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Într-o zonă din Alba, oamenii îşi înmormântează rudele în grădină

Comuna fără cimitir
În comuna Ceru Băcăinţi
din judeţul Alba nu există cimitir, iar moartea este o simplă mutare a persoanei decedate din casă, în grădină.
Localnicii se bucură că pot
ajunge mai uşor la locurile de
odihnă veşnică ale rudelor,
iar bătrânii sunt împăcaţi cu
gândul că rămân aproape de
cei dragi.

Ceru Băcăinți este comuna
cu cei mai puțini locuitori din
județul Alba, 350. La fel ca
în majoritatea zonelor rurale,
decesele depăşesc naşterile:
în doi ani au murit 11 persoane și s-a născut doar un copil.
Comuna se extinde pe aproape 5.000 de hectare, iar pe
săteni îi vezi rar împreună: la
necazuri sau bucurii, la o înmormântare sau la o nuntă, de
Paști sau de Crăciun. Primarul
Ioan Trif, care are 66 de ani,
s-a născut în Ceru Băcăinți și
nu ține minte să fi existat în
comună vreodată cimitir. Doar
dascălii, preoții și neamurile
acestora au un loc comun de
odihnă veșnică, fiind înmormântat în curtea bisericii. „De
când mă știu eu, în comună

niciodată nu a existat cimitir.
Oamenii își îngroapă rudele la
locul cel mai frumos din grădina casei. Dacă până a fost viu
spune „aici să mă îngropați”, i
se îndeplinește dorința. Oamenii nu au cum să fie deranjați
că nu e amenajat cimitir, iar
în grădină e mult mai simplu,
îl duci în două minute. Acesta
e obiceiul și nu-mi dau seama
ce s-ar întâmpla dacă ar trebui
să-i obligăm să-și înmormânteze rudele în altă parte”, a declarat primarul comunei Ceru
Băcăinți, Ioan Trif.
Edilul a explicat că dacă s-ar
impune amenajarea unui cimitir, localnicilor li s-ar complica
existența, care „și așa e destul
de complicată”, majoritatea fiind vârstnici, iar banii îi câștigă greu. Un localnic, care și-a
înmormântat părinții în grădină, că nici el, nici vecinii săi nu
sunt deranjați de lipsa unui cimitir, precizând că „e mai bine
așa decât să mergi trei kilometri pentru a aprinde o lumânare”. „În comuna noastră casele
sunt răsfirate, pe dealuri. Ar fi
greu să-i duci 4-5 kilometri.

La noi acesta este obiceiul și e
mai bine așa, sunt mai aproape
de noi”, a explicat acesta. „La
noi se zice că mortul nu trebuie
zgâlțâit, pe pietre și pe podețe,
peste gropi. Trebuie lăsat liniștit. Sicriul trebuie dus în liniște de rude, pe umeri, până la
groapa săpată în grădină. Acolo îi plângem, le aprindem lumânări. Pomenirea lor o facem
când ne este dor de ei, nu neapărat pe 1 noiembrie. Iar cei
bătrâni ajung mai ușor la morminte, să-și plângă morții”,
spune şi o localnică. Localni-

cii fac mormintele din ciment
sau piatră, după posibilități, iar
alții doar îngrădesc spațiul pe
care crește iarba, și pun o cruce la capul defunctului. Comuna Ceru Băcăinți este una dintre cele mai sărace din județul
Alba, iar tinerii sunt tot mai
puțini. Activitatea grădiniței
a fost suspendată, iar la școală
merg aproximativ 20 de elevi.
Comuna este acum la nivelul
demografic al anului 1850, iar
locuitorii sunt mai puțini decât
erau în 1900. n

Platformă online

Evidența stocurilor de vaccinuri
Programul guvernamental
GovITHub a lansat, vineri,
Programul de Evidență a
Stocurilor de Vaccinuri din
România, o platformă online
prin care Direcțiile de Sănătate Publică să poată raporta
ușor stocurile oricând.
„În contextul lansării platformei de promovare a importanței vaccinării, www.
desprevaccin.ro,
dezvoltată

tot de GovITHub, Ministerul
Sănătății și Agenția Națională
a Medicamentului au primit
numeroase sesizări despre lipsa din stoc a unor vaccinuri.
Analizând procesul actual de
raportare a stocurilor de vaccinuri împreună cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății,
GovITHub a propus crearea
unei platforme online prin care
Direcțiile de Sănătate Publică
să poată raporta ușor stocurile

CONVOCATOR COMPLETAT
AL ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. TURISM FELIX S.A.
Consiliul de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A., BĂILE FELIX, având
J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată
în 2004, cu completările şi modificările
ulterioare, conform dispoziţiilor Legii nr.
297/2004, a Regulamentelor C.N.V.M./
A.S.F. şi dispoziţiilor Actului Constitutiv,
Având în verere faptul că:
A fost convocată Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, pentru data de
30.12.2016, ora 9.00, la sediul societăţii din
Băile Felix, str. Victoria, nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor,
Acţionarul majoritar SIF Transilvania
S.A. care reprezinta 63,20% din capitalul
social total al societăţii în conformitate
cu prevederile art.117^1 alin. 3 din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale republicată, a formulat prin adresa înregistrată sub nr. 11693/07.12.2016 o cerere de
completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de

oricând, evitând astfel povara
unei raportări mai frecvente
din partea medicilor. În doar
o săptămână, aplicația informatică pentru actualizarea stocurilor de vaccinuri a fost deja
finalizată de către GovITHub
și urmează să fie utilizată de
Direcțiile de Sănătate Publică
și de Ministerul Sănătății”, se
arată într-un comunicat de presă.

30.12.2016, cu următoarele puncte:
Aprobarea reorganizării Consiliului de
Administraţie, cu consecinţa administrării
societăţii de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri şi constatarea
încetării mandatului actualului Consiliu de
Administraţie.
Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 membri, pentru un
mandat de 4 ani şi aprobarea contractului
de administrare.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR,
convocată pentru data de 30.12.2016, ora
9.00, la sediul societăţii din Băile Felix, str.
Victoria, nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor completată cu punctul 1^1 şi 1^2 conform solicitării acţionarului SIF Transilvania S.A. şi cu punctul 1^3 conform legii şi
este următoarea:
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a strategiei de dezvoltare pe anul 2017.
1^1) Aprobarea reorganizării Consiliului de Administraţie, cu consecinţa ad-

Potrivit comunicatului, în
perioada următoare GovITHub
pregătește alte noi proiecte
aflate în stadii avansate de lucru, printre care și o platformă
online de consultare a tuturor
actelor normative aflate în dezbatere publică, o aplicație de
vizualizare a tuturor datelor
publice și un registru al personalului medical din România.
n

Noul Mers al Trenurilor

A intrat ieri
în vigoare

Noul Mers al Trenurilor 2016-2017 intră
în vigoare din 11 decembrie, iar în funcție
de perioada din an se vor afla în circulație
între 1.200 și 1.300 de trenuri.
Trenurile Zăpezii circulă către destinații
montane — Valea Prahovei, Vatra Dornei,
Piatra Neamț și Petroșani (stațiunile Straja
și Parâng), iar în zilele de weekend biletele
pentru călătoriile de pe Valea Prahovei au
prețuri reduse între 31% și 56%. În perioada 1
ianuarie — 28 februarie 2017, biletele valabile
la Trenurile Zăpezii vor avea prețuri reduse cu
25%, de luni până joi. În perioada sezonului
estival 2017, Trenurile Soarelui vor asigura
legături din toată țara către stațiunile de la
Marea Neagră și Delta Dunării.
Trenurile care asigură legătura între București și Aeroportul Otopeni vor circula zilnic,
la cadența de aproximativ o oră, și vor continua
să circule trenurile pentru studenți și navetiști.
De asemenea, vor fi introduse în circulație noi
trenuri cu durate de parcurs reduse cu aproximativ o oră de la București către Suceava și
Cluj Napoca.
În traficul internațional, începând din data de
11 decembrie 2016, CFR Călători va introduce
o nouă ofertă comercială, City Star Germania,
pentru călătoriile către această țară. De asemenea, pasagerii vor putea călători zilnic, cu
trenuri directe din București Nord către Viena
(de la 39 euro pe sens) și Budapesta (de la 29
euro pe sens), iar în sezonul estival către Sofia
și Salonic. Trenuri zilnice directe către Budapesta sunt și din Timișoara, Brașov, Târgu
Mureș și Cluj-Napoca.
Pe de altă parte, din 1 ianuarie 2017, pentru
oferta Interrail Pass (abonament valabil în toată
Europa sau pe o anumită țară din Europa), limita maximă de vârstă la tineri se va modifica
de la 26 la 28 de ani.
Noul mers al Trenurilor de Călători 2016 —
2017 va fi valabil până la data de 9 decembrie
2017.
Broșura „Mersul Trenurilor de Călători 20162017” va putea fi achiziționată din principalele
gări și agenții CFR din București și din țară la
prețul de 14 lei. n

ministrării societăţii de către un Consiliu
de Administraţie format din 3 membri şi
constatarea încetării mandatului actualului
Consiliu de Administraţie.
1^2) Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 membri, pentru un
mandat de 4 ani şi aprobarea contractului
de administrare.
1^3) Dosarele de candidatură ale candidaţilor propuşi se vor înainta Consiliului de
Administraţie al S.C TURISM FELIX S.A.
până cel mai târziu la data de 20.12.2016,
ora 16.00, în vederea verificării îndeplinirii
condiţiilor pentru ocuparea funcţiilor de
administrator al S.C TURISM FELIX S.A.
prevăzute de lege şi actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce
va fi supusă aprobării adunării generale.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată
şi completată de acestea.
Informaţii privind documentele pe care
trebuie să le conţină Dosarele de candidatură vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe
site-ul oficial al S.C TURISM FELIX S.A.

www.felixspa.com începând cu data publicării convocării A.G.O.A.
Candidaţii vor fi înscrişi pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare
la registratura S.C. TURISM FELIX S.A.
a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul
de Administraţie al S.C TURISM FELIX
S.A. şi publicată pe site-ul S.C. TURISM
FELIX S.A. www.felixspa.com pâna cel
mai târziu la data de 22.12.2016, ora 16.00,
împreună cu C.V.-urile candidaţilor.
2) Aprobarea datei de 18.01.2017 ca dată
de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunărilor Generale a Acţionarilor.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de
validitate a desfăşurării şedinţei la prima
convocare adunarea generală este convocată pentru data de 31.12.2016 cu menţinerea
ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Fercală Mihai
(1101)

