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Compania Naþionalã
de Investiþii a semnat
contractul de finanþare
ºi execuþiea a
CÃMINULUI CULTURAL
MÃNECIU

În data de 5 martie 2021, Compania
Naþionalã de Investiþii a semnat
Contractul nr. 158 cu aceeaºi datã, de
execuþie a Cãminului Cultural
Mãneciu, iar valoarea totalã a lucrãrii 6.165.810,20 lei (inclusiv TVA), durata
de execuþie fiind de 12 luni de la data
primirii ordinului de începere
a lucrãrii, acesta urmând a fi dat în termen de douã sãptãmâni.
Obiectivul, finanþat de la nivelul
Guvernului României, cu cea mai
mare parte a sumei în valoare de
multe milioane de lei, aºa cum am precizat, va fi unul de excepþie.
Publicãm o schiþã a obiectivului, în
suprafaþã de 1.140 metri pãtraþi, schiþã
din care persoanele avizate în domeniu pot aprecia anvergura viitorului
Cãmin Cultural Mãneciu.

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

■

Localitatea Mãneciu
are pentru prima datã
piaþã agroalimentarã
Sâmbãtã, 13 martie, a fost inauguratã
Piaþa agroalimentarã a comunei Mãneciu,
un proiect prioritar iniþiat primarul
Florin Auraº DRAGOMIR ºi realizat de
administraþia localã.

Pagini din istoria comunei Mãneciu, în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial

Amintirile veteranului
Constantin TERZEA (95 de ani)
Colonel ( r.) conf. univ. dr.
PROFIRESCU C. Cristian:
“Doresc sã mulþumesc
domnului Terzea Constantin
- pentru acordul ºi amabilitatea de a-mi acorda acest
interviu, la respectabila
vârstã de 95 de ani,

domnului Primar al
comunei Mãneciu - Florin
Auraº Dragomir, care mi-a
oferit tot sprijinul în acest
demers, fotoreporterului
Alexandru Drãgoi ºi celorlalþi oameni care au fãcut
posibilã publicarea acestor
rânduri.”

Mãrþiºor tradiþie ºi
simbol

440 de cetãþeni
ai comunei,
beneficiari
de ajutoare
europene

Colegiul „Ferdinand I”, beneficiar al Proiectului ROSE

82 de laptopuri sunt
distribuite elevilor
din comuna
Mãneciu
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Amintirile veteranului
Constantin TERZEA
MOTTO: ”Cunoscând istoria, eroii, tradiþia, ne facem mai sociabili,
mai altruiºti, mai iubitori de om ºi viaþã.” NICOLAE IORGA
AUTOR: Colonel ( r.)
conf. univ.

dr. PROFIRESCU
C. Cristian

Î

n perioada
celui de-al
Doilea Rãzboi
Mondial, ca urmare
a faptului cã foarte
mulþi militari ai
Armatei Române
muriserã eroic pe
front, în crâncenele lupte pentru
eliberarea Basarabiei, Bucovinei
de Nord ºi altor teritorii ale
României Mari, ocupate de inamic,
rudele eroilor români morþi in
lupte, ridicând în fiecare comunã
troite acelor eroi, pentru a-i
comemora cu profundã durere în
suflete, conform religiei noastre
strãbune. Printr-un Ordin al
Ministerului de Rãzboi, pe un deal
al comunei Mãneciu - Ungureni,
militari ai Armatei Române
pregãteau tineri voluntari din
comuna Mãneciu, cu vârste între
16 - 18 ani, pentru apãrarea unor
obiective importante din judeþul
Prahova.

Dupã parcurgerea dificilei perioade
a anului 2020, când, în multe þãri ale
lumii, pandemia generatã de virusul
SARS - COV19, a produs sute de mii de
victime umane, de vârste diferite, a
restricþionat drepturi ºi libertãþi fundamentale ale cetãþenilor, norme ale
moralei creºtine, influenþând negativ
diverse domenii ale vieþii sociale, pe
parcursul lunii ianuarie 2021, lãsând
deoparte responsabilitãþile specifice
vieþii de familie, ca urmare a trendului
descendent al efectelor pandemiei în
comuna Mãneciu, gândurile mele
s-au îndreptat spre un cetãþean ºi
vecin - domnul Terzea Constantin,
care în prezent are respectabila
vârstã de 95 de ani.
Cu acest domn, subsemnatul am avut
,în anul 2018, o discuþie interesantã, în
urma cãreia au rezultat aspecte de interes
pentru istoria comunei Mãneciu, din perspectivã militarã ºi moral – creºtinã.
Discuþia din vara anului 2018, purtatã
de mine cu domnul Terzea Constantin,
a pornit pentru a cunoaºte situaþia unei

grãdini fâneaþã, în suprafaþã de 7.500 m.p.
situatã în satul Plãieþ, comuna Mãneciu,
grãdinã moºtenitã legal de tatãl meu –
Profirescu I.N. Constantin ºi de moºtenitorii acestuia, de la pãrinþii tatãlui
meu. Dupã anul 1980, o importantã suprafaþã de teren fâneaþã a acestei grãdini a tatãlui meu situatã în satul Plãieþ, a
intrat sub apa Barajului de apã potabilã Mãneciu. Subsemnatul, care de la
vârsta de 10 ani mergeam cu pãrinþii
mei la aceastã grãdinã, cunoºteam cã
latura de Nord - Est a grãdinii, se învecineazã cu o laturã a terenului proprietate a domnului Terzea Constantin
din satul Plãieþ.
Când i-am spus cã sunt nepotul sculptorului Profirescu I. Nicolae, domnul
Terzea Constantin mi-a relatat faptul cã,
în perioada 1942-1944, când era tânãr
voluntar al armatei ºi se pregãtea cu
alþi tineri voluntari din comunã, pe
Vârful Gâlma, sub conducerea unor
ofiþeri, subofiþeri ºi gradaþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale (M.Ap.N.),
în Ziua Înãlþãrii Domnului (Ziua
Eroilor) anul 1944, s-a deplasat împreunã cu 8 tineri voluntari, de pe Vârful
Gâlma, la locuinþa bunicului meu sculptorul în lemn Profirescu I.
Nicolae, locuinþã situatã pe strada
Fãcãieni, satul Mãneciu – Ungureni.
Cei nouã tineri voluntari, din rândul
cãrora fãcea parte ºi domnul Terzea
Constantin, au ridicat în acea zi de
Înãlþare a Domnului, din curtea casei
bunicului meu, trei troiþe de eroi, din
lemn de stejar, confecþionate de bunicul
meu. Purtând permanent în suflet imaginea meleagurilor mele natale, a bunicilor mei eroi, ºi a cetãþenilor comunei
mele natale, urmând treaptã cu treaptã
cariera militarã în mari unitãþi ºi unitãþi
ale Jandarmeriei Române ºi în Academia

de Poliþie, urmând ºi cariera didacticã în
învãþãmântul militar universitar din
Academia de Poliþie ,,Alexandru Ioan
Cuza,, cãlãuzit în viaþã, de învãþãturile
Bisericii creºtin–ortodoxe, la începutul
lunii februarie 2021, când efectele pandemiei erau scãzute în comuna Mãneciu, dupã ce am primit acordul verbal
al domnului Terzea Constantin, de
comun acord, am decis sã realizãm un
interviu, care urma sã aibã ca bazã de
plecare discuþia dintre dânsul ºi mine
din anul 2018.
În acest context, interviul subsemnatului cu domnul Terzea Constantin a
avut loc în ziua de 06.02.2021, între
orele 11.30 - 13.30, la locuinþa proprietate personalã a domnului Terzea
Constantin, situatã în comuna Mãneciu, cu respectarea regulilor de distanþare socialã ºi de protecþie Anti–Covid19.
***
În sintezã, cele mai relevante
relatãri prezentate în interviu, de
domnul Terzea Constantin, de real
interes pentru Arhivele Ministerului
Apãrãrii Naþionale, pentru cetãþenii
comunei – foºti tineri voluntari,
urmaºii acestora ºi pentru întreaga
comunitate creºtin–ortodoxã din
comunã, sunt:
1. În perioada 1942 – 1944, când cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial era în
plinã desfãºurare, iar mulþi militari
români muriserã pe front, în aprigele
lupte cu inamicul, în acea perioadã,
murind eroic pe front ºi câþiva militari
români care aveau locuinþele în satul
Plãieþ, domnul Terzea Constantin - care
în anul 1942 avea vârsta de 16 ani ºi
locuia în satul Plãieþ - prin Ordin al
Ministerului de Rãzboi, împreunã cu
alþi tineri din satele comunei Mãneciu,
au fost concentraþi ca tineri voluntari
sã desfãºoare activitãþi de pregãtire
militarã de rãzboi.
Acei tineri voluntari din comuna
Mãneciu, sub comanda unor ofiþeri, subofiþeri ºi gradaþi din Ministerul Apãrãrii
Naþionale ( M.Ap.N.) dislocaþi în zonã,
executau zilnic, în perioada 1942 - 1944,

pe terenurile de instrucþie situate în
apropierea Vârfului Gâlma – satul
Mãneciu - Ungureni: instrucþie de front
cu armamentul de infanterie din
dotare; instrucþia tragerii; trageri reale
de luptã într-un poligon amenajat;
pregãtire tacticã de infanterie de
rãzboi; formarea deprinderilor practice de mascare a unor obiective din
judeþul Prahova, ce constituiau sau
puteau constiui þinte reale ale aviaþiei de vânãtoare ºi de bombardament inamice ºi alte activitãþi cu specific militar.
2. În ziua Înãlþãrii Domnului (Ziua
Eroilor ) 1944, din curtea casei bunicului meu - sculptorul Profirescu I. Nicolae, un numãr de 9 tineri voluntari
din comunã, din rândul cãrora a
fãcut parte ºi tânãrul Terzea Constantin, au ridicat pe braþele lor, trei troiþe
de eroi, confecþionate din lemn de
stejar, de bunicul meu, lemnul troiþelor
fiind cumpãrat sau donat de cetãþeni ai
comunei ai cãror fii muriserã pe front.
Cei 9 tineri voluntari, au participat la:
transportul, amplasarea ºi slujirea celor
trei troiþe de eroi, în trei locaþii diferite,
situate în comuna Mãneciu, în prezenþa
preoþilor din comunã, a militarilor din
M.Ap.N. care conduceau pregãtirea militarã a voluntarilor pe terenurile din
apropierea Vârfului Gâlma, în prezenþa
tinerilor voluntari ºi a cetãþenilor comunei, participanþi la aceste trei evenimente, de o încãrcãturã emoþionalã
profundã, evenimente dedicate comemorãrii militarilor eroi din satul Plãieþ
ºi din alte sate ale comunei Mãneciu,
morþi pe front, în Primul ºi în al Doilea
Rãzboi Mondial, pentru reîntregirea ºi
apãrarea þãrii.
Relatãrile din interviu ale domnului
Terzea Constantin vor fi prezentate cu
mai multe amãnunte, în urmãtoarele
douã articole, ce vor fi publicate în:
ziarul “Mãneciu”, în publicaþii de istorie militarã, ale Bisericii creºtin – ortodoxe ºi în revista ,,Prahova Eroicã, editatã de membrii Filialei ,,CULTUL
EROILOR – Prahova”.
- Va urma -
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Localitatea Mãneciu are pentru
prima datã piaþã agroalimentarã

Sâmbãtã, 13 martie,
a fost inauguratã Piaþa
agroalimentarã a
comunei Mãneciu, un
proiect prioritar iniþiat
primarul Florin Auraº
Dragomir ºi realizat de
administraþia localã.
Este pentru prima datã
când localitatea din
nordul judeþului, în
fapt una dintre cele
mai întinse ºi populate
comune ale judeþului,
dispune de o piaþã.
Piaþa agroalimentarã
funcþioneazã în clãdirea
denumitã de localnici
„Casa Poporului”, renovatã ºi reamenajatã, pentru a i se da noua utilitate,
construcþie amplasatã în
vecinãtatea Gãrii Mãneciu
Ungureni.

~ PIATA
~ ,~
,.,

Proiectul a fost
realizat într-o foarte
scurtã perioadã de
timp ºi cu cheltuieli de la
buget reduse.
Piaþa întruneºte condiþiile pe care le aºteaptã atât
comercianþii ce desfac produsele aici, cât mai ales
împlineºte dorinþele mãnecenilor, de a putea achiziþiona alimente proaspete
ºi la preþuri bune, de a face
piaþa în propria localitate,
în condiþii civilizate, de
protecþie ºi siguranþã în
vremurile de pandemie,
dar ºi de menþinere a calitãþii produselor, în orice
anotimp.
Piaþa agroalimentarã
Mãneciu funcþioneazã în
fiecare zi a sãptãmânii,
de luni pânã duminicã,
între orele 8.00 ºi 21.00.
În piaþã se comercializeazã

Trecem
la ora de varã
Trecerea la ora de varã 2021
se va face la o sãptãmânã dupã echinocþiul de primãvarã, marcat la 20
martie 2021, când ziua va fi egalã cu
noaptea. Din acest moment, ziua
începe „sã creascã” ºi noaptea sã
scadã (creºte durata de luminã naturalã pe parcursul unei zile) pânã la
solstiþul de varã din 21 iunie.
Schimbarea orei se va face în
ultimul weekend al lunii martie
2021, mai exact în noaptea de 27
spre 28 martie 2021, când ora
3:00 devine ora 4:00. Va fi cea mai
scurtã zi a anului, având teoretic
23 de ore.
Ora de iarnã este consideratã,
însã, ora standard. Introducerea orei
de varã a avut ca scop creºterea
numãrului de ore în care oamenii
beneficiazã de lumina naturalã a
soarelui ºi a fost extrem de avantajoasã pentru cei care lucrau pe vremuri în agriculturã.

AGROALIMENlARl
legume ºi fructe, produse
lactate, dar ºi alte produse
alimentare.
Obiectivul este considerat foarte important pentru comunitatea localã de
cãtre primarul Florin
Auraº Dragomir, care a mai
declarat cã prioritate pentru a desface produsele
aici vor avea producãtorii.
Edilul face apel la responsabilitatea locuitorilor
comunei sã respecte mãsurile de distanþare ºi siguranþã pentru prevenirea
infectãrii cu noul coronavirus, astfel putându-se
menþine în funcþionare
piaþa ºi alte obiective utile
comunitãþii.

“Mã bucur cã am
putut deschide piaþa în
aceastã perioadã, pentru
cã apropierea
Sãrbãtorilor Pascale face
posibilã aprovizionarea
cetãþenilor cu legume ºi
fructe proaspete, dar ºi
cu celelalte produse
necesare. Vreau sã mulþumesc Consiliului Local
Mãneciu, pentru cã a
susþinut realizarea acestui obiectiv, precum ºi
echipei administrative
din Primãria Mãneciu,
pentru cã într-o
perioadã foarte scurtã
de timp a reuºit sã amenajeze acest spaþiu, sã-l
aducã la condiþii
moderne de lucru” - a
mai adãugat edilul
comunei Mãneciu, Florin
Auraº DRAGOMIR.

Salã de consiliu
reprezentativã pentru
comuna Mãneciu
Comuna Mãneciu
dispune ºi de o salã de
ºedinþe de consiliu
local modernã ºi
echipatã la standardele
vremurilor din prezent,
o adevãratã bijuterie
reprezentativã care
deserveºte aleºii locali,
poate gãzdui ceremonii
oficiale la care sã par-

ticipe oaspeþi sau
cetãþeni ai localitãþii.
Înainte de toate,
însã, sala asigurã o
bunã utilitate, precum
ºi condiþii de distanþare
ºi siguranþã impuse de
normele pentru prevenirea rãspândirii
virusului Sars-CoV-2.

Primar Florin Auraº Dragomir:

“Am participat, la sfârºitul lunii februarie, la
o ºedinþã aparte de Consiliu Local, specialã
pentru noi. ªedinþa a coincis cu reamenajarea
ºi dotarea sãlii de ºedinte a consiliului local, la
standarde europene. Astfel, aleºii locali au
posibilitatea de a-ºi desfãºura activitatea întrun mediu care îndeamnã la performanþã!
Sala, unicã la nivelul unei primãrii în
judeþul Prahova, este dotatã cu aparaturã care
permite inclusiv participarea online
la ºedinþe.
Pas cu pas, Mãneciu devine o comunã
europeanã în adevãratul sens al
cuvântului!”

Colegiul „Ferdinand I”, beneficiar al Proiectului ROSE

82 de laptopuri sunt distribuite elevilor din comuna Mãneciu
Profesor, Adina SIMION
Bibliotecar, Cãtãlina DRAGOMIR
Colegiul „Ferdinand I”
Proiectul privind învãþãmântul secundar (ROSE) este un proiect cu finanþare
externã ºi îºi propune sã contribuie la
reducerea abandonului în învãþãmântul secundar ºi terþiar, precum ºi la creºterea ratei de
promovare a examenului de
bacalaureat.
Valoarea totalã a proiectului
este de 200 de milioane de
euro, iar Ministerul Educaþiei
Naþionale îºi propune sã îl implementeze pe o
perioadã de 7 ani.
Ca urmare a derulãrii Proiectului ROSE
la nivel naþional, Ministerul Educaþiei a
achiziþionat ºi transmis cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova un numãr de
1.857 de laptopuri destinate îmbunãtãþirii
condiþiilor de predare-învãþare, cât ºi pentru facilitarea învãþãrii prin intermediul

tehnologiei. Laptopurile au fost distribuite
celor 32 de licee eligibile, între care s-a
numãrat ºi Colegiul „Ferdinand I”, comuna Mãneciu, care a primit un numãr de 82
de laptopuri.
Grupul þintã al proiectului ROSE
vizeazã elevii de liceu proveniþi din medii
defavorizate – acest
lucru referindu-se ºi la
familiile numeroase,
cu situaþii dificile,
aflate în risc de sãrãcie
sau monoparentale, cu
venituri reduse.

Dispozitivele voi fi distribuite gratuit
elevilor selectaþi care nu dispun de
echipamente electronice proprii, pentru a
le facilita participarea eficientã la activitãþile cu componentã digitalã sau la
activitãþile de învãþare online. Între elevii
beneficiari ºi ºcoalã se va încheia un contract de comodat, care presupune darea
în folosinþã gratuitã a dispozitivului electronic fãrã conexiune la internet.
Asumarea responsabilitãþii de pãstrare
a dispozitivelor în condiþii optime, de
bunã funcþionare ºi de predare la
încheierea contractului îi revine comodatarului.
Predarea – primirea obiectului comodatului se va realiza în baza unei cereri
scrise ºi a unei declaraþii pe propria rãspundere a comodatarului (pãrintelui/tutorelui
legal sau a elevului dacã este major),
potrivit cãreia familia sau potenþialul beneficiar al dispozitivului nu deþine niciun
dispozitiv electronic.
Durata contractului este de 1 an ºcolar,
cu posibilitatea prelungirii acestuia pânã
la finalizarea studiilor în respectiva unitate de învãþãmânt.
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Portret de ales
al minecenilor:

Distribuirea produselor de igienã în cadrul programului operaþional
“Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - poad 2018-2020”

440 de cetãþeni ai comunei,
beneficiari de ajutoare europene
Mihaela ªERBAN
Primaria comunei Mãneciu a
demarat în luna februarie procesul
de distribuire a pachetelor cu produse de igienã, conform Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 84/2020,
emisã pentru stabilirea unor mãsuri
necesare în vederea implementãrii
Programului Operaþional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate - POAD.

Consilier local
Vasile-Cãtãlin ALBU

A

bsolvent al Facultãþii de Electronicã, din cadrul Politehnicii Bucureºti, actualmente administrator ºi director tehnic al unei firme
din domeniul aparaturii medicale, cu
sediul în Mãneciu, Vasile-Cãtãlin Albu
este unul dintre consilierii locali cu o
pregãtire tehnicã excelentã ºi o
bogatã experienþã profesionalã, posturã din care aduce un aport important legislativului localitãþii.
De 13 ani conduce colective ºi
coordoneazã activitãþi economice,
stãpâneºte bine limbile englezã ºi
francezã, cu aptitudini ºi cunoºtinþe
solide ºi pe domeniul informaticii,
Vasile-Cãtãlin Albu nu este numai un
profesionist, dar ceea ce îi contureazã
profilul de valoros om de administraþie este dragostea pentru comunã ºi
implicarea în viaþa comunitãþii locale.
Dacã mai adãugãm cã se aflã la
vârsta când o persoanã poate da cele
mai bune rezultate, am conturat cât
se poate de bine profilul consilierului
local Vasile-Cãtãlin Albu.
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Se distribuie gratuit

Categoriile de persoane care au beneficiat de pachete cu produse de igienã,
acordate în cadrul POAD care au fost:
 persoanele beneficiare de ajutor
social acordat în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

 familiile beneficiare de alocaþie
pentru susþinerea familiei acordatã
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
 persoanele/familiile aflate temporar în situaþii critice de viaþã, respectiv
victime ale calamitãþilor, persoane
dependente (persoanele cu handicap
grav ºi accentuat, care nu beneficiazã de îngrijire în servicii sociale în
regim rezidenþial public sau privat).

(800 ml), ºampon pentru adulþi (500 ml)
ºi detergent de rufe (2,7 kg).

Primãria Mãneciu a avut alocate 440
pachetele cu produse de igienã.
Pachetele conþin: periuþe de dinþi (5
buc.), pastã de dinþi (300 ml), sãpun
lichid (500 ml), ºampon pentru copii

Facem precizarea cã în data de 19
martie 2021, cãtre Primãria Mãneciu
s-a livrat un numãr de 440 pachete
cu produse alimentare, care se distribuie la aceiaºi destinatari.

Mãrþiºor - tradiþie ºi simbol
Referent,
Manuela Lidia
PAVEL
Mãrþiºorul este simbolul strãvechi al primãverii, al reînnoirii ºi
speranþei, al începutului, al bucuriei de a
trãi. De Mãrþiºor, tradiþiile, obiceiurile ºi datinile vechi de mii de
ani sunt readuse în
centrul atenþiei. Mãrþiºorul este purtat la vedere timp de aproximativ douã sãptãmâni
sau toatã luna martie,
pentru cã aduce opti-

mism, credinþã ºi speranþã.
Asta ne-am dorit ºi
noi sã aducem prin
expoziþia de mãrþiºoare, pe care am
realizat-o în holul
Primãriei Comunei
Mãneciu!
În cadrul expoziþiei
am prezentat mãrþiºoare lucrate manual
de cãtre pricepuþi meºteri populari, a cãror
îndemânare se vede
în lucrãrile lor.
Meºterul popular
Petre Ghiþeanu ne
spune câte ceva des-

pre Mãrþiºor: “La
începuturi, Mãrþiºorul
avea ºnurul în culorile
alb - negru, într-o formã simplã ºi discretã,
dar încãrcatã de sensibilitate! Firul alb simboliza lumina, puritatea apei, iar cel negru, era întunericul,
pãmântul roditor.
Mãrþiºorul trebuie
purtat ca un lucru
sfânt, nu ca o podoabã
sau o jucãrie. Forma
rotundã a unor exemplare este asociatã cu
soarele, adicã Divinitatea, iar în vechime

Expoziþie
specialã de mãrþiºoare
în holul Primãriei Mãneciu
Mãrþiºorul era o amuletã cu funcþii magice,
de protecþie!”
Din 2017, tradiþiile
de mãrþiºor sunt incluse pe lista patrimoniului cultural UNESCO,
fiind înscrise oficial ca
practici culturale cu

ocazia Mãrþiºorului.
Aceste obiceiuri contribuie la coeziunea
socialã ºi permit un
schimb cultural între
generaþii, indiferent de
vârstã, promovând diversitatea ºi creativitatea.

Anul comemorativ în contextul fenomenului migraþional
Pr. Protoiereu Comitetului parohial sã în credinþã, de continuitate ºi intensificat lucrãrile de orgaMihail PENEª demarãm acþiuni durabile unitate în cuget ºi simþiri de- nizare, înfrumuseþare, reabi-

Al doilea semestru
al anului 2021:
Va fi tratatã tema
„Anul comemorativ al
celor adormiþi în Domnul;
valoarea liturgicã ºi culturalã a cimitirelor”, în cadrul
cãreia, în predici ºi cateheze,
vom evidenþia valoarea liturgicã a cimitirele ortodoxe,
expresie a credinþei, a respectului ºi a dragostei pe
care credincioºii români
ortodocºi le au faþã de cei
trecuþi la Domnul, precum ºi
valoarea culturalã a cimitirelor ortodoxe, cãutând cu
sprijinul Consiliului ºi al

pentru protejarea acestora.
Ele sunt expresia respectului ºi pioasei aduceri
aminte faþã de înaintaºi.
Pentru cinstirea memoriei
înaintaºilor, Biserica Ortodoxã pãstreazã o rânduialã
amplã de slujbe ºi pomeniri
(parastase) care cuprind
rugãciuni ºi cereri pentru
iertarea pãcatelor acestora,
odihna ºi mântuirea sufletelor lor.
În cadrul tuturor Sfintelor
Liturghii, precum ºi la
pomenirile îndeobºte a celor
adormiþi, pomenirea eroilor
din toate timpurile ºi din
toate locurile, ca ºi cultul
morþilor în general, constituie manifestãri de statornicie

a lungul generaþiilor.
Ca semn al preþuirii faþã
de aceste locuri de odihnã
veºnicã, în parohiile care
deþin cimitire în administrare din cadrul comunei
noastre, în ultimii anii s-au

litare a monumentelor funerare, precum ºi de sistematizare a locurilor de înmormântare ce vor fi concesionate enoriaºilor.
Este semnul neuitãrii ºi
preþuirii noastre pentru jertfa lor ºi speranþa comuniunii
lor veºnice cu Hristos
Domnul, în nãdejdea învierii
ºi a vieþii veºnice.
Icoana reprezentativã
a anului comemorativ
2021
„Anul omagial al
pastoraþiei românilor din
afara României” ºi
„Anul comemorativ al
celor adormiþi în Domnul;
valoarea liturgicã
ºi culturalã a cimitirelor”

