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Proiectele Braşovului
pentru perioada 2014 – 2020
Vă prezentăm lista cu
proiecte propuse de ju de țul Brașov ca portofoliu de proiecte la
nivel județean pentru
perioada 2014–2020.
„Aceste proiecte
vor fi negociate pentru a fi introduse în
portofoliul de la
nivel regional și
propuse pentru finanțare. Proiectele
trebuie să aibă un
impact mare la nivel
județean dar și regional, să genereze
rezultate care sunt
benefice

unui segment mai larg al
populației regiunii”, a precizat
vice pre ședintele Consilului
Județean, Mihai Pascu.
Proiectele derivă din nevoi
identificate și propuse la nivelul
județului Brașov de autorități –
în special primăriile și Consiliul
Județean, precum și de ADDJB,
AMB, APDT, Universitatea
Transilvania etc. De asemenea,
lista s-a concretizat și în urma
unor consultări publice la nivelul
județului Brașov.
Propunerile de proiecte sunt
în acord cu direcţiile de dezvoltare din cadrul „Strategiei de
Dezvoltare a Judeţului Braşov
– orizonturi 2013–2020– 2030”,
aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 325
din 2.11.2010.
I. Dezvoltarea, reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii
de transport:
1. Construirea – dezvoltarea infrastructurii majore de transport
1.1. Construcţia aeroportului internaţional Braşov- Ghimbav – valoare
estimată 60 mil. Euro –
există SF – grad de
prioritizare 1 – solicitant Judeţul Braşov
– Localizare oraş
Ghimbav
1.2. Construcţia
unui terminal intermodal de cale ferată în nordul municipiului Braşov şi
construcţia centrului

VicepreședinteleConsiliuluiJudețean,MihaiPascu,acoordonatechipacareapregătitportofoliuldeproiecte

logistic integrat în proximitatea
aeroportului Braşov, care să permită conectarea teminalului de
pasageri şi terminalului de marfă a aeroportului internaţional
Braşov-Ghimbav, la terminalele de cale ferată ale viitorului
centru logistic şi la reţeaua rutieră (autostrăzi şi drumuri de
categorie inferioară) – valoare
estimată 15 mil. euro – există SF
şi PT – grad de prioritizare 1 –
solicitant Municipiul Braşov
2. Fluidizarea circulaţiei
2.1. Modernizarea drumului
naţional Braşov – Sibiu – ca
drum rapid/expres inclusiv realizarea de şosea ocolitoare pentru Codlea şi Făgăraş – valoare
estimată 1,875 mil. euro/km pe
traseu existent, – valoare estimată 4,375 mil. euro/km pe traseu existent, nu există studii
2.2. Drum expres Braşov –
Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc – valoare estimată 4,375 mil.
euro/km pe traseu existent – nu
există studii
2.3. Realizare pasaje/parcări
în municipiul Braşov şi zona
metropolitană
⋄ Pasaj rutier (Ocolitoare
Braşov) DJ 103C – Sânpetru –
valoare estimată 5,5 mil. euro,
nu există studii
⋄ Pasaj rutier – dublarea podului de la ieşirea din municipiul Braşov spre Tărlungeni –
valoare estimată 5,5 mil. euro,
nu există studii
⋄ Pasaj rutier Ghimbav şi sistematizare acces aeroport – valoare estimată 15 mil. euro, nu
există studii
⋄ Pasaj rutier peste calea ferată la Bod – valoare estimată

5,5 mil. euro, nu există studii
⋄ Pasaje pietonale subterane
şi supraterane:
- Zona centru – Modarom –
valoare estimată 4,3 mil. euro,
există studii
- Gară – valoare estimată 6,4
mil. euro, există studii
- Poienelor, Calea Bucureşti
– valoare estimată 10,6 mil. euro,
există studii
⋄ Parcări subterane – sistem
integrat de parcare – Spitalul
Militar – Regina Maria – valoare estimată 5,4 mil. euro, există
studii
⋄ Extinderea capacităţii de
parcare şi extinderea terminalului de transport public Poiana
Braşov – valoare estimată 7,5
mil. euro, există studii
⋄ Drum de acces rutier spre
centrul vechi – paralel cu strada
Mureşenilor
2.4. Reabilitarea drumurilor
judeţene ce fac legătura cu alte
judeţe – înfiinţarea de drumuri
noi.
⋄ Săcele – Valea Doftanei –
Prahova; DJ 102I – limită judeţ
Prahova DN 1 A (şanţuri) –
13,684 km, valoare estimată 7,5
mil. euro, nu există studii.
⋄ Sâmbăta – Victoria – Bâlea Cascadă; DJ 102 G Victoria
– Viştişoara – Sâmbăta – 9,9 km
– valoarea estimată 3,83 mil.
euro, nu există studii.
⋄ Peştera – Şirnea – Cheile
Dâmbovicioarei – limita cu
Judeţul Argeş – 11 km, valoarea estimată 6 mil. euro, nu
există studii.
⋄ Râşnov – Diham – Buşteni
– DJ 101 + drum forestier 7,5
km – 16,6 km – valoarea esti-

mată 7,865 mil. euro, nu există
studii.
⋄ Vama Buzăului – Cheia –
Măneciu – 11 km, valoarea estimată 4,84 mil. euro, nu există
studii.
⋄ Moieciu – Valea Bângăleasa – Dâmboviţa – 8,5 km, valoarea estimată 3,74 mil. euro, există studii.
3. Reabilitare drumuri cu impact strategic la nivel judeţean
şi anume:
⋄ DJ 104 Şercaia – Hoghiz –
23,83 km, valoarea estimată 23
mil. euro, nu există studii.
⋄ DJ 104 A (Perşani – Bucium – Lisa – Victoria, 45,8 km
valoarea estimată 16,82 mil.
euro, nu există studii.
⋄ DJ 105 A Rupea – Cincu –
Toarcla – Sibiu – 52,8 km, valoarea estimată 19 mil. euro, nu
există studii.
⋄ DJ 132 Rupea – Homorod
– Jimbor – limită Harghita –
18,2 km, valoarea estimată
6,5 mil. euro, nu există studii.
⋄ DJ 132 B (Homorod –
Caţa – Ioneşti – limită jud. Harghita – 16,5 km, valoarea estimată 6,2 mil. euro, nu există
studii.
⋄ DJ 105 Voila – Cincşor –
Cincu – limită judeţ Sibiu –
18,84 km, valoarea estimată 7,2
mil. euro, nu există studii
⋄ DJ 104 D Făgăraş – Şoarş
– limită judeţ Sibiu – 25,44 km,
valoarea estimată 9,8 mil. euro,
nu există studii.
4. Reabilitare drumuri cu
impact turistic.
⋄ DJ 104 L Buneşti – Viscri –
8 km, valoarea estimată 5,24 mil
euro, nu există studii.
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Râșnov: un exemplu de succes

Doi pompieri brașoveni, „eroi ai comunității” Ziarele Braşovului de altădată

Primarul Râşnovului, Adrian
Veștea, susţinut de întreaga
comunitate, a reuşit să recupereze Cetatea, ceea ce, ală-

Doi pompieri de la ISU Braşov au primit titlurile de
„Erou al Comunităţii” din
partea Autorităţii Teritoria-

turi de derularea unor proiecte cu bani europeni, a transformat Râşnovul într-o atracţie turistică aparte. pag. 3

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK –

le de Ordine Publică Braşov
reprezentate de preşedintele acesteia, Claudiu Coman
pag. 4
– KCALB WOLLEY ATNEGAM NAYC

De la Congresul fotografilor la Braşov din 1925, la
aniversarea Uzinei Hidromecanica, trecând prin lup-

ta cu apele inundaţiilor din
1970 şi până la prezentarea
autobasculantei de 120 de
tone din 1980.
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Multe proiecte bune
la Mândra, bani puțini
„Dacă așteptam să vină
alții să ne rezolve problemele, ne vedea Dumnezeu”, își începe povestea
primarul Șerban Taflan,
ales în fruntea comunei din
2001 și, de atunci, tot reales.
Secretul reușitei lui Taflan?
După terminarea alegerilor,
le-a spus consilierilor locali
ca, indiferent de partid, să
lase politica și să facă toți
treabă. „După ce am fost
ales, le-am spus că la Primărie facem o singură politică;
aia a nevoilor cetățenilor,
pentru că n-am fost votați ca
să ne certăm între noi, ci ca
să facem ceva pentru comuna asta. Și oamenii au înțeles”, explică primarul din
Mândra.
Despre lucrurile care s-au
realizat în comună în ultimii
peste zece ani, primarul spune că nu are rost să mai
amintească. „Toată lumea
știe ce s-a făcut. Problema
noastră este să reușim să
realizăm proiectele pe care
le-am început sau vrem să le
realizăm pentru comunitatea
noastră”, spune Taflan.

Cea mai mare „durere”,
alimentarea cu apă
și canalizarea
Cel mai important obiectiv care trebuie atins la
Mândra, cu toate satele aparținătoare, este realizarea
rețelei de alimentare cu apă
și cea de canalizare în toate
localitățile. „În zilele următoare vom semna contractul

rilor la calea de rulare și
finisare mai sunt necesare
300.000 de lei”.

Agroturismul – o șansă
fantastică pentru Mândra

PrimaruldinMândra,ȘerbanTaflan,spunecălocalitateaîșimeritădinplinnumele
cu reprezentanții Fondului de
Mediu pentru finanțarea
lucrărilor pentru satele Ileni
și Drăușor. Este vorba despre
o investiție de 7 milioane de
lei noi. Pentru Mândra și
Toderița am făcut o cerere
către vicepremierul Liviu
Dragnea, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru încă
10 milioane de lei”, a anunțat
primarul Taflan care este stadiul acestor proiecte. Epurarea apelor se va face la
stația de la Făgăraș.

Drumurile sunt
o altă prioritate
În privința realizării de
proiecte pentru a obține
finanțări, primarul din Mândra se poate lăuda că este în

topul brașovean. Însă, deși
multe dintre acestea au fost
aprobate pentru finanțare, nu
a primit ulterior niciun ban
de la Guvern.
Acesta este cazul drumului
care leagă Șona de Făgăraș.
„Ni s-au aprobat 6,1 milioane de lei pentru acest obiectiv, încă din 2006, dar din
această sumă am primit doar
500.000 de lei în trei ani. Cu
banii aceștia am făcut tronsonul de intravilan de la Șona
și ne-am oprit. Acum, am
mers la București, la domnul
Dragnea, să ne sprijine și cu
asfaltarea DC 66A, Mândra
– Toderița, o problemă nerezolvată de zece ani. Nu am
putut accesa în acest ultim
caz bani de la Comunitatea
Europeană pentru că era

clasificat drum județean și se
acordau la acea vreme doar
fonduri pentru drumuri comunale. Acum nu mai e
drum județean, dar nu mai
sunt linii de accesare la acest
capitol”, își varsă oful Taflan.
Tot la capitolul infrastructură, primarul din Mândra
precizează că a cerut sprijin
de la București pentru două
poduri, pentru care a fost
aprobată finanțarea în 2007(!),
dar banii nu au fost suficienți
pentru lucrările necesare...
Este vorba despre două
poduri din beton peste râul
Sebeș, în satele Râușor și
Ileni. „Podurile au o deschidere de 18 metri și lățimi
de 6 metri, respectiv 3 metri.
Am primit 750.000 de lei,
dar pentru finalizarea lucră-

Rezolvarea infrastructurii
poate aduce oportunități de
dezvoltare incredibile pentru
locuitorii din Mândra.
Asfaltarea drumului Mândra – Toderița face accesul
direct din DN1 către Poiana
Narciselor. Mai mult, pentru
punerea în valoare a zonei,
edilii locali au cerut conducerii Apelor Române să aprobe
realizarea unui baraj, care
costă în jur de 15 milioane
de euro. Ca de obicei, cererea a fost aprobată în 2010,
dar nu s-a alocat niciun ban.
Dacă s-ar face, primarul se
declară mulțumit din mai
multe motive: „Dacă s-ar
face barajul, am termina cu
inundațiile la Mândra. Apoi,
se pot crea facilități pentru
agrement, pescuit. Apoi, prin
acea zonă trece și autostrada.
Vă dați seama cea afluență
de turiști ar fi?”.

Un proiect strategic
de interes național
Una dintre cele mai mari
investiții în infrastructură din
județul Brașov este construirea barajului de la Mândra,
care va duce la apariția lacului artificial Veneția. Specialiștii spun că una dintre
greșelile de după Revoluție a
fost aceea că investiția a fost
abordată strict prin prisma
producției de energie electrică,

dar care nu se justifică, având
în vedere ce capacitate de
producție va exista.
„Sunt mult mai multe
avantaje conferite de construirea lacului Veneția.
După cum se știe, în toată
lumea, se vorbește, pe termen mediu, de o viitoare criză a apei potabile. Mai în glumă, mai în serios, cine va
avea acumulări de apă dulce,
va fi la fel de bogat ca acela
care are rezerve de petrol.
Apoi, lacul va rezolva problemele reglării debitului
Oltului în aval și ține de strategia Dunării la nivel european: prevenirea efectelor
inundațiilor sau secetelor, dar
și pentru asigurarea apei potabile de calitate. Mai mult,
Hidroelectrica își poate eficientiza activitatea pe salba
de 24 de hidrocentrale pe care
le poate băga în reparații/
decolmatare după un program prestabilit. Apoi, nu în
ultimul rând, se poate rezolva
problema irigațiilor pe o suprafață foarte mare. Datorită
structurii geografice, se poate asigura prin cădere liberă,
deci fără costuri de energie
pentru pomparea apei, suficientă apă pentru o treime din
zona de câmpie din Sudul
Carpaților. Și acum mai
există rețeaua de canale făcute pe vremea regimului comunist, iar cu un minim de
intervenție poți să duci apă
în Sud de Râmnicu Vâlcea”,
a declarat vicepreședintele
Consiliului Județean Brașov,
Mihai Pascu.

Aufostanunțațiprimiipașiconcrețipentruregionalizare
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai
Pascu, a prezentat primii pași
concreți care vor fi făcuți
pentru regionalizare, după
participarea la o întâlnire la
nivel național cu vicepremierul Liviu Dragnea.
Deocamdată nu s-a discutat despre capitalele viitoarelor regiuni și nici care va
fi împărțirea României. Pentru perioada următoare se va
merge pe actualele Regiuni
de Dezvoltare, pentru a nu
afecta accesarea de fonduri
europene, a precizat Pascu.

Unul dintre lucrurile tranșate vizează trecerea unor
instituții descentralizate ale
statului în subordinea
consiliilor județene. Este
vorba despre inspec toratele
școlare,
agențiile de
ocupare a forței
de muncă, agențiile
pentru prestații sociale,
serviciile de ambulanță,
direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzii
sanguine, agențiile de protecția mediului etc.

Și casele de asigurări de sănătate vor trece în
subordinea

administrațiilor județene,
lucru de bun augur, având în
vedere scandalul de la Brașov asupra modului cum se
decontează serviciile medicale. Mai mult, Dragnea a
declarat că 75% din banii
asiguraţilor vor rămâne în
judeţ, restul urmând să fie
folosiți pentru echilibrarea
bugetelor la acest capitol!
De asemenea, consiliile județene vor fi cele abilitate să
semneze contractele-cadru
cu spitalele publice şi clinicile private. Vor rămâne cu
coordonare centralizată insti-

tuțiile de control (Garda Financiară, Garda de Mediu,
Inspectoratul Teritorial de
Muncă), Armata, Poliția etc.,
dar și casele de pensii, pentru că în acest ulitm caz există o strategie pusă la punct
la nivel național.
Se va pune baza legală în
urma acestor discuţii pentru descentralizare în 2014,
urmând ca pe perioada întregului an să se facă transferul treptat de competenţe de la nivel central la
nivel local”, a mai precizat
Mihai Pascu.
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Râșnov: un exemplu de
succes, o poveste aparte
Încă de la începutul primului
său mandat, în primăvara
anului 2004, Adrian Veștea a
intrat în Primărie având
foarte clar în minte că șansa
Râșnovului este turismul.
Industrializarea forțată a
orașului, făcută de regimul comunist, nu mai putea rezista,
după ce din 1990 până atunci
nu făcuse decât să agonizeze.
Era nevoie de o alternativă,
pentru a oferi comunității noi
oportunități de dezvoltare.
„Apoi, Râșnovul este un
oraș cu tradiție turistică, fapt
certificat și prin aceea că în
1929 a primit statutul de
stațiune climaterică. Opțiunea
pentru turism a ținut cont și de
cadrul natural superb, de
obiectivele de interes pe care
le avem și care trebuiau puse
în valoare, dar a primat faptul
că aceasta a fost dorința majorității oamenilor. Iar ideea
noastră a fost și rămâne ca
această dezvoltare să fie una
sănătoasă, durabilă. Nu avem
o urbanizare haotică și nu sacrificăm mediul natural, dimpotrivă, îl protejăm și îl punem în valoare. În 1929,
reclamele chemau turiștii la
Râșnov pentru «aer curat,
liniște și mâncare bună» și noi
păstrăm această identitate
turistică”, spune primarul
Adrian Veștea.

Bătălia pentru Cetate
Cum emblema Râșnovului
este Cetatea, primul punct din
această strategie a fost redobândirea ei, după ce fosta
administrație o cadorisise, în
dauna comunității, unui pseudo-investitor care nu numai
că nu a respectat contractul
de concesiune, neplătind
vreun ban Primăriei, dar și-a
bătut realmente joc de un monu ment istoric național de
clasă A.
„Unele distrugeri făcute de
fostul chiriaș sunt, din păcate,
ireparabile. S-au efectuat lucrări fără autorizație, s-a intrat cu buldozerul într-un sit
arheologic în care se descoperiseră locuințe dacice… Pe
ruinele capelei evanghelice s-a
ridicat – tot fără autorizație –
un turn în care s-au montat rezervoare de apă din fibră de
sticlă, în curtea interioară s-a
construit o terasă-restaurant,
capela catolică din grădina
Cetății a fost distrusă în întregime și în aceeași incintă

terenul a fost nivelat cu excavatorul, anulând, practic, posibilitatea de a studia stratigrafia sitului arheologic...
Culmea, pe turnul triunghiular de secol XVI fuseseră montate ferestre tip... Velux!!! Iar faptul că s-a distrus,
tot cu excavatorul, cimitirul
sașilor căzuți, în secolul al
XVII-lea, în luptele pentru
apărarea Cetății, ar putea fi încadrat la profanare de morminte!
„Așa cum a afirmat reputatul istoric Adrian Rusu, cercetător la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj,
care a condus mai multe campanii de săpături arheologice
în zonă, ceea ce s-a întâmplat
în Cetatea Râșnov în perioada în care fostul primar a concesionat-o este cea mai amplă,
agresivă și nerușinat de ilegală
succesiune de intervenții asupra unui monument din
România după anul 1989”,
povestește istoricul Nicolae
Pepene, devenit, în al doilea
mandat al primarului Veștea,
director al Direcției de Cultură
a Primăriei Râșnov, care administrează Cetatea din 2008.
Lupta pentru redarea Cetății
către comunitatea râșnoveană
a început după venirea lui
Adrian Veștea în fruntea
Primăriei și a durat peste patru ani. „Acesta a fost, de fapt,
declanșatorul a tot ceea ce a
urmat în privința strategiei de
dezvoltare turistică a orașului.
Vă spun sincer, au fost multe
momente în care m-am îndoit
că puteam câștiga. Dar ce m-a
împins mereu înainte a fost
sprijinul pe care l-am simțit
mereu din partea râșnovenilor,
care, de când au aflat că am
început demersurile legale, nu
concepeau, pur și simplu, să
nu redăm Cetatea comunității.
Într-un final, după o luptă
stăruitoare și dificilă Cetatea
a devenit definitiv și irevocabil a râșnovenilor, prin decizia Înaltei Curți de Casație
și Justiție, în luna mai 2010,
după ce anterior, în 2008, obținusem dreptul de administrare”, povestește primarul
Veștea .

Primul oraș din
România promovat
cu fonduri europene
Cum, între 2008 și 2010,
Primăria Râșnov nu putea face
investiții în Cetate, fiind doar
administrator, decizia a fost

PrimarulAdrianVeșteaareaduslaviațăunorașpecareindustriacomunistăl-abăgatîn„comă”
aceea de a securiza accesul
turiștilor în Cetate și de a organiza evenimente culturale
de calitate, care să atragă
turiștii și să promoveze atât
Cetatea, cât și orașul. În acest
scop, fără firme private de
consultanţă sau planuri speciale ale autorităţilor centrale,
Primăria Râșnov și-a alcătuit
un plan de activități în completarea unui plan de marketing, iar apoi a căutat finanțări
externe bugetului local.
În 2009, când s-a deschis
axa de finanțare pentru promovare turistică, Râșnovul
avea deja proiectul scris și,
îndeplinind criteriile de selecție cu un punctaj foarte bun,
a devenit primul oraș din România promovat cu fonduri
europene. Prin acești bani
(200.000 de euro) au fost lansate o parte din evenimentele
culturale importante: Festivalul internațional de film istoric (devenit, la ora actuală,
cel mai important festival de
profil din Europa), festivalul
de reconstituire istorică (cel
mai mare din România),
Sărbătoarea Rozelor și Festivalul pentru copii JocMania.
Tot cu bani europeni,
Râșnovul a participat din 2009
până în 2011 la cele mai importante târguri de turism din
România, și-a creat un site de
internet pentru promovare turistică, au fost editate materiale de promovare (album, ghid
turistic, spoturi video, hartă
turistică, DVD de prezentare,
pliante), care apoi au repre-

zentat modele pentru materiale ale altor proiecte de
promovare turistică din județ
și din țară.

Una dintre cele mai
bogate agende turistice
din țară
Evenimentele organizate și
campania de promovare și-au
atins cu prisosință obiectivele:
au dus la mărirea substanțială
a numărului de turiști și, pentru că s-a dovedit un partener
serios și profesionist, Primăria
Râșnov a atras și alte evenimente, care s-au adăugat celor pe care le organizează.
Astfel, în doar trei ani, orașul a reușit să aibă una dintre
cele mai bogate agende turistice din România. Evenimentelor enumerate mai sus li s-au
adăugat Zilele Râșnovului, cu
Festivalul Ecvestru, cel mai
vechi şi popular eveniment al
oraşului, Maialul, Festivalul
de Film Polițist, Festivalul
Internațional de muzică „Liga
Campionilor”, adresat copiilor, Curtea Comedianților,
Zilele Cetății Râșnov, Turnirul
Cetăților, Festivalul de Rock
„Ghost Gathering”, festivalul
„Transilvania Calling”, Festivalul Medieval al Cetăţii Râşnov, Festivalul de scurt metraj
și altele. „Practic, s-a ajuns ca
anul trecut, în sezonul estival,
în fiecare weekend să avem cel
puțin un eveniment cultural,
sportiv sau de agrement la
Râșnov. Și la multe dintre
acestea Primăria nu cheltuie
bani de la bugetul local sau

cheltuie foarte puțin, fiind un
partener care pune la dispoziție
locația și, eventual, asigură
scena (avem scenă proprie)
sau acoperă mici necesități de
ultimă oră. În schimb, câștigul
pe care îl are comunitatea –
prin faptul că îi crește vizibilitatea, că la asemenea evenimente vin foarte mulți oameni
care cheltuie bani la Râșnov –
este incomparabil mai mare”,
spune Adrian Veștea.

Dezvoltare exponențială
a turismului
Cifrele îi dau dreptate primarului. Dacă în 2004 bugetul
orașului era de 30 de miliarde
de lei vechi, în 2011 Râșnovul
a avut venituri proprii de 156
de miliarde. Conform unui studiu al Ministerului Turismului, în perioada 2004-2007,
numărul turiștilor care au
petrecut cel puțin o noapte la
Râșnov crescuse cu nu mai
puțin de 1.070 %, cea mai
mare creștere la nivel național!
În 2012, la Cetate s-au
întregistrat circa 207.000 de
turiști plătitori, Râşnovul
apropiindu-se spectaculos de
Castelul Peleș (275.000 vizitatori), „dar numărul de vizitatori a fost sensibil mai mare,
deoarece am avut evenimente acolo la care intrarea a fost
gratuită”, precizează istoricul
Nicolae Pepene. Înainte de
redobândirea Cetății, se estima (Primăria nu a avut acces
la evidența biletelor vândute)
un număr anual de vizitatori
de 40.000-50.000.

Toată această dezvoltare n-ar
fi fost posibilă fără investiții în
infrastructura culturală și de
agrement. Astfel, din 2010
până în 2012 a fost restaurată
și reconstituită grădina Cetății
și s-a demolat ceea ce fostul
chiriaș construise ilegal și în
disprețul istoriei. S-a reamenajat cinematograful, care fusese
lăsat în paragină. S-a recuperat
vechea Casă de cultură, clădire
reprezentativă pentru oraș, la
care este gata proiectul de
restaurare și amenjare acolo a
unui centru multicultural. S-a
reamenajat Promenada Sissy
(numită așa, la prima ei amenajare, acum un secol, în onoarea împărătesei Elisabeta a
Austriei). În Cheile Râșnoavei
s-a amenajat o superbă zonă
de picnic, în parteneriat cu
Ocolul Silvic Râșnov.
„Mai avem un proiect de
amenajare pietonală a centrului istoric și unul de acces
între Casa de cultură și Cetate cu ajutorul unui lift pe plan
înclinat, pentru care s-a
obținut finanțare din fonduri
europene. Cred că prin strategia pe care am gândit-o și
prin felul în care o punem în
practică dovedim cu prisosință
că la Râşnov se face treabă
chibzuită”, detaliază primarul
Veștea.
Strategia de promovare,
investițiile făcute de Primărie
și rezultatele acestora au
determinat și firme private să
investească în turismul râșnovean. În acest mod, capacitatea de cazare a crescut și ea
spectaculos: dacă în 2004
existau doar 150 de locuri de
cazare, actualmente numărul
acestora se apropie de 3.000.
Un investitor privat a amenajat Peștera Valea Cetății,
transformând-o într-una din
atracțiile turistice ale zonei,
precum și într-un loc dedicat
evenimentelor muzicale. Un
alt investitor privat va începe
în acest an construirea Dino
Park, un parc având tematică
preistorică, ce va fi populat cu
replici ale dinozaurilor.
Strategia de dezvoltare și
promovare turistică a Râșnovului a fost completată cu
o componentă vizând turismul
sportiv, după ce Primăria, în
parteneriat cu Federația
Română de Schi-Biatlon și cu
puternicul concern OMV au
construit Baza Olimpică pentru sporturi de iarnă de pe Valea Cărbunării.
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10.000 de euro pentru
înființarea de noi firme
Ministerul Economiei a lansat, începând din 22 aprilie,
deschiderea programului
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, nr. 6/2011, instituie Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prin
care se acordă unele facilităţi
pentru microîntreprinderile
nou înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară, pentru prima dată,
activitate economică prin intermediul unei societăţi cu
răspundere limitată.
Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute prin
Ordonanţa de urgenţă fac
parte dintr-o schemă transparentă de minimis care se
va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în domeniu.
Programul urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cu-

noaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor; stimularea şi
sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la
finanţare; facilitarea accesului tinerilor la sursele de
finanţare.

Premiupentru
un șahistdeexcepție

Elevul Vrencian Lehel a
primit o diplomă de onoare
și un premiu în valoare de
4.000 de lei din partea
Consiliului Județean Brașov
pentru rezultate excepționale la Concursul Mondial de șah pentru amatori.
Inițiativa i-a apaținut consilierului județean Attila
Kovacs.
Tânărul le-a mulțumit
consilierilor pentru premiul
acordat și a promis că va
încerca să obțină rezultate

foarte bune în continuare.
Tânărul, legitimat la Clubul
Sportiv al Colegiului Naţional „Áprily Lajos” din Braşov, a câştigat Campionatul
Mondial de şah pentru amatori de la Iaşi, cu un total de
8 puncte din 9 posibile.
Pe locul doi s-a situat, tot
cu 8 puncte, Aron Teh Eu
Wen din Malayezia, cu un
coeficient Buchholz inferior,
iar pe locul trei s-a clasat
Boldoo Erdenepurev din
Mongolia cu 7 puncte.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013
este de 25.000.000 lei. Microîntreprinderea S.R.L. – D.
beneficiază prin intermediul
acestui Program de următoarele facilități:
a) acordarea de către Ministerul Economiei a unei
alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult
50%, dar nu mai mult de

10.000 euro echivalentul în
lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care
face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă
în limita sumelor aprobate cu
această destinaţie în bugetul
Ministerului Economiei;
b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al

Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii S.A. –
I.F.N. (F.N.G.C.
I.M.M.) pentru creditele contractate de
„SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, cu
respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile
interne ale instituţiilor de credit şi ale
F.N.G.C.I.M.M.,
până la cel mult
80% din valoarea
creditului solicitat,
în limita sumei de
80.000 euro, echivalentul în lei;
c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile
aferente timpului lucrat de
cel mult 4 salariaţi, angajaţi
pe perioadă nedeterminată.
Această perioadă constituie
stagiu de cotizare în sistemul
public de pensii, iar pentru
stabilirea şi calculul dreptu-

rilor prevăzute de Legea nr.
263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările
ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul
plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale.
Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care
depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe
economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului,
pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la
plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a;
e) consiliere, instruire şi
sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,
în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.
Înscrierea se poate face pe
site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la secţiunea „Accesaţi Programele pentru IMM-uri finanţate
de la bugetul de stat”.

Doipompieribrașoveni,„eroiaicomunității”
Doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov au primit titlurile de „Erou al Comunităţii”.
Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Braşov a decernat noi titluri pentru fapte de curaj şi devotament în
slujba comunităţii locotenetului Valeriu David şi plutonierului Dan Butucea.
Locotenentul Valeriu David
a luat parte la numeroase acțiuni dificile. Cea mai semnificativă, evocată de Stelian
Rechițean, șeful ISU Brașov, a
fost intervenția de stingere a
incendiului din Postăvarul, pe
care Valeriu David a coordonat-o din postura de comandant. Intervenția s-a desfășurat
pe un teren greu accesibil, pe
durata a 22 de zile caniculare,
timp în care au ars zeci de hectare de pădure. Datorită profesionalismului de care a dat
dovadă, realizând un dispozitiv
de intervenție pe o lungime
de 3 km, incendiul a putut fi
localizat și, după o muncă

susținută, lichidat. Au fost
angrenate forțe din toate subunitățile ISU, foarte bine coordonate de ofițer, fapt atestat de
lipsa accidentărilor și limitarea
pagubelor materiale.
Plutonierul Dan Butucea,
subofițer operativ la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov,
a participat la numeroase
intervenții de stingere a incendiilor – cum a fost cel de la
complexul My Place, precum
și la acțiuni de descarcerare,
acordare de prim ajutor și
deblocări de persoane, fiind
evidențiat pentru stăpânirea de
sine de care a dat dovadă. În
august 2012, la incendiul
izbucnit în zona Colții Cheii
din Râșnov, el a lansat saci cu
apă de la bordul unui elicopter, remarcându-se prin
curajul, efortul și priceperea
sa. În noiembrie 2012, împreună cu echipajele de descarcerare și SMURD, subofițerul
a scos în siguranță o femeie de
sub un bolovan de beton ce
cântărea 500 kg.

„Sunt de-a dreptul onorat şi
mă bucur pentru că am primit
această distincţie şi îmi doresc
ca de acum înainte să îndeplinesc la fel, cu acelaşi succes,
misiunile la care voi participa”,
a declarat plutonier Dan Butucea, subofiţer operativ principal ISU Braşov.
„Este o onoare pentru mine
şi un rezultat al muncii pe care
am făcut-o cu atâta ambiţie
de-a lungul timpul. Ce-i drept,
mi-a făcut plăcere să fiu aici astăzi, dar nu este numai munca
mea ci şi a colegilor mei, cu

care sunt în stare să merg oriunde, să fac orice, pentru că sunt
nişte oameni deosebiţi”, a spus
lt. David Valeriu, ofiţer principal ISU Braşov.
„Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fost premiat
prin reprezentanţii săi pentru
situaţiile extrem de complicate în care dânşii intervin. I-am
mai premiat şi în anii trecuţi,
ne bucurăm că am putut face
lucrul acesta şi acum şi îl vom
face şi în continuare”, a precizat Claudiu Coman, preşedinte ATOP Braşov.
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Prefectura sprijină
Consiliul Județean
al Elevilor Brașov

PrefectulMihaiMohaci
aredouăconsiliionorifice

Consiliile Elevilor sunt
structuri recunoscute de
Ministerul Educației,
conduse și organizate de
elevi pentru ei înșiși.
Pentru a veni în sprijinul
elevilor și a încuraja inițiativele tinerilor, Instituția
Prefectului – Județul Brașov
a inițiat colaborarea cu
aceștia. Astfel, încă din anul

2012, Consiliul Județean al
Elevilor Brașov a devenit
consiliu consultativ al Prefecturii, organizând, în parteneriat, diverse dezbateri,
întâlniri, acțiuni comune.
„Consiliul Județean al Elevilor este o structură care
m-a surprins în mod plăcut,
prin capacitatea de organizare și inovativitatea ideilor.
Am colaborat în câteva

proiecte și îi consider consilierii mei, din rândul elevilor, care îmi pot prezenta o
situație reală a problemelor
cu care se confruntă tinerii
de vârsta lor. Ne întâlnim în
mod frecvent pentru a
dezbate diverse subiecte și
pentru a identifica soluțiile
pe care le putem oferi tinerilor. Elevii din cadrul
Consiliului și colaboratorii

lor sunt elevi deosebiți care
ne demonstrează că și tinerii pot contribui decisiv în
comunitatea din care fac parte”, ne-a declarat prefectul
Brașovului, Mihai Mohaci.
Consiliile Elevilor sunt
structuri prin care elevii pot
contribui la îmbunătăţirea
societăţii din care fac parte,
fie reprezentând un coleg în
faţa profesorilor, fie organizând activităţi extraşcolare:
traininguri, concursuri, acţiuni caritabile etc.
Consiliul Elevilor, ca organizație națională, reprezintă
interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi
naţional, fără niciun fel de subordonare politică. Consiliul
Judeţean al Elevilor este o
formă de organizare asociativă a elevilor cu rol important în democratizarea şcolii
şi a relaţiilor profesor-elev.
Prin intermediul acestui
organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot
elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
şcolare.

La
nivelul
Instituției
Prefectului –
Județul Brașov
au fost înființate,
încă de anul trecut două consilii
consultative.
Este
vorba
despre Consiliul
Onorific
al
Vârstnicilor și
Consiliul Onorific al Tinerilor.
Scopul acestora
este de a asigura
o comunicare
eficientă şi de a identifica
cele mai mari probleme cu
care se confruntă comunităţile din judeţul Braşov.
Consiliul Onorific al
Vârstnicilor este alcătuit din
persoane cu o vastă experienţă civică şi implicate în
diverse structuri ale societăţii civile. Consilierii onorifici sunt vârstnici, membri
reprezentativi ai anumitor
asociaţii, a căror experienţă civică este folositoare
pentru a oferi soluţii şi programe care se pliază exact
pe nevoile societăţii. Experienţa profesională, experienţa civică şi interesul
pentru implicare în societate au fost considerentele pe
baza cărora au fost selectate persoanele care fac parte
din Consiliul Onorific.
Consiliul Onorific al Tinerilor este format din membrii
Consiliului Județean al Elevilor Brașov, elevi remarcabili din județ care pot oferi
o privire de ansamblu asupra problemelor cu care se
confruntă tinerii și propun

proiecte care să determine
implicarea civică a cât mai
multor tineri.
„Consiliile Onorifice sunt
constituite sub forma unor
consilii consultative care ridică probleme şi împreună
identificăm soluţiile potrivite şi care sunt în asentimentul tuturor cetăţenilor. Problemele de care se preocupă aceste consilii vizează întreaga societate braşoveană
– toate categoriile sociale
din toate mediile de rezidenţă. Relaţiile dintre cetăţeni
şi instituţiile care îi reprezintă, au fost viciate de-a
lungul anilor, cetăţeanul
pierzându-şi încrederea şi
speranţa că instituţiile statului îi pot apăra drepturile
şi oferi soluţii la nivel de comunitate. Acest lucru trebuie schimbat! Într-o instituţie
transparentă şi deschisă comunicării, Consiliile Onorifice pot înlesni relaţiile pe
care Instituţia Prefectului le
are cu cetăţenii în slujba
cărora se află” susține prefectul Mihai Mohaci.

DrumprinMunţiiBucegi,întreMoieciuşizonaturisticădinDâmboviţa
În viitorul apropiat, judeţul Braşov ar putea fi legat
direct de judeţul Dâmboviţa
printr-o şosea care să străpungă Munţii Bucegi între
Moieciu de Sus şi Moroeni.
Consiliile judeţene din cele
două judeţe au bătut palma
prin încheierea unui acord
cadru de asociere în vederea
realizării acestui drum, care
a fost denumit drumul interjudeţean „Transcarpatica”.

Drum de interes
turistic
Sectorul de drum care face
parte din această nouă şosea,
pe raza judeţului Braşov, are
o lungime de 21,79 de km şi
cuprinde Drumul Judeţean
112 F Moieciu de Jos – Moieciu de Sus (8,44 km), Drumul Comunal 53 Moieciu –
Valea Bângăleasa (5 km) şi

Drumul Forestier Valea
Bucşii – Şaua Bucşii (8,35
km). Prin construcţia acestei
şosele s-ar crea o legătură directă între cele două judeţe,
respectiv între DN 73 (Braşov – Bran – Piteşti) şi DN
71 (Sinaia – Moroeni – Fieni
– Târgovişte), ceea ce ar
scurta atât durata drumului,
cât şi ar facilita un acces mai
facil al turiştilor care vor să
ajungă în zona Bran-Moieciu, dar vor să viziteze şi zona
Peştera, cu biserica din Peştera Ialomicioarei, Lacurile
Bolboci şi Scropoasa sau
Cheile Tătarului.
În prezent, există un drum
judeţean nemodernizat, pe
raza judeţului Dâmboviţa,
care pleacă din Moroeni şi
ajunge la toate aceste obiective turistice şi există practic
o legătură cu Braşovul pe o

potecă forestieră, care duce
spre Moieciu. Aceasta ar
urma să fie modernizată, astfel ca accesul să fie facil pentru orice tip de autovehicul,
iar, la final, şoseaua ar putea
face concurenţă Transfăgărăşanului sau Transalpinei.

Evaluat la
11 milioane de euro
Autorităţile judeţene s-au
asociat în vederea pregătirii documentaţiei tehnicoeconomice pentru depunerea proiectului acestui drum
interjudeţean spre finanţare
în cadrul programelor ce vor
primi bani europeni în perioada 2014–2020. De asemenea, cele două consilii
judeţene s-au angajat că vor
suporta şi partea de cofinanţare pentru acest proiect, în
funcţie de lungimea secto-

rului de drum
de pe raza fiecărui judeţ.
Acordul semnat de cele
două autorităţi
are o valabilitate de cinci
ani.
Costurile
pentru realizarea acestei şosele au mai
fost evaluate şi
în anul 2003,
când autorităţile vroiau să acceseze fonduri PHARE şi se
ridicau la suma de 11 milioane de euro. Astăzi, consilierii
județeni din Brașov au
aprobat asocierea cu județul
Dâmbovița pentru acest
obiectiv, vecinii fiind cei
care sunt și lideri de proiect.

„Lungimea mai mare
este la ei, iar ei au tot interesul să dezvolte acest
drum, pentru că ei doresc
să înființeze un domeniu
schiabil în zonă. Ei vor
realiza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic,

documentația urmând să
fie depusă pentru obținerea
de fonduri structurale
pentru următoarea sesiune
de finanțare 2014–2020”,
ne-a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Mihai Pascu.

Ziarul

6

Astra

Ziarele Braşovului de altădată
Brașovul s-a impus drept capitală economică, socială și multiculturală în urmă cu mulți ani

9 mai 1951

Uzina Steagul Roşu deţine două drapele roşii
Trecuseră câteva săptămâni
de când colectivul uzinei
„Steagul Roşu” a primit „Drapelul Roşu” al producţiei şi
ramura „metalurgiei prelucrătoare”, iar stegarii s-au angajat atunci să-l păstreze cu cinste, hotărâţi să facă din el un
„simbol de luptă” pentru noi
şi noi victorii în producţie.
Iată că uzina braşoveană a
îmbrăcat, pe la începutul lunii mai 1951, „haină de sărbătoare”, astfel, în hala mare
de vagonaj, pavoazată, cu lozinci înălţătoare, cu tablouri
ale „marilor dascăli şi ale
conducătorilor iubiţi ai Partidului nostru scump”, s-au
adunat peste 3.000 de mun-

citori, tehnicieni, ingineri şi
funcţionari. În ziua respectivă, colectivul uzinei a primit
ca răsplată a rezultatelor obţinute în cursul anului 1950,
Drapelul Roşu al Confederaţiei Generale a Muncii.
În aplauzele miilor de
muncitori, tovarăşa Liuba
Chişinevschi a înmânat Drapelul Roşu al C.G.M. delegaţiei de muncitori fruntaşi din
marea fabrică. Au luat apoi
cuvântul numeroşi muncitori
şi tehnicieni, iar directorul
uzinei, tov. Ghiţă Ştefan a înmânat şi premii în bani (nota
bene!) muncitorilor care s-au
distins în „lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan”.

11 mai 1960

S-a transferat pentru 4 ani
Un anume Baboianu Ion,
oltean de origine, vrând săşi asigure un „venit fără muncă, a găsit de cuviinţă” să falsifice o adeverinţă eliberată
de A.V.S.A.P. Tg. Jiu în baza
căreia îşi făcea „transferul”
de la F.A.T. Codlea, încasând astfel indemnizaţia de

transfer şi concediul de odihnă, în total suma de peste
3.500 de lei. Fiind descoperit, inculpatul Baboianu a fost
condamnat la 4 ani închisoare corecţională de către Tribunalul Popular al oraşului
Stalin, sentinţa rămânând definitivă.

Furt de balonseide
La începutul lunii mai 1960,
Stanciu Ion din Săcele s-a dus
la un bal în sala „6 martie” din
aceeaşi localitate. Profitând de
faptul că tinerii dansau de zor,
a furat un „balonseide” ce
aparţinea reclamantului Szász

parte, se punea întrebarea de
ce unele maşini se uzau mai
repede decât celelalte, răspunsul fiind că unii şoferi erau
mai buni, iar alţii mai slabi,
unii respectându-şi meseria
iar alţii îşi băteau joc de ea,
lucru confirmat de însăşi conducerea întreprinderii, I.T.Bv.

14 mai 1970

Calamităţi provocate de intemperii
într-o serie de judeţe ale ţării
(Marile inundaţii din 1970)
Articolul vorbeşte despre
marile inundaţii din anul
1970, care s-au abătut nu numai asupra judeţelor din nordul Transilvaniei şi Moldovei, ci şi pe teritoriul judeţului Braşov, ele fiind provocate de ploi puternice, deosebit
de abundente, „uneori însoţite de furtună” şi de topirea
unei mari cantităţi de zăpadă
în zonele muntoase. Ca urmare, nivelul apelor a crescut
simţitor, iar acolo unde s-au
revărsat, au afectat unele întreprinderi, „unităţi agricole”
şi locuinţe ale cetăţenilor.
De pe urma inundaţiilor au
avut de suferit sau erau periclitate de-a dreptul localităţile Caţa, Homorod, Racoş, Mateiaş, Hoghiz, Apaţa, Măieruş,
Ormeniş, Feldioara, Comăna,
Crihalma, Şercaia, Cincşor şi
altele. Întrucât nivelul apelor
era în creştere, „datorită ploi-

lor care continua să cadă”, Comandamentul Judeţean de
Apărare împotriva inundaţiilor a obligat Consiliile populare, conducerile unităţilor industriale şi agricole etc., să ia
de urgenţă măsuri de mobilizare a „tutulor” mijloacelor
materiale şi a cetăţenilor în vederea degajării scurgerilor de
sub poduri şi podeţe, consolidării digurilor, protejării locuinţelor şi anexelor, iar atunci
când situaţia o impunea, evacuării populaţiei, animalelor
şi bunurilor materiale.
De asemenea, pentru evitarea pericolului de epidemie, se
recomanda populaţiei judeţului Braşov să consume numai
apă fiartă şi să ferească alimentele de apa rezultată din inundaţii. În final, se aducea la cunoştinţă că din cauza revărsării apelor mai multe drumuri
judeţene erau impracticabile.

14 mai 1980
B. Mihai. Organele de miliţie
au descoperit fapta şi l-au trimis în faţa Tribunalului oraşului Stalin care l-a condamnat
la vreo 2 ani de închisoare corecţională şi 1 an interdicţie
corecţională.

14 mai 1970

Piese defecte în mecanismul I.T.Bv.
Dintr-o anchetă realizată
de V.Şt. Popescu, aflăm că
troleibuzele din Braşov soseau în staţii, în mai 1970, cu
întârziere, făcându-se aproape imposibilă urcarea în autovehicul, că oamenii stăteau
şi se simţeau ca într-o cutie
cu sardele, că şoferii coborau ca să-şi cumpere ţigări,
sau să bea apă, că banchetele erau murdare etc.
Totodată, personalul de
bord se purta „necuviincios”,
taxatoarele fiind „nepoliticoase”, se enervozau din nimic, proferau insulte, calomnii, sudalme, ocări şi imprecaţii, alimentând tot felul de

transportaţi zilnic uzau autovehiculele, reparaţiile necorespunzătoare scoteau din circulaţie o serie de troleibuze
sau autobuze pe diferite perioade, supralicitându-le astfel pe cele rămase în curse.
De aici uzarea şi defectarea
lor rapidă ş.a.m.d. Pe de altă

certuri. Autobuzele erau şi
ele aglomerate, iar când şoferii opreau brusc toată lumea se prăbuşea înainte.
Încercând să explice această situaţiune, ing. Eugen Pall,
şeful serviciului exploatare,
declara: „În condiţiile în care
sunt transportaţi zilnic
200.000 de călători autovehiculele noastre sunt supuse
unei uzuri rapide. Aprovizionarea cu piese de schimb este
defectuoasă şi suntem nevoiţi
să recurgem la improvizaţii”.
În felul acesta erau prezentate lucrurile, ele dădeau, practic naştere unui cerc vicios.
Numărul mare de pasageri

O nouă uzină pe roţi
În acest articol, jurnalistul
Adrian Teacă a scris despre cel
mai mare autovehicul construit
în România, în 1980, autobasculanta cu tracţiune Dieselelectrică de 120 de tone, realizare a Centrului de cercetare
ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru autocamioane.
O „nouă uzină pe roţi”, cum
a numit-o ziaristul braşovean.
Adrian Teacă adaugă: „Prin
acest DAC 120 E, care continuă, la un nivel mai înalt, performanţele precedentei autobasculante de 100 de tone, România intră deplin în rândurile marilor producători de giganţi pe pneuri din lume. Pentru că, doar câteva firme din
S.U.A., Japonia şi U.R.S.S. se
încumetă să producă asemenea autocamioane.
În spatele lui, al „gigantului”, stă însă, o muncă intensă, ani întregi de trudă – „timp
foarte scurt totuşi, remarca inginerul Ion Nemţan, unul dintre autorii lui, comparând cu

ce fac alţii”. Printre creatorii
lui „DAC 120 E” mai erau:
ing. C-tin Alexopol, ing. Mircea Manoliu, ing. Marioara
Herţa, tehnicianul Victor Pleşa, ing. Florin Roşală, ing. Gh.
Nemeznic, ing. Dan Ţeposu,
ing. Adrian Novac, subing.
Viorel Grecu. La execuţia prototipului au lucrat „adevăraţi
artizani”, specialişti în domeniul lor, ca: D-tru Fâşie, Johann Zerbes, Bacsi Ludovic,
Ştefan Petcu şi, mai ales, electricianul Nelu Bartiş.
Teacă spune că ar greşi dacă
s-ar rezuma la această listă de
nume, autobasculanta cu tracţiune Diesel-electrică nenăscându-se pe un tren arid, dimpotrivă, performanţele de excepţie obţinute în diferite sectoare ale economiei naţionale,
inclusiv în domeniul construcţiei de autovehicule de mare
tonaj, au înlesnit conceperea
şi realizarea ei practică. Dintre performanţele lui DAC 120
E, Adrian Teacă enumeră: lun-

gimea 10 metri, lăţimea 5,3
metri, înălţimea 5,24 metri,
motor de 1.200 CP, viteză maximă pe şosea 55 km pe oră.
„Ca o noutate absolută – faţă
de precedentul gigant de 100
de tone, este faptul că s-a renunţat la o serie de subansamble, să le zicem clasice, locul
lor fiind luat de sistemele electrice. Şi încă un aspect : în timpul exploatării, viteza se adaptează automat la condiţiile de
sol şi de încărcare”. „Fireşte,
creatorii săi îi vor mai aduce
îmbunătăţiri, completări, care
să-i mărească şi mai mult performanţele. În scurt timp, vom
putea vorbi despre intrarea ei
în producţia de serie, o vom

putea urmări la lucru la Canalul Dunăre-Marea Neagră sau
pe alte şantiere”.
A fost dificilă, munca aceasta de ani, pentru conceperea şi
execuţia acestei noi „uzine pe
roţi”, a întrebat Adrian Teacă,
răspunsul venind din partea
ing. Ion Nemţan, deşi putea
veni din partea oricăruia dintre specialiştii braşoveni: „Nu,
n-a fost greu, pentru că am
avut în spate tot ceea ce s-a realizat mai bun în industria românească. Vehiculul acesta
este, în primul rând, un succes
al capacităţii de creaţie a specialiştilor români, al forţei economiei româneşti în plină dezvoltare”, a conchis Nemţan.

15 mai 1970

Lupta cu apele
Cele mai afectate localităţi din judeţul Braşov de pe urma marilor
inundaţii din 1970, care
ţineau capul de afiş în
„Drum Nou”, au fost
Homorod, Hoghiz şi
Ungra, asupra cărora se
abătuse, nu o tornadă,
ci apele Oltului şi Homorodului, umflate
brusc de ploile abundente şi topirile unor
cantităţi industriale de
zăpadă. La intrarea în
comuna Hoghiz, scria
reporterul D. Rujan, un
ofiţer de miliţie dirija
circulaţia spre alte localităţi „puţin afectate
de calamităţi”.
La Homorod, străzile şi uliţele comunei au
fost transformate în
„adevărate canale”, nivelul apelor ajunsese în unele locuri la ferestrele caselor
şi şuvoaiele continuau să coboare vijelioase spre vale. Situaţia era dramatică, dar, cică,
fusese depăşită.
În comuna Ungra, apele Oltului au crescut la fel de brusc,
iar în câteva ore nivelul obişnuit a fost depăşit cu aproape
2 metri. Au fost evacuate grajdurile de vite (740 de capete),
crescătoria de porci (307 capete), au fost salvaţi cca. 40
m.c. cherestea şi magaziile de
cereale. Din casele inundate
au fost evacuate în remorci 30
de familii cu copii şi principalele bunuri materiale, repartizate apoi în casele unde apa
nu putea să ajungă. Cel mai
greu a fost cu salvarea celor
200 de animale de prăsilă de
la ferma Hoghiz, vâltoarea
surprinzându-le în sectorul

Turzun. Apele creşteau cu
mare repeziciune, micşorând
oră de oră peticul de pământ
pe care se refugiaseră animalele. Trebuia acţionat foarte
rapid pentru evacuarea lor din
încercuire.
Puţini erau cei care mai
credeau în reuşită. La un moment dat se punea chiar problema sacrificării, hăcuirii
animalelor. Şi atunci, din proprie iniţiativă, un mic grup de
oameni a intrat în acţiune, sfidând cu bărbăţie primejdia,
plecând cu bărcile (în unele
locuri adâncimea apei atingea 4 metri), ca să scoată vitele imobilizate între sălcii,
fiind până la urmă nevoiţi să
intre până la gât în apa „rece
şi clisoasă”. Au lucrat aşa toată noaptea şi a doua zi, până
a fost salvat şi ultimul animal.
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1930
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Brassói Lapok 1964
Concert simfonic
cu dirijorul Kurt Masur
În sala mare a Teatrului
de Stat, dirijorul german
Kurt Masur a susţinut un
concert simfonic alături
de filarmonica din Braşov.
Tânărul dirijor, directorul
muzical al Casei de Operă
din Berlin a câştigat simpatia şi admiraţia orchestrei
de la prima repetiţie, iar
concertul s-a bucurat de un

„Începând de azi apare cotidianul
Bukaresti Lapok...”
Din 14 mai 1930 apare
Bukaresti Lapok – fratele bucureştean al ziarului Brassói
Lapok, o ediţie specială a
acestuia. Şi acest fapt de-

monstrează că Brassói Lapok
a fost cel mai important ziar
în limba maghiară al vremii.
(În: BRASSÓI LAPOK,
14 mai 1930)

real succes. Au fost pre zentate Simfonia nr. 40 în
G minor de Mozart şi Simfonia nr.3 de Schumann.
(NAGYHALMÁGYI
József. Kurt Masur
vendégszereplése.
În: ÚJ IDŐ, nr.46,
14 mai 1964, p.3)
DINU Eva

Brassói Lapok 1970
Un gânditor revoluţionar şi un
O moştenire valoroasă
luptător neînfricat. În memoria lui
Constantin Dobrogeanu-Gherea
Un articol în care se
evocă personalitatea
şi activitatea lui C.
Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855
– 7 mai 1920) la
comemorarea de
50 de ani de la
moartea teoreticianului socialist.
C. Dobrogeanu-Gherea ia contact cu mişcarea narodnicistă încă din tinereţe.
Studiază literatura marxistă
şi devine adeptul şi promotorul socialismului ştiinţific.
Contribuie la formarea şi dezvoltarea mişcării muncitoreşti din ţară. În 1880 înfiinţează revista „România viitoare” prin care propagă ideologia marxistă, militând pentru formarea unui partid al
clasei muncitoare. A avut o

activitate importantă
ca şi critic literar.
Printre cele mai importante studii scrise de C. Dobrogeanu-Gherea,
sunt enumerate:
„Karl Marx şi economiştii noştrii”,
„Ce vor socialiştii români?”, „Robia şi socialismul”, „Anarhia gândirii”,
„Ideologia de bază a socialismului ştiinţific”, „Anarhia
şi socialismul” şi cel mai de
seamă – „Neoiobăgia”. El
este primul care formulează
teoria dictaturii proletare.
(IACOŞ, Ion. Forradalmár
gondolkodó, önfeláldozó
harcos : C. DobrogeanuGherea emlékezete.
În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr.18, 7 mai 1970, p.9)

Nicolae Stoe
Poezii semnate de Nicolae Stoe în traducerea lui
Kala Tibor. Poezii cuprinse
în al doilea volum de poezii

al tânărului autor, apreciat
de critici.
(În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr.19, 14 mai 1970, p.7)

Sprijiniţi „Librăria Şcoalelor”!
Este semnalată deschiderea unei librării în strada
Pantofarilor nr. 8 (azi strada Politehnicii) de către tânărul G. Şurariu. De aici
braşovenii pot împrumuta
cărţi pe timp nelimitat în
schimbul unei taxe lunare,
pentru care taxă „extrem de
moderată se pot citi zeci de

cărţi, acasă în tihnă şi fără
sacrificiul cumpărării cărţilor, atât de scumpe în vremea noastră”. Scopul declarat al acestei afaceri este
acela al „educării şi cultivării maselor româneşti cu
ajutorul cărţii”.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 46, 4 mai 1930, p.1)

Marele Circ de la Moscova în Braşov
Anunţ privind sosirea Marelui Circ din Moscova la Braşov
în perioada 21 – 31 mai. Vor fi
mai multe spectacole prezen-

tate la Braşov, iar arena a fost
ridicată în zona gării vechi.
(În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr.19, 14 mai 1970, p.10)

Întreprinderea agricolă de stat
de la Prejmer
Uzina Hidromecanica aniversează 90 de ani de la înfiinţare. La începuturi, în 1880, în
atelierele sărăcăcioase lucrau
30 de muncitori, turnând şi
prelucrând diverse piese din
fontă. În 1919 găsim deja o
societate pe acţiuni bine organizată şi condusă de familia
Schiel. După al doilea război
mondial se produc strunguri
paralele şi transmisii mecanice, iar după naţionalizare îşi
schimbă denumirea în Strungul. Anul 1954 reprezintă o
piatră de hotar în istoria uzinei. De atunci începând, în locul atelierelor construite din
lemn vor fi construite hale industriale noi, iar producţia se
va diversifica. Din 1961 se va
numi Hidromecanica şi producţia se va extinde şi la trans-

misii hidraulice şi turbosuflante pentru motoarele Diesel.
În prag de aniversare, în
dialog cu directorul uzinei,
Viorel Metea şi secretarul de
partid, Lucian Turcu, sunt
amintiţi oameni care au contribuit la dezvoltarea uzinei:
Vladimir Gnasienco, Victor
Bocioagă, Tănase Tănăsache,
Ioan Boian, Florea Crăciun,
Ioan Ionuţ, Nagy József, Andrei Coman, Bagoly Viktor,
Martin Stavru, György Oszkár, Papp András, Ninweld
Leopold, Sólyom Lajos, Nicolae Pomană, fraţii Gáspár,
Vajda Sándor, Lőrincz Zoltán, Ioan Bob şi mulţi alţii.
(BARTHA Albert.
Kincset érő örökség.
În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr. 19, 14 mai 1970, p.2)

La începutul articolului sunt
prezentate realizările excelente obţinute la Prejmer, întreprinderea agricolă de stat fiind
recunoscută pe plan naţional.
În cadrul întreprinderii se cultivă grâu, cartofi şi plante furajere pe 1.100 ha de teren agricol. Şeptelul este format din
3.500 capete bovine şi 2.000
porcine, dar se ocupă şi cu
creşterea de nurci şi dispun şi
de păstrăvărie. Tot aici se ob-

Folclor ceangăiesc pe scena şcolii
În cadrul Festivalului Naţional al Pionierilor, elevii
Şcolii Generale nr.3 din Săcele au pregătit un spectacol
inedit inspirat din folclorul
ceangăilor din zonă. Într-un
decor rupt din casele ceangăilor, elevii au prezentat portul
popular, cântece şi zicale, precum şi dansurile şi obiceiurile ceangăilor din zona Săce-

Congresul fotografilor la Braşov

10 Mai la Braşov

În 7 mai 1925 a avut loc la
Braşov, în sala „Gewerbeverein” (azi Muzeul de Artă), al
doilea congres al fotografilor
din România. Congresul a fost
deschis de preşedintele Uniunii Fotografilor din România,
domnul Etienne Lonyai. După
congres, la Cercul Militar, s-a
vizionat o expoziţie cu tematică fotografică, compusă din
4 secţiuni: fotografii de specialitate, fotografii de amatori,
fabricanţi de articole foto şi comercianţi de astfel de articole,
la care au participat şi expozanţi din Germania. A urmat

Serbările prilejuite de
„Ziua Regelui” au debutat la
Braşov, încă de dimineaţă, cu
21 de salve de tun. În Piaţa
Libertăţii (Piaţa Sfatului) s-a
săvârşit un „Te Deum” de către preoţii Blaga, Mereţ, Prişcu şi Muşlea, însoţit de corul
Catedralei şi corul Liceului
Şaguna. În prezenţa oficialităţilor locale şi ale Guvernului, pe Bulevardul Regele
Ferdinand (azi B-dul Eroilor)
au defilat elevii şcolilor primare şi secundare, îmbrăcaţi
în portul naţional şi acompaniaţi de „muzica orăşeneas-

premierea celor
prezenţi, locul I
fiind câştigat de Emil Fischer
din Sibiu. Seara la ora 21, tot
în sala „Gewerbeverein”, a
avut loc un „banchet bogat”
dat de Uniunea Fotografilor.
(Gazeta de Transilvania,
nr.45, 8 mai 1925, p.2)

ţin produse lactate şi de carne,
care sunt valorificate eficient
pe piaţa braşoveană. Dar pe
lângă aceste realizări importante şi profitul remarcabil, se
trage un semnal de alarmă privind starea grajdurilor întreprinderii, care au nevoie urgentă de investiţie şi modernizare.
(KÖNIG Miklós.
Prázsmári nagyüzem.
În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr.19, 14 mai 1970, p.5)

le. La reuşita spectacolului au
contribuit etnologul Seres András, artistul plastic György
Margit, profesorii Sándor
Márta şi Tóthpál István.
(FEKETE Judith. Csángó
folklór iskolai színpadon.
În: BRASSÓI LAPOK, an 2,
nr.19, 14 mai 1970, p.5)
DINU Eva

că”. În ordine, au urmat şcolile minoritare, cercetaşii şi
pompierii cu un convoi de
aparatură, iar la sfârşit armata, cu cele mai bune şcoli de
profil din Braşov. Dupăamiază, în sala Astra s-a desfăşurat un program cultural
cu muzică, recitări şi dansuri.
Seara a urmat retragerea cu
torţe a Batalionului III Vânători de Munte, iar muzica a
cântat până la miezul nopţii.
(Gazeta de Transilvania,
nr. 49, 14 mai 1930, p.1)
Mihaela LUPU
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Cetatea Rupea își ridică „vălul”
pe 15 iunie
Cetatea Rupea, aflată acum
într-un proces de reabilitare, va fi redeschisă la jumătatea lunii iunie, a anunţat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Pascu.
Lucrările de reabilitare şi
de punere în valoare ale
obiectivului istoric au fost
realizate din fonduri europene, printr-o investiţie de
aproximativ 26 milioane lei.
Pentru ca cetatea să poată
reintra în circuitul turistic,
Consiliul Judeţean şi Primăria Rupea au asigurat cofinanţarea de 2% a proiectului şi costurile legate de
amenajarea căilor de acces
spre cetate.
Potrivit primarului localităţii Rupea, Flavius Dumitrescu, „Cetatea este închisă de zeci de ani. Era o ruină. Acum doi ani au început
lucrările de reabilitare după

ce am primit fonduri europene. Primăria Rupea şi
Consiliul Judeţean Braşov
au contribuit împreună cu
circa 6 milioane lei, iar restul de până la 25 de milioane lei sunt fonduri europene”. Lucrările au constat în
reabilitarea completă a cetăţii, construirea căilor de
acces şi a instalaţiilor de apă,
electricitate şi a iluminatului public şi ambiental.
Turiştii au la dispoziţie,
începând din această vară,
un centru de informare turistică şi o parcare cu 100 de
locuri pentru autoturisme şi
10 pentru autocare. Totodată, cetatea va fi pusă în valoare printr-un sistem special de iluminare.
În luna iunie vor fi organizate două manifestări menite să promoveze imaginea
cetăţii. Este vorba despre
petrecerea câmpenească
„Rupea-m gura târgului” şi

un festival dedicat compozitorului Wilhelm
Georg Berger,
născut în localitate, în 1929.
Având în vedere
că Cetatea Rupea se află la jumătatea distanţei
între Braşov,
Castelul Bran şi
Sighişoara, se
estimează că vor
veni anual între
20.000 şi 30.000
de turişti.
Construită în secolul
al XIV-lea
Cetatea Rupea, ridicată pe
Dealul Cohalmului, a fost
construită şi extinsă în secolele XIV – XVII, ca refugiu pentru satele din împrejurimi. Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii
arheologice de pe teritoriul

României, primele semne
de aşezări omeneşti datând
din paleotic şi neoliticul
timpuriu (5.500-3.500 î.H.).
Prima atestare documentară datează din anul 1324,
când saşii răsculaţi împotriva regelui Carol Robert al
Ungariei s-au refugiat în
interiorul cetăţii, Castrum

Kuholm. Numele de Kuholom face referire la roca
pe care a fost ridicată: bazaltul. Documente din secolul al XV-lea menţionează
cetatea ca fiind un important
centru comercial şi meşteşugăresc, cu 12 bresle.
Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificaţie,

dar şi ca refugiu pentru
populaţia care locuia pe
dealurile şi valea din împrejurimi, aşezarea acesteia fiind strategică: la îmbinarea drumurilor care făceau legătura între Transilvania, Moldova şi Ţara Românească prin pasurile
sud-estice.

ProiecteleBraşovuluipentruperioada2014–2020
⋄ DJ 112J DN1 – Dumbrăviţa – 4,7 km, valoarea estimată 2,1 mil. euro, nu există studii.
⋄ DJ 112 G Peştera – Măgura – Zărneşti, 10,7 km, valoarea estimată 4 mil. euro, nu
există studii.
⋄ DJ 112 F 53 Moieciu de
Jos – Moieciu de Sus, 8,4 km,
valoarea estimată 3,7 mil. euro,
nu există studii.
⋄ DJ 102 P (Predeal – Cabana Trei Brazi – 5 km, valoarea
estimată 1,85 mil. euro, nu
există studii.
⋄ DN 1E (Râşnov – Poiana
Braşov – 20 km, valoarea estimată 4 mil. euro, nu există
studii.
⋄ DN 73 A Braşov – Râşnov
– Bran – limită judeţ Argeş
40,74 km
⋄ DN 73 A Predeal – Râşnov – Şercaia 69,13 km, valoarea estimată 17 mil. euro, nu
există studii
5. Asigurarea transportului
public de călători
⋄ Managementul transportului de persoane – implementarea masterplanului pentru mobilitate în zona metropolitană –
valoarea estimată 100 mil. euro,
studii în lucru
⋄ Prelungirea căii ferate
existente Braşov – Râşnov până
la Bran – valoare estimată 16
mil. euro, nu există studii
II. Dezvoltarea turismului
⋄ Amenajare zone turistice:

- zona Piatra Mare, valoarea estimată 25 mil. euro, nu
există studii
- zona Ciucaş, valoarea estimată 15 mil. euro, nu există
studii
⋄ Amenajare trasee turistice
(marcaje, hărţi, panouri informative, semnalizare obiective
turistice, reabilitare căi de acces către obiective turistice, editare de materiale de promovare etc.) valoare estimată 1 mil.
euro, nu există studii
⋄ Amenajare traseu de biciclete în Regiunea Centru care
să lege Bisericile Fortificate şi
să asigure accesul la alte obiective turistice, parcuri şi rezervaţii naturale precum şi interconectarea lor la traseele internaţionale – valoarea estimată
(pentru judeţul Braşov) 5 milioane de euro, nu există studii
– traseu nou – 2m lăţime 32 mii
euro/km, traseu peste o fundaţie existentă, 22,8 mii euro/km.
⋄ Implementarea la nivel judeţean a sistemului de management al destinaţiei turistice –
valoare estimată 750 mii euro,
nu există studii
⋄ Construcţie stadion cu capacitatea peste 20.000 locuri –
valoare estimată 40 milioane,
nu există studii
⋄ Realizare sală polivalentă
pentru evenimente cu peste
15.000 locuri – valoare estimată 12 milioane euro, nu există
studii

⋄ Realizare parcuri de distracţie tematice (infrastructură
şi utilităţi) – Bran – Râşnov –
valoare estimată 600 mii euro
fiecare, nu există studii
⋄ Amenajare domeniu schiabil în Munţii Făgăraşului pentru a dezvolta turistic toată zona
– valoare estimată 80 milioane
de euro, nu există studii
⋄ Înfiinţarea unei şcoli pentru formare, conversie şi reconversie profesională în turism
(inclusiv spaţii amenajate corespunzător pentru practică) –
valoarea estimată 8 milioane
euro, nu există studii
⋄ Dezvoltare reţea integrată
de centre de informare turistică la nivel judeţean şi dotarea
acestora cu infrastructura
necesară – valoarea estimată
2,5 milioane de euro
⋄ Reabilitarea Bisericilor
Fortificate şi a clădirilor monumente istorice valoarea estimată 50 milioane de euro, nu
există studii
⋄ Amenajare infrastructură
pentru campinguri la standarde
europene în cele 3 regiuni: Ţara
Bârsei, zona Rupea, Țara Făgărașului – valoarea estimată
1,5 milioane de euro, nu există
studii
⋄ Extinderea domeniului
schiabil – etapa II Râşnov –
Predeal – valoarea estimată
40 milioane euro, există studii
⋄ Reabilitare Centrul Istoric
municipiul Braşov – valoarea

estimată 20 milioane euro
III. Consolidarea şi
dezvoltarea economiei judeţene
⋄ Centru expoziţional şi de
afaceri în municipiul Braşov
în proximitarea Institutului de
Cercetare-Dezvoltare- Inovare:
Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă – valoarea
estimată 20 milioane de euro,
nu există studii
⋄ Bursa agricolă permanentă şi târg de animale – valoarea
estimată 14 milioane de euro, nu
există studii
⋄ Parc tehnologic în proximitatea aeroportului internaţional
– valoarea estimată 20 milioane
de euro, nu există studii
⋄ Eficientizarea consumurilor energetice în vederea implementării unor proiecte cu scopul reducerii costurilor aferente consumurilor de curent electric în clădirile publice – valoarea estimată 20 milioane de
euro, nu există studii
⋄ Amenajarea hidroenergetică a bazinului râului Olt porţiunea Mândra – Veneţia – valoarea estimată 160 milioane de
euro, există studii SF şi PT – trebuie actualizate
IV. Îmbunătăţirea
managementului
sectorial de mediu
⋄ Implementarea proiectului
„Sistem de management integrat
al deşeurilor în judeţul Braşov”

– valoarea estimată 170 milioane euro, există studii
⋄ Închiderea gropilor de gunoi din municipiul Braşov – valoarea estimată 5 milioane euro,
nu există studii
⋄ Dezvoltarea infrastructurii
de apă-canal în judeţul Braşov –
valoarea estimată 180 milioane
euro, nu există studii
⋄ Extinderea rezervaţiei de
zimbri Vama Buzăului – program de eliberare a zimbrilor
în mediul natural în zona masivului Ciucaş (declararea zonei Ciucaş arie protejată de interes naţional sau parc naţional)
– valoare estimată 1,6 milioane euro, există studii
V. Creşterea calităţii capitalului
social uman
⋄ Susţinerea de programe
pentru învăţământ vocaţional
(Şcoală profesională/de meserii), înfiinţare centru de dezvoltare a competenţelor şi a competenţelor profesionale – ateliere de tâmplărie, croitorie,
realizare de gablonţuri etc. –
valoare estimată 10 milioane
euro, există documentări privind nevoia enunţată
⋄ Dezvoltare centru de formare profesională şi ucenicie Braşov, asigurarea infrastructurii
pentru întreprinderi mici sau
start-up, valoare estimată
10 milioane euro, nu există studii
⋄ Înfiinţare/dezvoltare campus pentru Liceu cu Program

Sportiv, valoare estimată 10 milioane euro, există documentări
privind nevoia enunţată
⋄ Ferma-şcoală judeţeană
(pregătirea şi perfecţionarea
micilor fermieri şi a lucrătorilor din agricultură) – valoare
estimată 10 milioane euro, nu
există studii
⋄ Spital clinic universitar
Hărman – Braşov – valoare
estimată 60 milioane euro
⋄ Reabilitarea clădirilor de
patrimoniu ale Universităţii
Transilvania Braşov localizate
în centrul istoric al orașului – valoarea estimată 10 milioane lei,
stadiu de idee de proiect
⋄ Eficientizarea energetică
și modernizarea campusului
universitar al Universităţii
Transilvania Braşov – valoarea
estimată 25 milioane lei, stadiu
de idee de proiect
⋄ Reproiectarea stagiilor de
practică din cadrul UTBv și
armonizarea la nivelul curriculumului – valoarea estimată
2,5 milioane lei, stadiu de idee
de proiect
⋄ Dezvoltare reţea de colectare fructe de pădure în care sunt
implicate persoane defavorizate şi înfiinţare centru de procesare – valoare estimată 20 milioane euro, există documentări
privind nevoia enunţată
⋄ Dezvoltare infrastructură
educaţională în zonele preponderent cu populaţie de etnie romă,
valoare estimată 30 mil. euro

