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Evanghelia Duminicii  
Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea 

Ecumenic 
Ev. Matei 9, 1-8 

 
În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea 

înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un 
slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 
slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. 
Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta 
săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este 
mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te 
şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe 
pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, 
ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat 
patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se 
minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca 
aceasta oamenilor.  

Duminica a șasea după Rusalii  

16-23 iulie 2017 - săptămâna Pr. Iustinian-Ionuț Răduc  

Cuvinte alese din imnele 

liturgice 

Tu, cel ce ai fost alesul 

Domnului pentru întoarcerea 

lui Israel de la închinarea lui 

Baal, aspru mustrător al 

împăraților nelegiuiți strălucind 

cu văpaia râvnei pentru 

Dumnezeu atotțiitorul, cu 

sfințenia vieții și a minunilor, 

cel ce te-ai ridicat cu trupul la 

ceruri și vei veni înaintea celei 

de a doua veniri a lui Hristos, 

laudă îți aducem ție, profetule 

al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai 

mare îndrăzneală către 

Domnul, slobozește-ne pe noi 

din toate nevoile și necazurile 

cu rugăciunile tale, pe noi cei 

ce-ți cântăm : Bucură-te, Ilie, 

mărite prooroc și 

înaintemergător al celei de a 

doua veniri a lui Hristos!  

Văzând nelegiuire și 

răzvrătire în Israel, preamărite 

profetule, te-ai întristat cu 

duhul și în râvna pentru slava 

lui Dumnezeu te-ai aprins, 

pentru că fiii lui Israel se 

închinau la idolii cei urâți și de 

Dumnezeu cel adevărat se 

îndepărtau, Căruia toate oștile 

cerești cu cutremur Ii cântau : 

Aliluia !  

Cu puterea rugăciunii tale, 

preaminunate proorocule, în 

adevar ai incuiat cerul și n-a 

plouat trei ani și sase luni și a 

fost mare foamete peste tot 

pământul, până când, chinuiți 

de arșiță și foamete, cei 

nelegiuiți s-au întors către 

Domnul, pocăindu-se și cu 

umilință cântând Lui : Aliluia !  

Vifor mare, dărâmând 

munți, mergea înainte, când 

Domnul S-a apropiat de tine în 

Horeb, proorocule; încă și 

cutremur s-a făcut, dar nu în 

cutremur S-a arătat Domnul, iar 

după cutremur foc, și nici în 

foc s-a arătat Domnul; ci, după 

foc, adiind vânt răcoritor, în el 

ți S-a arătat Domnul a Cărui 

apropiere simțind, cu veșmânt 

ți-ai acoperit fața, cântând cu 

frică și bucurie : Aliluia !  

Din Acatistul Sf. Ilie 

Joi, 20 iulie:  

Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul 

Grafică realizată de Elena Gheorghiță Vornicu 
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Proorocul care ne apropie de Dumnezeu  
   
 Sfântul Ilie este una dintre marile personalităţi ale 

Vechiului Testament care însă, deşi prin viaţa sa a încercat să se 
menţină sub cupola anonimatului totuşi popularitatea pe care şi-
a creat-o a rămas în toate religiile mari – la creştini, musulmani 
şi iudei. A trăit în perioada domniei regelui Ahab, dar 
activitatea sa l-a făcut celebru mai ales în zona Carmelului, 
unde până astăzi se păstrează într-o capelă peştera sa. 

  El nu a scris proorocii şi avem puține informaţii biografice 
despre el.  Referințele din Cartea a III-a a Regilor şi Cartea a IV
-a a Regilor se datoreazăl unuia dintre ucenicii săi, de asemenea 
prooroc, pe nume Obadia sau Avdie. Din aceste cărți vedem că 
Sf. Prooroc Ilie a avut un rol extraordinar într-un moment 
crucial din istoria spirituală a poporului evreu atunci când 
regele Ahab și soția sa Izabela au hotărât aderarea la credinţă 
idolatră. Ilie proorocul le-a anunțat consecința închinării la 
idoli: trei ani şi șase luni nu va ploua. Precum ştim din 
Scriptură, aceşti ani au fost de mare cumpănă pentru popor, dar 
au devenit principalul argument prin care Ilie le-a îndreptat 
atenția către slujirea Adevăratului Dumnezeu. .   

  În Noul Testament, Sf. Prooroc Ilie este pomenit de mai 
multe ori, fiind, practic, cel mai menţionat dintre prooroci, căci 
ori de câte ori apărea în poporul lui Israel  un moment sau o 
revelaţie adusă printr-un om, acela era comparat cu Ilie. Sf. 
Ioan Botezătorul a fost comparat cu Proorocul Ilie,  fiind chiar 
întrebat „Ilie ești tu ?” (Ioan 1,21). Însuși Domnul Hristos, 
considerat de unii ca fiind Ilie (Matei16,14) spune despre Ioan 
Botezătorul: „Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să 
vină”(Matei 11, 2-15). Pentru că unii dintre contemporanii Săi 
Îl identificau pe Învățătorul cu Ilie proorocul, Mântuitorul Se 
revelează pe Muntele Tabor alături de Sf. Ilie şi de Moise. 
Evanghelistul Luca ne spune că pe munte, Iisus Hristos vorbea 
împreună cu Proorocul Ilie  despre cele ce urmau să se întâmple 
în Ierusalim, dându-ne de înțeles că sfântul avea o mare 
autoritate spirituală. Proorocul Elisei, ucenic al Sf. Ilie, 
mărturiseşte despre el că a fost înălţat la ceruri într-un car de 
foc, aspect reprezentat şi în iconografia bisericească pentru a ne 
arăta că lupta lui Ilie dusă pe pământ nu se opreşte, ci este 
purtată mai departe împotriva necredinţei şi a răului în variatele 
sale forme.  

  Sfântul Ilie, al cărui mesaj ne cere Biserica să îl înţelegem, 
a fost privit mereu cu respect de-a lungul secolelor pentru 
credinţa sa statornică, pentru intransigenţa cu sine însuşi şi mai 
ales pentru vegherea atentă a păstra nealterat ataşamentul faţă 
de Dumnezeul cel adevărat. Proorocirile Sf. Ilie nu au avut rol 
de pedeapsă pentru cei rătăciţi de la credinţă, ci de îndreptare a 
lor.  

Și noi astăzi cădem pradă nestăvilitei dorințe de a cunoaște 
viitorul și suntem foarte atrași de prezicători. Prezicerile nu sunt 
însă proorocii. Acestea din urmă au un cadru foarte bine 
delimitat în perioada în care sfinţii respectivi au trăit, fiind 
mărturii spirituale foarte importante ale credinţei. Clarviziunea 
sau darul prezicerii e o harismă încredințată de Dumnezeu 
oamenilor, nu pentru a le permite să vadă viitorul, ci pentru a 
înțelege că viitorul ne vine de la Dumnezeu. Proorocul sau 
profetul nu e omul care spune ce va fi, ce omul care te aduce la 
Dumnezeu prin ceea ce vestește. Știm că prezicerile şi 
proorociile au făcut parte din argumentaţia de bază a Bisericii 
Primare, iar Sf. Apostol Pavel le spunea corintenilor şi ne învaţă 
şi pe noi, cei de astăzi că nu trebuie făcut din ele un scop sau un 
ghid al vieţii. 

       Prezicerea se limitează la o anticipare în imaginaţie sau 
argumentaţie a unui fapt care se va petrece. Proorocia se referă 
la fapte esenţiale pentru mântuire, de aceea creştinismul a 
preluat integral Vechiul Testament, pentru că proorociile de aici 
au strânsă legătură cu mântuirea, cu viaţa noastră raportată la 
veşnicie. “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt 
de folos“ (1 Corinteni 6, 12), astfel că îmi este mai important să 
ştiu ce este de folos pentru mântuirea mea şi pentru a celor din 
jur. 

       Superstiţiile populare consecutive serbării Sfântului 
Prooroc Ilie, precum „Ilie Pălie”, sau „Foca” trebuie privite cu 

rezervă de către creștini. Nu ne împiedică nimeni să serbăm 
aceste zile, dar să nu dăm serbării un sens sau motivație 
superficială. A serba înseamnă a te bucura de Dumnezeu și de 
sfântul care, deși nu poartă însemn special în calendar, îl ai 
„notat în inimă” cu cruce roşie. Serbarea înseamnă a-ţi exprima 
afecţiunea şi a-ţi cultiva credinţa către acel sfânt, astfel încât 
cinstirea sfinţilor să devină un prilej ziditor de suflet, nu o 
demolare a învăţăturii biblice. Dacă cineva se teme a lucra în 
anumite zile, este important a se ruga sfinților serbați în 
respectivele zile şi nu a lenevi.  

       S-a creat un şir de automatisme eronate în viaţa 
creştinului în care anumite gesturi, fie ele și liturgice, sunt 
interpretate şi reinterpretate din perspectivă strict materială şi 
contextuală. Trebuie să înţelegem că, atunci când e vorba de 
evlavie, e importantă trăirea spirituală, nu contează cât am stat 
să ne odihnim de ziua unui sfânt, ci cât ne-am zidit în spiritul 
sfântului. E nevoie să ne manifestăm din perspectivă spirituală, 
aşa cum ne cheamă Biserica, ea folosind evocarea istorică şi 
elementele comportamentale ale sfinţilor pentru a ne zidi 
sufleteşte. Ăsta este mesajul fiecărei sărbători: cum reuşim din 
ceea ce au trăit sfinţii să ne împropriem şi noi pentru viaţa 
noastră, privind dincolo de ziua de azi şi de mâine.  

       Evlavia populară a pus în legătură fenomenele 
aducătoare de ploaie cu mijlocirea Sf. Prooroc Ilie. Viaţa 
creştinului e întemeiată pe mărturiile sfinţilor, pe rugăciunile 
lor, transformându-i în contemporani, în prezenţe active în 
conştiinţa noastră, în modul nostru de a ne raporta la realitate. 
Ploile Sf. Ilie nu sunt întâmplătoare, ele sunt puse pe seama 
rugăciunilor făcute către sfinți și a mijlocirii sfinţilor către 
Dumnezeu.  

        Sărbătoarea Sf. Ilie aduce cu ea obiceiuri din popor, 
unele dintre acestea fiind aducerea de fructe la biserică pentru a 
fi binecuvântate, deoarece sunt primele fructe care apar în acel 
an, în special strugurii. Acestea sunt reflexii liturgice ale 
fenomenelor fireşti, iar asta nu face decât să ne integreze trăirile 
noastre în spiritul creştin. Aducerea fructelor este un semn de 
recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi un semn de generozitate, 
milostenie creştină faţă de semeni.  

       Unele superstiții populare fac pe Sf. Prooroc Ilie  
responsabil de fenomenele meteorologice care se întâmplă în 
preajma sărbătorii sale. Ploile Sf. Ilie sunt ploi mănoase, iar a 
spune opusul, înseamnă a transfera o vinovăţie dinspre noi spre 
sfinţi. Ploile exagerate, grindina, inundaţiile, seceta etc. sunt 
rodul păcatelor noastre. La fiecare rugăciune pe care o are 
Biserica la astfel de momente de încercare, se pomeneşte de 
păcatele şi greşelile pe care le facem, nu de vreo vinovăţie a 
vreunui sfânt. E nedrept şi incorect să aruncăm vina pe sfinţi 
pentru rezultatul propriilor noastre acţiuni. 

       Sf. Ilie a prevestit seceta, dar a adus şi vestea bună că 
va ploua. Calamitatea, așadar, nu a fost rezultatul voinţei 
proorocului, ci al greşelilor oamenilor, încât seceta spirituală a 
poporului a atras după sine seceta pe pământ. Biserica îl 
pomenește în rugăciuni ca cel care aduce ploaie „la vreme 
potrivită”, adică atunci când poporul arată îndreptare. De aceea 
suntem chemați la rugăciune în comun, atunci când este nevoie 
de ploaie. Invocăm milostivirea lui Dumnezeu, mai cu seamă 
asupra copiilor nevinovați, a bâtrânilor neputincioși, a vietăților 
din natură, care poate suferă mai mult decât noi. Și cât de 
frumos este să vezi ploaia cum se aşează ca o binecuvântare 
lină a lui Dumnezeu, rod al rugăciunilor și credinței poporului! 

Ne afirmăm drept credincioși, dar nu-i ușor să îţi defineşti 
credinţa, să o direcţionezi spre partea sănătoasă a manifestării, 
căci lumea în care trăim e plină de erezii, denaturări și 
superstiţii.  

În concluzie, atât cinstirea sfinților, cât și manifestarea 
noastră religioasă în general trebuie bine ancorate în reperele 
doctrinare, culturale și istorice ale vieții bisericești, în 
înțelegerea și trăirea autentic creștină a tradițiilor, sărbătorilor și 
elementelor de cult care ne definesc evlavia, căci cel mai mare 
„spectacol” religios se petrece în sufletul fiecăruia.  
       

Pr. Mihai Mărgineanu 
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„Blândeţea e mai puternică decât forța” 

 
Ridicându-l pe slăbănog din boală, Mântuitorul l-a trimis acasă. Şi acum 

Hristos arată că nu e mândru şi că vindecarea nu-i o nălucire; îi face martori ai 

vindecării pe martorii bolii slăbănogului. „Eu, spune Domnul slăbănogului, am 

vrut, prin vindecarea bolii tale, să vindec şi pe cei ce par sănătoşi cu trupul, dar 

bolnavi cu sufletul. Dar pentru că nu vor, du-te acasă şi îndreaptă pe cei din 

casa ta!”. 

Iată, prin această minune, Domnul arată că este Creator şi al sufletului şi al 

trupului. Vindecă şi boala sufletului şi boala trupului; iar prin vindecarea celui 

ce se vede, adică a trupului, face cunoscută şi vindecarea celui ce nu se vede, 

adică a sufletului. 

Totuşi mulţimile se târăsc încă pe jos; că spune evanghelistul: „ Văzând 

mulţimile s-au mirat şi au slăvit pe Dumnezeu, Care a dat oamenilor o putere 

ca aceasta” (Matei 9, 8). 

Trupul lui Hristos împiedica pe oameni să-L socotească Dumnezeu. Dar 

Domnul nu-i ceartă, ci, prin minunile Sale, caută să-i ridice şi să le înalţe 

gândul. Deocamdată nu era puţin lucru că-L socoteau mai mare decât toţi 

oamenii şi că venea de la Dumnezeu. Dacă ar fi fost pe deplin încredinţaţi de 

asta, cu timpul ar fi cunoscut că este şi Fiu al lui Dumnezeu; dar n-aveau 

această deplină încredinţare; de aceea nici nu se puteau apropia de credinţa că 

El este Dumnezeu. Spuneau doar iudeii: „Acest om nu este de la Dumnezeu! 

Cum este acesta de de la Dumnezeu?” (Ioan 9, 16). Aceste cuvinte le repetau 

iudeii necontenit, acoperindu-şi cu ele propriile lor păcate. 

Aceasta o fac şi acum mulţi, care, sub pretext că apără pe Dumnezeu, îşi 

satisfac în realitate pornirile lor pătimaşe împotriva celor pe care-i urăsc, când 

ar trebui să facă totul cu blândeţe. Dumnezeul tuturor ar putea să elibereze 

trăsnetul peste cei ce-L hulesc, dar El răsare soarele şi pogoară ploaie şi dă cu 

îmbelşugare pe toate celelalte. Pe El trebuie să-l imitam şi noi! Pe cei ce hulesc 

pe Dumnezeu să-i rugăm, să-i sfătuim, să-i povăţuim cu bunătate, nu cu mânie, 

nici cu sălbăticie. Nu trebuie să te mânii dacă e hulit Dumnezeu. Hula nu-l 

pricinuieşte nici o vătămare lui Dumnezeu; ci, dimpotrivă, cel ce-L huleşte, 

acela se răneşte. Nu te mânia pe hulitor! Suspină pentru el, plânge-l! Fapta lui e 

vrednică de plâns. Pe un om rănit nimic nu-l poate vindeca aşa de bine ca 

blândeţea. Blândeţea e mai puternică decât forța. Iată ce grăieşte Dumnezeu, 

Cel hulit de noi, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament; în Vechiul Testament: 

Poporul Meu, ce ți-am făcut? (Miheia 6, 3); iar în Noul Testament: „Saule, 

Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” (Fapte 9, 4).Pavel ne porunceşte să povăţuim 

cu blândeţe pe cei ce ne stau împotrivă (II Tim 2, 25); iar Domnul a certat cu 

asprime pe ucenici când s-au apropiat de El şi l-au cerut să pogoare foc din cer, 

spunându-le: „Nu ştiţi ai cărui Duh sunteţi!”(Luca 9, 54-55).Şi acum, când 

cărturarii L-au hulit, Domnul nu le-a spus: „O, spurcaţilor şi înşelătorilor! O, 

pizmaşilor şi duşmanii mântuirii oamenilor, ci: „Pentru ce cugetaţi cele rele în 

inimile voastre?”(Matei 9, 4). 

Trebuie, dar, să stârpim cu blândeţe boala. Omul care se îndreaptă datorită fricii 

se întoarce iute iarăşi la răutatea lui. De aceea a poruncit Domnul să se lase şi 

neghina (Matei 13, 30), ca să se dea vreme de pocăinţă. Mulţi din aceştia s-au 

pocăit şi au ajuns oameni vrednici, deşi mai înainte erau păcătoşi şi răi. De 

pildă: Pavel, vameşul, tâlharul. Şi ei erau neghine, dar au ajuns grâu curat Cu 

seminţele este cu neputinţă să se întâmple asta; cu oamenii însă, care sunt 

înzestraţi cu voinţă, este lesne şi uşor; că sufletul omului nu-i înlănţuit de legile 

firii, ci este cinstit cu libertatea voinţei. Aşadar, când vezi un duşman al 

adevărului, vindecă-l, îngrijeşte-l, reîntoarce-l la virtute. Dă-te tu pildă de viaţă 

curată; caută să nu poată fi osândite cuvintele tale; apără-l, poartă-i de grijă; fă 

totul ca să-l îndrepţi imitând pe marii doctori; aceia nu vindecă numai într-un 

singur chip, ci, când văd că o doctorie nu e de folos, se folosesc de o altă 

doctorie, apoi de alta; uneori taie rana, alteori o leagă. Şi tu eşti un doctor al 

sufletelor; foloseşte tot felul de doctorii, după legile lui Hristos, ca să iei plata: 

şi a mântuirii tale şi a folosului altora. Făcând totul spre slava lui Dumnezeu, 

eşti şi tu slăvit, că a spus Domnul: „Pe cei ce Mă slăvesc îi voi slăvi, iar cei ce 

Mă defăima vor fi defăimaţi”(I Regi 2, 3). 

Să facem, aşadar, toate spre slava lui Dumnezeu, ca să avem parte de 

moştenirea cea fericită, pe care, facă Dumnezeu, să o dobândim noi cu toţii.

    (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei) 

  
Capernaum (în ebraică "נ,"םוחנ רפכ„Kfar 

Nachum“ adică „satul lui Nachum“) a 

fost o localitate în Israel. Capernaum a 

fost un vechi sat de pescari pe malul de 

nord al Mării Galileea. A fost populat 

între anii 150 î.Hr. și cca. 750, dar astăzi 

este în ruine. Conform Evangheliei după 

Luca 4, 31-44, a fost unul din locurile în 

care Iisus din Nazaret a vindecat un 

îndrăcit în sinagogă. La ieșirea din 

sinagogă, Mântuitorul Iisus Hristos a 

vindecat-o de friguri pe soacra lui Simon 

Petru; de asemenea, Iisus a vindecat pe 

toți bolnavii atinși de felurite boli (Luca 

4, 40). 

Orașul a fost menționat de 16 ori în Noul 

Testament. Este locul de naștere a 

proorocului Naum. 

Capernaumul a fost unul din locurile 

preferate ale lui Mântuitorului Iisus 

Hristos. Capernaum, Bethsaida și satele 

din împrejurimi au dat o mare parte din 

discipolii lui Iisus. O parte din minunile 

înfăptuite de Iisus s-au petrecut aici. 

Petru, Andrei, Iosif, Ioan au fost pescari 

din Capernaum și Matei vameșul, de 

asemenea. 

Dar cu toate că a fost unul din locurile 

iubite ale Mântuitorului, Acesta Îl 

amenință aspru din cauza nepocăinței în 

ciuda mulțimii minunilor: „Și tu, 

Capernaume: N-ai fost înălțat până la 

cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-

ar fi făcut în Sodoma minunile care s-au 

făcut în tine ar fi rămas până astăzi. Dar 

zic vouă că pământului Sodomei îi va fi 

mai ușor în ziua judecății decât 

ție“ (Matei 11, 23-24). 

Săpăturile arheologice au scos la lumină 

ruinele unei case cu însemne creștine din 

sec. al II-lea și ale unei biserici din sec. 

al IV-lea. Se presupune că este casa 

Sfântului Apostol Petru. Ruinele 

Sinagogii Albe sunt din vremea ocupației 

romane și a trecerii Mântuitorului Iisus 

pe aici. Astăzi, ruinele antice sunt în 

custodia bisericii franciscane și a celei 

ortodoxe grecești.  
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Se distribuie prin pangarul parohiei. Pentru susţinerea 

acestei publicaţii, dar şi pentru activităţile culturale şi 

filantropice ale parohiei, primim donaţii în contul 

IBAN RO38 RZBR 0000 0600 0027 6450 deschis la 

Raiffeisen Bank Iaşi 

 
PROGRAM LITURGIC  

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 
 
  

*Duminică, 16 iulie  
 

-ora 8.00, Utrenia și Sf. Liturghie 

-ora 18.00, Acatistul Icoanei Maicii 

Domnului “Prodromiţa”  

- 18.30, Spovedit 
 

*Miercuri, 19 iulie  
 

- ora 18.00, Slujba Vecerniei 
 

*Joi, 20 iulie, Sf. Ilie Tesviteanul 
 

- ora 8.00, Utrenia și Sf. Liturghie 

 

*Vineri, 21 iulie, 
 

 - ora 18.00 – Slujba Sf. Maslu 

- ora 18.30 - Spovedit 
 

*Sâmbătă, 22 iulie, 
 

- ora 7.00, Utrenia și Sfânta Liturghie  

- ora 18.00, Slujba Vecerniei  

- ora 18.30, Spovedit 

Lucrările de reparații și zugrăvire 

interioară a bisericii sunt în plină 

desfășurare 
 

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu sprijinul 

SC DAS SRL, și în această săptămână au continuat 

lucrările de  lucrările de reparații și zugrăvire 

interioară, pentru 

pregătirea Bisericii 

în vederea slujbei de 

resfințire. 

Astfel, după ce 

întreg mobilierul 

altarului a fost 

acoperit cu folie de 

protecție, a fost 

dezafectată Sfânta 

Masă, care a fost 

strămutată în parcul 

bisericii în locul 

unde se va amenaja 

un altar de vară 

pentru slujbele în 

aer liber. Îa altar, 

urmează a se realiza 

o nouă Sfântă Masă.  

Apelăm pe această cale, la toți cei care pot să ne 

dea o mână de ajutor, fie prin donații bănești în 

contul sau la pangarul parohiei, fie prin implicare 

directă în susținerea acestor activități. 

Adresăm mulțumiri domnului Director 

Gheorghe Avram, domnului ing. Petru Movilă și 

echipei sale, care dau dovadă de mult profesionalism 

și competență în executarea lucrărilor. 

De asemenea, mulțumim echipei noastre 

formate din doamnele Aurica Raveica, Florica 

Cimpoi, Frosina Crudu, și domnului Neculai Cimpoi 

pentru tot sprijinul acordat în lucrările de curățare a 

covoarelor.                 Cronicar 


