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Fonduri europene pentru
servicii de urgență în județ
Ne dorim cu toții să menținem județul Brașov în
topul județelor dezvoltate
din România și pe primul
loc al destinațiilor turistice
românești.
Nu putem însă imagina o
dezvoltare coerentă a județului și cu atât mai puțin dezvoltarea serviciilor turistice
de înaltă calitate fără a asigura infrastructura necesară
funcționării unor servicii de
calitate ale unor instituții speciale de stat. Mă refer la serviciile asigurate de către
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență (ISU) Brașov.
Consider această instituție
ca având o importanță
deosebită în asigurarea
serviciilor necesare
pentru asigurarea intervențiilor în cazuri
speciale cum ar fi:
incendii, accidente,
calamități naturale,
situații de criză neprevăzute, și alte

situații care solicită intervenții
de urgență ale unei structuri
specializate de acest tip.
Având în vedere că, în
conformitate cu prevederile
legale, Consiliul Județean
Brașov are obligativitatea de
a sigura parțial finanțarea ISU
Brașov, am încercat în ultimii 6 ani să atragem cât mai
multe resurse financiare nerambursabile pentru a sprijini activitatea acestei instituții.
Astfel, am reușit, în primul
rând, să obținem o finanțare
prin programul PHARE
pentru a achiziționa echipamente pentru stingerea incendiilor în zone greu
accesibile în
care autoutilitarele pompierilor
nu pot
avea
acces.

Această idee s-a născut datorită dezvoltării accelerate a
turismului rural în zona Bran,
zonă în care multe pensiuni
turistice se află în zone greu
accesibile, dar unde există un
risc crescut de incendii sau
evenimente care necesită
intervenția rapidă a ISU.
Așa am reuțit să atragem
finanțare pentru proiectul intitulat „Inovaţii tehnologice
folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile
Bran, Moeciu, Fundata şi
Râşnov”.
Bugetul proiectului a fost
de: 180.474 euro, din care:
110.000 euro contribuţia Comisiei Europene, 51.674 euro
contribuţia judeţului Braşov,
8.000 euro contribuţia comunei Bran, 5.000 euro contribuţia comunei Moeciu, 1.200
euro contribuţia comunei
Fundata, 5.000 euro contribuţia oraşului Râşnov.
Obiectivul proiectului a
fost cel de eficientizare a serviciilor publice de voluntari pentru situaţii de urgenţă ce sunt responsabile de zona cu cea
mai mare dezvoltare
a agroturismului
din România,
respectiv:
B r a n ,
Moeciu,

Fundata, Râşnov, în scopul
preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora,
protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de
patrimoniu prin mijloace şi
măsuri specifice.
Prin acest proiect s-au
achiziționat patru ATV-uri
dotate cu echipamente Fireexpress de stingere a incendiilor, patru sisteme de comunicaţie moderne, compuse din o staţie fixă, care are
funcţia de dispecerat, asigurând şi comunicarea cu vehiculele Inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă, şi patru
staţii portabile și s-a făcut instruirea personalului din cadrul celor patru servicii publice pentru situaţii de urgenţă
din subordinea primăriilor, şi
a unui număr de voluntari din
localităţile respective.
Eforturile Consiliului Județean Brașov pentru sprijinirea
activității ISU prin atragerea
fondurilor europene s-au
intensificat după aderarea
României la UE și posibilitatea atragerii fondurilor nerambursabile prin Programul
Operațional Regional.
Pentru a atrage aceste
fonduri, cele 6 județe din
regiunea noastră, respectiv
Brașov, Mureș, Harghita,
Covasna, Sibiu și Alba au
format o asociație neguvernamentală numită „Centrul
Transilvaniei” și au obținut
finanțarea unui proiect de
mari dimensiuni.
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Vestea bună a sărbătorilor
Sărbătorile Pascale coincid în acest an cu un eveniment
pe care cu toții l-am așteptat și l-am dorit dintotdeauna:
începerea construcției pistei aeroportului de la Ghimbav.
Eforturile administrației județene, zbaterile noastre de a
surmonta toate piedicile apărute în calea acestei investiții
pe care o considerăm vitală pentru dezvoltarea economică
a județului Brașov, ne sunt răsplătite acum, când au pornit
lucrările la pistă.
Nimeni nu mai poate pune sub semnul îndoielii realizarea proiectului. Nimeni nu ne mai poate spulbera visul de
a zbura, nu peste mult timp, de la Brașov către destinații din
țară și străinătate. Vom deschide astfel noi punți de legătură
atât cu investitorii atrași de resursele și potențialul zonei,
cât și cu turiștii dornici să cunoască istoria, frumusețile
naturii, tradițiile și cultura noastră.
Ne bucurăm că am ajuns în acest punct și vă asigurăm,
dragi brașoveni, că vom face tot ce depinde de noi pentru
ca aeroportul să fie funcțional în cel mai scurt timp. Avem
asigurată finanțarea necesară realizării pistei, avem sprijinul
Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian
ROMATSA R.A. pentru furnizarea echipamentelor de specialitate, iar pentru construirea terminalului și a turnului de
control vom decide în curând procedura pe care o vom urma.
Avem certitudinea că odată realizată pista, numeroși
investitori locali și nu numai vor dori să se implice în
finalizarea proiectului.
Știm că sunteți alături de noi în toate demersurile noastre
vizând bunăstarea județului Brașov. Primiți din partea
Executivului Consiliului Județean Brașov cele mai calde
urări de sănătate, fericire și prosperitate cu ocazia Sfintelor
Paști! Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă
liniște sufletească, pace și împliniri pe toate planurile,
alături de cei dragi!

Predealul trebuie să atragă turiștii tot anul

Consultanță pentru agricultorii din Brașov

Troițele căpitanului Ilie Birt

Primarul Liviu Cocoș vrea
să aducă Predealul pe harta turistică a Europei prin
construirea unui complex

Scopul acestui program a
fost acela de a informa agricultorii asupra ultimilor
noutăți tehnice și legislative

Ilie Birt, unul din ctitorii
şcolii de piatră din Şchei, a
fost un luptător neînfricat
pentru cauza românilor

de agrement și SPA de
mare capacitate cu fonduri
europene.
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din agricultură, a prevederilor sprijinului financiar
și avantajelor de care vor
putea beneficia.
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braşoveni. Deşi ridicase mai
multe troiţe, astăzi se mai
păstrează doar două.
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Poiana Mărului, între
tradiție și modernism
renovat, va funcționa și centrul zonal al Camerei
Agricole.
„Avem și un cabinet veterinar, cu medic și tehnician, pentru că în comuna
Poiana Mărului avem cel
mai mare efectiv de animale
din județul Brașov. Sunt
înregistrați cu acte în regulă 850 de fermieri la APIA,
care au peste 5.000 de
bovine și 10.000 de ovine”,
spune Nicolae Codreanu.

De ce nu pleacă
din țară sătenii?

Primarul Nicolae Codreanu se mândrește cu realizările din cea mai mare comună din România
Puțini știu că Poiana Mărului
este cea mai mare comună din
punct de vedere al suprafeței
intravilane.
Poate din această cauză,
pentru că locuințele sunt
răsfirate pe o suprafață foarte mare, electrificarea comunei a fost un deziderat al
comunității. Cel care știe
cum s-au făcut aceste lucrări
este primarul Nicolae Codreanu, unul dintre cei mai
vechi în funcție din județul
Brașov.
„Electrificarea s-a încheiat în urmă cu zece ani. Dar
nu este vorba doar de introducerea curenului electric.
Din 22 decembrie 1989,
când am fost ales primar,
apoi nu am mai candidat și
am fost viceprimar, iar de la
următorul mandat am rămas
primar până astăzi. Am
reușit în această perioadă să
schimbăm stâlpii de lemn
cu stâlpi rezistenți, din beton, am introdus gazul metan în comună, telefonie
fixă, avem iluminat public,
am făcut reparații capitale
la școli, la clădirea Primăriei, am construit o școală
nouă, am făcut o aripă nouă
la căminul cultural, am
asfaltat, cu ajutorul
Consiliului Județean Brașov
drumurile DJ 110 – Vulcănița și DC 8 – Scortila”,

povestește pe scurt realizările din localitate primarul
Codreanu.
Se mândrește cu cel mai
modern Cămin Cultural, cu
mobilier nou, care are o capacitate de 700 de locuri, o
sală de spectacole de 350
de locuri, cu faptul că până
acum s-au eliberat 700 de
titluri de proprietate, iar în
acest an se va încheia procesul de aplicare a legilor
funciare.
Apoi, serviciul de salubrizare este asigurat la
condiții urbane, chiar dacă
vorbim de o comună. Firma
Vectra prestează acest serviciu, atât pe domeniul public,
unde sunt amplasate coșuri
de gunoi, cât și la populație,
deșeurile fiind depozitate la
rampa ecologică.

Încep lucrările la stația
de epurare și canalizare
O veste bună este aceea
că, în acest an, vor începe
lucrările pentru construirea
stației de filtrare a apei și a
rețelei de canalizare.
„Am avut două proiecte
depuse la finanțare cu fonduri europene pe măsura
3.2.2, dar nu au obținut
punctajul necesar pentru
finanțare. Am depus proiectele pentru finanțare și în
cadrul Planului Național de
Dezvoltare a Infrastructurii.
Acum pot să anunț lumea
că, prin HG 577, vor fi
finanțate și acest lucrări.
Este vorba despre o investiție de aproximativ 6.000.000
de lei noi, la o lungime totală de 7 kilometri de rețele”, a precizat primarul din
Poiana Mărului.

Unul dintre principalele
lucruri cu care se mândrește
primarul este faptul că tinerii
nu sunt tentați să plece din
comună, fie la oraș, fie să își
încerce norocul în alte țări.
„Fabrica de mezeluri asigură locuri de muncă bine
plătite, în contextul vremurilor de astăzi. Oamenii nu
sunt tentați să plece, vor să
stea lângă copiii lor. Avem
peste 500 de copii la școală.
Mai pleacă unii să muncească prin Italia, Spania sau
Germania, dar banii care îi
câștigă acolo vin și îi investesc tot acasă. Începe să se
dezvolte și turismul. Avem
50 de pensiuni agroturistice,
catalogate cu 2, 3 sau 4
margarete și patru hoteluri
funcționale, iar alte trei sunt
în construcție. Poate nu întâmplător Poiana Mărului a
fost declarată comuna cea
mai ecologică din Regiunea 7 Centru, de către Ministerul Mediului în 2011”,
spune primarul.

Tradiții și evenimente
în comuna Poiana Mărului
Tradițiile și evenimentele din comună sunt legate de evenimentele importante din viața și specificul
comunității.
Sunt vestite în zonă scosul fetelor la joc de ceata
vătafilor în ajunul Crăciunului, obiceiurile de Anul
Nou și de Bobotează.
Apoi, nu trebuie uitate
„Zilele Poienii Mărului”,
care au loc în luna august

și nici Târgul de toamnă, în
ultimul weekend din luna
septembrie, când lumea
își prezintă recoltele și se
face aprovizionarea pentru anotimpul rece. De
asemenea, nu trebuie
uitat nici concursul crescătorilor de animale, la
mare căutare în comună,
fiecare dorind să fie desemnat cel mai bun în
această activitate.

Codreanu a precizat că
vrea să pună în valoare și
bisericile-monument din comună, pentru care a alocat
în fiecare fonduri în limita
posibilităților bugetare:
„Avem Biserica ridicată de
Constantin Brâncoveanu, cu
hramul Sf. Ioan Botezătorul, monument istoric ce
datează de la 1700 – 1701
și Biserica cu hramul Împărații Constantin și Elena
de la Vulcănița”.

tidul de la care provin: USL,
PDL, PRM sau PPDD. De
aceea am și spus că în Consilul Local avem «13 cu
noroc». Toți consilierii locali
au fost împărțiți pe sectoare
în comună. Fiecare are «în
grijă» 80 de numere de casă.
Ei vin cu problemele din
fiecare zonă și le discutăm
împreună, la ședințele de
Consiliu Local. Important
este închegi o echipă după
alegeri, care trebuie să facă
treabă pentru comună”, mai
spune Codreanu.
Pentru viitor, primarul
din Poiana Mărului spune
că se va concentra pe finalizarea cât mai rapidă a
lucrărilor de introducere a
rețelei de canalizare, repararea drumurilor, dar și
atragerea de fonduri pentru
construirea unui centru de
agrement, a unei pârtii de
schi și a unui club al pensionarilor.

Consiliul Local Poiana
Mărului – „13 cu noroc”
La Poiana Mărului, după
alegeri, politicienii locali au
înțeles că trebuie să își facă
treaba în administrația publică locală, pentru care au
fost trimiși prin vot în
Consilul Local.
Aici se regăsește o structură funcțională unică în România. „La noi nu există
divergențe, indiferent de par-

Școala nouă va fi gata
O veste bună vine pentru
părinții din Poiana Mărului. Nu este vorba doar
despre faptul că toate
școlile au mobilier nou, că
fiecare unitate are încălzirea asigurată de o centrală
termică proprie, cu grupuri
sanitare în interiorul imobilelor, nu în curte.
În august va fi finalizată
noua școală din Poiana
Mărului, iar elevii vor
începe noul an școlar în
casă nouă.

Agricultura, „motorul
economic” al comunei
Agricultura este cea care
asigură nu doar traiul localnicilor, dar și sursa de finanțare la bugetul local al
comunei.
Din acest motiv, a fost firească decizia de a funcționa aici un centru local al
Agenției pentru Plăți și
Intervenții în Agricultură,
care deservește populația
din cinci localități din zonă.
În același imobil, proaspăt

Biblioteca din Poiana Mărului, la momentul lansării programului Biblionet
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Predealul trebuie să
atragă turiștii tot anul
Stațiunea Predeal trebuie
să facă față noilor provocări, în contextul în care pe
harta României au început
să apara noi puncte de
atracție pentru sporturile
de iarnă.
Astfel, construirea unui
complex de agrement și SPA
de mare capacitate cu fonduri europene nu este un
moft, ci o o necesitate, spune
noul primar Liviu Cocoș.
„Nu este vorba doar de faptul că se creează câteva zeci
de locuri de muncă. Dar dacă
va crește numărul de turiști,
aceștia nu vor sta doar în
complexul SPA: ei vor avea
nevoie de locuri de cazare și
de restaurante. Practic, se impulsionează activitatea economică în întreaga stațiune”,
precizează primarul localității.
Investiția este în valoare de
42,84 milioane de lei şi va fi
finanţată prin Programul
Operaţional Regional – Poli
de creştere. Centrul SPA va
avea o suprafaţă construită
de 3.167 mp , iar suprafaţa
desfăşurată va fi de 5.707 mp
şi se va construi în zona

Cioplea, pe strada Libertăţii.
La parter se vor amenaja spaţii de relaxare, saune, baie cu
aburi, grotă de gheaţă, o piscină pentru înot şi un aquapark. La demisol, pe lângă
spaţiile necesare pentru funcţiunile de servicii, vor mai fi
puse la dispoziţia turiştilor şi
trei terenuri de squash. La
etajul centrului SPA se vor
crea spaţii de relaxare tip seră
cu solar, sală de fitness, de
forţă, spinning, sală cardio şi
sală de aerobic.

Grădinița va fi finalizată
după șase ani
Odată cu venirea primăverii, Primăria a luat măsurile necesare continuării lucrărilor la
noua grădiniță cu program
prelungit, începută în 2007 și
lăsată de izbeliște din cauza
lipsei de fonduri. Este vorba
de o investiție de aproximativ
600.000 de lei plus TVA.
„La această oră pot să-i
asigur pe părinți că, la data de
15 septembrie, copiii vor avea
la dispoziție noua grădiniță,
dotata cu tot ce este necesar.
Începând din 1999 și până în
2011, grădinița a funcționat,

Primarul Liviu Cocoș vrea să aducă Predealul pe harta turistică a Europei
provizoriu, într-o casă, care a
fost retrocedată. Apoi, de
nevoie, grădinița a fost mutată în fostul sediu al Trezoreriei, dar și acesta este un
spațiu impropriu, pentru că
spațiul destinat derulării
activităților era același cu cel
de dormit. Mai mult, iarna și

când ploua, apa se infiltra prin
acoperișul vechi, iar igrasia
și-a făcut rapid apariția, lucru
care nu este de neglijat dacă
avem în vedere sănătatea
copiilor noștri”, a precizat
primarul Liviu Cocoș.
Construcția este modernă
și va avea sală de mese, bu-

cătărie, dormitoare, locuri de
joacă etc. Grădinița va avea o
capacitate de 80 de locuri.

Rețea nouă de
energie electrică
Modernizarea infrastructurii orașului Predeal continuă cu schimbarea rețelei de

energie electrică. „Este un
proiect care va duce atât la
îmbunătățirea condițiilor de
furnizare a energiei electrice,
cât și o schimbare estetică
pozitivă pentru porțiunea din
Bulevardul Mihail Săulescu
din centrul orașului. Noul
proiect, la care vor începe lucrările în această primăvară,
presupune îngroparea cablurilor aeriene și înlocuirea
vechilor stâlpi din lemn. Astfel, nu vor mai apărea probleme cu ruperea cablurilor
în cazul ninsorilor abundente
și nu vor mai exista pericole
de accidentare pentru cetățeni. După îngroparea cablurilor, trotuarele vor fi refăcute în întregime”, a precizat
primarul Predealului.
Un alt obiectiv esențial
pentru predeleni va fi finalizat în perioada următoare.
Este vorba de reconstruirea
pieței agroalimentare, pe
actualul amplasament. Va fi
o piață tip supermarket, modernă, care să asigure condiții civilizate comercianților
și cumpărătorilor, la această
oră lucrându-se la întocmirea
documentației.

Creativitate și performanță la elevii brașoveni
În ultimii ani, elevii din
județul Brașov au reușit să
se remarce, prin rezultate
excepționale, la diverse
competiții școlare.
„Metodologia cadru de
organizare şi desfăşurare
a competiţiilor şcolare”,
aprobată prin Ordinul 3035/
10 ianuarie 2012, include în
sintagma „competiţii şcolare”, în egală măsură „olimpiade şi concursuri interdisciplinare şi transdisciplinare sau organizate pe discipline de învăţământ/calificări şi domenii de pregătire profesională”, dar şi
„concursuri de creaţie”, festivaluri cultural – artistice
şi concursuri sportive destinate elevilor.
Având ca obiectiv stimularea elevilor cu performanţe şcolare deosebite
sau cu aptitudini în domeniul ştiințific, tehnico –
aplicativ, cultural sau

sportiv şi civic,
competiţiile
promovează
valorile culturale autentice
şi etice, competitivitatea şi
comunicarea
interpersonală.
În cadrul
competiţiilor
şcolare, se
evidenţiază în
mod deosebit
olimpiadele,
considerate
„competiţii
şcolare de excelenţă”, care
se adresează în
special elevilor
cu aptitudini
„în domeniul
matematicii şi al stiinţelor,
al limbii şi literaturii române şi al limbilor moderne,
al disciplinelor socio –
umane etc”.

În luna aprilie, județul
Brașov a fost județul gazdă
a două olimpiade națio nale: Olimpiada Națională
de Matematică (cea de-a

64-a ediție) și Olimpiada
Națională de Limba și
Literatura Maghiară. La
Olimpiada de Limba și
Literatura Maghiară. Bra-

șovul se mân dreș te cu rezultatele elevei Prosan Timea (clasa
a XI-a, Liceul
Aprily Lajos)
care a obținut
locul al II-lea.
Rezultatele înregistrate până
în acest moment
la etapa naţională a olimpiadelor
(această etapă
nu s-a finalizat
încă, elevii participând la competiţii şi în luna
mai) dovedesc
interesul crescut
al elevilor ju deţului Braşov
pentru activitatea de performanţă.
La etapa naţională a
olimpiadelor s-au calificat
236 elevi; s-au obţinut 93
de premii şi menţiuni

(acordate de M.E.N), dar
şi premii speciale şi medalii acordate de Societăţi
Naţionale din diferite domenii, de instituţii sau
O.N.G-uri.
Rezultatele sunt repartizate astfel: 5 premii I,
14 premii II, 12 premii III,
23 menţiuni, 26 premii
speciale, o medalie de aur,
trei medalii de argint şi
nouă medalii de bronz.
„Expresie a creativităţii
şi capacităţii de performanţă a elevilor judeţului
Braşov, rezultatele obţinute în acest an la etapa naţională reflectă în egală
masură eforturile depuse
de profesorii acestor elevi
şi atenția acordată de către
Inspectoratul Școlar al
Județului Braşov afirmării
elevilor cu calităţi deosebite”, ne-a declarat profesor Ariana Bucur (foto),
inspector școlar general.
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Consultanță pentru
agricultorii din Brașov
Instituția Prefectului, prin
intermediul instituțiilor județene cu atribuții în domeniul agriculturii, a desfășurat programul-caravană
„În dialog cu agricultorii”.
Scopul acestui program a
fost acela de a informa
agricultorii asupra ultimilor
noutăți tehnice și legislative
din
agricultură,
a
prevederilor
sprijinului
financiar și avantajelor de
care vor beneficia prin noua
Politică Agricolă Comună în
perioada 2014 – 2020.
„Agricultura este un domeniu cheie atât în plan
național cât și județean. În
vederea unei dezvoltării coerente, în concordanță cu normele europene, dar și pentru
a împiedica activitățile agricole haotice care nu fac
decât să asigure un nivel de
trai de subzistență, considerăm necesară promovarea
prin toate mediile disponibile a oportunităților oferite
agricultorilor. Informația însoțită de consultanță con-

duce la performanță. Județul
Brașov are nevoie de dezvoltare rurală, resurse naturale
există, însă de cele mai multe ori nu sunt folosite în mod
eficient. Peste 75% din suprafața județului este reprezentată de așezări rurale,
așezări care trebuie sprijinite pentru a deveni motorul
economic al județului. Oportunități există, resurse naturale și umane există, ceea
ce lipsește este informarea.

În acest sens, această caravană și-a propus să asigure
informarea cât mai multor
agricultori din județ, calendarul fiind construit astfel încât să se ajungă în fiecare
parte a județului”, a declarat
prefectul județului, Mihai
Mohaci.
Pentru a ajunge în toate
zonele județului, întâlnirile
au avut caracter regional
fiind organizate în anumite
localități unde au putut par-

ticipa și agricultorii interesați
din localitățile învecinate.
Astfel, caravana a ajuns la
Teliu, Făgăraș, Vama Buzăului, Bran, Rupea, Șercaia,
Hălchiu, Poiana Mărului,
Brașov – Stupini, Râșnov,
Jibert, Feldioara și Drăguș.
Majoritatea întâlnirilor s-au
bucurat de o atenție deosebită din partea fermierilor,
aceștia fiind prezenți într-un
număr de aproximativ 1.600
de persoane la nivel de județ.

Fermierii au fost extrem de
interesați de impozitarea
veniturilor din activități
agricole reglementată prin
Ordonanța de Guvern nr. 8
publicată în Monitorul Oficial 54/23.01.2013.
Astfel, dintr-un total de
1.080.000 de fermieri înregistrați la A.P.I.A la nivel
național, 40.000 funcționează ca persoane juridice, în forme asociative cu scop lucrativ sau societăți comerciale și
plătesc impozit ca urmare a
activității evidențiate contabil,
410.000 dețin suprafețe arabile de sub 2 hectare și
efective de animale, a căror
producție asigură numai necesarul de consum intern și,
în consecință, nu pot fi impozitați, 630.000 de fermieri
dețin suprafețe de teren și
efective ale căror producții
depășesc necesarul propriu de
consum și sunt aducătoare de
venituri prin valorificare de
producţie, deci impozabile.
Nu se plătesc impozite până
la limitele unei anumite suprafețe de teren și unui anumit

număr de animale pe specii și
categorii. Pentru suprafețele
cultivate și efectivele ce depășesc aceste limite se va plati
un impozit de 16% aplicat la
normele de venit pe hectar
cultivat, cap de animal și
familie de albine.
Pentru ca agricultura județeană să devină competitivă
și de nivel european, agricultorilor le-a fost adusă la cunoștință necesitatea formării
profesionale în domeniul
agricol, le-a fost prezentată
importanța practicării agriculturii tradiționale și ecologice, importanța reducerii
poluării apelor și solului și
oportunitățile de finanțare.
În ceea ce privește viitoarea alocare bugetara 20142020 pentru dezvoltarea
rurală, vor fi disponibili
7,1 miliarde de euro pentru
proiecte de irigații, drumuri,
activități turistice, modernizarea exploatațiilor agricole, depozite de legume-fructe, sprijinirea fermelor de
semi-subzistență și instalarea tinerilor agricultori.

Cooperare româno-elvețiană
Educație pentru copiii
pentru jandarmii montani din Brașov de etnie rromă din județul Brașov

În următorii doi ani, Jandarmeria Română va implementa un program de cooperare elvețiano-român – Consolidarea capacităților Jandarmeriei Române.
Acest proiect este co-finanțat printr-un grant din
partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Județul Brașov va fi implicat pe componenta „Consolidarea securității cetățenilor și a mediului înconjurător în zonele

montane pentru o dezvoltare turistică durabilă”.
Principalul obiectiv ale
acestei componente este dezvoltarea unui model integrat
de asigurare a securității publice menit să însoțească
dezvoltarea durabilă a turismului montan după modelul
elvețian.
Va fi evaluat dispozitivul
actual de securitate publică
și protecție a mediului în stațiuni montane din România;
vor avea loc întâlniri și reuniuni ale experților în Elveția

și România pentru schimb de
cunoștințe în domeniul bunelor practici operaționale în
domeniul montan, rolul forțelor de poliție și jandarmerie
în protecția mediului ș.a., va
fi organizat un colocviu pe
problematica securității turismului în ariile naturale
protejate și va fi realizată o
campanie de sensibilizare și
de semnalare în Munții
Carpați pe linia protecției
mediului înconjurător și
biodiversității.
La finalul proiectului se
apreciază că vor putea fi eleborate orientări strategice de
optimizare a securității în
stațiunile turistice montane,
vor fi îmbunătățite procesele
și capacitățile operaționale
ale structurilor de jandarmerie montană și vor fi îmbunătățite activitățile de prevenire și gestionare a legii
în domeniul mediului înconjurător și biodiversității.

Copiii de etnie rromă din
Apața, Augustin, Măieruș
și Crizbav o au șansă la
educație integrantă pe model englezesc.
Inspectoratul Școlar al
Județului Brașov, împreună
cu Casa Corpului Didactic
Brașov, Organizația „Salvați
Copiii” – Filiala Brașov,
școlile generale „Apaczai
Csere Janos” Apața, Augustin, Crizbav și Măieruș,
alături de partenerii din Londra – London Borough of
Redbridge, Children’s Services Department, Loxford
School, Mayfield School,
Woodlands Infants’ School
și Redbridge Equalities &
Community Council implementează, încă din 2012,
Proiectul Comenius Regio
2012-2014 HEART – „Help
Educate All Roma (People)
Together”.
„Braşovul ne-a ales pe noi
în mod indirect. Noi suntem

din Redbridge, unde ne-am
trezit cu o comunitate de
copii romi şi nu ştiam cui să
ne adresăm. Ne-am interesat şi am aflat că în Braşov
există o comunitate mare de
romi şi este un bun exemplu
în această chestiune”, a declarat Sue Mutter, reprezentant al partenerului englez.
Partenerii vor să găsească
soluţii pentru reducerea ratei
abandonului şcolar şi includerea copiilor şi tinerilor în
comunităţi. La final va fi elaborat şi un ghid de bune prac-

tici. Proiectul este susţinut şi
de Prefectura Braşov.
„Aceşti copii au nevoie de
educaţie, de foarte multă
educaţie, de înţelegere a părinţilor, că ei trebuie să-şi
construiască o carieră, însă
problema nu trebuie să rămână numai la acest nivel,
ea trebuie dusă şi la implicarea autorităţilor locale”, a
declarat prefectul Mihai
Mohaci.
Durata acestui proiect este
de doi ani şi se va încheia în
anul 2014.
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Vom dezvolta axa
Brașov – Sf. Gheorghe
Zona de influență a municipiului Brașov (constituită în zona metropolitană,
dar extinsă la nivelul Țării
Bârsei) a fost declarată
prin hotărâre de Guvern
ca pol național de creștere
încă din 2008.
Această decizie a fost luată în contextul noilor concepte de dezvoltare regională.
Brașovul a fost definit ca pol
național de creștere pe baza
unor criterii tehnice, care au
ținut cont de dezvoltarea economică, demografică, infrastructură transport, infrastructură urbană, dezvoltare socială, învățământ și sănătate,
fiind și zona cea mai urbanizată din România, nu numai
în zona Centru, după București și Sectorul Agricol
Ilfov, conform unui studiu al
Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice.
Zona metropolitană Brașov pune deja în operă un
plan integrat de dezvoltare,
care a fost aprobat de toate
autoritățile locale din zona
metropolitană din care face
parte, mai nou, și Zărneștiul,
și care începe să se materializeze. Vorbim despre proiec-

te mari, care sunt benefice
pentru toată zona, cum este
centura ocolitoare a Brașovului, care „leagă” toate localitățile între ele. Există deja
o experiență atât a autorităților locale și județene, dar și
a instituțiilor publice în ceea
ce privește o abordare integrată a zonei.

Trebuie să venim cu
proiecte cu impact mare
Având în vedere aceste
considerente, suntem obligați
ca, în perioada următoare, să
venim cu proiecte cu impact
cât mai mare, cum este terminalul intermodal de transport,
pentru a exploata poziția
noastră pe Coridorul IV european de cale ferată de viteză,
care face legătura între portul
Constanța și Rotterdam, unul
dintre cele mai mari porturi
din Europa.
Acest terminal intermodal
va transforma Brașovul întrunul dintre principalele centre
economice și comerciale ale
României.

Trebuie un parteneriat
cu Sf. Gheorghe
Pentru perioada imediat
următoare, se urmărește
dezvoltarea axei-economice

Mihail Veștea prezintă argumentele pentru care
Brașovul a fost desemnat pol național de creștere economică
Brașov – Sfântul Gheorghe,
Chiar dacă există o mică
care să fie un parteneriat co- întârziere, este bine că
rect pentru cele două zone, autoritățile locale și județene
care să genereze o dezvol- lucrează la programul de
tare economică și o viață dezvoltare 2014 -2020, peneconomică mai bună pentru tru accesarea de fonduri
toată lumea.
europene nerambursabile.

Trebuie spus că, în momentul de față, în momentul de
față, Programul Operațional
Regional (POR) funcționează cel mai bine, gradul de
absorbție fiind de aproximativ 40%. Ne dorim ca în
intervalul 2014 -2020 să folosim la maximum fondurile
alocate României și să avem
proiecte cu impact economic
și social cât mai mare.
Raportat la mediul de afaceri, investiţiile POR trebuie să vizeze, în primul rând,
modalităţi de încurajare a
creării locurilor de muncă şi
a unor venituri mai mari.
Aceasta poate implica alocarea de fonduri pentru
investiţii de afaceri de mică
anvergură (de regulă, IMMurile sunt printre cele mai
active generatoare de locuri
de muncă) sau investiţii de
infrastructură care să avantajeze firmele locale.
De exemplu, multe firme
nou-înființate au probleme în
a identifica un spaţiu accesibil unde să-şi poată desfăşura activitatea. Ca atare,
autorităţile locale le pot sprijini prin crearea de incubatoare de afaceri, mai ales prin
redezvoltarea terenurilor
industriale abandonate din

locaţiile de interes major. Similar, unele oraşe pot obţine
un avantaj competitiv într-un
anumit sector, ceea ce poate
determina autorităţile locale
să investească într-o infrastructură care să vină în sprijinul sectorului respectiv.
Este important de ştiut,
însă, că în afara încurajării
motoarelor economice locale,
trebuie sprijinită și diversitatea economică. Concentrarea
economică încurajează o
creştere economică mai mare
(bazată, din nou, pe economiile de aglomerare), dar o
economie locală prea omogenă este, de asemenea, mai
susceptibilă la riscurile globale, precum schimbările de
pe piaţa globală.
Iar dacă vorbim despre
regionalizare administrativă,
economică și socială,decizia
unei eventuale capitale de
regiune trebuie să aibă la bază
un set de criterii tehnice
general acceptate, atât în
plan economic, cât și social,
și să nu fie vorba despre o
decizie legată de politică sau
o persoană.
Mihail VEȘTEA
coordonatorul Polului
Național de Creștere Brașov

Fonduri europene nerambursabile pentru servicii de urgență în județ
Titlul proiectului este
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în
Regiunea 7 Centru”. Acest
proiect cu o valoare totală de
35.483.614 lei a permis achiziţia unor echipamente specifice, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă la nivelul
Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns şi
de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent
de locul acestora. Obiectiv
general al proiectului este
creşterea calităţii serviciilor

pentru siguranţă publică şi
de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre
majore, urmărindu-se astfel
sprijinirea unei dezvoltări
economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial,
la nivelul Regiunii 7 Centru,
prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.
Astfel, pentru atingerea
obiectivului proiectului, au
fost achiziţionate în total 39
de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
(una pentru Brașov), 3 de
cercetare NBCR (nuclear,
biologic, chimic, radiologic, una revenind județului Brașov), 6 pentru descarcerări grele (una pentru

Brașov) şi 24 complexe de
intervenţie, descarcerare şi
acordarea asistenţei me dicale de urgenţă (patru
pentru județul Brașov), respectiv echipamente de comunicaţie pentru centrul de
comandă şi control existent
la centrul regional de la
Târgu-Mureş.
Toate aceste echipamente au fost transferate prin
contracte de comodat inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din
Regiunea Centru.
Datorită succesului acestui proiect, reprezentanții
celor șase județe au depus o
nouă cerere de finanțare,
care la rândul ei a fost aprobată, astfel încât în prezent
suntem în faza de implementare a unui nou proiect.
Titlul noului proiect este

„Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor
în situații de urgență”.
Valoarea proiectului este de
20.356.621,20 lei.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea aşezămintelor umane,
prin creşterea calității serviciilor pentru siguranță publică şi de asistență medicală
în situații de urgență, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial
la nivelul Regiunii 7 Centru.
Prin acest proiect se va
realiza dotarea Inspectoratelor pentru Situații de
Urgență ale județelor Alba,
Braşov. Covasna, Harghita,
Mureş, Sibiu şi ale structurilor SMURD din cadrul

acestor inspectorate cu
22 autospeciale de teren pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate mică (una pentru
județul Brașov), 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi
spumă de capacitate mare
(una pentru Brașov), 16 ambulanțe de prim ajutor (tip
B2) (trei pentru Brașov),
2 ambulanțe de terapie intensivă (de tip C, dintre care una
pentru Brașov).
De asemenea, se va asigura instruirea a 516 de persoane care vor utiliza aceste echipamente specifice,
scăderea timpul mediu de
răspuns al unităților mobile
de intervenție la locul
intervenției (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi
spumă) de la 23’18” la
21’32” în zonele rurale şi
de la 10’07” la 8’42” în zo-

nele urbane, precum și scăderea timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim
ajutor – asistență medicală
la locul intervenției de la
16’09” la 13’57” în zonele
rurale şi de la 5’49” la
4’40” în zonele urbane.
Echipamentele specifice
ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi
utilizate în îmbunătățirea
acoperirii riscurilor naturale, tehnologice, biologice,
sociale şi de incendii chiar
şi incendii la fondul forestier
respectiv incendii izbucnite
în zone cu acces limitat,
precum şi tuturor riscurilor
care presupun asistență
medicală de urgență.
Mihai PASCU
vicepreședintele
Consiliului Județean Brașov
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Ziarele Braşovului de altădată
Brașovul s-a impus drept capitală economică, socială și multiculturală în urmă cu mulți ani
23 aprilie 1950

Bătând cu ciocanul de 10 kgr.
a mărit productivitatea muncii
18 aprilie 1951

O atitudine condamnabilă
Ziarul scria despre un
medic de circumscripţie în
Cristian, dr. Neagoe Alexandru, care dădea consultaţii şi în comuna Ghimbav
şi care nu dovedea deloc
dragoste şi interes pentru
copiii de la Şcoala Elementară ghimbăveană. Într-una
din zilele trecute, Dr. Neagoe venind la Şc. Elem. din
Ghimbav pentru a examina
copiii pentru complexul
G.M.A. a convins pe fetiţa
Olimpia Crăciun, din clasa
a IV-a să se dezbrace pentru a i se face consultaţii,
„plesnindu-i două palme de
a sărit cât colo”! În faţa
acestei „barbarii”, învăţătoarea Altinovici n-a luat
niciun fel de atitudine, ba
dimpotrivă privea scena ca
pe ceva amuzant. Atât medicul Neagoe cât şi învăţătoarea Altinovici ar fi putut
să vadă foarte bine că fetiţa

cu pricina nu dorea să se
dezbrace din cauză că era
„murdar îmbrăcată” şi că ea
ar fi putut fi convinsă „cu
blândeţe” să se dezbrace.
Atrăgându-i-se atenţia asupra „ruşinoasei sale comportări”, medicul Neagoe
Alex. a pretins că el nu se
închină nimănui. Cazul de
la şcoala din Ghimbav nu
era unic, medicul Neagoe
refuzând, de asemenea, să
facă injecţii muncitoarei
Ionescu Lucreţia din Ghimbav, spunându-i că dacă
vrea să-i facă injecţie, să
vină la el la Cristian. „Cum
se poate ca un medic să aibă
o atitudine atât de condamnabilă faţă de cei ce muncesc”, se întreba corespondentul ziarului, Popovici
Nadejda, propunând sancţionarea medicului, „cu toată asprimea”, de către secţiunea raională de sănătate.

20 aprilie 1960

Pedeapsă binemeritată
Ziarul „Drum Nou” scria
că în seara zilei de 15 ianuarie 1960, un anume
Martin Gheorghe, din comuna Cloaşterf, raionul
Sighişoara în stare de beţie,
s-a dedat la o serie de „acte
huliganice”, lovind şi terorizând locuitorii pe care i-a
întâlnit pe drum, precum şi
persoanele care se aflau la
o şezătoare. Tribunalul po-

pular raional Sighişoara, l-a
condamnat pentru huliganism la 4 ani de închisoare.
Sentinţa a rămas definitivă,
prin respingerea recursului
de către Tribunalul regional al oraşului Stalin/Braşov. Locuitorii din Cloaşterf au primit cu mare satisfacţie sentinţa pronunţată
de Tribunalul popular raional Sighişoara.

21 aprilie 1950

Caravană cinematografică în comunele
Bran, Bran-Poartă şi Şimon
Caravana cinematografică a Comitetului Provizoriu
Judeţean s-a deplasat în aprilie 1950, preciza ziarul
„Drum Nou”, în plasa Zărneşti, vizitând comunele
Bran, Bran-Poartă şi Şimon,
prezentând în faţa ţăranilor
muncitori diferite filme documentare cu subiecte, cum
altfel, din lupta şi munca
oamenilor sovietici. Peste
4.000 de ţărani muncitori au
vizionat genialele filme
„Cultura seminţelor de in”,

„Sportul sovietic”, Poiana
liniştită” şi jurnalele de actualităţi, exprimându-şi „admiraţia nemărginită” faţă de
„realizările măreţe obţinute
de oamenii sovietici în toate ramurile de activitate”.
Ţărănimea muncitoare din
aceste comune şi-a manifestat dorinţa ca să fie vizitaţi
cât mai des de caravana
cinematografică, pentru a
avea posibilitatea să-şi ridice
„nivelul cultural şi politic”
prin vizionarea acestor filme.

Lucrând în secţia Fierărie
de la Atelierele T.C.-C.F.R.,
la „forjarea unor suporţi de
scripeţi pentru compensatorii de transmisie a aparatelor
de centralizare”, toarşu’
Mihalcea Teodor reuşea să
depăşească zilnic normele de
lucru. Dar, în cinstea zilei de
1 Mai, tov Mihalcea simţea
în adâncul sufletului său că
„trebue” să facă ceva mai
mult. Într-o bună dimineaţă,
timp de 4 ore şi jumătate,
lucrând cu ciocanul de 5 kg
Mihalcea a realizat 31 de bucăţi suporţi, dând în medie
27 de lovituri pentru o piesă.
Dar tovul Mihalcea Teodor

nu era nici acum mulţumit
cu acest rezultat, s-a „enervozat”, a luat un ciocan cu o
greutate dublă, de 10 kile,
şi-a scuipat în palmă şi şi-a
zis: „Pentru 1 Mai, sărbătoarea tuturor oamenilor muncii, pentru pacea şi fericirea
popoarelor trebue să-mi dublez eforturile”! Astfel, în
următoarele 4 ore, el a reuşit să forjeze un număr de
40 de bucăţi, dând acum
doar 13 lovituri pentru o
piesă. Aşa a înţeles tovarăşul Mihalcea să lupte pentru
„realizarea Planului de Stat
pe anul 1950, pentru pace şi
socialism”.

25 aprilie 1951

Comportare neserioasă
Un rol important în „ridicarea nivelului politic şi coltoral al ţărănimii muncitoare” îl aveau în anii 1950
şi reprezentaţiile date în
comune de către echipele
„coltorale” ale fabricilor şi
uzinelor. Ele erau primite cu
bucurie de „ţeranii-muncitori” şi „cimentau mai puternic” frăţia dintre clasa
muncitoare şi ţărănimea la
fel de muncitoare. Erau însă
unele cazuri când comportarea echipelor „coltorale”
lăsa mult de dorit. Astfel, în
aprilie 1951, „toarşii” de la
echipa culturală a Fabricii
de Celuloză „N. Bălcescu”

din Zărneşti şi altădată, în
trecutul recent, cea din echipa uzinelor „6 Martie” din
Tohan, au venit la Vulcan
într-o stare de „ebrietate
avansată”, beţi cleampă,
cum se zice, în frunte cu responsabilul coltoral, astfel
încât nu s-au putut ţine cele
două festivaluri sau reprezentaţii! Ziarul conchidea
că aceste manifestări care
compromit „activitatea rodnică” a acestor echipe coltorale, „trebuesc aspru
combătute de sindicatele
acestor uzine, luându-se
măsuri ca asmenea lipsuri
să nu se mai repete”.

25 aprilie 1951

Lampa lu’ Ilici s-a aprins
şi în comuna Ţânţari
Printre numeroasele comune din regiunea/raionul
Stalin/Braşov care se bucurau în aprilie 1951 de lumină electrică era şi Ţânţari, în
prezent Dumbrăviţa. Folosind reţeaua de înaltă frecvenţă care trecea prin comunele Bod şi Hălchiu, „ţăranii
muncitori” din Ţânţari au
adus curentul electric şi în
comuna lor, construind în
acest scop, cu ajutorul
Regionalei Electrice-Stalin,
instalaţia necesară pentru
transformarea curentului.
N-a fost ţânţărean care să nu
fi contribuit la această acţiune măreaţă, „tovarăşi ţărani

muncitori” ca Toma, Lucea,
Siloaie, Varză şi alţii, care
prin munca lor voluntară
făcută la căratul stâlpilor şi
fixarea lor în gropi, au înţeles că muncesc pentru ei
înşişi, „pentru fericirea căminelor lor”, pentru ca „lampa lu’ Ilici” să lumineze întreaga comună. Acum câteva zile, primul bec electric
instalat în Ţânţari s-a aprins.
Lumina lui, ce sparge bezna
nopţilor, „este un îndemn şi
mai puternic pentru ţăranii
muncitori care nu precupeţesc niciun efort în munca ce
o depun pentru electrificarea
întregei comune”.

26 aprilie 1950

O nouă lovitură dată exploatatorilor
În Braşovul anului 1950
existau o mulţime de locuinţe la roşu, neterminate de către proprietarii lor – deţinători şi ai altor clădiri în oraş,
– care „exploatau în felul
acesta nevoile populaţiei
muncitoare”. Existau apoi
nenumărate imobile ai căror
proprietari s-au mulţumit ani
de zile doar cu încasarea chiriilor stabilite după criterii de
speculă, fără ca să se îngrijească să bată un singur cui
pentru repararea acestor
imobile. La Braşov, „jefuitori ai poporului muncitor”,
ca Maria Folosea, care deţinea 34 de apartamente (incredibil, chiar şi pentru „standardele” capitalismului românesc sălbatic de astăzi!),
Ion Peteu cu 16 apartamente, Wildman Dionisie cu

12 imobile cuprinzând 41 de
apartamente, Ion Crăciun,
cu 5 imobile cuprinzând
29 apartamente sau Fröhlich
Carol cu 18 „căşi” erau numai câţiva din sutele de asemenea foşti „exploatatori”
care deţineau majoritatea
apartamentelor de locuit din
Braşov, pe care le şi lăsau,
aşa de-al dracului, să se degradeze, în timp ce ei „încasau beneficii, locuind totodată gratuit în apartamente confortabile”. Dar a căzut ca un
trăznet Decretul Prezidiului
Marii Adunări Naţionale a
R.P.R. pentru naţionalizarea
imobilelor ce au aparţinut
„exploatatorilor”, ex-industriaşi, foşti moşieri, mari bancheri etc., care le-a dat o
lovitură teribilă acestora.
Iulian CĂTĂLUI
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Brassói Lapok 1970
Condei, pensulă, vioară.
În vizită la Georg Scherg
Autorul articolului, Apáthy
Géza (Braşov, 17 aug.1943
– Braşov, 16 oct.1976), la
rândul lui poet şi publicist
braşovean realizează un interviu cu scriitorul Georg
Scherg (Braşov, 19 ian.1917
– 20 dec. 2002, Germania).
Este primit de
Georg
Scherg
(foto) cu hârtie şi
stilou în mână. Era
la lucru. Dar nu se
supără, îi place să
discute despre literatură. Literatura
este viaţa lui, scrie
şi predă. La catedră
îi vin multe idei,
aici poate gândi cu
voce tare despre literatură. Scriitorul Georg
Scherg consideră că literatura şi în general toate creaţiile artistice reprezintă un fenomen acustic. Gândurile,
ideile scrise pe hârtie prin rezonanţa cuvintelor citite cu
voce tare reîntregesc imaginea creaţiei în conştiinţa cititorului.
Muzica este o altă pasiune. Cântă la vioară de la
8 ani, a fost angajatul Filarmonicii Braşov ani la rând.
Muzica îl ajută în sistematizarea şi clarificarea ideilor.
A cochetat şi cu pictura, un
interes real a avut faţă de miniaturi.
Debutul este în 1954 cu
volumul de teatru Giordano Bruno. Alte scrieri apărute: Ovidius (teatru), Da
keiner Herr und keiner
Knecht; Das Zünglein an
der Waage; Die Erzählungen des Peter Merthes; Der
Mantel des Darius (romane);

Die Silberdistel (volum de
poezii). În curs de apariţie:
Penelope ist anderer Meinung; Der Spiegelkammer
(romane).
(APÁTHY Géza. Toll, ecset, hegedű. Látogatóban
Georg Schergnél. În: BRASSÓI LAPOK, an 2, nr.15, 16
aprilie 1970, p.6)

„Pentru cei care văd,
să vadă”
O recenzie a noului roman
al scriitorului braşovean
Szemlér Ferenc (Odorheiu
Secuiesc, 3 apr.1906 – 9 ian.
1978, Bucureşti). Acţiunea
romanului istoric se desfăşoară în oraşul de la poalele
Tâmpei şi descrie perioada
ciumei (1755-1756). Autorul exprimă vocaţia intelectuală, prin gândirea şi acţiunile personajului principal
preotul Szüle István. Recenzia ridică romanul la valoarea creaţiilor lui Daniel Defoe, Jurnal din anul ciumei
şi Albert Camus, Ciuma.
Cartea recenzată: Szemlér Ferenc. A mirigy esztendeje (Molima). Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1968.
(VERESS Dániel. Hogy a
látók lássanak. În: BRASSÓI
Lapok, an 2, nr.15, 16 aprilie 1970, p.7)

Plimbare de primăvară pe
valea Homorodului Mic

Cercetări privind
combaterea cârtiţelor
în Ţara Bârsei

În Ţara Bârsei topirea lenO vizită în localitatea
tă a zăpezii favorizează înJimbor, unde sătenii povesSe prezintă daunele pro- mulţirea popândăilor. Institesc cu mare drag de Roz- duse în agricultură de po- tutul de Cercetare pentru Pasonday Jenő (1831 – 1904), pândăi şi o scurtă istorie jişti recent înfiinţat la Măgucel care a notat obiceiurile despre cum s-au luptat oa- rele, elaborează metode de
şi povestirile sătenilor. Şi la menii împotriva lor de-a prevenire a înmulţirii acesJimbor exista obiceiul îm- lungul timpului. În Antichi- tor rozătoare.
puşcatul cocoşului şi altele tate se aduceau jertfe lui
(Dr. HAMAR Márton.
legate de izvoarele şi fântâ- Apollo, zeul recoltei pentru Rágcsálókutatás a Barcanile din zonă.
a-i scăpa de rozători. În ságban. În: BRASSÓI LALegenda despre Cetatea Evul Mediu se organizau POK, an 2, nr.16, 23 apriJimbor culeasă de Rozsod- adevărate „procese” ale ro- lie 1970, p.5)
nay a fost publicată pentru zătorilor cu desemnare de
prima oară de Orbán Balázs avocaţi pentru acuzare şi La ce ne raportăm
sub titlul Recompensa loia- apărare. Verdictul „obliga”
lităţii. A fost construită în se- rozătorii să părăsească ţinuO cronică foarte critică a
colul XIII şi datorită poziţiei tul. Câteodată se şi „execu- Salonului de primăvară a
strategice apăra valea Ho- ta” acest verdict, mai ales graficienilor braşoveni. Aumorodului Mic. După trece- când fugeau popândăii din toarea pune întrebări despre
rea tătarilor şi turcilor ceta- cauza ploilor abundente.
criteriul de selecţie a artiştea a fost refăcută de
către comunitate şi
îşi păstrau proviziile
acolo până de curând.
Se face apel la tineret pentru păstrarea
obiceiurilor vechi şi
reconstrucţia cetăţii.
Plimbarea continuă la Mercheaşa şi
se prezintă importanţa geologică a zonei şi fântânile de
apă sărată care se foloseau de două ori
pe an.
Locurile preferate
de localnicii de pe
valea Homorodului
Cetatea Jimbor care apăra odinioară Valea Homorodului Mic
Mic vor rămâne totuşi Băile Homorodului şi
Încă cu puţin timp în urmă tilor pentru acestă expoziVulcanii Noroioşi pentru va- s-a crezut că invazia popândăi- ţie, precum şi despre modul
loarea terapeutică.
lor este un blestem şi că ani- nu tocmai reuşit de expune(KISGYÖRGY Zoltán. malele cădeau din cer. În anii re a creaţiilor unor artişti
Tavaszi séta a Kis Homo- de după război unii cercetători consacraţi precum Csutak
ród mentén. În: BRASSÓI au crezut că datorită dezvoltă- Levente, Plugor Sándor,
LAPOK, an 2, nr. 15, rii agrotehnicii rozătorii vor Friedrich Bömches, Ale16 aprilie 1970, p.9)
dispărea, dar s-au înşelat.
xandrina Hilohi-Gheţie,

Modernizarea Braşovului?

Circulaţie de omnibus între Braşov
şi Făgăraş
Cu începere din
9 mai, circulă omnibusul între Braşov şi Făgăraş cu
plecare dimineaţa,
de la ora 7.00 de
la „Cârciuma lui
Depner” (strada
Lungă nr. 4) şi va
sosi la Făgăraş la ora 16.00.
A doua zi porneşte din Făgăraş la ora 9.00 şi soseşte
seara la Braşov, la ora
18.00. Preţul unei călătorii

este de 4 coroane iar pentru
staţiile intermediare se plăteşte mai puţin.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 95, 30 aprilie 1905, p.4)

Este criticată intenţia „Societăţii de înfrumuseţare a
oraşului Braşov” de a schimba numele unor străzi din
Braşov.
Astfel sub
pretextul că
„strada Cizmarilor” şi
„Târgul
Cailor” sunt
„nume urâte, miroase
a cizme şi
grajduri tocmai în apropierea noului hotel Coroana” se propune ca numele
fostului primar sas Franz
Hiemesch să fie dat unei
străzi din centru cu nume
vechi. Ziarul protestează,

venind cu argumentul că
„numele străzilor din Braşov înseamnă o epocă mai
înfloritoare ca astăzi a oraşului” şi
nu pot fi
schimbate
oricând. Se
dă exemplul „Pieţii
Sfatului” şi
„Promenadei” care
sub noua
administraţie au
primit numele de „Piaţa
Iosif Francisc” şi „Parcul
Rudolf”, nume pe care însă
braşovenii nu le folosesc.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 82, 15 aprilie 1911, p.2)

Viktor Stürmer, Kaspar
Teusch, Ioan Mattis. Ea insistă pentru promovarea
adevăratelor valori pentru
o educaţie artistică a publicului braşovean.
(LENDVAY Éva. Hol áll a
mérce? În: BRASSÓI LAPOK, an 2, nr.16, 23 aprilie
1970, p.5)

„Cantica humana”
prezentat la Braşov
Un eveniment muzical de
inedit la Braşov: oratoriul
„Cantica humana” de Fr.
Xavér Dressler în interpretarea Filarmonicii Braşov şi
Corului Bach din Sibiu sub
conducerea compozitorului.

Concertul a fost găzduit de
Teatrul Dramatic şi a avut
un real succes.
(N.J. Oratórium-bemutató Brassóban. În: BRASSÓI
LAPOK, an 2 nr. 16,
23 aprilie 1970, p.5)
DINU Eva

Meci de fotbal
Braşovul a găzduit două
zile la rând, meciul de fotbal dintre echipa „Tőrekvés” din Oradea şi cele mai
bune echipe braşovene.
Duminică, în prima zi a
evoluat echipa „Braşovia”,
meciul încheindu-se cu
scorul de 1:1, dintre braşoveni evidenţiindu-se jucătorii Geller (autorul golu-

lui), Tomecsko, Erdő şi
Medeleanu. A doua zi a
fost rândul celor de la
„Olympia” să joace pe teren. Evoluţia slabă a echipei este reflectată în scorul
obţinut 0:5, ultimul gol
fiind dat chiar de portarul
adversarilor.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 44, 23 aprilie 1924, p.3)

Noul prefect al Judeţului Braşov:
profesorul Axente Banciu
Pe lista noilor prefecţi
apare numele profesorului
sibian Axente Banciu
(1875-1959). I se arată meritele avute pe meleagurile Braşovului atât ca profesor la Liceul Şaguna din

1898 timp de câţiva ani,
dar şi pe plan cultural ca
redactor la revista „Ţara
Bârsei”.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 43, 26 aprilie 1931, p.4)
Mihaela LUPU
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Troițele căpitanului
Ilie Birt
Personalitate recunoscută în
Şchei în veacul al XVIII-lea,
Ilie Birt a fost un negustor
de vază, luptător neînfricat
pentru cauza românilor
braşoveni.

Ilie Birt este și unul din ctitorii şcolii de piatră din Şchei,
etajată la 1760 şi iniţiatorul
unor relaţii, mai ales economice cu ţinuturile româneşti
de peste munţi. A rămas în
conştiinţa localnicilor în special prin cele două troiţe ridicate în Şcheii Braşovului.
Şi totuşi, cine este Ilie Birt?
Poporul din Şchei îi păstrează amintirea ca pe a unui erou
de baladă şi legendă, fără însă
a-i cunoaşte în realitate biografia, păstrată încă sub colbul necercetării şi al documentelor oficiale din veacul al
XVIII-lea.
Născut în Şcheii Braşovului, ca fiu al unui „păstor de
vite” la anul 1698, într-o familie de negustori, al căror
venit provenea din negoţul pe
care îl făceau cu produsele
viticole şi animaliere cu Muntenia. Nu ştim unde a învăţat
carte, dar actele Magistratului
braşovean (cu care se afla mereu în conflict) confirmă ade-

vărul că vorbea trei limbi: maghiara, greaca şi turca, alături
de limba română şi chiar germana (pe care o foloseşte în
unele scrisori).
Acesta a fost unul din argumentele pentru care românii
din Şchei îl folosesc pe Ilie
Birt ca delegat permanent al
lor la Viena, Buda, Cluj şi în
alte localităţi din ţară şi străinătate, apărându-le drepturile istorice de negoţ. Ca membru al Companiei greceşti din
Braşov, autoritatea sa diplomatică este şi mai puternică.
Se iscălea „căpitan” tocmai
pentru a impune în faţa autorităţilor cu care se afla în contact şi această calitate o deţinea ca fost căpitan în armata
husarilor comandată de colonelul Springer.
La 1737, în timpul războiului cu turcii, îşi formează o
companie, (în marea lor majoritate Juni din Şchei) şi din
însărcinarea comandantului
suprem al armatei austriece,
generalul Fr. Valis, câştigă o
mare victorie în confruntarea
cu turcii la Piteşti, reuşind să
captureze 36 de prizonieri
turci.
Pe lângă bogata sa activitate obştească şi politică Ilie Birt

se înscrie într-o tradiţie locală, născută din obiceiul străbun al şcheienilor de a ridica
la răspântii de drum cruci-troiţe ca suport moral pentru călătorul creştin care se doreşte
străjuit de puterea divină în
drumul său. Deşi – după cum
dovedesc documentele – Ilie
Birt ridicase mai multe troiţe,
astăzi se mai păstrează doar
două, în Piaţa Prundului şi alta
placată pe casa sa, pe strada
care-i poartă numele. Actul
ctitoricesc al troiţei din Piaţa
Prundului este înscris în grafie chirilică pe faţada nordică
a crucii menţionând: „Cu vrerea tatălui şi cu desăvârşirea
Duhului Sfânt, ridicatu-s-au
această sfântă cruce întru cinstirea hramului a Sfintei Troiţe celei nedespărţite, în zilele
înălţatului împăratu K(arol)
VI. 1738... de robul lui Dumnezeu Căpitan Ilie Birt şi
ro(a)ba lui Dumnezeu Neacşa
i snă ego (şi fiii săi) Ilie,
Radu”. Intervenţii ulterioare
de consolidare şi restaurare au
făcut aproape indescifrabile
inscripţiile. Reparând troiţa la
anul 1780, prin propria cheltuială, Ilie Birt aşează o nouă
inscripţie, de data aceasta în
grafie latină, inscripţia purtând

în locul vulturului bicefal iniţial, stema mare a României.
Interiorul capelei, care adăposteşte troiţa, este mult mai
bine conservat, zugrăvit în întregime în maniera veacului
al XVIII-lea (ca şi paraclisele
bisericii Sf. Nicolae, probabil
de aceiaşi zugravi Raneti din
Craiova). După ce în anul
1886, cu cheltuiala bisericii,
troiţa este supusă unei noi restaurări, în 1920, pentru protecţia ei se realizează actualul
grilaj de fier.
Cea de a doua troiţă este
ridicată după 10 ani, în 1748,
în colţul casei sale, loc al bifurcării străzilor Pe Tocile şi
Ilie Birt. Ridicarea ei a stârnit
nemulţumirea autorităţilor.
„Acest vrednic de laudă căpitan – scria cronica anonimă a
Şcheiului – multă gâlceava a
avut cu Magistratul că puind
o cruce lângă casa dumnealui,
Maghistratul n-au vrut să-i îngăduiască şi aşa având multă
gâlceava, au mers la Sibii şi
de acolo au adus poruncă şi au
făcut acea cruce. După aceia,
puind Sfatul multă pismă asupra dumnealui au avut multă
gâlceava”.
Deşi reparată în anii 1830
şi 1900 (ultima dată de Vasile

Muntean Dulcioiu şi soţia sa
Paraschiva), acestei troiţe nu
i se mai pot citi azi inscripţiile, păstrate doar în cartea lui
Candid Muşlea, din care cităm: „ Cu vrerea Tatălui şi cu
ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, înălţatu-sau această sfântă şi dumnezeiască cruce în zilele înălţatei
Crăiese i noastre Măriei Terezia, fiind mitropolit Pavel
Nenadovici ol (din) Karloviţ
şi gubernator Haler Janos, de
dumnealui Căpitan llie Birt...
martie 5 văleat 1755. Popa
Dimitrie (n.n. Duma, parohul
bisericii din Şchei)”.

Anual Junii Brașoveni, încep ritualul lor din duminica
primă după Paști, (Duminica
Tomii) înconjurând troița lui
Ilie Birt din Șchei călări, cântând „Hristos a înviat”.
Fiind o zestre morală a
românilor din Șcheii Brașovului, aceste troițe, pe lângă faptul că solicită îngrijirea din
partea autorităților abilitate
pentru păstrarea patrimoniului
național, ar trebui să fie mult
mai mult mediatizate prin mijloacele mass-media pentru a
fi cunoscute de turiștii care
poposesc la Brașov
Pr. prof. dr. Vasile OLTEAN

Guvernul face investiţii în infrastructura de la Viscri

Guvernul României va investi, începând de luna viitoare, 1,65 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de
aducţiune a apei şi alte 2,7 milioane de lei pentru drumurile
comunale din zonă, a anunțat
vicepreședintele CJ Brașov,
Mihai Popa. Totodată, urmează ca după finalizarea docu-

mentaţiei necesare să fie oferite fonduri şi pentru sistemul
de canalizare al localităţii. Guvernul a decis să facă aceste
investiţii după ce Viscri,
supranumit şi satul prinţului
Charles a fost vizitat de nu mai
puţin de 10.000 de turişti străini. Pentru a atrage cât mai
mulţi vizitatori este nevoie şi

de drumuri şi utilităţi nu doar
de imaginea pitorească a satului transilvănean. Viscri s-a
dezvoltat enorm după ce prinţul Charles şi-a cumpărat o
proprietate în zonă. Viscri a
ajuns de la un sat izolat la o veritabilă atracţie turistică. Satul
Viscri numără puţin peste
1.000 de locuitori şi adăpos-

teşte una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săseşti, de altfel fiind una din cele
şase înscrise în patrimoniul
mondial UNESCO.
Frumuseţea locului a atras
atenţia Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, patronată de prinţul Charles, care a renovat
biserica şi alte câteva case din
zonă dându-le strălucirea de
altă dată. Izolarea, dar şi absenţa altor ocupaţii în afară de
agricultură, au făcut ca pe la
sfârşitul anilor ’90 să apară
proiectul „Şosete din lână
naturală din Viscri”, iniţiat de
doi nemţi stabiliţi aici.
Şosetele, croşetate din vechi
pulovere de lână de către
femeile din sat, erau la început
date în schimbul alimentelor
(zahăr, ulei sau pâine). Cum
grămada de şosete a început să
crească din ce în ce mai mare,
cu timpul trocul s-a transformat într-un adevărat proiect la

care participă 125 de femei din
sat. Ţărăncile tricotează aproximativ 10.000 de perechi de
şosete, mănuşi, căciuli, pulovere sau papuci de pâslă care
ajung la depozitul central din
Naumburg Germania, de unde
se vând în toată ţara.
De la sat obscur la atracţie
turiscă, Viscri avea să devină
cunoscut în întreaga Europă
după ce prinţul Charles a cumpărat o casă aici în 1996 şi
a vorbit în multe interviuri
despre frumuseţile satului din
Transilvania. Casa „regală”
din Viscri este închiriată peste an turiştilor, care trebuie să
scoată din buzunar 670 de lire
sterline, pe săptămână. Satul
lui Charles, cum este cunoscut

acum Viscri, este vizitat anual
de peste 15.000 de turişti, majoritatea străini. Viscri a fost
trecut pe harta mondială a
satelor tradiţionale din lume,
aflându-se în patrimoniul
UNESCO.
Satul a făcut obiectul mai
multor reportaje apărute în presa britanică. Ultimul chiar în
toamna lui 2012, în „The Telegraph”. Publicaţia relata că
localitatea practic a înflorit şi
a devenit unul dintre locurile
preferate de turiştii din întreaga lume. În plus în ultimii ani
s-au construit pensiuni şi restaurante care îi întâmpină pe
turişti cu produse tradiţionale.
O noapte de cazare la Viscri
costă între 40 şi 60 de lei.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
sau la adresa de e_mail: contact@addjb.ro

