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Publicaţie gratuită a Consiliului Judeţean Braşov în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului

Mai aproape de oameni

Publicația noastră este
rodul colaborării dintre
Consiliul Județean Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Instituția
Prefectului. Ea a apărut
din necesitatea nu doar
firească, ci și impusă de
lege de a face publice
proiectele și preocupările administrației publice în ceea ce privește
programele majore de
dezvoltare locală.
Ne propunem să aducem la cunoștința brașovenilor activi-

tatea noastră, politica de
dezvoltare durabilă la
nivel județean, realizările, precum și soluțiile
pe care le gândim
pentru îmbunătățirea
vieții

de zi cu zi a concetățenilor noștri. În acest
sens, ziarul va cuprinde
hotărârile adoptate de
plenul Consiliului Județean Brașov în cadrul
ședințelor ordinare și
extraordinare.
Totodată, în fiecare ediție vom prezenta detaliat
problemele și soluțiile propuse
pentru câte o localitate a județului
Brașov, precum și
activitatea unei instituții publice deconcentrate.

Dorim ca ziarul nostru să asigure legătura
directă cu cetățenii județului Brașov. Să fim
realmente mai aproape
de oameni. Fiecare cititor să găsească informațiile de care are nevoie,
atât din domeniul administrativ și instituțional,
cât și din sfera socialculturală.
În egală măsură, este
important să nu uităm
cine suntem, de unde
venim, care ne sunt valorile și ce moștenire
culturală avem de transmis generațiilor viitoare. Nu întâmplător publicația noastră poartă o
denumire cu rezonanță

istorică: în paginile sale
vom acorda culturii și
istoriei locale locul
binemeritat, prin informațiile inedite despre
orașul și județul nostru
pe care le vom scoate la
lumină valorificând bogatul tezaur al arhivelor
brașovene.
Ziarul va fi distribuit
gratuit, ca mijloc direct
de informare pentru locuitorii județului. Ne
dorim ca oamenii să
afle de la sursele cele
mai autorizate toate informațiile de interes public legate de activitatea
instituțiilor administrației publice județene
și locale. De asemenea,

așteptăm să primim un
feed-back din partea cititorilor care prin intermediul acestui ziar, să
ne comunice problemele și așteptările pe care
le au de la noi.
În acest fel, asigurând
transparența procesului
decizional din administrația publică, ne dorim
ca un număr din ce în ce
mai mare de cetățeni să
fie implicați în hotărârile pe care noi, ca autorități publice, le luăm
în privința dezvoltării
județului.
Aristotel Căncescu
Președintele
Consiliului Județean
Brașov

Administraţie publică pentru cetăţean!

Ziarele Braşovului de altădată

Mihai Pascu: „Facem Aeroportul!”

În ultimii ani, administraţia
publică a început să fie din
ce în ce mai desconsiderată şi asociată cu birocraţia.

Aflaţi cum se vedea Braşovul prin „ochii” presei Braşovului de altădată, ce scria
în Brassói Lapok în anii ’20,

Se vorbește despre aeroportul internațional Brașov de
foarte mulți ani, și din păcate pentru noi toți, vorbele

Însă, administraţia reprezintă ordinea impusă societăţii pentru ca lucrurile să
funcţioneze normal. pag. 4

în Gazeta Transilvaniei a
anilor ’30, în Drum Nou-ul
anilor ’50 sau în revista
Astra a anilor ’60! pag. 6-7

nu s-au transformat în fapte, multă vreme. Iată care a
fost lupta și mizele pentru
realizarea acestuia. pag. 5
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Proiecte ambițioase
în comuna Hârseni
Fondul funciar,
o problemă nerezolvată

Hârseniul are parte de un
nou început, după ce locuitorii comunei au votat în
fruntea comunității un
primar tânăr, reîntors în
țară după ce a lucrat 13 ani
în Italia.
Mihai Oltean (39 de ani)
s-a întors acasă pentru că nu
a putut să renunțe la ce a
lăsat în urmă. Mai mult, el
își propune să aducă la nivel
occidental localitatea, motiv
pentru care și-a pus la punct
un „plan de afaceri” al
administrației locale.

Prioritate „zero” –
rețeaua de apă – canal
Oltean crede că principala
problemă a comunității este
lipsa rețelei de alimentare cu
apă și de canalizare. „Avem
la acest moment proiectul
tehnic și studiul de fezabilitate. Trebuie actualizate
și modificate în privința captării de apă. Proiectul există
din 2007, dar nu s-a făcut nimic din cauza lipsei de bani.
A fost depus la Ministerul
Dezvoltării Ruruale și
Turismului, dar nu a fost
finanțat”, precizează primarul Hârseniului. Apa nece-

Mihai Oltean vrea să dea o nouă față comunei Hârseni
sară localității este asigurată de izvoarele de pe Valea
Sebeșului, care au un debit
suficient și care pot alimenta
chiar și Făgărașul.
Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane de
euro. Cât privește epurarea
apelor, comuna va fi deservită de stația de la Făgăraș,

unde operatorul regional de
apă – canal este cel de la
Sibiu. Primarul a precizat
că asfaltarea străzilor va începe abia după ce vor fi făcute aceste lucrări, pentru
că nu are rost să fie asfaltate străzile, ca apoi să fie
săpate pentru șanțurile necesare conductelor.

O altă mare nemulțumire a
sătenilor este faptul că nu șiau primit titlurile de
proprietate, deși au trecut mai
bine de 20 de ani de la
Revoluție.
„La această oră au fost emise aproximativ 10% din titlurile de proprietate, iar dintre
acestea 2% sunt date pe
amplasamente greșite. Din
acest motiv, este prioritară
pentru mine și pentru funcționarii de la Camera Agricolă rezolvarea acestei probleme.
Am identificat greșelile făcute la nivelul Primăriei, am
discutat și cu domnul prefect
Mihai Mohaci și am ajuns la
un acord, iar acum se lucrează
la rectificarea anexelor și repoziționarea corectă pe amplasamente a titlurilor de proprietate, în conformitate cu actele
cadastrale”, a declarat primarul
Oltean.
El a ținut să precizeze că, la
această oră, este pe cale să
rezolve și problema accesului
la pășuni, care au fost date în
campania electorală anumitor
femieri, în detrimentul sătenilor. „Am făcut ședințe cu
cetățenii din fiecare sat

(Hârseni, Copăcel, Sebeș și
Mărgineni). Am stabilit să își
facă asociații de crescători de
animale și vor primi în
administrare pășunile comunale, astfel încât să nu fie
nimeni nedreptățit, iar în
paralel să rezolvăm și solicitările marilor fermieri din zonă”,
promite primarul Hârseniului.

Brand turistic la
Hârseni: „Pe urmele
partizanilor”
Primarul comunei vrea să
insufle copiilor plăcerea de a
învăța. Și nu doar ce este în
programa școlară, ci și istoria
acestor locuri.
„Este evident că voi susține
orice activitate școlară, indiferent că este sportivă, culturală
sau educativă. Avem o colaborare foarte bună cu
conducerea școlii din Hârseni
(în celelalte sate funcționează
doar grădinițe). În acest sens,
împreună cu Consiliul Local,
vor fi acordate premii elevilor
care vor obține premii deosebite la olimpiade și la alte
concursuri școlare, Mai mult,
la nivelul acestor instituții
vrem să reînființăm formațiile
de dansuri populare”, spune
primarul Oltean.

Pe de altă parte, edilul are în
vedere și unul dintre cele mai
inedite, ca abordare, proiecte
turistice: „Ne propunem dezvoltarea văii Sebeșului. Avem
deja omologate traseele turistice de la Hârseni către Masivul Făgăraș. Vrem să încurajăm producătorii de produse
tradiționale să-și expună produsele, începând din Vinerea
Mare a Paștelui, în Făgăraș,
unde va fi amenajată o zonă
de standuri pentru producătorii din Hârseni. Pe de altă parte, dorim să creem un brand
local, «Pe urmele partizanilor». Am refăcut vechile
foișoare, vechile ascunzișuri
ale partizanilor anticomuniști
din zonă, astfel încât acestea
să devină în punct de atracție
turistică, mai ales dacă la Făgăraș se va realiza Muzeul Anticomunismului. Apoi, avem
muzeul din Copăcel, «Matei
Manea», fost profesor al comunei, cu obiecte țărănești,
icoane, port popular și fotografii vechi. Apoi, vrem să
salvăm moara pe apă, pe
care vrem să o menținem
funcțională și să devină o
atracție turistică”, și-a dezvăluit o parte din planurile
de viitor primarul Oltean.

Colaborare pentru rezolvarea problemelor din Țara Făgărașului
Prefectul Brașovului, Mihai
Mohaci, a convocat luni, 25
marite 2013, la Casa de
Cultură Făgăraș, autoritățile
locale din zonă.
Au fost prezenți reprezentanții autorităților locale
din Făgăraș, Victoria, Beclean, Cincu, Drăguș, Hârseni,
Lisa, Mândra, Părău, Recea,
Sâmbăta de Sus, Șinca, Șinca
Nouă, Șoarș, Șercaia, Ucea,
Viștea și Voila. Prefectul și
reprezentanții Prefecturii au
fost însoțiți de vicepreședintele Consiliului Județean
– Mihai Popa, de șeful
Direcției pentru Agricultură
Județeană – Mihai Dobrinaș,
directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Brașov – Marius Mihăilă și reprezentantul teritorial al ADS
Brașov. La dorința expresă a
prefectului Mihai Mohaci, la
ședință au participat și consilierii locali din fiecare loca-

litate, alături de primari și
secretari. „Această ședință nu
are rolul de a mustra pe cineva
anume, ci îmi doresc să reușim să construim relații de colaborare eficiente care să ofere
soluții concrete cetățenilor.
Obligativitatea de a se implica în soluționarea problemelor nu o au doar primarii
sau secretarii, ci și consilierii
locali ar trebui să se implice
în soluționarea problemelor
cu care se confruntă comunitatea”, a declarat prefectul
județului.
Principalele puncte de pe
ordinea de zi a ședinței au fost
controlul de legalitate al
actului administrativ și situația
pe fiecare localitate, obiectivele în sarcina secretarilor
localităților, conform Legii nr.
215/2001 modificată și completată, stadiul aplicării legilor fondului funciar, aplicarea
prevederilor Legii nr. 10/2001,

privind regimul juridic al unor
imobile preluate abuziv și
situația litigiilor existente pe
rolul instanțelor în care autoritățile publice locale sunt
părți procesuale.
În ceea ce privește controlul de legalitate al actului administrativ, prefectul a făcut
apel la cooperare și comunicare între instituțiile administrative. „Culoarea politică
nu ar trebui să fie luată în calcul atunci când se are în vedere interesul cetățeanului.
Prin creșterea cooperării dintre
instituțiile administrative și
prin implicarea cetățeanului
în actul de decizie, se urmărește ca acesta să devină participant la procesele interactive ce îl privesc. Toți cei care
reprezentați cetățenii din
localitățile din care proveniți
sunteți responsabili pentru
fiecare act administrativ și
acțiune. Trebuie să înțelegeți

că legea trebuie respectată și
mă voi asigura, personal, ca
nicio abatere să nu fie trecută
cu vederea”.
Pe parcursul anului 2012,
Serviciul de Verificare a
Legalității Actelor din cadrul
Prefecturii a supus verificării
un total de 60.703 acte administrative, din care 5.271
Hotărâri de Consiliu Local și
55.432 Dispoziții de Primar. În
zona Făgăraș au fost realizate
atenționări pentru localitățile
Făgăraș, Hârseni, Sâmbăta de
Sus, Șinca, Recea, Părău. Pentru a putea exista o formă de
subordonare și de raportare
corectă, Mihai Mohaci și-a
exprimat dorința ca „secretarii
unităților administrativ-teritoriale să fie plătiți de Prefectură, astfel nu ar mai exista urme
de suspiciuni pentru neconformități și am putea avea un control în teritoriu”.
Cea mai mare problemă cu

care se confruntă cetățenii din
zona Făgăraș este gradul de
aplicare a legilor fondului funciar.
Cele mai mari întârzieri și
probleme se întâlnesc la Sâmbăta de Sus – unde până în
momentul de față au fost emise doar 14,95% din titlurile de
proprietate, urmată de Șinca
Nouă – 24,9% și Drăguș
30,77%. Există și cazuri fericite precum Cincu, unde titlurile au fost emise în proporție
de 100%, Viștea – 76,28% sau
Șoarș – 74,94%. Întârzierile și
problemele care apar în emiterea titlurilor de proprietate
sunt cauzate în cea mai mare
parte de litigiile în care se află
terenurile, litigii a căror soluționare întârzie și ca urmare a
unei comunicări ineficiente
între instanțe și autorități
locale.
Reprezentanții autorităților
locale au ridicat probleme le-

gate de aplicarea legilor fondului funciar, de modul de
aplicare a Legii 214, solicitând
întâlniri dedicate exclusiv problemelor generate de aceste
legi. Prefectul Mihai Mohaci
a promis că va organiza astfel
de întâlniri în fiecare lună și
va veni pentru o zi la Făgăraș
să discute cu cetățenii.
În funcție de problemele
ridicate el va fi însoțit și de
reprezentanți ai instituțiilor
deconcentrate: „Conștientizez
faptul că cetățenilor din zona
Făgăraș le este destul de dificil
să ajungă la Brașov pentru a
ne adresa eventualele petiții
sau memorii, tocmai de aceea
Instituția Prefectului va veni
la Făgăraș și va fi la dispoziția
tuturor celor care au nevoie de
sprijinul nostru. Suntem în
slujba cetățeanului și trebuie
să ne asigurăm că în fiecare
parte a județului acestuia îi
sunt respectate drepturile”.
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Feldioara, destinație
turistică și economică!
Feldioara este, de departe,
una dintre comunele care au
cunoscut o dezvoltare majoră
în ultimii ani. Și nu este vorba doar despre reînvierea
unor tradiții și refacerea
cetății fortificate, dar și de
crearea unuia dintre cei mai
puternici poli de dezvoltare
economică din județ.
Vestea bună este că, pentru
refacerea cetății medievale
țărănești, a fost semnat un contract în valoare de 15 milioane
de lei, bani alocați de către
Consiliul Județean Brașov. În
prezent, la fața locului lucrează arhelogii, pentru a scoate la
lumină obiecte din acea
perioadă și ale conserva, ca să
nu fie distruse în timpul lucrărilor.
„Vor fi refăcute zidurile
cetății și cele trei turnuri de
apărare. În curtea cetății exista
și o mică bisericuță. Rămâne
de văzut dacă ne vor mai
rămâne bani și pentru reconstruirea acesteia. Au fost luate
planurile vechii cetăți, au fost
consultate documente ale vremii, fotografii vechi, astfel încât putem spune cu certitudi-

Parcul industrial prinde
contur

ne că cetatea va fi refăcută la
fel cum arăta odinioară”, spune primarul Feldioarei, Sorin
Taus.

Turiștii nu vor regreta
dacă vin la Feldioara
Reabilitarea cetății face parte
dintr-un program bine pus la
punct de dezvoltare a turismului
în localitate. „Pe lângă cetate,
poate fi vizitată biserica evanghelică (secolul al XIII-lea), biserica
fortificată de la Rotbav, biserica
ortodoxă din sec. al XII-lea,
monumentul studenților sași, care
alături de judele Michael Weiss
s-au luptat pentru apărarea Brașovului (16 octombrie 1612) contra principelui Transilvaniei, tiranul Gabriel Bathory. Apoi, să nu
uităm că avem 80 de hectare de
luciu de apă, care urmează să le
intabulăm în proprietatea
comunei și vrem să facem proiecte pentru punerea lor în valoare
și creare unor complexe de
agrement”, își prezintă planurile
primarul Taus.
Mai trebuie precizat că, în
Feldioara, funcționează un centru de informare turistică, pentru
amenajarea căruia s-au cheltuit
200.000 de euro, din fonduri eu-

Primarul Sorin Taus este încrezător în strategia de dezvoltare durabilă a comunei Feldioara
ropene nerambursabile de la Regiunea Centru. Apoi, prin programele de dezvoltare rurală ale Ministerului Turismului, la Feldioara
au fost reînviate și puse la punct
trei eveniomente. Este vorba despre sărbătoarea de Rusalii, care

se apropie, intrarea cavalerilor
teutoni în cetate (la Feldioara teutonii au avut un centru zonal de
comandă), care se sărbătorește în
prima sâmbătă din septembrie și
sărbătorile de iarnă, care încep
odată cu aprinderea bradului de

Crăciun. „Încercăm să refacem și
bisericile evanghelică, ortodoxă
și cea fortifcată din Rotbav. Astfel, Feldioara va deveni un punct
important pe harta turistică
națională și europeană”, este încrezător Sorin Taus.

Tot în strategia de
dezvoltare a comunei este și
zona industrială, rspectiv
parcul industrial unde
funcționează deja companii de
renume: Miele, Reinert, Terra, Olympus. Tot în această
zonă, Primăria Feldioara în
colaborare cu municipalitatea
din Brașov vor pune la punct
terminalul intermodal CFR,
care va duce la dezvoltarea rapidă a zonei, la această oră fiind aproape finalizat studiul
de fezabilitate.
„Din această zonă vin
canale colectoare și magistrala de alimentare cu apă, ale
Companiei Apa. La noi se va
construi cea mai mare stație
de epurare din județul Brașov.
Este un proiect de 18 milioane de euro, iar la finalizarea
lucrărilor investitorii vor avea
în parc toate utilitățile: apă,
canalizare, energie electrică și
gaz. Este foarte importantă
dezvoltarea acestei zone pentru că se crează foarte multe
locuri de muncă, mai ales în
această perioadă de criză”,
spune Taus.

Caravana PNDR – fonduri europene pentru dezvoltare rurală
70 de localități din județul
Brașov vor fi vizitate în
lunile aprilie și mai de către caravana informativă
„PNDR Vine în satul tău”,
acțiune derulată de către
Agenția de Plăți și Dezvoltare Rurală (APDRP) în
colaborare cu Agenția de
Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA)
Campania, lansată la finele lunii februarie, va parcurge timp de zece luni circa
3.200 de sate și comune de
pe întreg teritoriul țării. Au
fost pregătite 15 rulote expoziționale mobile, prin intermediul cărora peste 150.000
de beneficiari actuali și
potențiali vor primi informații, broșuri și vor afla modalitatea corectă de accesare a fondurilor pentru dezvoltare rurală, de întocmire
a cererilor de plată, precum
și oportunitățile de investiții
prin intermediul PNDR.
Evenimentul oficial de lan-

sare în județul Brașov este
prevăzut pentru săptămâna
8-12 aprilie.
În ceea ce privește accesarea fondurilor de dezvoltare rurală, în județul
Brașov, în perioada 20082013 au fost depuse peste
1.500 de proiecte, dintre care
peste 700 au primit bani
europeni pentru finanțarea
investițiilor, în valoare de
peste 180 de milioane de
euro.
„Dacă ar fi să parafrazez
versurile unui hit românesc,
pot afirma că, accesând banii europeni pentru dezvoltare rurală (de către agricultori, mici investitori sau
chiar primării), «vreau o țară
... ca la țară». Mai precis, ce
vreau să spun este că, prin
intermediul PNDR, s-au deschis extrem de multe oportunități pentru transformarea
satului românesc într-unul
performant, european și de
invidiat. Și dacă nu s-a în-

tâmplat încă, viitoarea alocare de fonduri, pentru perioada 2014-2020, poate împlini, prin cele peste 7 miliarde de euro care vor finanța de asemenea proiecte
de investiții în spațiul rural”,
spune Nicoleta Buta, directorul OJPDRP Brașov.
PNDR-ul a dat șansa
finanțării atât a tradiției
românești, (ca o componentă
a măsurii 322: dezvoltarea și
renovarea satelor), cât și a
infrastructurii de bază pentru
localități (aceeași măsură), a
încurajat crearea unor ferme
100% românești, care să
ofere pieții produse ca la noi,
cu gust, calitate și renume,
care să compenseze importurile și să regleze costurile
pentru consumatorul final, a
unor unități de procesare
care să transforme materie
primă românească în produse românești de calitate.
Tot prin PNDR a crescut
și turismul rural, s-au con-

struit circa 100 de pensiuni
numai în județul Brașov,
proiecte în valoare de aproape 30 de milioane de euro,
s-au putut achiziționa utilaje
pentru agricultură și nu numai, s-au dezvoltat mici afaceri în mediul rural, de care
comunitatea avea nevoie.
Nu în ultimul rând, PNDRul a oferit șansa înființării
unor Grupuri de Acțiune Locală, prin care actorii locali
au avut posibilitatea să identifice și să finanțeze acele
proiecte care contribuie la
dezvoltarea zonei. Trei asemenea Grupuri de Acțiune
Locală au primit fonduri în
județul Brașov.
Pentru ca informațiile în
legătură cu această campanie să ajungă la cât mai multe persoane, pe pagina de internet a APDRP a fost creată
o secțiune specială, unde
poate fi consultat calendarul
campaniei și evenimentele
aflate în derulare.

„Prin accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală, satul românesc
își poate transforma atât
statutul, cât și renumele de
«locul din care tinerii pleacă
pe unde văd cu ochii și
bătrânii neajutorați rămân
să muncească pământul cu
resurse ca acum 100 de ani»
în «locul unde tinerii români
se întorc pentru că se
creează locuri de muncă și

agricultura redevine motor
al creșterii economice
românești»” . Sunt dorințe
și speranțe pe care ne vom
strădui, atât noi, autoritățile
care acordă finanțare, cât și,
sperăm, agricultorii și
investitorii de bună-credință, să le transformăm în
realități în anii ce vor
urma”, a precizat Nicoleta
Buta, directorul OJPDRP
Brașov.
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Administraţie publică
pentru cetăţean!
În ultimii ani, administraţia publică a început să fie
din ce în ce mai desconsiderată şi asociată cu birocraţia, cu lipsa soluţiilor,
cu blocaje interminabile,
cu funcţionari care pierd
vremea, cu un sistem bolnav şi inutil.
Însă, administraţia reprezintă ordinea impusă societăţii pentru a face posibil ca
lucrurile să funcţioneze normal. Să faci administraţie în
România este, într-adevăr, o
provocare. Un sistem viciat
de interesele politice 8 ani
are nevoie de profesionişti
pentru a-l readuce la funcţionarea în parametri normali.
Nu este uşor să lupţi contra vântului, nu este simplu
să schimbi moduri şi metode de lucru, care au ca obiectiv doar să treacă programul
de lucru prin tertipuri din ce
în ce mai inventive, nu e deloc uşor să înlături caracatiţa care încă mai stăpâneşte o
mare parte din sistemul administrativ românesc. Eu

Mihai Mohaci, prefectul judeţului Braşov
ştiu că schimbarea începe cu
fiecare dintre noi. Din experienţa mea, de 12 ani în
administraţia publică, am
constatat că nu există rea

voinţă, ci doar dezorganizare, lipsă de motivaţie şi lipsa unei legi unice a salarizării. Există diferenţe salariale mult prea mari între une-

le instituţii ale statului, diferenţe salariale care ajung să
demotiveze funcţionarii şi să
dea naştere la conflicte de
muncă sau la lipsă de responsabilitate. O lege unică a
salarizării poate fi un factor
determinant în îndeplinirea
atribuţiilor, dar mai ales în
motivarea funcţionarilor. În
administraţie lucrează oameni care înţeleg că au un
rol de îndeplinit, doar că au
nevoie de cineva care să îi
facă să conştientizeze acest
lucru.
Pe lângă legiferarea corectă a salarizării, rezultatele eficiente ale muncii mai sunt
date şi de natura managementului. Un angajat nu trebuie să fie înrobit, nu este subordonat, este un colaborator cu care, împreună, ne putem îndeplini obiectivele – el
îşi realizează sarcinile cu plăcere dacă i se insuflă ideea
de colaborare şi motivare.
Satisfacţia muncii este dată
în mare parte de factorul
uman prin persoana managerului – aprecierea, consulta-

rea, responsabilizarea angajatului, dar mai ales comunicarea deschisă cu acesta pot
fi factorii cheie ai reuşitei.
Există anumite principii
prin care mă ghidez în activitatea de zi cu zi – fiecare
problemă îşi găseşte soluţia,
fiecare angajat îşi îndeplineşte sarcinile, fiecare cetăţean
găseşte colaborare şi sprijin
în Instituţia Prefectului şi, la
finalul zilei, fiecare parte găseşte satisfacţia de care are
nevoie. Oamenii lucrează
pentru oameni şi prin oameni, să nu uităm niciodată
acest lucru!
Mai mult decât atât, şi colaborarea cu primăriile din judeţ
este şi îmi doresc să rămână
foarte bună, mai ales că niciodată nu am ţinut cont de culoarea politică. Obiectivul nostru
este să ne îndeplinim sarcinile şi să găsim soluţiile adecvate care să fie în beneficiul cetăţenilor. Fiecare dintre noi, cei
care lucrăm în administrația
publică, ne aflăm în slujba
cetățeanului – trebuie să ne îndeplinim cu profesionalism

atribuțiile și să tratăm cu respect pe fiecare!
În calitate de prefect am încercat întotdeauna să deschid
instituțiile statului către cetățean și să îl fac pe acesta să își
recâștige încrederea în aparatul de stat. Am mers întotdeauna pe principiul că nu trebuie
să acceptăm nicio abatere de
la litera legii și să acționăm
prompt pentru apărarea drepturilor cetățenilor. O anumită
conduită profesională, completată de o riguroasă organizare și motivată de satisfacția
reușitei pot fi elementele
esențiale pentru a putea face
administrație pentru cetățean.
O astfel de politică de colaborare şi rezolvare a problemelor este impusă şi de la nivel central de către Guvernul
Victor Ponta. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze şi repararea inechităţilor sociale sunt principalele direcţii spre care este
orientată administraţia publică de astăzi!
Mihai MOHACI
Prefect Judeţul Braşov

Sprijin pentru înmatricularea
„Cetățeni de Onoare” ai județului
utilajelor agricole în Poiana Mărului
Fermierii din comuna Poiana Mărului au reclamat
Primăriei și Prefecturii faptul că nu pot circula pe
drumul național cu mijloacele de transport (căruțe,
tractoare agricole și semiremorci neînmatriculate), fiindu-le interzise aceste
deplasări și neexistând posibilitatea realizării altor
drumuri.
În urma acestor solicitări,
primarul Nicolae Codreanu
și prefectul județului Mihai
Mohaci s-au pus de acord
pentru a veni în sprijinul
fermierilor. Astfel, în luna
februarie, reprezentanți ai
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Brașov, împreună cu reprezentanți ai
Registrului Auto Român
Brașov, au făcut o primă
deplasare la Poiana Mărului pentru a analiza situația

și a identifica potențialele
soluții. Drept urmare, în
data de 22 martie a avut loc
o primă acțiune comună de
operațiuni specifice de ITP,
autentificări și emitere de
cărți de identitate pentru 17
utilaje agricole , prin deplasarea celor în măsură la Poiana Mărului, unde au fost
convocați deținătorii de
utilaje din localitate. Acțiunea de acordare sprijin
pentru punerea în legalitate
a utilajelor va continua și
în aprilie deoarece nu a putut fi finalizată la prima întâlnire.
„Țin să mulțumesc în
mod deosebit domnului
Romeo Mircea Martin,
șeful Re pre zen tanței Brașov a Registrului Auto Român și domnului Crețu
Cristian Dorel, comisar șef
al Serviciului de Înmatriculări pentru că au răspuns
cu prom-ptitudine și am

reușit astfel să venim în
sprijinul cetățenilor. Înmatricularea utilajelor agricole
reprezintă pentru mulți fermieri o mare problemă, deoarece presupune deplasarea utilajelor pe drumurile
na țio na le ce necesită întrunirea anumitor condiții
legale, fapt care este aproape imposibil pentru mulți
dintre ei. Pentru a-i putea
ajuta pe fermieri să intre în
legalitate vom mai face astfel de deplasări în localitățile în care situația o impune. A mai fost făcută o
solicitare în acest sens din
partea primarului comunei
Șinca pentru a organiza o
astfel de acțiune și pentru
zona Perșani, solicitare căreia îi vom răspunde pozitiv în perioada imediat următoare, în momentul în
care condițiile meteo o vor
permite”, a precizat prefectul Mihai Mohaci.

Plenul Consiliului Judeţean
a votat în unanimitate ca trei
personalităţi din domeniul culturii, sportului şi administraţiei
judeţene să devină „Cetăţeni de
Onoare ai judeţului Braşov”.
Este vorba despre violonistul
şi dirijorul Ilarion Ionescu-Galaţi, fostul tenismen Ion Ţiriac
şi actualul arhitect-şef al judeţului Braşov, Mihai Sârbu.
Singurul prezent la festivitate a fost arhitectul-şef Mihai
Sârbu care, din anul 2001, este
arhitect şef la Consiliul Judeţean. El coordonează activităţile de amenajare a teritoriului
judeţului, de dezvoltare urbanistică şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente.
Totodată el supervizează şi
îndrumă elaborarea planurilor
de urbanism generale ale tuturor localităţilor, urmărind realizarea lor în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale. Preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, care i-a înmânat placheta de Cetăţean de Onoare, a

spus că Mihai Sârbu este o personalitate a Braşovului, care a
contribuit foarte mult la proiectele care ţin de arhitectura
Braşovului.
„Este un gest extraordinar
pentru mine şi vă mulţumesc.
Singur nu aş fi putut deveni un
bun profesionist. Mulţumesc
CJ că în toţi aceşti ani nu m-a
supus niciunei presiuni şi astfel am putut să-mi fac meseria
în condiţii foarte bune”, a spus
Sârbu.
Arhitectul Mihai Sârbu s-a
născut pe 30 mai 1953. A absolvit Liceul de Arte Plastice
din Cluj-Napoca în 1973. A ur-

mat trei ani de studii la Facultatea de Arhitectură din cadrul
Institutului Politehnic Cluj,
după care alți trei ani, la Institutul de Arhitectură „Ion
Mincu” București, pe care l-a
absolvit în 1979.
A început activitatea de arhitect la Atelierul de Proiectare
Județean Miercurea Ciuc, unde
a lucrat până în 1983. Următorii trei ani a fost designer la
IAR Ghimbav. Între anii 19871993 a lucrat la Consiliul
Popular și Consiliul Județean
Brașov, ca inspector de specialitate, șef serviciu și director.
A urmat perioada anilor 19942001, în care a fost șef serviciu
urbanism la SC Proiect Brașov
și asociat unic la SC Dasaro
SRL și la SC Agenția Sârbu
SRL. Din mai 2001, Mihai
Sârbu este arhitect-șef la Consiliul Județean. El coordonează
activitățile de amenajare a teritoriului județului, de dezvoltare urbanistică a județului și a
unităților administrativ-teritoriale componente.

Județul

Braşov

5

Facem aeroportul!
Se vorbește despre aeroportul
internațional Brașov de foarte
mulți ani, și din păcate pentru
noi toți, vorbele nu s-au transformat în fapte, multă vreme.
Am vorbit cu foarte mulți
brașoveni în ultimele luni și am
sesizat că există o reticență și o
neîncredere crescândă în rândul
brașovenilor față de acest
proiect, mulți dintre interlocutorii mei spunându-mi ferm că
ei nu mai cred în acest vis. Din
acest motiv am considerat de
cuviință să prezint în detaliu stadiul în care ne aflăm cu acest
proiect și pașii pe care i-am făcut de când mă ocup personal
de acest proiect. Brașovenii
merită cu prisosință să fie
informați și să știe în permanență adevărul despre proiectele majore ale comunității din
care fac parte.
Consiliul Județean Brașov a
făcut în repetate rânduri sondaje de opinie pentru a afla
prioritățile brașovenilor atunci
când se face vorbire de dezvoltarea durabilă a județului
Brașov. În toate aceste sondaje
de opinie, în mod constant,
brașovenii au desemnat două
priorități de dezvoltare: aeroport
internațional la Brașov și un nou
spital clinic de urgență. Din
acest motiv Consiliul Județean
a lansat o licitație internațională
cu mai bine de 5 ani în urmă
pentru a identifica un partener
privat care să finanțeze și să opereze viitorul aeroport. Lici-tația
a desemnat câștigătoare la acea
vreme o firmă canadiană, numită Intelcan, condusă de un om
de afaceri de origine română.
Această firmă a început
demersurile pentru a atrage
finan-țări externe în vederea implementării proiectului. A urmat debutul crizei financiare
globale, iar băncile care au arătat interes în prealabil, nu au mai
răspuns solicitărilor firmei Intelcan. Cu trecerea anilor, șansele
de finanțare în condițiile prezentate de către Intelcan s-au redus
atât de mult încât Consiliul Județean a hotărât în 2011 să renunțe la parteneriatul cu firma
canadiană și să demareze o nouă
licitație. La licitația din 2011 s-a
prezentat o singură firmă, de
această dată o firmă românească, numită UTI, care a acceptat
inițial condițiile impuse de către
Consiliul Județean pentru inițierea proiectului. De ce acest interes scăzut pentru proiectul
aeroportului și de ce o singură
firmă participantă la licitație, în
condițiile în care multe firme
străine procuraseră caietul de
sarcini? Răspunsul este dat de

o constrângere legală impusă de
guvernul României. Guvernul
a pus la dispoziția Consiliului
Județean Brașov pentru proiectul de construire a aeroportului
o suprafață de teren de 200 ha
din domeniul public al statului
(fostul centru de cercetare al cartofului, pe teritoriul administrativ al Ghimbavului). Condiția
impusă de guvern la momentul
acordării acestei facilități Consiliului Județean a fost impusă
de argumente de ordin strategic
și militar. Mai exact guvernul a
impus regula care spune că în
momentul în care pista de decolare-aterizare a viitorului aeroport este construită, indiferent
dacă cel care a construit este o entitate publică sau privată, pista
va trece automat în proprietatea
statului român. Această condiție a creat mari probleme potențialilor investitori privați externi,
care se vedeau în situația de a
investi bani privați în aeroport,
dar parte din acești bani privați,
care se regăseau în construcția
pistei, erau transferați în proprietatea statului român. Practic
această condiție a redus interesul investitorilor străini, astfel
încât la licitația din 2011 am
avut un singur ofertant. Firma
UTI, bucurându-se de lipsa
competiției, a încercat să transfere majoritatea riscurilor de
operare către Consiliul Județean
Brașov pentru a-și diminua riscurile proprii. Comisia de licitație a Consiliului Județean Brașov (din care făceam și eu parte) a considerat în septembrie
2011 că toate aceste condiții impuse de UTI privind preluarea
riscurilor de către Consiliul Județean sunt păguboase pentru
autoritatea publică și periclitează implementarea proiectului,
motiv pentru care procedura de
licitație a fost anulată.
Din acel moment am regândit strategia de abordare a proiectului, astfel încât să facem

proiectul atractiv pentru investitorii privați și să asigurăm bancabilitatea proiectului. Astfel am
hotărât să demarăm o primă
licitație pentru construirea pistei de decolare-aterizare asigurând fondurile dintr-un credit
bancar, după care să lansăm o a
doua licitație pentru identificarea unui partener privat care să
finanțeze restul lucrărilor care
sunt interesante din punct de vedere al unui partener privat.
Licitația pentru proiectarea și
construirea pistei a fost demarată în decembrie 2011, dar
guvernul Boc, prin șefa de la
acel moment a ANRMAP
(doamna Cristina Trăilă) a blocat în repetate rânduri procedura cu singurul scop ca proiectul
să nu fie demarat înainte de alegerile locale din iunie 2012. Nu
întâmplător, zic eu, ANRMAP
a aprobat lansarea licitației cu o
zi după alegerile locale din iunie 2012, când s-a aflat rezultatul zdrobitor al USL la alegerile
locale. Astfel, licitația a fost publicată în sistemul electronic
național în iunie 2012.
În iulie 2012, colegii mei din
Consiliul Județean mi-au acordat încredere și m-au ales vicepreședinte al Consiliului Județean, iar președintele Consiliului
Județean, domnul Aristotel Căncescu, în prima mea zi de exercitare a drepturilor de vicepreședinte, mi-a încredințat responsabilitatea managementului
proiectului aeroportului internațional de la Brașov.
Ce am făcut de atunci? Primul lucru pe care l-am demarat
a fost cel de a rezolva problemele de ordin juridic al terenului necesar construirii întregului aeroport. Statul român
dăduse Consiliului Județean 200
ha în folosință pentru aeroport,
dar configurația geografică a
Țării Bârsei face posibilă aterizarea aeronavelor dintr-o singură direcție, astfel încât mai

trebuia să achiziționăm niște terenuri pentru pistă. Din acest
motiv am apelat la legislația care
permite expropierea de terenuri
pentru proiecte de utilitate publică, am consemnat sumele necesare expropierilor dintr-un
credit luat de către Consiliul
Județean Brașov și am procedat
la expropieri. Am despăgubit
atât proprietari persoane fizice,
cât și orașul Ghimbav, astfel încât să asigurăm întreg terenul
necesar construirii pistei. Urmare acestui proces anevoios, ne
mândrim astăzi că întreg terenul necesar construirii aeroportului se află în proprietatea sau
în folosința Consiliului Județean, degrevat de sarcini și întabulat cu un număr unic în Cartea
Funciară.
În consecință, cu fondurile
Consiliului Județean s-a rezolvat problema juridică a terenului, s-a nivelat tot terenul necesar
aeroportului și s-a îngrădit mare
parte din suprafața alocată aeroportului. Acest efort financiar
depășește suma de 5 milioane
euro. Al doilea pas important a
fost cel de a convinge Ministerul Mediului să bugeteze în continuare lucrările de deviere a
pârîului Beselcin și de îndiguire a pârâului Bârsa, lucrări care
cad în sarcina Administrației
Bazinale a râului Olt, dar care
are nevoie de finanțare de 4,2
milioane euro.
Am atras asistență juridică
pentru a rezolva contestațiile și
problemele juridice care ar fi putut împieta bunul mers al licitației pentru construcția pistei și
chiar ne-am apărat în diferite instanțe poziția, ca urmare a repetatelor contestații apărute în
timpul licitației. Am dovedit
buna noastră credință și am
câștigat toate procesele contestatarilor, astfel încât după o intensă luptă cu cei care doreau să
blocheze proietul, am reușit să
semnăm în decembrie 2012

contractul de proiectare și execuție pistă cu firma brașoveană
Vectra Service. În noiembrie și
decembrie, în plină campanie
electorală pentru alegerile parlamentare, toți candidații brașoveni la Parlament au afirmat
cu tărie că vor susține finanțarea
proiectului aeroportului de la
Brașov. Marea mea dezamăgire a fost să văd că în bugetul pe
2013 nu a fost cuprins nici un
leu pentru aeroportul de la
Brașov. Norocul nostru a fost
că am știut, alături de președintele Căncescu, să ne gestionăm
sărăcia și să păstrăm în conturi
6 milioane de euro pentru construcția pistei, astfel încât proiectul să nu fie blocat.
Vectra a demarat proiectarea,
iar astăzi, la momentul apariției
acestui prim număr al ziarului
nostru, proiectul pistei este
finalizat și așteaptă avizul
Autorității Aeronautice Civile
Române. Imediat după acest
aviz, care va fi dat în luna aprilie, se vor demara lucrările efective de construire a pistei. Conform caietului de sarcini, lucrările au termen de finalizare 12
luni de la demararea construcției. Consider că la acest moment nimic nu ne mai poate împiedica să avem pista aeroportului de la Brașov la anul pe vremea asta. Pista va avea o lungime de 2820m și o lățime de
45m și costă 12,7 milioane de
euro + TVA (prețul cel mai mic
ofertat la licitație). Aceste caracateristici ale pistei vor permite
aterizarea la Brașov a avioanelor de mediu-curier tip Boeing
737, respectiv Airbus 320. În
paralel cu această licitație, pentru construcția pistei am făcut o
strategie detaliată pentru abordarea restului investiției care include restul suprafețelor de mișcare (Apron și cale de rulare
Alfa), terminal și construcții conexe pentru un aeroport care
poate acomoda 4 aeronave în
același timp și poate deservi 1
milion de pasageri începând cu
al 6-lea an de operare. Acest tip
de aeroport poate oferi județului
Brașov și regiunii potențialul de
dezvoltare absolut necesar pentru orice plan de dezvoltare sectorial al zonei.
Pentru restul construcțiilor,
dorim să organizăm în următoarele luni și să lansăm a doua
licitație prin care să concesionăm unui partener privat serios
operarea aeroportului în condițiile în care partenerul privat finanțează restul de 60 milioane
de euro, bani necesari finalizării „la cheie” a aeroportului Brașov. Am avut în acest sens discuții detaliate cu investitori din

SUA, Israel, Italia, Germania,
Franța, Țări din Orientul
Mijlociu și China. Am pregătit
pentru aceste discuții materiale
detaliate privind oportunitatea
și riscurile pe care un investitor
privat trebuie să le ia în considerare. Eforturile noastre și profesionalismul abordării au fost
apreciate în mod real de către
investitorii străini. Președintele
Căncescu a reușit performanța
de a atrage în proiect ROMATSA SA, care va finanța toate
echipamentele de zbor ale aeroportului (12 milioane de eu-ro)
și va asigura operarea aeroprotului cu personal de specialitate. Nu în ultimul rând mă
mândresc, fără modestie, că am
reușit să construiesc o echipă de
profesioniști dedicați, experți în
achiziții, drept, aviație, urbanism, proiectare, marketing și
advertising, echipă care îmi susține zilnic lupta pentru construcția aeroportului. Decanul de vârstă al acestei echipe, dar principalul meu susținător este domnul general (r) Georgescu, fost
director al IAR Ghimbav, căruia
îi mulțumesc în mod special.
Cel mai mare suporter al meu
rămâne președintele Consiliului
Județean Brașov care crede cu
adevărat în acest proiect și care
în data de 3 iulie 2012, în prima
mea zi de vicepreședinte mi-a
spus un singur lucru: „Mihai,
noi doi în echipă vom face aeroportul ăsta”. Al doilea mare
susținător al proiectului este
actualul ministrul al energiei și
președintele PSD Brașov, domnul Constantin Niță, care a afirmat constant că mă va susține
pe tot parcursul implementării
proiectului. Al treilea mare
susținător al meu a fost massmedia brașoveană, care a relatat
cu acuratețe toate demersurile
mele, de când sunt vicepreședinte, pentru continuarea proiectului. Mulțumesc, pe această
cale, tuturor colegilor din presa
brașoveană care mă ajută obiectiv să merg mai departe.
Dragii mei brașoveni, au fost
clipe grele prin care am trecut
și problemele mari abia acum
încep. Ceea ce vă pot spune este
că voi folosi întreaga mea
experiență de 20 de ani de lucru
în Consiliul Județean Brașov,
dar mai ales voi folosi încăpățânarea de a dovedi că vorbele devin fapte atunci când ai o
echipă adevărată lângă tine.

Mihai PASCU
Vicepreședinte
Consiliul Județean Brașov
Manager de proiect
„Aeroport Internațional
Brașov-Ghimbav”
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Ziarele Braşovului de altădată
Brașovul s-a impus drept capitală economică, socială și multiculturală în urmă cu mulți ani
3 aprilie 1951

Lupi în blană de oaie...
1 aprilie 1950

În Sindicatul Transporturi şi Comunicaţii
s-a trecut la reorganizarea bibliotecilor
Într-o serie de articole apărute zilele trecute în ziarul Sindicatul CFR (azi Sindicatul
Transporturi şi Comunicaţii),
nu avea un bibliotecar pe sindicat, deşi existau îndrumări
de la CGM în acest sens.
Aceste fapt a avut urmări defavorabile, domnea haosul
etc., asupra activităţii bibliotecilor din unităţile CFR Braşov şi asupra bibliotecii centrale, instalată la Clubul CFR
„1 Septembrie”. Ei, şi atunci,
Sindicatul Transporturi şi Comunicaţii a scos din producţie pe toarşu’ Popescu Ion, numindu-l bibliotecar pe sindi-

cat! Îndată după ce tovarăşul
Popescu a fost scos din producţie, noul bibliotecar a înregistrat şi a întocmit fişele
cărţilor bibliotecii centrale, punând astfel capăt „desordinei”
în care ele se aflau, iar surplusul de cărţi a fost repartizat
unităţilor CFR. Pentru ridicarea numărului de cititori, responsabilul Secţiei Educaţie şi
Cultură, din sindicat, care a
fost eliberat de alte munci străine de sarcinile sale, şi-a propus ca zilele acestea să ia măsuri pentru reorganizarea bibliotecii de la Depou şi Triaj,
până acum inactivă.

În faţa organizaţiilor de
bază săteşti ale Partidului
Muncitoresc (viitorul PCR)
stătea în 1951 sarcina de „a
spori necontenit vigilenţa de
clasă a ţăranilor muncitori, de
a-i educa în spiritul urii de
moarte faţă de chiaburi”! În
ziarul din 3 aprilie 1951 a fost
astfel demascat leneşul chiabur Benedek György, din comuna Cernatul de Jos, raionul
Tg. Săcuiesc, care „o viaţă întreagă n-a muncit şi care a ţinut nenumărate slugi, pe care
le hrănea cu zeamă chioară”!
Chiaburul Benedek a făcut o
cerere fostului Comitet Provizoriu să „doneze” cele 16 hectare de pământ ale sale, pentru a căpăta certificat că nu-i
chiabur, ci „mijlocaş”. Manevra sa a reuşit din cauza suspectei lipse de vigilenţă a to-

varăşilor din fostul Comitet
Provizoriu şi chiaburul posedă astăzi acte precum că nu-i
chiabur. Cu acest prilej, au
mai fost demascaţi chiaburul
Csez Andras, care era, cică, o
„unealtă a imperialiştilor americani”, unul din fiii săi plecând cu armatele fasciste ale
lui Horthy şi fugind în zona
„imperialiştilor britanici” din
Germania Occidentală. Un alt
chiabur era şi preotul reformat
Dr. Jáká, care „fără un pic de
ruşine”, a lăsat la o parte preocupările preoţeşti şi „s-a ţinut
toată viaţa de afaceri foarte puţin curate...” În trecut, el a fost
ani îndelungaţi preşedintele
subfilialei băncii „Transilvania”, unde ca un adevărat cămătar, lua dobândă de 36%
după sumele împrumutate ţăranilor săraci şi mijlocaşi.

3 aprilie 1951

Le-a rămas în urmă calendarul...

1 aprilie 1950

La fabrica de Celuloză şi Hârtie
a luat fiinţă un club model
În camerele care în trecut
formau locul de „destindere
şi desfrâu” al patronilor „fabricei de Celuloză şi Hârtie
din Zărneşti”, astăzi, cu sprijinul „Direcţiunei” şi a organizaţiei sindicale, s-a deschis
un „club model, loc de recreere şi de culturalizare a muncitorilor din fabrică cât şi a ţărănimii muncitoare din comună”. Camerele clubului au fost

amenajate dându-se fiecăreia
o destinaţie precisă. Prima cameră dotată cu o bibliotecă
serveşte drept sală de lectură.
A doua sală este folosită pentru audiţii muzicale, iar în ultimele două unde sunt 12
mese de şah, „se dispută antrenamente şi concursuri”. Ultima sală este folosită pentru
antrenamentul de „tenis-massă” a secţiei respective.

2 aprilie 1950

Gestionar care foloseşte banii cooperativei
pentru afaceri personale
Este vorba despre cazul
gestionarului Drăguş Mihai,
fost comerciant, care era şi
secretarul cooperativei agricole din Apaţa. Acest profitor nu pregeta să facă tot felul de afaceri „pe spinarea
membrilor cooperativei”. El
colecta produse în numele
cooperativei la preţ oficial şi
le vindea apoi la diferiţi colectori care vin în comună,
cu preţurile mărite oferite de
aceştia. Diferenţa de bani ce

rezulta din această operaţiune, Drăguş Mihai şi-o însuşea în întregime, înstrăinând
astfel câştigul cooperativei
şi folosindu-se de capitalul
membrilor cooperatori pentru interesele sale personale.
„Şi ţăranii muncitori din comună îşi exprimă voinţa de
a pune şi cooperativa lor pe
baze sănătoase, la fel cu cooperativele din comunele învecinate, care se întăresc şi
se desvoltă pe zi ce trece”.

Însămânţarea sfeclei furajere în raionul Racoş fusese
planificată în cadrul urgenţei
a doua. Aceasta însemna că
la 5 aprilie 1951 cel mai târziu însămânţarea sfeclei „trebue” să înceapă. Lucrul acesta îl ştiau prea bine tovarăşii
de la Uniunea raională Racoş a cooperativelor de consum, căreia i s-a repartizat
de mult timp cantitatea de
2.500 kgr. sămânţă de sfeclă
furajeră de la depozitul din
comuna Homorod. Din aceste seminţe, destinate aprovi-

zionării cooperativelor comunale şi gospodăriilor agricole colective, Uniunea raională a transportat, între 1627 martie, abia 1.300 kgr.
Cooperativele şi gospodăriile colective primesc din
aceeaşi cauză seminţe în
cantităţi mici. Tovarăşilor de
la UCC raional Racoş le-a
rămas în urmă calendarul. Ei
au uitat că peste 2 zile trebuie să înceapă însămânţările
din etapa a II-a. Sfatul Popular raional e dator să le amintească acest lucru.

3 aprilie 1951

38 de familii de ţărani muncitori din
comuna Sânpetru au constituit
gospodăria colectivă 8 Mai
„Sfărâmând pentru totdeauna lanţurile exploatării chiabureşti”, 38 de familii de ţărani
muncitori români şi germani
din comuna Sânpetru, raionul
Stalin, s-au constituit la 1 aprilie 1951 în gospodăria agricolă colectivă „8 Mai”. În curtea
spaţioasă a gospodăriei colective, pavoazată frumos cu ghirlande de brad, drapele şi lozinci, ţăranii muncitori din comună şi din împrejurimi, împreună cu delegaţii gospodăriilor colective din comunele
Hărman, Prejmer, Bod, Cristian şi gospodăria agricolă de
Stat din Podul Olt, aşteptau cu
nerăbdare începerea festivităţii. Apoi au luat cuvântul tot

felul de tovarăşi şi „pretini” de
pe la Comitetul Raional de
Partid din oraşul Stalin şi împrejurimi, în frunte cu toarşul
Agafton şi-au luat angajamentul de a sprijini noua gospodărie colectivă înfiinţată. În încheiere, toarşul Drugă Nicolae, delegat al CC al PMR şi
al Guvernului Petru Groza a
urat noii gospodării colective,
„spor la muncă tovarăşi”! Ulterior a urmat un „frumos festival artistic” dat de către Casa
Armatei din oraşul Stalin, „în
combinaţie cu echipele artistice ale Căminului Cultural din
Bod, Sânpetru şi echipa artistică a Sindicatului fabricii de
zahăr din Bod”.

10 aprilie 1951

„Vizita stahanoviştilor din R.P. Ungară,
în oraşul şi regiunea Stalin”
Vizita delegaţiei stahanoviştilor din R.P. Ungară a fost
primită cu multă bucurie de
oamenii muncii din oraşul şi
regiunea Stalin. Cu acest prilej, stahanoviştii maghiari au
putut cunoaşte frumuseţile
naturale de neasemuit ale regiunii Stalin, precum şi felul
de a munci, condiţiile de trai
ale muncitorilor din fabricile
şi uzinele oraşului Stalin. În
cursul dimineţii zilei de 8
aprilie 1951, grupul de stahanovişti maghiari a vizitat măreţul Combinat Sportiv din
Poiana Stalin, dotat cu teleferic, două trambuline pre-

cum şi cabana, hotel pentru
găzduirea sportivilor, care au
produs o puternică impresie
asupra vizitatorilor din R.P.
Ungară. În cursul dimineţii
de 9 aprilie, stahanoviştii unguri au vizitat uzinele „Sovromtractor”, unde muncitorii şi tehnicienii luptă pentru
a da patriei noastre în cadrul
Planului Cincinal cele 25.000
de tractoare. În după-amiaza
zilei de 9 aprilie, delegaţia de
stahanovişti maghiari a vizitat şi marea uzină „Steagul
Roşu”, apoi fabrica de rulmenţi şi secţia de vagoane de
la această uzină.

14 aprilie 1951

„Au terminat refacerea tunelului Teliu,
cu 70 de zile înainte de termen”
„Întrecerea socialistă în
cinstea zilei de 8 Mai, în care
s-au angrenat toţi oamenii
muncii din întreaga ţară, a
cuprins şi muncitorii şi tehnicienii secţiei L.4 CFR din
oraşul Stalin, care lucrează
la refacerea tunelului de la
Teliu, raionul Stalin. În cadrul lucrărilor de construcţii
ce se efectuează în întreaga
ţară, în primul an al Cincinalului, refacerea tunelului de
la Teliu, care a suferit avarii
serioase de pe urma celui deal Doilea Război Mondial, a
fost programată în 19 iunie.
Datorită voinţei dârze a muncitorilor care lucrează la acest

tunel, de a termina cât mai
grabnic lucrările, precum şi
datorită priceperii comunistului Mohanu Emil, inginer
inovator în lucrările de supraînălţare a liniilor, lucrările de la tunelul Teliu au fost
terminate în ziua de 10 aprilie, deci cu 70 de zile înaintea termenului stabilit. La
acest succes au contribuit din
plin şeful de echipă Miess
Matei şi muncitorii Dressmand Ion, Bruss Matei, Konert Ştefan şi alţii, care prin
felul cum au muncit au dat
dovadă că ştiu să cinstească
aşa cum se cuvine aniversarea Partidului”.
Iulian CĂTĂLUI
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Brassói Lapok 1928
Concurs de
amenajat vitrine
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov împreună cu
Uniunea Comercianţilor Tineri din Braşov anunţă un
concurs de amenajat vitrine
pentru comercianţii din oraş.
Înscrierile au avut data limita 17 aprilie, iar concursul
s-a desfăşurat în perioada 27
aprilie – 7 mai 1928. Taxa de
participare pentru fiecare vitrina amenajată a fost de 100
de lei şi se achita la Camera
de Comerţ şi Industrie. Concursul a fost organizat pe mai
multe categorii:
1. Magazine alimentare, de
delicatesuri, cofetării, patiserii, drogherii, farmacii
2. Magazine de confecţii,
tricotaje, pantofi, modă
3. Marochinărie, obiecte
casnice de bucătărie şi ustensile
4. Obiecte decorative, porţelanuri, cărţi, mobilă, covoare şi flori

Juriul a fost alcătuit din câte
un reprezentant din partea
Consiliului Local, Colegiile
Economice române, maghia-

Transilvaniei, Carpaţii, Kronstädter Zeitung, Brassói Lapok, Klingsor, Siebenbürgische Handelszeitung, doi repre-

Criteriile de apreciere au
fost: Impresie generală, simţ
estetic, punerea în evidenţă
a produselor, originalitate şi
iluminarea vitrinei.
Câştigătorul a primit premii în bani şi diplomă
În: BRASSÓI LAPOK, an
34, nr.82, 8 aprilie 1928, p.3

Sport. Câteva cuvinte
despre violenţa în fotbal

re şi germane, Uniunea Comercianţilor Tineri din Braşov, presei locale (Gazeta

zentanţi din partea Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov,
un arhitect şi un decorator.

În articolul semnat de Székely Géza se prezintă rezultatul unui sondaj de opinie
privind scăderea semnificativă a numărul de spectatori de
la meciurile de fotbal. Majoritatea intervievaţilor au fost
de părere că jocul de fotbal
nu mai este asa de spectaculos, iar scenele de violenţă şi
duritate umbresc acest sport
şi îi determină pe spectatori
sa nu mai vină la meciuri.
„Sportul nu trebuie să orbească judecata jucătorilor,
ca ei să pună mai presus de
întrecere victoria şi să aten-

teze la sănătatea adversarului. Cei care se poartă în acest
fel nu-şi au locul pe terenul
de joc, unde trebuie să domine întrecerile într-un mod nobil. Numai printr-un joc
spectaculos şi fair-play se pot
atrage spectatorii la meci”.
În: BRASSÓI LAPOK, an
34, nr.82, 8 aprilie 1928, p.26

Explozie la Fabrica de
Celuloză de la Zărneşti
O explozie puternică a
avut loc în data de 7 aprilie
1928 la Fabrica de Hârtie de
la Zărneşti. Au fost răniţi
cinci muncitor grav, iar daunele materiale s-au ridicat la
un milion şi jumătate.
În: BRASSÓI LAPOK, an
34, nr.84, 12 aprilie 1928, p.7

are loc vernisajul expoziţiei
artistei braşovene Nagy Gizella, Expoziţia este găzduită de Şcoala romano-catolică de băieţi. Majoritatea lucrărilor expuse provin din colecţii particulare şi reflectă
evoluţia artistei.
ÎN: BRASSÓI LAPOK,
an 34, nr.84, 12 aprilie 1928,
p.9

Concert
Jekelius Lissmann

Duminică, 8 aprilie 1928,

Concertul artiştilor din
Berlin este aşteptat cu mare
interes şi va avea loc în Aula
Gimnaziului Honterus. Muzicienii străini vor fi acompaniaţi la pian de profesorul
braşovean Victor Bickerich.
El îi va însoţi şi la concertul
susţinut în Bucureşti.
ÎN: BRASSÓI LAPOK,
an 34, nr.86, 14 aprilie 1928,
p.9

Aneta Constantinescu. Ea a
creat designul pentru decoraţiunea de fier forjat din holul Clubului Tractorului şi a
conceput interiorul de la
Şura Dacilor. Fiind angajată la trustul Carpaţi, participă la invitaţia unei firme din
RFG la un târg de turism din
Duisburg, respectiv Düsseldorf. Designerul a realizat

interiorul unui restaurant cu
specific românesc, unde
s-au servit specilităţi româneşti făcute de bucătari braşoveni. La standul braşovean
a fost apreciat realizarea tinerei arhitecte.
[LENDVAY Éva. Brassóiak külföldön. În: BRASSÓI
LAPOK, an 2, nr.14, 9 aprilie 1970, p.90]

Expoziţie de pictură
semnată Nagy Gizella

Brassói Lapok 1970
Precursor – Contemporan. rului sunt evidenţiate trei ca- În: BRASSÓI LAPOK, an
Avansând pe treptele
pitole. Între anii 1948 – 1950 2, nr.13, 2 aprilie 1970, p.3]
întrebărilor
reuşeşte să mecanizeze din
Uzina Tractorul este clasi- resurse proprii secţia de tur- O experienţă reuşită
ficată pe locul 6 din lume în
industria constructoare de
tractoare. Articolul este dedicat inginerului Iulian Cazacu
de la Uzina Tractorul. El este
unul dintre cei care au reuşit
să aducă Uzina Tractorul pe
piaţa mondială, reuşind să exporte 50% din producţia de
tractoare. Din cariera ingine-

nătorie. În anii următori s-a
ocupat de creşterea calităţii
aliajelor folosite în construcţia tractoarelor şi a predat la
Institutul Politehnic din Braşov. A fost decorat cu Ordinul Muncii (1961) şi Ordinul
Meritul Ştiinţific (1966)
[MADARAS Lázár. Miértek lépcsőjén – magasabbra.

Braşovul furniza Orientului şoimi
de vânătoare
Din vechime, Ţara Bârsei
era renumită pentru sălbăticiunile sale de la urs la cerb,
de la dropie la potârniche iar
printre acestea, păsările răpitoare erau în trecut, deosebit de numeroase. În secolele XV-XVII Braşovul a fost
un centru important pentru
tranzitul şoimilor destinaţi
Porţii Otomane dar şi ca furnizor de şoimi crescuţi şi
dresaţi precum şi furnizor de
accesorii aferente: mănuşi
speciale, scufii, curele de
piele brodată. Dresarea pă-

sărilor se făcea la Braşov, la
Bran ori la Săcele, iar preţul
unui şoim era cotat cu 1-2
florini. (Filipaşcu, Alexandru. Cavalerii văzduhului se
retrag în legendă, în Astra,
nr. 4, aprilie 1967, p.4)

La invitaţia Uniunii Scriitorilor din România, Braşovul şi
Bucureştiul a primit vizita a
cinci reprezentanţi de seamă
ai vieţii literare din Ungaria:
Benjámin László – poet, Bodnár György – critic literar, Csanádi Imre – poet, Cseres Tibor
– prozator, Kónya Lajos –
poet. La întâlnirea de la Bra-

şov operele şi ideile scriitorilor maghiari au fost prezentate publicului român de actorii
Teatrului Dramatic Braşov,
Gabriel Săndulescu şi Şt. Dedu
Farca, după traducerile reuşite ale lui Constantin Olariu.
[LENDVAY Éva. Élmény
volt. În: BRASSÓI LAPOK,
an 2, nr.13, 2 aprilie 1970, p.3]

Braşoveni apreciaţi
în străinătate
Este prezentat arhitectul

Corul Bisericii Sf. Nicolae din Şchei „Braşovul literar şi artistic”
Biserica Sfântul Nicolae
din Şchei, a fost servită timp
de mai multe decenii de un
cor propriu întreţinut din
fondurile ei. La conducerea
corului s-au aflat distinse
personalităţi muzicale precum Ciprian Porumbescu, N.
Popovici, George Dima.
După război, corul a fost
condus de N. Oancea după
care a urmat o perioadă de
dezorganizare. S-a înfiinţat
apoi un cor mixt provizoriu
condus de profesorul Ionel
Baboie. Se simţea însă lipsa
unui cor permanent care să
cânte şi cu alte prilejuri nu

doar la marile sărbători religioase. Astfel, în 15 februarie 1930, a luat fiinţă corul
care de acum înainte va cânta şi încânta în toate duminicile, credincioşii veniţi la biserică, iar prima reprezentaţie avea avut loc pe 25 martie, de Bunavestire. Conducătorul corului era tânărul şi
inimosul Ionel Brânzea, cu
studii superioare de teologie
şi muzică bisericească.
(Prişcu, Radu. Activitatea
corului Bisericii Sf. Nicolae
din Braşov-Şcheiu în Gazeta de Transilvania, nr. 36, 3
aprilie 1931, p.4)

Este salutată apariţia revistei „Braşovul literar şi
artistic”. Reproducem din
apelul semnat de poetul
Cincinat Pavelescu, directorul revistei:
„Înainte de toate, vrem
să însufleţim şi să dăm o
amploare demnă de trecutul acestei cetăţi, mişcării
cultural-artistice pornite
de diferite instituţii, societăţi şi publicaţii din Braşov.”
„Să facem ca această
mişcare să aibă ecou în
toată Ţara Bârsei.” „Să
strângem legăturile între

intelectualii şi artiştii oraşului, fără deosebire de
naţionalitate.”
„Să încurajăm toate elementele tinere, care pe
lângă talent vor face dovada că ne-au înţeles.” „Să
cultivăm şi să contribuim
la triumful acelei literaturi
care prezintă ca realizare,
frumuseţea artistică în toată deplinătatea ei.”
(Milorian, Victor. Colţul literaturii şi criticei literare în Gazeta Transilvaniei, nr. 38, 8 aprilie
1931, p.2).
DINU Eva, Mihaela LUPU
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Odiseea Troiței
din Cutun (1292)
În urma numeroaselor discuţii avute cu şcheienii, am
constatat deosebita nemulţumire a celor care cunosc
realităţile locale, cu privire
la Troiţa din Cutun, cel mai
vechi document autentic de
atestare a unui aşezământ
bisericesc braşovean.
Regretabil, în condiţiile dictaturii comuniste, ancadramentul troiţei a fost pus pe foc, iar
crucea, printr-o strategie diplomatică deosebită şi temerară,
a fost aşezată în cimitirul bisericii Sf. Treime de pe str. Bariţiu. În ciuda faptului că se
păstrează pe cruce anul 1292
şi pictură originală de veacul
al XIII-lea, ea rămâne ignorată într-un cimitir şi nicidecum
nu-şi poartă mesajul firesc.
În Cutun, deci „cătun”, ea
confirma existenţa unei aşezări româneşti creştine în epocă. Acum Cutunul nu are
această mărturie simbol. Propunem reaşezarea troiţei la locul ei străvechi şi un colectiv
de iubitori ai Şcheiului se oferă să colaboreze chiar şi financiar. Acesta este motivul pentru care adaug prezentei studiul nostru cu privire la istoricul troiţei, publicat în volumul

„Istoria troiţelor din Şcheii
Braşovului”, în editura Pentru
Viaţă, Braşov 2001.
„La anul de la Hristos 1292
şi-au făcut o cruce de lemn în
Şchei, acoperită cu şindrilă...
în locul căreia s-a ridicat apoi
bisericuţa din lemn”.
Informaţia este prezentă în

multe cronici locale, care atestă existenţa obştei româneşti
în această zonă a Braşovului,
în Cutun, despre care cercetătorii au adus destule argumente pentru a înţelege că aici, în
Cutun a fost satul – cătunul
de altădată al românilor din
Şchei. Aşezat sub Cetatea de

sub Tâmpa, Cutunul era ocolit de pârâiaşul care era numit
în cronicile vechi „Kronen”,
iar în altele „Fluvius Bulgariae” (Râul Şcheiului), pe care
Radu Tempea îl numea „Braşovia”, iar şcheienii numeau
partea de vărsare a pârâiaşului
„La Chişătoare”.
Candid Muşlea considera că
în Cutun a fost prima aşezare
a românilor din Şchei, iar
Heinrich Wachner dovedea că
exista un tunel între Cutun şi
Cetatea Braşovia, fiind tot atât
de vechi ca şi cetatea. Cu timpul, locuitorii de aici s-au extins spre Goriţa până la Crucea Muşicoiului.
Ridicată aici, „Pe-un picior
de plai /Pe-o gură de rai”, la
poalele Tâmpei (la terminarea
străzii Curcanilor), crucea din
Cutun, făcută din lemn de stejar foarte tare (expertiza a confirmat o vechime a lemnului
de peste şase secole), prezintă
în scenele vizibile picturale:
„Răstignirea”, „Învierea” şi
„Botezul Domnului”. „O candelă simplă – scria Candid
Muşlea – este aprinsă sâmbăta seara şi în ajunul praznicelor de către un evlavios parohian din apropiere, Gheorghe
Marian, după ce Nicolae

Renel, care o îngrijise o viaţă
de om, a trecut din această
lume. Modestul monument era
adăpostit de ploi, zăpezi, ca şi
de vitele ce se rătăcesc, păscând pe acolo, de împrejmuirea simplă de scânduri şi laţi,
în formă de căsuţă”.
În ciuda informaţiei pe care
inscripţia de pe cruce o dădea,
cum că s-a ridicat la anul
1292, crucea suferă în ultimele decenii periplu unei crase
ignorante, aşa cum am arătat
şi mai sus, fiind neglijată de
localnici, distrusă de răuvoitori şi chiar de străinii locurilor. Graţie unui zel ieşit din
comun, braşoveanul Dumitru
Opriş, care, după ce bate la
uşile Consiliului, la ale Patrimoniului (care nu o aveau în
evidenţă), la ale mai multor
biserici şi chiar ale Mitropoliei Sibiului, găseşte înţelegere din partea protopopului
Zenovie Moşoiu şi cu concursul Junilor Curcani (cărora le
aparținea prin tra-diție) amplasează crucea în cimitirul bisericii „Sf. Treime”, zisă Biserica Grecească, unde se află
şi în momentul de faţă,
purtând și o inscripţie nouă,
care confirmă amplasarea prin
grija Junilor Curcani.

În vremurile vechi, când
crucea era împrejmuită cu gard
de lemn şi acoperită cu şindrilă, Junii Tineri şi Junii Curcani
făceau aici maialul şi diferite
petreceri, dar astăzi s-a renunţat definitiv la această troiţă,
pierzându-se astfel un argument istoric deosebit de important. Costantin Lacea spunea că „şi astăzi (prin 1910)
populaţia românească, în frunte cu Costenii (locuitori de pe
str. Coastei şi Costiţei), conduşi de Junii Curcani, ies a
doua zi de Rusalii sus la Cetatea de pe Tâmpa, pe la Crucea
din Cutun şi petrec acolo. Bătrânii povestesc că în tinereţile lor se făcea joc sus, în Cetatea de pe Tâmpa”.
În 1944, pe timpul bombardamentelor, aici îşi căutau adăpost mulţi locuitori, căci pădurea era la un pas de loc. Candid Muşlea atrăgea atenţia în
1943 că deşi „crucea din Cutun este încă în picioare, cei din
fruntea bisericii trebuie să se
îngrijească de ea, să se înfăţişeze altfel” – ştiută fiind importanţa ei. Sperăm că vom trăi
evenimentul în care troiţa va fi
reamplasată la locul iniţial şi
eventual va fi restaurată.
Pr. prof. dr. Vasile Oltean

Fetele bătrâne – dimensiune a satirei sociale în „Strigarea peste sat”
Desfăşurat la cumpăna dintre iarnă şi primăvară, mai exact
în ziua de Lăsata Secului de
Paşti, Strigarea peste sat se constituie ca o adevărată instanţă
judecătorească.
De ce Şinca Noua? Pentru că
aici, în comuna de la poalele
Munţilor Făgăraş, an de an, feciorii satului se adună şi îi „laudă” pe cei care încalcă normele sociale ale colectivităţii. Printre cei judecaţi se numără şi fetele bătrâne, cele care au depăşit vârsta firească a căsătoriei.
Ne oprim puţin asupra conceptului de „fată bătrână”. Vârsta la care obişnuiau românii
din Dacia traiană a se căsători
era pentru femei de la 15-20
ani, iar pentru bărbaţi de la 1830 ani. De la vârsta de 20 ani,
respectiv de la 30 ani, fetele devin fete bătrâne, iar feciorii,
tomnatici. În secolul al XIXlea, vârsta la prima căsătorie a
cunoscut o creştere semnificativă, apoi o oarecare scădere

după cel de-al doilea război
mondial, actualmente cunoscând din nou o creştere uşoară.
Astfel, în România, vârsta medie la prima căsătorie este de
25,2 pentru femei şi de 28,5
pentru bărbaţi.
Întorcându-ne la comunitatea sătească, obiceiul este ca fetele să nu se mărite înainte de
a deveni fete mari. Fata mare
se numeşte „o copilă atunci
când, fiind deplin dezvoltată,
îşi schimbă portul şi maica sa,
sau în lipsa acesteia, o soră mai
mare sau şi altă nevastă, înrudită cu dânsa, o scoate la loc
sau la bere” (S. Fl. Marian,
Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ, Editura „Grai şi suflet – cultura naţională”, Bucureşti, 1995, pag.
17-18)
O fată mare care doreşte să
se mărite trebuie să posede următoarele însuşiri: să fie onestă, statornică, sârguincioasă,
strângătoare, grijulie, isteaţă, în-

ţeleaptă, frumoasă şi, mai presus de toate acestea, sănătoasă.
Numite în unele zone şi fete
stătute, fete-n păr, cosiţă albă,
cauzele pentru care acestea nu
se pot mărita sunt diverse:
„unele nu se mărită pentru că,
după cum crede poporul, le-a
murit ursitul sau nu le-a sosit
încă partea, altele pentru că-s
prea leneşe, cele mai multe însă
pentru că sunt urâte sau pentru
că nu şi-au păzit cinstea”. (S.
Fl. Marian, Nunta la români.

Studiu istorico-etnografic comparativ, Editura „Grai şi suflet
– cultura naţională”, Bucureşti,
1995, pag. 25)
Nu este cazul şi fetelor de la
Şinca Nouă: nu sunt satirizate
fetele leneşe, nici cele urâte ori
sărace, ci fetele care se ţin
mândre. Dovada este strigarea
cetei de feciori de pe dealul
„Ciuha”:
– Mă, ficiori, măăăăăă!
– Ce-i, măăăăăă?
– Fată lăudată, ce se ţine-

nscoconată/ O rămas nemăritată!
– Di ce, măăăăăă?
– Hăi cu cioareci, nu-ndrăzneşte./Hăi cu nădragi nu soseşte.
– Pân’ la anu’ om vedea,/
Poate fata s-o mărita/ Şi roata
nu i-om mai da.
– No, bine măăăăăă!/ Or da
alţii, altă dată,/ La altă fată.
– No, ia, ia, măăăăăă.”
Aşa cum observa S. Fl. Marian, o fată care a fost strigată
de trei ori peste sat nu putea spera curând a se mărita.
După 50 de ani de absenţă a
obiceiului, Strigarea peste sat
sau Roata în flăcări a renăscut
în comunitatea din Şinca Nouă.
Deşi a dobândit un pronunţat
caracter spectacular, obiceiul

păstrează aceaşi latură educativă: tinerele fete trebuie să îşi
întemeieze propria familie şi să
dea naştere unei noi generaţii,
viaţa urmându-şi cursul firesc.
Fiind un obicei al cetei de feciori, persoanelor de sex
feminin le este interzis a participa la „judecata” ce se desfăşoară la lăsarea întunericului pe
dealul de la marginea satului.
Sub supravegherea strictă a mamelor, tinerele fete asteaptă
emoţionate comunicarea rezultatului instanţei judecătoreşti:
roata în flăcări ce are drept scop
reînnoirea timpului şi purificarea sufletului.
Serviciul pentru
Promovarea și Conservarea
și Promovarea Culturii
și Tradițiilor Brașov
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