, atât
cei care genereazã deºeuri din activitatea proprie cât ºi cei care le
colecteazã, vor încadra fiecare tip de
deºeu într-o listã cu structura
deºeurilor (periculoase, nepericuloase, etc.).
Sancþiune: Contravenþia este de la

20.000 lei la 40.000 lei.
Obligaþie: Persoanele juridice, atât
cei care genereazã deºeuri din
activitatea proprie cât ºi cei care le
colecteazã, sunt obligaþi sã deþinã o
caracterizare a deºeurilor periculoase
generate din activitatea proprie precum
ºi a deºeurilor ce pot fi considerate
periculoase din cauza originii sau compoziþiei în scopul determinãrii metodelor
de tratare ºi eliminare a acestora.
Sancþiune: Lipsa descrierilor este
consideratã contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 20.000
lei la 40.000 lei.
De reþinut: se pãstreazã în
continuare obligaþia de evidenþã a
deºeurilor conform HG nr. 856/2002
cu modificari ulterioare.
Obligaþie: Persoanele juridice, atât
cei care genereazã deºeuri din
activitatea proprie cât ºi cei care le

colecteazã, au obligaþia valorificãrii
acestora prin reciclare, valorificare
energeticã, eliminare etc., fãrã a
genera riscuri pentru mediu.
Sancþiune: Nerespectarea obligaþiei este contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 20.000 lei la
40.000 lei.
Obligaþie: Deþinãtorii, producãtorii ºi
comercianþii de deºeuri au obligaþia
sã desemneze o persoanã din rândul
angajaþilor proprii sau au posibilitatea
sã delege cãtre un terþ îndeplinirea
prevederilor din lege. Aceste persoane
trebuie sã fie instruite în domeniul
gestiunii deºeurilor ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate.
Sancþiune: Nedesemnarea unei
persoane este consideratã contravenþie ºi este sancþionatã cu amendã
de la 15.000 lei la 30.000 lei.
Obligaþie: La solicitarea autoritãþilor

INFORMAÞII DESPRE INTERMEDIEREA ªI PL
ASAREA FORÞEI DE MUNCÃ ÎN STRÃINÃT
ATE
PLASAREA
STRÃINÃTA
Conform prevederilor Legii
nr.156/2000 privind protecþia
cetãþenilor români care lucreazã în
strãinãtate- republicatã, pentru a
putea desfãºura activitatea de
plasare forþã de muncã în
strãinãtate, agentul de ocupare a
forþei de muncã trebuie sã fie o
societate constituitã pe teritoriul
României cu obiect principal de
activitate „selecþia ºi plasarea
forþei de muncã în strãinãtate” cod
CAEN 7810;
sã dispunã de spaþiul ºi de
dotãrile necesare pentru buna
desfãºurare a activitãþii;
sã aibã încadrat în muncã
personal cu experienþã în domeniul forþei de muncã;
-sã organizeze o bancã de date
care sã cuprindã ofertele ºi solicitãrile de locuri de muncã în
strãinãtate, informaþii referitoare la
condiþiile de ocupare a acestora
ºi la calificãrile ºi aptitudinile
solicitanþilor aflaþi în evidenþa lor;
- sã încheie cu persoane juridice, persoane fizice ºi organizaþii
patronale din strãinãtate, dupã
caz, contracte care conþin oferte
ferme de locuri de muncã
- sã fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui
razã îºi are sediul.

CONTRACTUL DE MEDIERE
Agenþii de ocupare a forþei de

muncã au obligaþia de a încheia cu
cetãþenii români care solicitã sã
lucreze în strãinãtate contracte
de mediere. Aceste contracte de
mediere trebuie sã conþinã, printre
altele, elementele principale
privind denumirea angajatorului din
strãinãtate/þara pentru care se face
medierea în vederea angajãrii;
tariful de mediere,
durata
contractului ºi modul de soluþio
nare a eventualelor litigii.

TARIFUL DE MEDIERE
Dacã tarifele de mediere sunt
încasate de la angajatorii strãini,
agenþii de ocupare a forþei de
muncã nu pot pretinde plata
acestor servicii ºi de la solicitanþii
de locuri de muncã.
- În situaþia în care agenþii de
ocupare a forþei de muncã nu vor
reuºi sã ofere locuri de muncã în
termenul convenit sau dacã înainte
de expirarea duratei contractului de
mediere beneficiarul acestui
contract renunþã la mediere, tariful
serviciilor de mediere va fi restituit
parþial sau total potrivit clauzei de
restituire din contractul de mediere.

CONTRACTUL DE MUNCÃ
Agenþii de ocupare a forþei de
muncã au obligaþia de a asigura
încheierea contractelor de muncã
dintre cetãþenii români ºi anga-

jatorii strãini ºi în limba românã.
La semnarea unui contract
individual de muncã, trebuie sã
verifice dacã acesta cuprinde cel
puþin urmãtoarele elemente: þara de
destinaþie, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare:
adresã, numãr de telefon/fax,
descrierea muncii ºi a condiþiilor de
muncã, durata timpului de muncã
ºi de repaus, durata contractului
individual de muncã, condiþiile de
salarizare, condiþiile de transport,
de locuit, condiþiile de protecþie
socialã.

solicitatã chitanþã. Atenþie la durata
pentru care se încheie contractul de
mediere.
- Dacã tarifele de mediere sunt
încasate de la angajatorii strãini,
agenþii de ocupare a forþei de
muncã nu pot pretinde plata
acestor servicii ºi de la solicitanþii
de locuri de muncã.
- Plata cãtre agentul de ocupare
a forþei de muncã în strãinãtate, a
unor sume de bani fãrã încheierea
unui contract de mediere, reprezintã un risc major asumat de
persoana aflatã în cãutarea unui loc
de muncã.
- Legislaþia prevede cã agenþii de
ATENÞIONARE
ocupare a forþei de muncã în
strãinãtate nu pot percepe alte
- Persoanele fizice nu au dreptul garanþii sau comisioane în afara
sã exercite activitãþi de mediere a tarifului de mediere.
angajãrii cetãþenilor români în
Activitatea de mediere presustrãinãtate.
pune efectuarea ºi a altor de- Verificaþi înregistrarea la mersuri, în strictã legãturã cu acest
inspectoratul teritorial de muncã a proces de mediere, respectiv
agentului de plasare.
întocmirea dosarului de personal
- Acceptarea unor oferte de al solicitantului locului de muncã,
locuri de muncã prin intermediul informarea cu privire la condiþiile de
netului sau a anunþurilor publi- muncã din þara de destinaþie,
citare din presa scrisã, reprezintã informarea prinvind drepturile ºi
un risc major asumat de persoa- obligaþiile din contractul de
na aflatã în cãutarea unui loc de mediere.
muncã.
- În situaþia în care în care agenþii
- Persoana care semneazã un de ocupare a forþei de muncã în
contract de mediere trebuie sã strãinãtate solicitã sume de bani
citeascã cu atenþie conþinutul care nu sunt incluse în tariful de
acestui document. Pentru orice mediere, respectiv alte servicii
sumã de bani achitatã trebuie decât cele cuprinse în contractul de

mediere (întocmire “curriculum
vitae“, traducere documente,
procesare acte), aceºti bani nu
vor putea fi returnaþi dacã nu se
gãseºte un loc de muncã.
Neîndeplinirea
sau
îndeplinirea defectuoasã a unei
obligaþii ce decurge dintr-un
contract de mediere sau contract
de consultanþã, nu intrã în sfera
relaþiilor de muncã, inspectorii de
muncã neavând competenþa
legalã de a interveni în derularea
unor raporturi juridice de altã
naturã, respectiv restituirea
contravalorii tarifului achitat
pentru serviciile oferite de agentul
de oc upare a forþei de muncã
sau de cãtre consultant.
În condiþiile în care, pentru
recuperarea sumelor de bani
achitate sunt identificarte
elemente
constitutive
ale
infracþiunii de înºelãciune,
competenþa revine organelor de
cercetare penalã.
- Soluþionarea unor conflicte
de muncã pentru nerespectarea
clauzelor contractului de muncã
de cãtre angajatorul constituit
pe teritoriul altui stat, este de
competenþa instituþiilor statului
respectiv. Pentru informaþii suplimentare puteþi solicita sprijinul
Ambasadei României din þara
respectivã, care vã poate îndruma
cu privire la demersurile legale pe
care le puteþi urma.

rosu galben albastru negru

Cum gestionãm corect deºeurile

Notã: din cunoºtinþele noastre,
lipsa gestiunii deºeurilor a fost cea
mai frecventã contravenþie sancþionatã de autoritãþile în domeniu.
Obligaþie: Toate entitãþile ce
de mediu sau a altor autoritãþi desfãºoarã activitãþi de tratare a
competente în domeniu, operatorii deºeurilor sunt obligate sã obþinã o
economici au obligaþia furnizãrii autorizaþie de mediu emisã de
datelor necesare deþinute de aceºtia autoritãþile competente.
în scopul eliberãrii de cãtre autoritãþi a
Sancþiune: Lipsa autorizaþiei se
unor planuri de gestionare a deºeurilor. sancþioneazã contravenþional cu
Sancþiune: Nerespectarea obli- amendã cuprinsã între 20.000 lei ºi
gaþiei este consideratã contravenþie ºi 40.000 lei.
se sancþioneazã cu amendã de la
De reþinut URMÃTOARELE :
15.000 lei la 30.000 lei.
1. ªi autoritãþile publice locale au
Obligaþie: Producãtorii sau responsabilitate privind organizarea
deþinatorii de deºeuri, persoane gestiunii deºeurilor.
juridice, comercianþii sau brokerii de
2. Din punctul de vedere al contradeºeuri au obligaþia sã conducã venþiilor, persoana sancþionatã poate
evidenþa deºeurilor pentru fiecare tip achita în cel mult 48 ore de la data
de deºeu, conform HG nr. 856/2002 încheierii procesului verbal jumãtate
ºi sã o transmitã anual agenþiei pentru din minimul amenzii.
protecþia mediului.
3. Împotriva unui proces verbal de
Sancþiune: Nerespectarea obli- contravenþie pentru obligaþii de
gaþiei este consideratã contravenþie ºi mediu, persoana interesatã poate
se sancþioneazã cu amendã de la face plângere în termen de 15 zile de
15.000 lei la 30.000 lei.
la comunicare.
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Ioan Pãrean
Este cunoscut faptul cã
hârtia, atât de necesarã în
zilele noastre, a fost inventatã în China anului 105 d.Hr.
În acel an, chinezul Cai-Lun
a reuºit prin macerarea
cârpelor ºi a unor fibre
vegetale sã obþinã o pastã,
care uscatã ºi apoi prelucratã sã se transforme în coli
de hârtie. Unii cercetãtori
susþin cã inventarea hârtiei
a avut loc încã din secolul al
III-lea a.Hr., tot în China.
Nu numai hârtia, ci ºi
tiparul a fost inventat de
cãtre vechii locuitori ai Chinei
antice. La început, se foloseau aºa numitele tiparebloc, un fel de ºtampile sau
sigilii, confecþionate mai întâi
din piatrã, apoi din argilã
arsã, iar ulterior din lemn,
toate acestea fiind în
prealabil umectate cu
diferite cerneluri. În secolul
al XI-lea, între anii 10411049, un modest meºteºugar chinez, Pi Sheng, a
inventat ºi utilizat pentru
prima datã tiparul cu litere
mobile, confecþionate întâi
din argilã, apoi din lemn. În
China secolului al XV-lea, a
început folosirea tiparului cu
litere mobile confecþionate
din metal.
Mai mult de o jumãtate de
mileniu, importanta invenþie
a fabricãrii hârtiei a rãmas
pe continentul asiatic. În
anul 610 d.Hr., în Coreea ºi
Japonia, se fabrica hârtie
dupã procedeul chinezesc.
În toatã aceastã perioadã, în
þãrile Orientului Apropiat, ale
Africii de Nord ºi ale Europei
se foloseau ca suport pentru
scris doar papirusul ºi
pergamentul.
Prin intermediul arabilor,
hârtia ajunge în Orientul
Apropiat. În Siria anului 715
d.Hr., este semnalatã prima
manufacturã de producere a

hârtiei. Procedeul fabricãrii
acesteia a ajuns la Cairo, în
Egipt, în anul 900, iar în anul
1100 la Fez, în Maroc. În
Europa, producerea hârtiei
începe în Spania ºi Sicilia în
anul 1150, apoi în sudul
Franþei la Hérault, în anul
1198. În Italia, hârtia începe
sã fie produsã începând din

anul 1278 într-o manufacturã
din orãºelul Fabrino, apoi în
Bologna în anul 1293.
Începând cu secolul al XIVlea, hârtia s-a produs în
majoritatea statelor Europei
de Vest, înlocuind pentru
totdeauna pergamentul. În
anul 1390, se fabrica hârtie
într-o „moarã” din Nûrnberg,

apoi din Germania, tehnologia preparãrii hârtiei a fost
adusã în Transilvania anului
1534. Astfel, în acel an, a
început fabricarea hârtiei în
spaþiul românesc ºi, totodatã, în Europa de sud-est.
Iniþiativa aducerii tehnologiei
fabricãrii hârtiei din îndepãrtata Germanie în sudul
Transilvaniei a avut-o
Magistratul Sibiului, condus
în acea perioadã de primarul
Stefan Kleffer (1530-1535),
iar jude regal (comite) era
Markus Pempfflinger (15221535). Cererea tot mai mare
de hârtie a dus la importarea
tehnologiei de producere a ei,
mai ales cã în anul 1528, la
Sibiu, a fost înfiinþatã prima
tipografie de cãtre Lucas
Trapoldner, sprijinit îndeaproape de Theobaldus
Gryphius „doctor în medicinã
ºi licenþiat în arta tiparului”,
dupã cum este prezentat în
documentele
timpului.
Amintim în acest context cã
în anul 1529, apare prima
carte tipãritã în spaþiul românesc: ea este „Gramatica
latinã” scrisã în limba
germanã de cãtre sibianul
Thomas Gemmarius, iar în
anul 1530, tipograful Lucas
Trapoldner îºi tipãreºte
propria carte, un tratat
despre ciumã, subiect de
actualitate în acea epocã.
Prima carte tipãritã în limba
românã apare tot la Sibiu. În
anul 1544, Filip Moldoveanu
(Philiphus Pictor) tipãreºte în
tipografia sibianã, pe hârtie
autohtonã, „Catehismul
luteran”, apoi în anul 1546
un „Tetraevangheliar”, iar în
anii 1551-1553, „Evangheliarul slavo-român” prima
carte bilingvã adresatã
românilor transilvãneni.
Aceste lucrãri sunt primele
cãrþi tipãrite în limba românã
cunoscute pânã în prezent.
Dar sã revenim la
fabricarea hârtiei, materie de

primã importanþã pentru
tipãrirea cãrþilor. Dupã o
cercetare amãnunþitã privind
locul amplasãrii viitoarei
„mori de hârtie”, Magistratul
oraºului Sibiu hotãrãºte
construirea acestui important ºi din ce în ce mai
necesar obiectiv, în satul
Orlat, pe malul râului Cibin.
Apele acestui râu erau cele
care puneau în funcþiune
angrenajele „morii”. Se pare
cã aceastã primã fabricã
(„moarã”) de hârtie din
spaþiul sud-est european,
cea de la Orlat, nu era
amplasatã chiar pe malul
râului Cibin, ci pe un canal
lateral (Canalul Morii), care
pornea din amonte de sat
(cei mai în vârstã orlãþeni
acestui loc îi spuneau
„ºlaisuri”, lucrarea hidrotehnicã a dispãrut, odatã cu
Canalul Morii, în timpul
inundaþiei din luna mai a
anului 1970) ºi dupã ce
punea în acþiune câteva
joagãre ºi mori îºi vãrsa
apele în râul Sãcelului.
Astãzi, doar urmele acestui
canal mai pot fi vãzute.
Pe locul vechii fabrici de
hârtie, care mai bine de o
jumãtate de secol n-a avut o
utilitate economicã certã,
acum funcþioneazã o modernã fabricã de mobilier:
DFG (Dutch Furniture Group)
a cãrei patron este domnul
Raul Brainaþ.
Ca materie primã pentru
fabricarea hârtiei erau
folosite zdrenþe din in ºi
mãtase adunate de la
locuitorii bãtrânei cetãþi a
Sibiului. Hârtia produsã la
Orlat era de cea mai bunã
calitate. Ea putea concura
oricând hârtia produsã în
statele din Europa de Vest.
Aceastã hârtie era folositã
în cea mai mare parte în
cancelaria Magistratului

sibian, în tiparniþa oraºului,
precum ºi în corespondenþa ºi actele negustorilor
ºi breslaºilor sibieni, iar
surplusul era vândut altor
cetãþi transilvane.
Se prea poate ca primul
rachetist al lumii, guardul
Conrad Haas, sã fi folosit
hârtie produsã la Orlat la
schiþele sale referitoare la
construcþia rachetelor cu
mai multe trepte de
aprindere. Nu avem date
despre acest fapt, dar
logica pare sã confirme.
Ceva mai târziu, la
începutul secolului al XVIIlea, colile de hârtie, de
calitate superioarã, produse în manufactura de la
Orlat aveau imprimate, în
filigran, imaginea unei
arbalete, dupã cum se
poate vedea pe filele unor
documente emise în anul
1602.
La Orlat, producerea
hârtiei a continuat, cu puþine
ºi nesemnificative întreruperi, pânã în anul 1946.
Cea de-a doua „moarã
de hârtie”, cu tehnologie
adusã din Polonia, a luat
fiinþã la Braºov, în anul
1539, iar cea de-a treia a
fost construitã în Sadu, pe
râul omonim, în anul 1554,
tot de cãtre Magistratul
Sibiului..
Hârtia a fost secole de-a
rândul ºi încã mai rãmâne
suportul ideal pentru
transmiterea informaþiei
scrise.
Dacã Conrad Haas
deþine un prim loc în ceea
ce priveºte tehnologia
realizãrii rachetelor cu mai
multe trepte, hârtia produsã
în zona sibianã deþine, de
asemenea, un loc fruntaº în
apariþia ei în aceastã parte
a Europei ºi aceasta în
aceeaºi perioadã a istoriei.

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

Eventualele gre`eli de redactare apar\in editorului `i tipografiei.
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Fabricarea hârtiei, o ocupaþie apãrutã în
Transilvania primei jumãtãþi a secolului al XVI-lea,
contemporanã cu rachetistul Conrad Haas
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În 4 iunie s-a desfãºurat a
IX-a ediþie a Galei Profesorului
Bologna la Casa de Culturã a
Studenþilor din Alba Iulia,
eveniment în cadrul cãruia a
fost premiat ºi prof. univ.dr.
Ioan Mihu de la Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu,
Facultatea de Inginerie
"Hermann Oberth", fiu al
comunei Orlat. Profesorul
sibian a rostit în faþa celor prezenþi un discurs emoþionant:

ºi fãrã ºcoalã, dar ei nu sunt
conºtienþi cã acest gen de
informaþie este doar spoialã,
cã informaþia care vine uºor,
uºor se ºi duce!
- Mass-media induce obsesiv ca modele de reuºitã în
viaþã la care educaþia nu este
în nici un caz pe primul loc: pe
cei care dau tunuri, pe tineri ºi
tinere lansaþi în lumea modei
ºi a showbiz-ului, pe cei care
joacã fotbal, etc.
- Situaþia economicã gene"Dragi studenþi, stimaþi ralã, care a generat mari
invitaþi,
mutaþii. Cum mai pot crede în
Este greu sã scapi de ºcoalã copiii care au pãrinþi,
cliºee în astfel de momente, rude sau cunoºtinþe cu studii,
de aceea, o sã spun ceea ce dar care nu îºi pot gãsi un loc
ºtiu ºi cred cã se impune în de muncã, dovadã cã diploma
contextul acestei ceremonii.
/ studiile nu prea conteazã?
Deºi este un moment în
- Atitudinea politicienilor faþã
care profesorul este în centrul de sistemul naþional de
atenþiei, voi începe prin a învãþãmânt = subfinanþare cu
spune câteva cuvinte despre toate consecinþele. Mai adãustudent, fiindcã îl consider gaþi la aceasta declaraþii ale
partea esenþialã a triadei celor aflaþi în fruntea statului,
"student - profesor - sistem", inclusiv pe cele ale fostului
ce trebuie privitã în ansamblu preºedinte. Fãrã o schimbare
atunci când este judecat pro- de paradigmã, consecinþele
cesul educaþional. Precizez cã negative pe termen lung sunt
mã voi referi la studenþii din greu de estimat.
domeniile inginerie electricã,
- Atitudinea companiilor care-i
electronicã ºi calculatoare. atrag ( ... îi vâneazã) pe studenþi
Personal, în ultimii 25 de ani, din domeniile inginerie
am asistat la apariþia "stu- electricã, electronicã ºi
dentului nou", un student diferit calculatoare încã din anul I, sau
de modelul cunoscut de mine 2, ºi îi angajeazã pe durata
din vremea în care eram pe studiilor. Situaþii fericite sunt cele
bãncile facultãþii. Apariþia sa a de angajare de 4 ore/zi, dar
fost posibilã pe fondul situaþiei foarte mulþi lucreazã câte 8 ore
în care pentru foarte mulþi tineri pe zi. Nu poþi face douã lucruri
ai acestei þãri, ºcoala nu mai bune în acelaºi timp. Studenþii
este în topul setului de valori, sunt atraºi în aceastã capcanã
deoarece:
prin aceea cã firmele cer la
- Accesul uºor la informaþie angajare
"oameni
cu
prin Internet îi duce pe unii la experienþã", iar chipurile aceasconcluzia cã se pot descurca tã experienþã este fãcutã prin

aceastã angajare. Spre meritul
lor, am vãzut ºi companii care
angajeazã prioritar studenþi fãrã
experienþã, sau companii care
sponsorizeazã studenþii în
ultimul an de studiu.
Probabil cã acestea sunt
unele dintre cauzele care în final
au dus la:
- Dispariþia poftei de a citi cãrþi
în format clasic "pe hârtie",
inclusiv /mai ales de literaturã.
- Lipsã de motivaþie pentru
educaþia proprie, atitudine care
cu certitudine are efecte negative asupra construcþiei carierei,
dar mai ales asupra viitorul fel
de a trãi ºi munci.
- Lipsa curiozitãþii, a entuziasmului de a învãþa, lipsa
dorinþei ºi puterii de a-ºi pune
întrebãri ºi de a avea îndoieli.
- Nu mai vezi studenþi care
discutã pe culoare subiecte
legate de curs (în afara sesiunii,
nota bene !), studenþi care sã
punã semne de întrebare prin
notiþele de la curs. Nu mai vezi
studenþi care sã-ºi întrebe
colegii sau dascãlii pentru a
deveni mai buni.
- La foarte mulþi exigenþa faþã
de sine este la limita minimã a
celebrului "5 la examen". În
contextul acestei festivitãþi
onorante îmi asum ipostaza
pesimistului de serviciu. Cred
cã este bine sã existe ºi astfel
de opinii fiindcã:
- Încã existã elite ºi vor mai
exista. Nu putem însã sã
ignorãm situaþia cvasigeneralã, nu putem ignora marea
masã pentru care statul
cheltuieºte atât de mulþi bani.
Am auzit versiunea cã societatea este trasã înainte de elite.
Eu cred cã de fapt elitele aratã

doar direcþii, dar munca în
tranºeele dezvoltãrii societãþii
o fac cei mulþi. Ori faptul cã
economia noastrã are situaþia
pe care o vedem, este ºi
rezultatul declinului educaþional.
- Încã nu mã sperie situaþia
pe care am descris-o, ci mã
sperie trendul ei negativ, ºi mai
mult decât asta mã îngrijoreazã
neputinþa sistemului de a
schimba acest trend. Cât
despre dascãl, vã voi spune
cinci atitudini pe care le-am
urmat de-a lungul carierei:
- Nu mai încerc sã schimb
studenþii "dupã mine", ci sã mã
adaptez eu studenþilor.
- Când intru la curs, mã pun
în pielea studentului. Am
descoperit nevoia de a face
acest lucru, plecând de la un
truism despre care vã rog sã
nu râdeþi: "lucrurile pe care le
ºtii sunt simple, fiindcã le ºtii".
Din nefericire, creierul uman
extrapoleazã acest adevãr ºi
interlocutorului. Astfel, în
procesul de educaþie se naºte
o situaþie nefericitã a binomului
student-profesor: profesorul
care are pretenþia ca studentul
sã aibã acelaºi fel de înþelegere a lucrurilor ca ºi el. De
aceea, fac tot ce pot ca sã
predau ca un student! Cred cã
profesorul trebuie sã descopere el însuºi, alãturi de student, ca ºi cum nu ar ºti nimic
din ceea ce ºi-a propus sã
prezinte!
- Pe durata cursului menþin
un dialog permanent cu studenþii spunându-le pe nume.
Nu este greu sã menþii dialogul. Este mai greu sã le spui
pe nume, fiindcã trebuie sã faci

efortul de a-i cunoaºte. Meritã
efortul fiindcã studentul realizeazã imediat trecerea de la
statutul de entitate noname la
cel de partener cu nume. Dupã
ce realizeazã cã el înseamnã
ceva pentru profesor, studentul
se simte mai important,
devine mai responsabil. Altfel
spus studentul va fi cu
adevãrat în salã, devenind
partener de comunicare cu
profesorul.
- Fac tot ce pot pentru a le
stârni curiozitatea, interesul,
motivaþia. Concret, la curs le
dau puncte pe care le adun la
nota finalã. Dar surprizã: nu le
dau puncte celor care rãspund
bine, ci celor care întreabã
bine! Fac acest lucru cu
convingerea cã "Întrebarea
lumineazã mai mult decât
rãspunsul".
Tradiþional,
studentul se fereºte sã punã
întrebãri din multe motive:
ruºinea faþã de colegi, teama
de a nu fi catalogat de dascãl
ca neºtiutor, etc. ba mai mult
studentul face tot ce-i stã în
putere spre a ascunde
dascãlului ceea ce nu ºtie. Vã

daþi seama ce non sens! De
aceea, trebuie stimulatã
atitudinea de a pune
întrebãri, fiindcã momentul în
care studentul pune o
întrebare este dovada unui
proces real de introspecþie,
de cunoaºtere de sine. În
momentul în care îºi pune
întrebãri, cu siguranþã va afla
ºi rãspunsuri, ºi astfel
studentul va câºtiga o
atitudine pozitivã ºi conºtientã
faþã de propria-i devenire.
- Îmi iubesc ºi respect
studenþii.
În final, ca la orice
ceremonie de acordare a
unui premiu, se cuvine sã
mulþumesc cuiva. Eu mulþumesc pentru acest premiu,
studenþilor care "nu mã lasã
în pace", studenþilor cãror le
simþi curiozitatea fie explicit
din întrebãri formulate, fie
implicit din priviri ºi din
atitudine, studenþi cãrora eu
le zic "rãi da' buni". Nu închei
fãrã sã vã pun dragi studenþi
o întrebare: când veþi organiza
ºi o festivitate "student
Bologna"?

Vrem o comunã curatã!
Este motto-ul cu care
elevii claselor a III-a A, a III- a
B ºi a IV- a B, alãturi de înv.
Marina Lazãr, Anca Milea ºi
Maria Beu au pornit la drum
în proiectul "Let's Clean Up
Europe", desfãºurat în data
de 6 mai 2016.
Ne-am propus ca în cadrul
acestui proiect sã ecologizãm zona terenului de
fotbal din comunã. Pregãtiþi
cu mãnuºi, saci, dar totodatã ºi cu dorinþa de a ne aduce
contribuþia la înfrumuseþarea comunei, am pornit cu
toþii la "vânãtoarea de
deºeuri", aºa cum au numit
elevii activitatea noastrã.
De cum am pãtruns pe
strada Gãrii, elevii au sesizat
gunoaiele care pluteau
nestingherite pe apa râului
Cibin. Astfel, ne-am propus
sã nu ne deplasãm cu sacii
goi pânã la zona terenului
de fotbal, unde urma sã ne
desfãºurãm activitatea ecologicã. Cu mãnuºile în mâini
ºi împãrþiþi pe echipe,
întrucât am colectat selectiv
deºeurile, am început sã
strângem mizeria care nu îºi
avea locul pe malul râului.
Ajunºi la teren, am fãcut
un mic popas pentru a
depozita deºeurile colectate
pe drum ºi pentru a observa

zona destinatã acþiunii
noastre. Apoi, cu forþe
proaspete am început din
nou munca. Toate gunoaiele
au fost adunate de pe teren
ºi din imediata apropiere a
acestuia, iar apoi au fost
preluate de cãtre reprezentanþi ai Primãriei Orlat.
În urma acþiunii de ecologizare s-a colectat urmãtoarea cantitate de deºeuri:
Deºeuri de hârtie ºi carton:
2 saci
Deºeuri de sticlã: 1 sac
Deºeuri de aluminiu: 2 saci
Deºeuri de plastic: 5 saci
Deºeuri nereciclabile: 2
saci
Privind în urma noastrã, am
putut vedea apoi un teren
curat, pregãtit parcã sã îºi
primeascã bucuros participanþii la urmãtorul meci de
fotbal, iar în drumul nostru
înapoi spre ºcoalã, ne-am
bucurat sã admirãm verdele
minunat al ierbii de pe malul
râului Cibin. Aceste priveliºti
ne-au încântat atât privirile,
cât ºi sufletele, mai ales
datoritã faptului cã am
contribuit ºi noi, cei mici, la
înfrumuseþarea comunei în
care locuim.
Sperãm cã toþi locuitorii
comunei vor lua exemplul

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= ANDRONIC NICOLAS-CRISTIAN 22.12.2014 17.05.2016
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= RÃSPOP IOAN
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= PÃRÃUGHEORGHE
26.04.1933 25.05.2016
= LUCA ANA
06.07.1933 07.06.2016
Primãria Comunei Orlat transmite fami
liilor
familiilor
îndoliate, sincere condoleanþe!

celor mici, pentru ca
deºeurile sã nu ºtirbeascã
frumuseþea acestui loc
minunat ce încântã ochiul

oricãrui turist care pãºeºte
aici pentru prima datã.
Prof. înv. primar: Anca Milea,
Maria Beu ºi Marina Lazãr

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
RUCÃREAN SORIN ªI
SCHITERLI ALINA-MARIA

04.06.2016

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
NEAGU ALEXANDRA-IOANA
CIOCIU NICOLETA-CRISTINA

18.05.2016
09.12.2015

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
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TIPOTRIB Sibiu
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Profesorul Ioan Mihu, fiu al comunei Orlat,
premiat al Galei Profesorului Bologna

