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Credincioºii ortodocºi din
întreg spaþiul rãsãritean
sãrbãtoresc, astãzi, Soborul
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi
Gavril, ultimul mare praznic
înainte de intrarea în Postul
Crãciunului. Consideratã singura
zi calendaristicã, special
dedicatã îngerilor lui Dumnezeu,
sãrbãtoarea este celebratã anual
de aproape o jumãtate de milion
de români care poartã numele
Heruvimilor. De altfel, în Sfînta
Scripturã îngerii sînt consideraþi
mesagerii Domnului, care au fost
creaþi înainte de întemeierea
Pãmîntului. Potrivit tradiþiei
religioase, la început, toþi îngerii
au fost buni, însã au beneficiat
de libertate ºi s-au solidarizat cu
rãzvrãtirea lui Lucifer, decãzînd
astfel din starea cereascã
iniþialã. Dintre toþi, doar
Arhanghelul Mihail a rãmas
credincios Domnului, fiind mai
apoi rînduit cãpetenie peste toþi
îngerii. În limba ebraicã, numele
Mihail înseamnã “Cine este ca
Dumnezeu”, iar în Vechiul
Testament acesta apare într-o
profeþie a lui Daniel în care se
vorbeºte de lupta lui cu îngerii
care au lovit poporul lui Israel. În
tradiþia creºtinã, Mihail este
Arhanghelul protector al Bisericii
ºi al tuturor popoarelor. În
schimb, Arhanghelul Gavriil, în
ebraicã “omul lui Dumnezeu”,
apare în Vechiul Testament ca
cel care îi deschide mintea
proorocului Daniel, desluºindu-i
viziunea acestuia. În tradiþia
popularã, de sãrbãtoarea
Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi
Gavril credincioºii dau de
pomanã pentru sufletele celor
morþi, în vreme ce la
onomasticã, cei care poartã
numele Mihail, Mihaela, Gavril,
Gabriel sau Gabriela primesc
vizitele rudelor sau prietenilor.
Cu ocazia acestui mare praznic,
Arthiepiscopul Tomisului, Înalt
Prea Sfinþitul Teodosie, va oficia
slujba de sfinþire a chiliilor ºi va
pune piatra de temelie a noii
biserici cu hramul “Bunavestire”,
la schitul Strunga, comuna
Oltina.�

Sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavril

Dan DAVID

Potrivit statisticilor, în
acest an traficul pe canalele
navigabile Dunãre - Marea
Neagrã ºi Poarta Albã -
Midia Nãvodari a depãºit
toate aºteptãrile, iar
Administraþia Canalelor
Navigabile (ACN) Constanþa
vrea sã investeascã în
lucrãri de modernizare.
Potrivit directorului general
al ACN, Ovidiu Cupºa,
investiþiile urmãresc atît
derularea lucrãrilor de
consolidare a malurilor, dar
ºi în retehnologizarea
ecluzelor. Sãptãmîna
viitoare va avea loc recepþia
la terminarea lucrãrilor de
consolidare a malurilor pe
canalul Poarta Albã - Midia
Nãvodari, între Km 11+600
ºi Km 12+500, executate în
perioada 2004-2007, iar
conducerea ACN este
pregãtitã sã scoatã la licitaþie
ºi alte lucrãri. “România are
o poziþie strategicã în
Europa ºi poate beneficia
din plin de noua politicã a
comunitãþii. Prin programul
Marco Polo se încearcã
reducerea traficului urban, în

special cel rutier, ºi gãsirea
unor rute alternative mai
ieftine. Sîntem pregãtiþi de
dezvoltarea investiþiilor ºi
vom scoate la licitaþie
lucrãrile de protecþie ºi
consolidare la Poarta Albã -
Midia Navodari, între Km
12+500 ºi Km 13, dar ºi
pentru Dunãre - Marea
Neagrã, între Km 42+397 ºi
Km 43+172”, a declarat
Cupºa. Aceste lucrãri vor fi
realizate din banii companiei
ºi vor continua cu fonduri
bugetare în anul 2008. Pe
de altã parte, conducerea
ACN a comandat Canalul
Poarta Albã - Midia
Nãvodari ºi Lacul Siutghiol,
în acest sens fiind primite
avize favorabile de la Apele
Române ºi Agenþia pentru
Protecþia Mediului.
“Deocamdatã, aºteaptãm
avizul Ministerului
Transporturilor. Dupã
construcþia acestei ecluze
din zona Sat Mamaia, Km
20+500, se estimeazã o
creºtere a traficului de nave
specializate în transportul
de persoane ºi a celor de
agrement cu 30-50% pe
an”, a încheiat Cupºa. �
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Deºi a fost contestat atît de autoritãþile
locale, cît ºi de operatorii din turism

Fostul director al DADL,
Ionel Manafu, ar putea
reveni în funcþie

Andreea ROGOVEANU

Activitatea fostului
director al Direcþiei Apelor
Dobrogea Litoral, Ionel
Manafu, a fost intens
contestatã, încã de la
numirea sa în funcþie
(primãvara lui 2005), atît de
autoritãþile locale, cît ºi de
operatorii din turism, care l-
au considerat unul dintre
responsabilii de dezastrul
plajelor. Dupã nenumãrate
gafe, printre care se
numãrã ºi proasta
documentare a proiectului
de plan urbanistic zonal al
Constanþei, fapt care a
amînat foarte mult
aprobarea PUZ-ului
staþiunii Mamaia ºi, implicit,
autorizarea construcþiilor
de pe plajã, pe 14
septembrie 2007,
conducerea Administraþiei
Naþionale “Apele Române”
a decis sã-l elibereze din
funcþie pe Manafu. Acum
douã luni, reprezentanþii
Administraþiei Naþionale
“Apele Române” susþineau
cã Manafu a fost demis din
funcþie din cauza
„ m a n a g e m e n t u l u i
defectuos”. Însã, fostul
director DADL a atacat
decizia conducerii
Administraþiei în instanþã.
Astfel, ieri, Tribunalul
Constanþa a decis

repunerea în funcþie a
fostului director al Direcþiei
Apelor Dobrogea Litoral.
Tribunalul Constanþa s-a
pronunþat asupra unor
excepþii invocate pe
parcursul cercetãrii
judecãtoreºti. Magistraþii au
admis excepþia de nulitate
absolutã a deciziei prin
care Ionel Manafu a fost
eliberat din funcþie ºi au
decis reintegrarea lui Ionel
Manafu ca ºef al DADL.
Totodatã, Administraþia
Naþionalã Apele Române
va fi obligatã sã-i achite lui
Manafu salariul din
perioada demiterii pînã în
prezent. Instanþa a respins,
însã, solicitarea lui Manafu
care cerea sã-i fie acordate
ºi daune morale. Decizia nu
este definitivã ºi poate fi
atacatã cu recurs în
urmãtoarele zece zile.
Dupã demiterea lui Ionel
Manafu, Apele Române l-a
numit în locul sãu pe
Gheorghe Babu, fost
director tehnic la DADL,
care urma sã asigure
interimatul pînã la
organizarea unui concurs.
Deºi am încercat sã-l
contactãm pe Ionel Manafu
pentru a-ºi exprima un
punct de vedere referitor la
aceastã situaþie, fostul
director nu a fost de gãsit
pînã la închiderea ediþiei. �

Ecluzã între Lacul Siutghiol ºi Canalul
Poarta Albã, vãzutã cu ochi buni de
instituþiile de mediu

Directorul general al CNACN Constanþa, Ovidiu Cupºa:
“Deocamdatã, aºteaptãm avizul Ministerului

Transporturilor. Dupã construcþia acestei ecluze din zona
Sat Mamaia, Km 20+500, se estimeazã o creºtere a

traficului de nave specializate în transportul de persoane ºi a
celor de agrement cu 30-50% pe an.”


