Ziarul administraţiei publice braşovene

Nr. 4 – 1–15 iunie 2013

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

Argumente pentru
capitală europeană
Una dintre temele abordate „la zi” este regionalizarea
României și stabilirea capitalei regionale.
Brașovul are numeroase argumente pentru a obține acest
titlu. La această oră, Brașovul
este capitala nedeclarată a Regiunii Centru, iar eforturile
brașovenilor, prin ministrul
Energiei Constantin Niță,
președintele Consiliului Județean Aristotel Căncescu și
toți cei din Executiv nu vor
rămâne fără efect.
Să nu uităm că s-a început
construcția aeroportului în
acest an, iar autostrada București – Brașov are termen de
finalizare 2016, că Guvernul
Ponta a dat 20 de milioane de
euro pentru centura ocolitoare
a Brașovului, că s-a deblocat
situația critică de la spitalele
brașovene și s-a intrat în normal, iar în urma negocierilor
indicele de complexitate medicală pe baza căruia se fac
decontările serviciilor medicale este superior.
Apoi, tot cu bani de la Guvern și de la Consiliul Județean vom dota în acest an toate spitalele publice cu aparatură performantă, astfel încât

brașovenii să aibă parte de
servicii de o înaltă calitate.
Apoi, nu trebuie omise nici
investițiile care se vor face în
județ prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală, ministrul Liviu
Dragnea ne-a promis pentru
acest an 12,5 milioane de lei.
3,8 milioane de lei din acești
bani vor fi pentru finalizarea
investiției de apă-canal de la
Roadeș și pentru asfaltarea
drumului Roadeș – Bunești.
Diferența de bani va fi alocată pentru lucrările în curs, dar
și pentru începerea unor noi
investiții, în special pentru
drumurile județene.
Nu am uitat nici așa-zisul
„Drum al rușinii”, HoghizȘercaia. Repararea integrală
costă 101 milioane de lei
(conform Studiului de Fezabilitate și al Proiectului Tehnic), iar în acest an Consiliul
Județean va aloca pentru reparațiile de strictă necesitate
6 milioane de lei, cu care vom
începe turnarea de covor asfaltic în interiorul tuturor localităților traversate de acest
drum.
Nu trebuie omis nici rolul
pe care județul Brașov îl are
în zonă. Consiliul Județean

s-a implicat în proiecte regionale care vizează atât infrastructura, cât și promovarea
comună din punct de vedere
turistic, de exemplu. În colaborare cu Dâmbovița se va
realiza cu fonduri europene
șoseaua Transcarpatica, cu
Sibiul colaborăm în privința
sistemului de alimentare cu
apă și canalizare a Țării
Făgărașului, există contacte
pentru promovarea cetăților
și a bisericilor fortificate din
Brașov, Mureș și Sibiu, există negocieri de a dezvolta axa
economică Brașov – Sfântu
Gheorghe – Odorheiul Secuiesc, prin Polul național de
creștere economică Brașov.
O altă preocupare a noastră
este refacerea cetăților și conservarea monumentelor istorice. Este cunoscută implicarea
președintelui Căn ces cu
pentru refacerea zidurilor
și bastioanelor Cetății
Brașovului. Am aprobat alocarea de sume
importante pentru
cetatea Feldioarei
și a celei de la Rupea și de la Făgăraș. Apoi, personal
susțin punerea la punct
a unui proiect complex ce

vizează reabilitarea integrală
și introducerea în circuitul
turistic a Cetății Făgărașului, printr-un parteneriat cu un investitor privat, care are capacitatea
de a accesa fonduri europene (cel care a reabilitat Cetatea Alba-Iulia).
Nu în ultimul rând,
sprijinim funcționarea
grupurilor de acțiune
locală (GAL) –
formate din
8-20 primării,
dar și

agenți economici, organisme
agreate de UE pentru accesarea de fonduri europene
pentru proiecte de impact
pentru zonele respective.
Pentru perioada 2014-2020
GAL-urile au la dispoziție
circa 50 de milioane de euro.
Mihai POPA
vicepreședinte
Consiliul Județean
Brașov

S-a rezolvat problema retrocedării Maternităţii Aparatură de top pentru spitalele publice

Istoria Pieței Unirii

În urma negocierilor purtate între Consiliul Judeţean
şi Biserica Evanghelică
Consorţiul Apostolic, re-

Răscolind documentele acoperite de colbul ignoranței
și al necunoașterii, prezentăm, pe scurt, imaginea de

prezentanţii Bisericii au acceptat să vândă imobilul la
un preţ convenit de evaluatorii ambelor părţi. pag. 4

Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Mihai Pascu a prezentat în Plenul Consiliului Judeţean Braşov mo-

dalităţile de finanţare pentru
asigurarea necesarului de
aparatură pentru toate spitalele publice.
pag. 5

altădată a acestei așezări
străvechi, care până la 1944
s-a numit Piața Prundului și
apoi Piața Unirii.
pag. 8
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Primarul Viorel Grusea are proiecte
de viitor pentru comuna Comăna
Despre realizările pe care
Comuna Comăna cu cele
patru sate (Comăna de
Sus, Comăna de Jos, Crihalma şi Ticuşu Nou) le-a
avut în mandatele pe care
mi le-aţi încredinţat, faptele vorbesc de la sine. În
ciuda dificultăţilor, niciun
domeniu al vieţii sociale nu
a rămas neatins. Acum aş
vrea să ne concentrăm şi
pe ceea ce ne propunem să
facem pentru viitor.
Doresc să vă aduc la cunoştiinţă câteva din proiectele
de viitor pe care consider să
le avem în vedere, după cum
urmează:
1. Executarea canalizării;
2. Asfaltarea tuturor drumurilor comunale (în campania electorală din anul
2008 spuneam cetăţenilor
printre altele că vom asfalta
drumul de la Comăna de Jos
spre Crihalma şi Ticuşu
Nou, iar oamenii se uitau la
mine şi nu-mi dădeau crezare. După asfaltarea drumului au început să mă ia în serios, iar când am spus cetăţenilor din satul Ticuşu Nou
că vom asfalta cele două
străzi din sat, m-au crezut.
De aceea vă rog să mă credeţi că tot ceea ce scriu acum
ca şi proiectele de viitor le
vom realiza deoarece am demonstrat că: VREAU, ŞTIU
ŞI POT SĂ FAC toate lucrurile pe care mi le propun, le
visez cu ochii deschişi, le
văd deja gata, iar dacă nu visezi nu poţi să realizezi nimic.
3. Avem în derulare un
proiect de regularizare a
Văii Comănii, proiect finan-

Primarul Viorel Grusea vorbeşte cu optimism despre planurile pe care le are pentru dezvoltarea comunei
ţat de UE în valoare de
1.500.000 euro, proiect care
poate rezolva problema
inundaţiilor când sunt ploi
abundente.
4. Avem depus un proiect de împădurire cu salcâm şi stejar pe o suprafaţă de 100 ha de teren degradat (unii pricepându-se

doar la tăiatul pădurilor, noi
ne gândim şi să mai împădurim); primăria va primi 600
mii euro pentru împădurirea
acestor suprafeţe;
5. Avem în vedere îndiguirea râului Olt la Crihalma, în zona Sârghina pentru a salva locul numit „Şesul” la revărsarea Oltului;

6. Avem un proiect de
parteneriat public-privat
în care vom monta pe o suprafaţă de aproximativ 9
ha panouri care vor produce energie electrică,
energie folosită de către toate instituţiile subordonate
Primăriei, pentru iluminatul
public.

Reţeaua electrică aeriană
va fi eliminată, urmând a fi
montată subteran, ca şi canalizarea, iar satele vor fi ca
pe vremea bunicilor, fără
sârme, fără cabluri.
7. Dorim să extindem reţeaua de gaz metan în cele
două sate care momentan nu
beneficiază de gaz şi anume
Comăna de Sus şi Ticuşu
Nou;
8. Susţinem şi vom susţine tinerii fermieri în vederea dezvoltării lor, dar
într-un cadru legislativ corect şi bine elaborat care să
nu lase loc de interpretări şi
să creeze favoritisme;
9. Vom consilia şi încuraja tinerii în vederea întocmirii de proiecte pentru
a primi finanţări pentru
construirea de pensiuni
agroturistice
deoarece
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu locuri şi obiective turistice minunate care trebuiesc doar bine promovate şi
lucrurile vor începe să se
mişte;
10. Tot în sprijinul cetăţenilor comunei vom înfiinţa un Birou de Evidenţa Populaţiei, pentru ca cetăţenii comunei şi nu numai,
să nu mai fie nevoiţi să
meargă la Rupea pentru actele de identitate. Vrem ca
problemele să fie rezolvate
pe plan local.
Acelaşi lucru dorim să îl
facem şi în ceea ce priveşte
lucrările ce ţin de Oficiul de
Cadastru; de ce să mergem
să dăm bani la OCPI Rupea
când putem rezolva lucrurile în comuna noastră ajutând
oamenii şi creând noi locuri
de muncă.

Doresc să vă spun tuturor
locuitorilor celor patru sate
ale comunei că mi-aţi făcut
o mare cinste şi onoare de a
mă alege primar pe perioada 2008- 2012. Sunt astfel
onorat să reprezint frumoasa comună Comăna şi sper
din tot sufletul că nu am dezamăgit.
Mă deplasez des la Judeţ
şi constat cu mândrie şi
onoare faptul că oameni
străini mă recunosc şi mă
opresc pe stradă, spunându-mi că au auzit doar lucruri frumoase şi bune despre comuna Comăna. Aceste lucruri nu pot decât să mă
oblige şi mai mult şi să mă
motiveze pentru a nu obosi
deloc în demersurile mele de
a duce Comuna Comăna
acolo unde îi este locul: să
fie una dintre cele mai frumoase comune din judeţul
Braşov şi din ţară. Afirm
aceasta deoarece potenţial
avem, trebuie doar să îl dezvoltăm şi să îl valorificăm la
maxim.
Doresc în încheiere să
mulţumesc tuturor angajaţilor Primăriei Comăna şi ai
celor două societăţi aflate în
subordinea Consiliului Local Comăna. Daţi-mi voie să
citez un frumos proverb chinezesc care spune: „Pentru
a face o mie de paşi este necesar să îl faci întâi pe primul” Noi l-am făcut pe primul în mandatul 2008-2012,
cu ajutorul dumneavoastră îi
vom face şi pe următorii, deoarece cu siguranţă suntem
pe drumul cel bun. Aşa să
ne ajute Dumnezeu!
Viorel Grusea, primarul
comunei Comăna

Platforma Națională Pentru Educație a fost lansată la Brașov
Conform statisticilor oficiale, la nivel național, 1,4%
dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala.
Aceste cifre alarmante au
crescut în ultimii ani într-un
context socio-economic defavorabil progresului, dezvoltării și bunăstării. Luând
în considerare în acest context și procentul copiilor care
nu au frecventat niciodată
şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) există
un număr total de peste
44.000 copii de vârsta învă-

ţământului primar şi peste
48.000 copii de vârsta învăţământului gimnazial care
sunt în afara sistemului de
educaţie.
În județul Brașov, conform reprezentanților Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, absenteismul
și rata abandonului școlar au
înregistrat o ușoară scădere
în ultimii ani. Pentru a reduce la minim astfel de fenomene, Federația Organizațiilor Neguvernamentale
pentru Copil a lansat Platforma Națională Pentru Educație. Proiectul este implementat în parteneriat cu

Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice prin
Direcția Protecția Copilului,
Reprezentanța UNICEF în
România, Ambasada Franței
în România și Organizația
World Vision.
Pentru anul 2013, proiectul își propune crearea
unui cadru optim de promovare a modelelor de bună
practică din perspectiva
abordării intersectoriale în
vederea prevenirii și reducerii fenomenelor de neșcolarizare, absenteism și abandon şcolar prin intermediul

Platformei Naţionale pentru
Educaţie.
Pentru a-și atinge obiectivele în întreaga țară, Platforma Națională Pentru Educație a fost lansată și la
Brașov – joi, 6 iunie. Toți cei
implicați în proiect au înființat un grup de lucru care își
propune să realizeze harta
serviciilor socio-educative
din Brașov și să promoveze
modelele de bune practici în
reducerea absenteismului și
a abandonului școlar.
Platforma Națională Pentru Educație poate fi accesată on-line pe adresa
www.pentrueducatie.ro
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Cristian, comuna unde
trăiești „ca la oraș”
Comuna Cristian s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii ani.
Explicația nu este doar
apropierea de Brașov, ci și
faptul că edilii au reușit atragerea investitorilor.
În timp ce majoritatea administrațiilor locale din România se plâng de lipsa fondurilor
pentru investiții, la Cristian se
lucrează cu resurse proprii. În
fiecare an sunt alocate fonduri
importante pentru dezvoltarea
infrastructurii, se investește în
cultura locală, dar și pentru
zone de agrement.

Apa și canalizarea,
priorități pentru edili
Lipsurile și nemulțumirile
oamenilor din anii trecuți își
găsesc rezolvare. „La această
oră se lucrează la canalizarea
din cartierul Tineretului.
Vorbim despre o rețea de
4,5 kilometri, pentru care am
alocat suma de 1,7 milioane
de euro. Lucrările sunt puțin
în întârziere, din cauza vremii,
dar preconizăm că le vom finaliza în septembrie-octombrie. Apoi, din cauza secetelor
din ultimii ani și având în
vedere că și 2013 se anunță un
an cu probleme la acest capitol, am decis forarea a încă
două puțuri de mare adâncime
(120 de metri), pentru a asigura necesarul de apă pentru
populație (nu și pentru consumul industrial), indiferent de
capriciile vremii (32 de litri/
secundă). Unul dintre puțuri

este aproape finalizat, mai
trebuie adusă și montată doar
stația de pompare. Atât pentru
canalizare, cât și pentru foraje am asigurat fonduri de la bugetul local”, ne-a declarat primarul Dragoş Serafim.

Nu poți să construiești dacă
nu ai o echipă bine închegată
Primarul Dragoș Serafim
explică și secretul reușitelor
de la Cristian: „Am reușit să
formăm o echipă bine închegată. Este vorba de aparatul format din funcționarii
Primăriei, majoritatea tineri
cu studii superioare, dar și
de faptul că majoritatea
consilierilor locali au înțeles
că după terminarea alegerilor și depunerea jurământului trebuie să lucreze
pentru interesul cetățenilor

Nu a fost uitat nici
agrementul
Unul dintre cele mai
ambițioase proiecte, care va
atrage mulți turiști din
localitățile învecinate, dar și
din țară, este amenajarea unei
baze sportive și a unei zone de
agrement.
„Primăria are un teren de
aproximativ 3,5 hectare la vechea unitate militară. Acolo,
stadionul este deja în lucru,
vom construi un ștrand și vom
face un teren acoperit unde se
pot practica activități sportive
în cazul în care vremea este
nefavorabilă. Avem la această oră finalizate studiile de
fezabilitate și proiectele tehnice. Valoarea estimativă este de
circa 3 milioane de lei. La stadion se va decoperta gazonul,
se va nivela terenul și se va
însămânța, se vor reface vestiarele, vor fi modernizate, cu
dușuri, cu apă caldă, așa cum
este civilizat, vom face două
tribune, față în față, pentru suporterii celor două echipe care
vor juca, cu o capacitate de
200 de locuri fiecare. În ceea
ce privește ștrandul, acesta va
avea o suprafață de 60x40 de
metri, va avea dușuri, mobilierul necesar, în zonă va exista

Cultura și sportul
„înfloresc” la Cristian

Dragoș Serafim se laudă cu eficiența adminstrației locale
și o unitate de alimentație publică. De asemenea, tot în
zonă, se va amenaja un complex de agrement, cu piste
pentru bicicliști, un parc de
skate-board cu aparatura
necesară unei asemenea
distracții și, nu în ultimul rând,
un loc de joacă pentru copii,
dotat și acesta cu aparatură
care să prevină accidentarea
micuților”, a precizat primarul
Serafim. De asemenea, primarul din Cristian a ținut să
amintească și de proiectul pe

care comuna îl are în colaborare cu Consiliul Județean
Brașov și Agenția Metropolitană, referitor la amenajarea
unei piste de biciclete între
Brașov – Cristian – Râșnov:
„Acum s-a stabilit aproximativ traseul. Noi am organizat
un concurs de ciclism, foarte
bine primit de cei peste 70 de
participanți, pe acest traseu, cu
ocazia sărbătoririi stejarilor seculari din Cristian. De aceea,
suntem hotărâți să ne implicăm în acest proiect”.

La fel, cum stă bine unei
comunități bine conturate,
unde din păcate sașii sunt tot
mai puțin reprezentați, obiceiurile și tradițiile nu sunt
lăsate de izbeliște, cum este
„Roaina”, obicei săsesc reînviat de copiii din comună.
„Avem bani alocați pentru
toate obiceiurile și tradițiile
din Cristian. Cristolovenii știu
că în 23 iunie vom avea maialul de Rusalii, care va avea
loc pe stadionul Tineretului
(cu formații din comună, corul
bisericii și invitat de seamă
taragotistul Dumitru Fărcaș).
Apoi, la sfârșitul lui august,
începutul lui septembrie avem
«Drumul Pâinii», când sărbătorim Zilele Cristianului,
eveniment finanțat prin programul european Regio, iar în

care i-a trimis să ia decizii
pentru viitorul comunității.
Apoi, nu în ultimul rând, a
fost deschiderea totală către
investitori. La această oră putem să ne lăudăm că avem
foarte mulți investitori de talie mare la noi, care contribuie cu fonduri importante
la bugetul comunei: Ina
Schaeffler, Hutchinson, Duvernbeack, Lustic, Lubrifin,
Terwa, Rolem, Transberg,
Neplant sau Amigo”.
decembrie sărbătorile de iarnă, cu pomul de Crăciun, când
vor primi cadouri toți copiii
din Cristian. Suntem implicați
și în construirea bisericii
ortodoxe de pe strada Mihai
Eminescu, în 2013 alocând
900.000 de lei pentru acoperiș.
În 10 iulie se va sfinți lăcașul,
care va avea hramul «Pogorârea Duhului Sfânt», eveniment la care va fi prezent Mitropolitul Ardealului, iar până
la finalizare se vor oficia slujbe într-un altar provizoriu
amenajat la subsol”, spune
Dragoș Serafim.
Finanțări primesc și echipele de fotbal și rugby, echipa
de cercetași, cele trei formații
de dansuri populare, printre
care și Junii Cristianului, dar
și cercul de pictură pe sticlă,
care activează la Biblioteca
comunală.

Amplu program de prevenire a consumului de droguri
În perioada septembrie
2010 – iunie 2013, în
judeţul Brașov s-a desfășurat programul de formare „Împreună împotriva
drogurilor”.
Programul a fost implementat de Instituția Prefectului – Județul Brașov în
parteneriat cu Inspectoratul
Școlar al Județului Brașov,
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Brașov și Casa Corpului
Didactic.
Prin conținutul său programul răspunde cerințelor
Strategiei Naționale Antidrog, încadrându-se în ca-

pitolul prevenirea în școală,
obiectivul specific „Dez vol ta rea unor atitudini și
practici la nivelul întregii
populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţã sănătos, fără tutun, alcool şi
droguri”.
Obiectivul principal al
programului a fost consolidarea reţelei locale de prevenire a consumului de
substanţe stupefiante în
mediul preuniversitar, prin
formarea într-un decurs de

3 ani şcolari, a unui formator – cadru didactic, specializat într-o abordare corectă a problematicii consumului de droguri.
Prin educație și sensibilizare s-a urmărit prevenirea consumului de droguri în școală, în familie și
în comunitate. Astfel a fost
specializat un număr de
121 de cadre didactice din
109 unități școlare din
județul Brașov având ca
beneficiari direcți 6.050 de
elevi.
În urma proiectelor, care
au luat naștere în cadrul
acestui program, au fost

create activități de care au
beneficiat 4000 de elevi,
600 de cadre didactice și
1000 de părinți.
Programul a avut un impact pozitiv asupra ele vi lor, fiind responsabilizați
cu privire la dreptul de a se
informa și de a lua decizii
sănătoase referitoare la
consumul de droguri, de a
comunica cu profesorii lor
sau cu specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Brașov, de a-și valorifica cât
mai bine timpul liber prin
implicarea în activități
educative.
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S-a rezolvat problema
retrocedării Maternităţii
Litigiul dintre Biserica
Evanghelică Consorţiul
Apostolic şi Consiliul Judeţean, referitor la clădirea şi terenul de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie din Braşov a luat
sfârşit.
„În urma negocierilor purtate am reuşit să ajungem la
un punct de vedere comun,
care este în avantajul comunităţii. Reprezentanţii Bisericii au fost înţelegători şi
au acceptat să ne vândă imobilul la un preţ convenit de
evaluatorii ambelor părţi.
Mai mult, vreau să anunţ şi
faptul că am ajuns la o înţelegere şi în privinţa muzeelor de Artă şi de Etnografie,
unde vom plăti o chirie rezonabilă, dar deocamdată
despre acest subiect nu pot
da cifre, pentru că nu am
primit o ofertă fermă din
parte Bisericii”, ne-a declarat Mihai Pascu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov.
Clădirea şi terenul Maternităţii au fost evaluate la
3.385.277 euro, din care

1.670.300 euro clădirea, iar
1.714.977 terenul. Banii vor
fi achitaţi în nouă rate egale, pe perioada a nouă ani,
la cursul euro/leu de la
momentul semnării contractului.
Ratele vor fi achitate începând din 2014. Conform
ofertei, valoarea ratelor va fi

actualizată înainte de a fi plătită cu rata inflaţiei.

Muzeele de Artă şi
Etnografie, în chirie
la Biserica Evanghelică
Negocierile cu Biserica
Evanghelică în ceea ce priveşte plata chiriei de către
Consiliul Judeţean pentru

Muzeele de Artă
şi Etnografie au
ajuns la un consens, după ce,
iniţial, biserica
solicitase plata
retroactivă a chiriei pe ultimii patru ani, rezultând
o sumă exorbitantă de 700.000
de euro.
Vicepreşedintele CJ Braşov, Mihai Pascu, a precizat că s-a ajuns la
un acord prin care
instituţiile de cultură să plătească
chirie doar de anul
acesta, iar suma să
fie una modică,
respectiv să acopere valoarea impozitului pe care Biserica îl plăteşte pentru respectivele clădiri, dar şi asigurarea obligatorie. Totodată, cele două
muzee vor încheia un parteneriat cu Biserica Evanghelică, astfel ca împreună să
poată derula unele evenimente culturale în aceste locaţii.

Centru de informare
turistică pentru ariile
protejate în Casa Sfatului
Primul punct de informare turistică pentru ariile protejate din judeţul Braşov s-a
deschis, miercuri, în incinta
Muzeului Judeţean de Istorie. Cei interesaţi au la dispoziţie broşuri şi hărţi gratuite despre ariile protejate
din judeţul Braşov furnizate
de către administratorii sau
custozii acestora.
Zilnic, în incinta punctului de informare va fi o persoană timp de două-trei ore,
în jurul prânzului, care va
oferi informaţii suplimentare turiştilor. De asemenea,
cei care doresc să viziteze o
arie protejată au la dispoziţie, pe lângă broşuri, şi hărţi
în limbile română, engleză
şi germană”, a declarat coordonatoarea proiectului,
Andra Croitoru.
Pe teritoriul judeţului Braşov sunt declarate 63 de arii

protejate: 12 monumente ale
naturii, 15 rezervaţii naturale, două arii speciale de protecţie, două parcuri şi o zonă
umedă. Marea majoritate a
ariilor protejate existente în
judeţul nostru sunt cuprinse
în situri „Natura 2000”, cu
câteva excepţii de tip speologic, geologic şi paleontologic. Doar şase localităţi nu
au pe teritoriul lor situri „Natura 2000”.
Există şapte localităţi a căror suprafaţă este în întregime declarată sit „Natura
2000”: Buneşti, Cincu, Jibert, Lisa, Recea, Şoarş şi
Ticuş. Acest fapt generează
pentru orice construcţie sau
program de dezvoltare foarte multe probleme în ceea ce
priveşte avizarea, studiile de
impact, studiile de biodiversitate, costurile documentaţiilor şi timpii de aşteptare.

Pasaj peste ocolitoarea Brașovului,
Consiliul Judeţean Braşov cumpără
la intersecţia cu drumul spre Sânpetru complexul sportiv de la Olimpia

Consilierii judeţeni au votat, în şedinţa de astăzi, asocierea cu Primăria Braşov în
vederea amenajării unui pasaj peste ocolitoare, la intersecţia acesteia cu Drumul judeţean 103, care face legătura între Braşov şi Sânpetru.
La solicitarea consilierului judeţean Mihai Veştea,

autoritatea judeţeană va aloca 100.000 de lei, din bugetul pe acest an, pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic
pentru această investiţie. Intersecţia nu este dirijată prin
semafor şi nici nu a fost
amenajat un sens giratoriu,
astfel că traficul se desfăşoa-

ră cu dificultate la orele de
vârf şi s-au petrecut şi o serie de accidente, unele foarte grave. „Este o zonă în
care s-au petrecut numeroase accidente, iar un astfel de
pasaj se impune în contextul în care şi tronsonul II din
ocolitoare este proiectat a se
dubla, astfel că riscurile sunt
şi mai mari. Să facem aceste documente, anul acesta,
şi să prindem la finanţare cu
fonduri europene investiţia,
din tranşa ce se alocă începând de anul viitor”, a spus
Veştea.
Totodată, în şedinţa de astăzi, Consiliul Judeţean Braşov a decis să aloce un milion de lei municipalităţii
braşovene, din excedentul
bugetar, pentru realizarea
lucrărilor de întreţinere şi
reparare a drumurilor publice judeţene şi comunale
aflate în intravilanul municipiului.

Consilierii judeţeni au aprobat cumpărarea clădirii şi a
terenului aferent de
la Complexul Sportiv Olimpia.
În contextul în care
Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” este
la un pas de faliment,
Consiliul Judeţean
avea şanse reduse de
a-şi recupera creanţa
de 9.819.681 de lei
(era creditorul majoritar) şi reprezintă 89%
din preţul stabilit în raportul de evaluare de
către Contfin Liquidation (societatea care se ocupă de insolvenţa Clubului Sportiv
„Societatea de Patinaj”.
În acest context, consilierii
judeţeni au aprobat achiziţionarea bazei sportive Olimpia,
la preţul de 11.090.900 lei,
practic rămânând de plătit diferenţa de 1.271.218 lei, iar

ulterior va fi înscris în numele judeţului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate.
Consiliul Judeţean Braşov a devenit membru asociat la Clubul Sportiv „Societatea de Patinaj” prin
HCJ 231/5.07.2005. Clubul
a intrat în insolvenţă în data
de 21 aprilie 2011. Planul

de reorganizare şi strategia
de vânzare a imobilului a
fost aprobată de Adunarea
Generală Extraordinară a
Asociaţilor în 27 mai 2013.
Şi Primăria Braşov rămâne parte în baza sportivă de
la Olimpia, terenul fiind înscris la Cadastru pe numele oraşului.

Ziarul
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Aparatură de top
pentru spitalele
publice din Brașov

Consilierii județeni vor să rezolve definitiv problema aparaturii din spitalele brașovene
Specialiştii de la Consiliul
Judeţean Braşov, împreună cu managerii spitalelor
din judeţ, au făcut o analiză referitoare la necesarul
de aparatură pentru toate
spitalele publice până la
sfârşitul anului.

„Am reuşit să obţinem fonduri de la Ministerul Sănătăţii, iar noi, ca administraţie judeţeană, trebuie să cofinanţăm 20% din sumele
necesare. Am căutat şi găsit
resursele necesare pentru a
asigura aceşti bani”, le-a

precizat vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu, celor din
sala de plen.
„Am găsit împreună cu
Ministerul Sănătăţii, o modalitate prin care să achiziţionăm echipamentele medica-

le necesare unităţilor medicale din judeţ. La fiecare unitate, experţii au întocmit listele cu necesarul şi ni le-au
trimis nouă. Până la sfârşitul
acestui an vor asigura 80%
din echipamentele solicitate
de spitale, iar restul le vor
achiziţiona anul următor”, a
declarat vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mihai
Pascu. Singurul care nu va fi
dotat integral până la sfârşitul anului este Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie, pentru
care necesarul despăşeşte bugetul pe acest an.
Astfel, cu unanimitate de
voturi, consilierii judeţeni
au votat alocarea următoarelor sume: 400.000 de lei
pentru Spitalul municipal
„Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, 450.060 lei – Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Braşov, 1.998.640 de lei
– Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă, 652.080 lei –
Spitalul Clinic de Copii,
270.070 de lei – Spitalul de
Obstetrică şi Ginecologie şi
126.670 de lei – Spitalul de
Pneumoftiziologie. Sumele
de bani includ TVA.
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Parc dendrologic și grădină
botanică la Brașov!

O inițiativă care poate
aduce un plus de valoare
Brașovului vine din partea
consilierului județean Ionel
Fliundra (foto), președintele Comisiei pentru
turism și servicii, protecția
mediului, probleme ecologice și silvicultură a Consiliului Județean Brașov.
În contextul în care
Brașovul nu mai are o grădină dendrologică, Fliundra
propune amenajarea uneia la
Sânpetru, în zona ariei
protejate a Dealului Lempeș.
„La următoarea ședință de
plen voi cere abilitarea comisiei de mediu să realizeze
un parteneriat între Consiliul
Județean, Consiliul Local și
Primăria Sânpetru, Facultatea de Silvicultură, Agenția
Metropolitană, Romsilva și
Agenția pentru Protecția
Mediului și Aria protejată
pentru amenajarea unui parc
dendrologic și înființarea
unei grădini botanice. Facultatea de Silvicultură va avea
un rol major, aici existând o
făzănărie unde studenții fac
practică. Cu ajutorul lor și al
celorlalți parteneri se va

putea ușor amenaja, pentru
început, un parc dendrologic”, a declarat Ionel Fliundra.
El spune că materialul
dendrologic poate fi obținut
atât cu ajutorul Romsilva, cât
și cu ajutorul administrațiilor
locale cu care municipiul
Brașov și Consiliul Județean
sunt înfrățite. Mai mult,
copiii vor putea desfășura
lecții în natură, Fliundra
dorind să fie amenajată și o
gospodărie țărănească, unde
copiii să vadă „pe viu” cum
arată păsările și animalele
domestice.
„În privința construirii unei
grădini botanice, vom face
demersuri pentru a obține
finanțarea necesară fie de la
Fondul de Mediu, fie fonduri
europene. Tot dumneavoastră, presa, ați relatat că anii
trecuți s-au dat bani de la Guvern pentru amenajarea de
zone verzi în diverse comune. Cred că nu se pune problema de a aduce foarte multe
argumente în ceea ce privește
oportunitatea realizării unui
asemenea obiectiv la Brașov”,
a mai precizat Fliundra.

Au fost premiați „Așii cunoașterii” din Brașov
În data de 3 iunie au fost
premiați cei mai buni elevi
din Brașov în cadrul unei
competiții, aflată la cea de a
doua ediție, intitulată „Așii
cunoașterii”. Au participat
1.817 elevi români, maghiari
şi germani (de la clasele
I-IV), din 20 de şcoli din
municipiul Braşov și 13 şcoli
din judeţ.
Este vorba despre un concurs de cultură generală și de
verificare a competențelor
dobândite. Organizatorul a
fost Școala nr. 2 „Diaconu
Coresi”, prin profesorul Elena Tălpău, cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Brașov.
Coordonatorii concursului au fost: din partea
Inspectoratului Școlar: Mihaela Zugravu, insp. înv.
primar, Eugenia Crețoi,

insp. înv. primar, de la Şcoala Nr. 2 „Diaconu Coresi”
Braşov – Elena Tălpău,
Cristina Dîrstariu, Maria
Popa, de la Şcoala Nr. 5
Braşov – Mirela Captar, iar
de la Şcoala Nr. 19 Braşov
– Oana Antonescu.

Rezultatele au fost pe
măsură:
⋄ Premiul I (99 p-100 p) cl. I
– 148 elevi, (98 p-100 p),
cl. I-IV – 90 elevi
⋄ Premiul II (97 p-98 p) cl.
I, (95 p-97 p), cl. I-IV –
194 elevi
⋄ Premiul III (95 p-96 p) cl.
I, (90 p-94 p), cl. I-IV –
335 elevi
⋄ Menţiuni (90 p-94 p) cl. I,
(85 p-89 p), cl. I-IV – 386
elevi
Și în acest an, Consiliul
Județean Brașov a susținut

financiar acest eveniment.
„Acest concurs este binevenit pentru a scoate în
evidență elitele Brașovului,
însă dorim ca la ediția viitoare să se extindă la nivelul
tuturor școlilor din județ.
Sunt convinsă că în fiecare
școală avem cel puțin un
«As al cunoașterii». Pentru
ca să nu se simtă discriminați, fac apel la primari să
plătească taxa de participare
și transportul pentru elevii
din mediul rural, în mod special, care chiar dacă este
modică, poate fi un handicap
și un motiv de renunțare de
a participa la acest concurs
de masă și dorim, firesc, ca
toți să aibă șanse egale”, a
declarat consilierul județean
Mariana Câju (foto dreapta).
„Sunt multe concursuri la
care participă elevii noștri.

Eu și echipa cu care am colaborat am vrut un altfel de
concurs, diferit ca mod de
desfășurare, de realizare a
întrebărilor, de evaluare și de

recompensare. «Așii cunoașterii» este un concurs care își
dorește să-i obișnuiască pe
elevi cu atmosfera de examen, desfășurându-se sâm-

bătă, într-o singură locație:
Șc. Gimnazială nr. 2 din
Brașov.
Anul acesta a avut loc cea
de-a doua ediție și am reușit
să aducem la un loc elevi
de clasele I-IV traducând
subiectele și în limba maghiară și germană. Concursul acesta este diferit și pentru că oferă diplome, me dalii și premii câștigătorilor. Dacă anul trecut elevii
de premiul I și învățătorii
lor au beneficiat de o excursie gratuită la Bran, în acest
an toți cei 148 de elevi aflați
pe locul I și învățătorii lor
au fost premiați cu o dupăamiază de relaxare la locul
de joacă «Zao Planet».
Așteptăm și anul viitor cât
mai mulți copii care să își
dorească să devină «Ași»”,
a precizat și Elena Tălpău.

Ziarul
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Ziarele Braşovului de altădată
Brașovul s-a impus drept capitală economică, socială și multiculturală în urmă cu mulți ani
7 iunie 1978

Marile uzine braşovene la 30 de ani
de la naţionalizare
1 iunie 1970

Un hoţ în uniformă
Fiind ceferist şi chiar „şăf”
de echipă curăţitor macara, în
staţia Braşov, Mihai Moisi
cunoştea inventarul unităţii
ca pe propria-i gospodărie,
casă, moşie etc. În plus, se
bucura de credit din partea
colegilor şi a pasagerilor care
treceau zilnic pe lângă el.
Cu toate acestea, Moisi a
dat-o pe hoţii, iar debutul în
activitatea infracţională a
fost... demontarea oglinzii
din biroul de mişcare, pe care
şi-a însuşit-o. Mai apoi, previzionând că va fi cercetat, a
făcut-o cioburi şi a aruncato în câmp! Din nişte vagoane aflate în staţia Braşov,

„toarşul” Mihai Moisi a sustras vreo 2 foi de tablă şi 5
bidoane goale! În sfârşit,
dintr-un vagon staţionat tot
acolo a demontat 4 oglinzi,
care n-au mai putut ajunge la
domiciliul său.
Un cetăţean braşovean
ager, dar cam turnător, l-a observat de pe peron şi,
dându-şi seama că era vorba
de un hoţ în uniformă de cheferist, a anunţat miliţia gării.
Mai departe, lucrurile au fost
simple de înţeles, prima instanţă „răsplătindu-l” pe făptaş cu 7 luni închisoare, sentinţă rămasă definitivă, prin
retragerea recursului.

2 iunie 1978

Tractorul „600.000”
O veste lapidară, în stil jurnalistic, era dată cam pe la începutul lunii iunie 1978: „Azi,
de pe banda de montaj a ieşit
tractorul cu numărul de ordinul 600.000”. Evenimentul se
situa, preciza autorul textului,
Z. Alexandru, în preajma aniversării a 30 de ani de la „naţionalizarea principalelor mijloace de producţie” şi, totodată, a prilejuit un „dialog retrospectiv” cu câţiva din veteranii
uzinei „Tractorul” din Braşov.
Ei au scris, printr-o „muncă înfrăţită”, primele file ale fabricaţiei de tractoare româneşti,
iar momentul sărbătoresc s-a
transformat într-un „bilanţier”.
Astfel, pe 26 decembrie
1946, de pe banda de montaj,
dacă se poate spune astfel pentru acele vremuri, a ieşit tractorul „I.A.R.-22”. În 1947 se

fabricau cca. 270 de tractoare.
În 1978 producţia planificată a atins nivelul de 68.500 tractoare! Aceste ascensiuni cantitative îşi aveau corespondentul
lor pe planul calităţii, al continuei perfecţionări constructive
şi tehnologice a fabricaţiei de
tractoare. În cele peste 3 decenii de producţie, gama tractoarelor realizate la Braşov se întindea pe un larg registru sentimental: între 35-360 CP, ajungând în 1978 la aprox. 30 de tipuri în peste 300 de variante.
Pentru meritele deosebite
„în înfăptuirea politicii economice a partidului”, colectivul întreprinderii braşovene a fost distins în 1954 cu
„Ordinul Muncii” clasa I, în
1975 cu „Steaua Republicii”
clasa I, iar în 1977 cu „Ordinul Muncii” clasa a II-a.

8 iunie 1975

Transport clandestin cu urmări tragice
Tractorul cu remorca încărcată până la refuz cu fânul
transportat la „mica înţelegere” între Aurică Petroi, tractorist, detaşat la C.A.P. Dăişoara, şi localnicul Gheorghe Stanciu, nu avea să intre în curte,
la începutul lunii iunie 1975.
„Gata îl descarc aici”, a
spus grăbit tovarăşul Petroi,
vrând să scape mai repede de
marfă. Numai că, gândea
Gheorghe Stanciu, dacă tot a
plătit transportul, barem să-şi
favă fânul în curte, aşa cum

dorea. A început disputa, tractoristul a cedat, s-a urcat la volan, gospodarul dăişorean s-a
plasat în spatele remorcii ca
să indice drumul, şi cu un huruit mare, tractorul Pietroiului a pornit înapoi... surprinzându-l neplăcut pe Gheorghe Stanciu, şi chiar strivindu-l ca pe o grisină de însăşi
poarta frumoasei sale case!
Ceea ce, pentru Aurică Petroi
s-a numit ucidere din culpă,
aducând autorului o pedeapsă penală de 2 ani închisoare.

Ziaristul Ştefan Banaru
face un fel de istorie a marilor uzine braşovene, de la naţionalizarea din 11 iunie
1948 şi până în iunie 1978.
Astfel, la fabrica „Schiel”,
ulterior „Hidromecanica”Braşov îşi amintea unul din
veteranii de aici, Fr. Matyas,
„rulmenţii se băteau cu ciocanul!” În ce unitate s-ar putea fixa distanţa dintre timpul
când la „Schiel” se fabricau
„complicatele” prese de ulei
şi deceniile din urmă în care
au apărut turbosuflantele pentru motoare numărând multe
mii de cai-putere, sau transmisiile hidraulice, subansamble-cheie înglobate în instalaţii de foraj medaliate la târguri şi expoziţii internaţionale? „Piesele primului tractor
românesc – IAR-22 au fost
turnate în aer liber – nara
maistrul Aurel Păştină. Săpam gropi în pământ în care
puneam formele şi repetam
turnarea de nenumărate ori
până reuşeam!” Puneţi astăzi,
alături de „bătrânul” şi rudimentarul tractor IAR-22, ultimele creaţii ale uzinei
„Tractorul”, tractoarele de
180 şi 360 CP, veritabile uzine pe roţi, cu mii de repere
fiecare şi veţi avea o imagine a devenirii industriale a judeţului Braşov de-a lungul a
30 de ani. La puţine zile de la
naţionalizare, întreprinderea

„Astra” a primit numele de
„Steagul roşu”, nume-simbol
de care avea să se lege prima
mare performanţă a „harnicilor muncitori de aici: realizarea, în 1954, a primului autocamion
românesc
–
S.R.101”. Înainte de această
dată, toate autobasculantele
ce circulau în România se importau pe bani grei. „De
atunci, întreprinderea a fabricat aproape 500.000 de autocamioane în zeci de tipuri şi
variante constructive, pe care
le întâlneşti, nu doar în transporturile interne, ci şi pe multe şosele ale lumii.
Dar Braşovul nu însemna
doar construcţia de maşini,
astfel, la Făgăraş, în Combinatul chimic, s-au fabricat,
pentru prima oară în ţară, în
anii de după 1948, îngrăşăminte de azot; aici s-au definitivat tehnologiile de obţinere a „maselor plastice fenolformaldehidice”; aici s-a
construit „prima staţie-pilot
pentru fibre sintetice” din
România. Alături de vecina
ei de sub munţi, din Oraşul
Victoria – care la rându-i a
realizat o „remarcabilă operă de pionierat în producţia
răşinilor ureoformaldehidice
şi a schimbătorilor de ioni”
– cetatea, chimiei din Făgăraş a fost o veritabilă deschizătoare de drumuri în industria chimică autohtonă.

10 iunie 1960

Bazin pentru păstrăvi în Parcul Central

În Parcul Central din oraşul Stalin, actualmente Parcul Titulescu, a fost amenajat în 1960 un frumos bazin
pentru păstrăvi. Pe lângă
odihna plăcută ce o oferea

acest colţ verde al oraşului
nostru, cetăţenii şi copiii urmăreau cu mare interes în
apa limpede a bazinului viaţa păstrăvilor, peşti ai râurilor de munte.

10 iunie 1970

La ora dimineţii, prin pieţele Braşovului
În această anchetă realizată de 4 ziarişti, D. Rujan, Şt.
Popescu, I. Coman şi I.Al.
Barbu, cititorul era invitat să
observe două imagini, contrastul fiind izbitor: într-una
mărfuri din abundenţă, în
cealaltă rafturi goale, ele exprimând extremele în limitele cărora pendula în iunie
1970 aprovizionarea pieţelor braşovene.

selor existente de a asigura
o aprovizionare normală a
populaţiei”.
În schimb, în Piaţa de
miercuri reporterii au avut
ghinionul să dea de nişte rafturi goale, după cum se vede
şi în fotografie. Gestionarul
unităţii I.L.F. nr. 23, Traian
Şovar arunca vina pe conducerea depozitului central,
care-l neglija, „onorându-i

Astfel, Piaţa Centrală a
Braşovului arăta în data de
9 iunie ca un „adevărat furnicar”; în rafturile magazinelor aparţinând I.L.F., Asociaţiei intercooperatiste Braşov şi I.A.S., sortimente de
legume şi fructe din belşug.
Alături, tarabele rezervate
producătorilor individuali
erau, de asemenea, încărcate. Fără putinţă de tăgadă,
nici gospodina cea mai pretenţioasă n-ar fi putut găsi
nod în papură.
Într-un an, 1970, vitregit
de marile inundaţii, abundenţa de produse demonstra „vitalitatea ogoarelor
noastre, întreţinută de hărnicia lucrătorilor din agricultură şi capacitatea resur-

comenzile la întâmplare”.
Cei de la depozit îl suspectau de nepricepere şi lipsă
de simţ comercial!
În Piaţa Traian, vizitatorul
n-avea de ce să stea prea
mult. Devenită prin jocul întâmplării piaţă a cerealelor,
producătorul individual o
cam ocolea, aceasta fiind situată cum nu se poate mai...
nepotrivit. Pentru îndreptarea lucrurilor era necesară
„conjugarea eforturilor, atât
de către întreprinderile angajate direct în comerţul cu
produse agroalimentare cât
şi organele de resort aparţinând Consiliului popular
municipal şi Direcţiei comerciale judeţene”.
Iulian Cătălui

10 iunie 1980

Adrese în cel mai tânăr cartier al Braşovului
Este vorba despre cartierul „Valea Cetăţii” sau „Răcădău” unde în primăvara lui
1970 apăruse prima macara,
preciza Ion Ciutacu. În iunie
1970, celor dintâi blocuri de
locuinţe din
această Vale
a Cetăţii, care
se anunţa un
nou şi modern cartier al
Braşovului, li
s-a semnat însăşi recepţia. Două adrese
deocamdată: blocurile A12C
cu 40 de apartamente şi
A14A cu 20 de apartamente. Le vor fi urmat apoi alte
adrese gen: A14C, A12A,
A16A, A16C, C1.
În 1970, 160 de apartamente îşi vor fi primit noii locatari. Aici, în Răcădău, se va ridica un orăşel cu peste 5.000

de apartamente într-o primă
fază, „în soluţii constructive
cu imitaţii de şarpante, finisaje de terasit, balcoane de curbură ş.a. (risipă de fantezie, pe
care o dorim mereu mai pre-

zentă în activitatea tovarăşilor
de la Proiect Braşov”
Aici, reporterul Ciutacu ia întâlnit pe mozaicarul Romulus Teodorescu, un om
care a lucrat la locuinţele din
toate cartierele noi ale Braşovului, pe dulgherul Andrei Iacob, care declara: „în 8 iunie
am împlinit 30 de ani de când
sunt pe şantierele trustului”.
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Brassói Lapok 1928
Modernul Institut Cartografic din Braşov este unic în ţară
În urmă cu 9 ani, în 1919,
după preluarea unei tipografii mai vechi din Braşov,
s-au pus bazele unei afaceri
noi în România şi a luat fiinţă primul institut cartografic din ţară.
Institutul Cartografic
„Unirea”, sub o conducere
adecvată, s-a dezvoltat în
cei 9 ani şi se mută într-un
sediu nou, aşezat pe o suprafaţă de 1200 mp, pe str.
Lungă nr.20.

Atelierele sunt împărţite pe
cele trei nivele ale unei clădiri noi şi utilate cu maşini
moderne. La parter este situată moderna maşină de tipărit prin litografiere, care
imprimă simultan în două culori, un utilaj de bronzuire, o
ghilotină rapidă care execută 46 de tăieturi pe minut şi
alte utilaje de tipărit. La etajul unu lucrează desenatorii
şi cartografii, ei scrijelesc în
piatră, zinc şi cauciuc. Re-

cent a fost terminată cea mai
precisă hartă a României, la
scara de 1:500000, care se
compară cu hărţile institutului cartografic Freytag
&Brendt din Viena.
La tipografia de la etajul
doi sunt tipărite mai multe
ziare, iar depozitul de hârtie este la etajul trei. Pe lângă acestea Institutul deţine
şi atelier de legătorie şi de
ambalaje. În curte se găsesc
birouri elegante, iar spre

stradă este bogatul magazin
de papetărie.
Institutul se află sub conducerea profesorului Constantin Teodorescu şi cei doi
fii ai lui, la rândul lor specialişti, iar partea comercială
este condusă de directorul
Bodor Vilmos.
Brassóban dolgozik az ország egyetlen modern térképészeti intézete.
Brassói Lapok, an 34,
nr.130, 11 iunie 1928, p.13

Partidă de box cu sportivi străini
la Braşov
Terenul Braşovia va fi
gazda unui eveniment sportivi inedit în 17 iunie. Renumiţii boxeri francezi, David şi Riond, respectiv
Köppel şi Müller din Germania se vor confrunta în
faţa publicului braşovean.
Ei au primit invitaţii din
mai multe oraşe din ţară,
dar în afara Bucureştiului

au acceptat să susţină meciuri doar la Braşov. Partidele de box sunt o premieră pentru braşoveni şi au
strânit interesul lumii sportive din ţară.
Nagy nemzetközi boxmérkőzés lesz Brassóban.
Brassói Lapok, an 34,
nr. 132, 14 iunie 1928, p.7
DINU Eva

Brassói Lapok 1970
În loc de buchet de flori

Pentru prevenirea inundaţiilor

Duminică, în sala
mare a Palatului
Culturii (Reduta) a
avut loc concertul
inaugural al formaţiei de muzică populară maghiară a
Filarmonicii „Gheorghe Dima”. Publicul a aşteptat cu
mare interes această iniţiativă şi l-a răsplătit
prin ropote de aplauze,
chiar dacă din greşeală coşul cu flori nu a ajuns la
timp pe scenă.
Aprecieri deosebite îi revin regizorului spectacolului, Junger Tibor, şi violonistului Filarmonicii Lovász
Béla. La reuşita evenimentului au contribuit şi interpreţii Gábor Teréz, Incze
József, Hanke Kata, Tincu

Inundaţiile din primăvara
anului 1970 au afectat 19 localităţi din judeţul Braşov.
Au fost inundate 943 de case,
10 unităţi de producţie şi 23
000 ha de teren agricol. Dar
Oltul, Homorodul şi Vulcăniţa au mai ieşit din matcă şi
în anii precedenţi.
Ce e de făcut pentru a evita
aceste catastrofe? Întrebarea a
fost adresată lui Temistocle
Theodorescu, inginer şef Direcţia de Organizare Teritorială şi Gospodărirea Apelor.
După opinia dânsului singura soluţie viabilă este conceperea unui sistem de diguire şi drenaj adecvat. Şi pentru
judeţul Braşov trebuie întocmit un program de apărare împotriva inundaţiilor. Lucrări
în judeţ există, au fost construite diguri pe Olt între lo-

Magda, Sebestyén János éu
Kovács Kató. Articolul laudă iniţitiva şi accentuează
importanţa cultivării valorilor tradiţionale, dar aduce
şi critică unui moment din
spectacol când au fost interpretate melodii comerciale
fără valoare artistică.
MAG Péter. Virágcsokor
helyett.
Brassói Lapok, an 2,
nr. 22, 4 iunie 1970, p.6

Circulaţia străinilor în Braşov
În luna mai a anului 1910,
s-au înregistrat următoarele
date referitoare la circulaţia
străinilor prin Braşov: un african, 203 austrieci, un belgian,
8 bulgari, 5 englezi, 6 francezi,
3 greci, 43 germani, 2 elveţieni,
9 italieni, un macedonean, 2
olandezi, 298 români, un rus,
11 sârbi, un suedez, 4 turci şi
860 unguri. Dintre aceştia, 6

au locuit la Hotelul „Calul
alb”, 245 la Hotelul „Central”,
402 la Hotelul „Continental”,
43 la Hotelul „Coroana”, 454
la Hotelul „Europa”, 109 la
Hotelul „Grand”, 26 la „Mielul alb”, 7 la „Vila Kertsch”, 9
la „Metropol”, 9 la „Predeal”
iar restul în case private.
Deşteptarea, nr.21,
27 mai/9 iunie 1910, p.4

Săptămâna copilului la Braşov
Societatea „Principele Mircea” filiala Braşov, condusă
de Margareta Bleahu, a organizat în 31 mai 1931, prima zi
de Rusalii, o festivitate dedicată copiilor. Pe locul din faţa
liceului „Meşotă” (azi corpul
T al Universităţii) au pornit
spre defilare elevii şcolilor din
oraş, urmaţi de care alegorice
împodobite cu flori şi steaguri,
care înfăţişau basmele copilăriei „Albă ca Zăpada”, „Scufiţa roşie”, „Harap Alb” ori

alte teme precum: „Primăvara”, „Mama adevărată” sau
„Ţara mea”. Toată demonstraţia s-a desfăşurat din Bulevardul Ferdinand (azi B-dul
Eroilor), prin strada Carol,
Piaţa Libertăţii, sfârşind cu
strada Voievodul Mihai. După
terminarea defilării la „Cercul
Militar”, copiilor li s-au servit
prăjituri din partea societăţii
organizatoare.
Şcoala şi familia, nr.2,
iunie 1931, p.23-24

calităţile Sânpetru şi Racoşu
de Jos. Dar mai sunt necesare
lucrări în zona unde se varsă
Râul Negru în Olt. Trebuiesc
iniţiate lucrări de modificare
a cursurilor râurilor şi de curăţare a albiilor.
În ţinutul Ţării Bârsei sunt
executate lucrări care asigură
protecţia la inundaţii pe o suprafaţa de 12 000 ha, iar în
Ţara Făgăraşului pentru
11000 ha. Aici este necesară
o extindere a acestor lucrări
pentru 30000 ha. Pe lângă
acestea se impune şi colaborarea cu judeţele învecinate
pentru a obţine un plan comun
de prevenire a pagubelor produse de inundaţii.
MADARAS Lázár. Hogy a
víz ne pusztítson többé.
Brassói Lapok, an 2,
nr. 23, 11 iunie 1970, p.4

Fabrica de cărămidă
şi-a reînceput producţia
Dintre unităţile industriale din Făgăraş, cel mai mult
a fost afectată de inundaţii
Fabrica de Cărămidă. Timp
de 12 zile, între 14 – 26 mai
a fost inundată de două ori.
Apa a acoperit utilajele, maşinile, cuptoarele de ardere
şi uscare, locuinţele din curtea fabricii.
Nivelul apei a fost de 11,5 m. După retragerea apei
a fost nevoie de înlăturarea
a 2000 de tone de mâl. Pagubele evaluate au fost în valoare de 4,5 milioane de lei.
Datorită muncii şi curajului
muncitorilor din noaptea inundaţiei, au reuşit printr-un
dig improvizat pătrunderea
apei la cuptoare timp de 10
ore, timp în care au stins focul şi le-au răcit, astfel evi-

tând explozia lor. Dintre cei
care au muncit zi şi noapte
în condiţii grele, pentru a readuce fabrica pe linia de producţie, sunt menţionaţi: Constantin Filc, Nicolae Dumitru, Constantin Tînjală, Gergely György, Nicolae Buşe,
Alexandru Ceapă, Andrei
Cîrstea, Balogh Péter sub îndrumarea lui Viorel Sica şi
Gheorghe Rădoi.
În 6 iunie deja funcţiona
cuptorul Hoffman şi cuptorul de tip Zig-zag. Funcţionare fabricii la capacitate
maximă este prevăzută pentru sfârşitul lunii iunie.
Fogaras. Újra termel a téglagyár.
Brassói Lapok, an 2,
nr. 23, 11 iunie 1970, p.4
DINU Eva

Bâlciuri la Braşov
În anul 1368 Braşovul obţine „dreptul de etapă” – cel
mai important drept comercial medieval, în virtutea căruia toţi negustorii străini
erau obligaţi să-şi desfacă
mărfurile în piaţă.
Privilegiul dat de Vlaicu
Vodă, confirmă de fapt vechile libertăţi acordate braşovenilor încă de primii Basarabi. După un obicei general, medieval, târgul braşovean coincidea cu hramul
catedralei, când o mare mulţime venea în pelerinaj.
În toate cazurile iarmaroacele erau bâlciuri, numite şi
„nedei” sau „chirvaiuri”.
Din anul 1556, Braşovul a
primit dreptul la un nou târg
anual. Acest nou iarmaroc se
ţinea la Rusalii (joia verde).
În piaţa mare din jurul Casei
Sfatului se vindeau cărţi lai-

ce, se improvizau spectacole şi se ţinea o paradă spontană a portului popular şi al
modei din mai multe colţuri
ale Europei. „Aici la Braşov
se adună toate popoarele ca
într-o hală comună de mărfuri şi se găsesc întotdeauna
turci, greci, moldoveni,
munteni, secui şi alte neamuri”, scria în 1567 italianul
Giovanandrea Gromo.
Braşovul şi-a păstrat locul
de întâlnire a mai multor naţionalităţi şi în secolul trecut. Johann Michael Salzer
scria în anul 1860: „Huruitul căruţelor greu încărcate,
animaţia şi agitaţia de pe
străzi, mai ales într-o zi de
iarmaroc, aminteşte pulsul
de la Târgul din Lipsca.
Conglomeratul popoarelor din est şi vest îl întâlneşti
însă greu în altă parte atât de

variat ca aici. Saşi şi germani în frac francez, secui
şi maghiari în cioarecii lor
strâmţi, boieri români cu găteală turcească, armeni în
cojoace, turci şi greci în portul lor pestriţ, ciobani români cu căciulile lor lungi,
evrei în caftan şi haine lungi,
ţigani cu părul fluturat în
vânt ... se îmbulzesc claie
peste grămadă şi atrag atenţia asupra lor prin portul diferit, precum şi prin trăsăturile feţei lor.”
În zilele de târg, în Piaţa
Sfatului se agitau mulţi saltimbanci, ursari, iar între case
se întindea o frânghie pentru
echilibrişti. În Braşov, cel
mai văratic şi cel mai frumos
loc de plimbări era „Dealul
Străjii” (Cetăţuia).
Dinainte de 1848, în fiecare duminică şi la sărbători

se ţinea aici, un fel de bâlci
la care lua parte toată populaţia oraşului. Vedeai aici
mic, mare, tânăr, bătrân,
slujbaş, comerciant, industriaş, student, hamal, femei,
fete, şi copii.
În curând îşi făceau apariţia vreo 50 de băieţi, flăcăi
români, cu covrigi cu sare
înşiraţi câte 100 pe beţe
lungi, iar alţii cu coşuri cu
covrigi foarte buni şi gustoşi.
Erau făcuţi din unt şi lapte
curat şi erau atât de fragezi.
Unii cumpărau câte un coş
întreg şi aruncau covrigi în
public în toate părţile, alţii
cumpărau câte 20-30 bucăţi,
astfel că într-o oră nu mai
găseai un covrig.
Binder, Pavel. Vechile
bâlciuri şi serbările populare, în Astra, nr.4, 1971, p.15
Mihaela LUPU
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Istoria Pieței Unirii
Având în față imaginea de azi a
Pieții Unirii și răscolind puțin
documentele acoperite de colbul
ignoranței și al necunoașterii,
încercăm să prezentăm, pe
scurt, imaginea de altădată a
acestei așezări străvechi, care
până la 1944 se numea Piața
Prundului și apoi Piața Unirii.
Piața Prundului își trage numele
de la prundișul adus de apele
care cugeau de la Pietrile lui
Solomon și formau prundiș în
această piață, sediul central al
fostului sat Șchei, unde, pe vremea când apele care coborau de
la Pietrele lui Solomon nu erau
acoperite și adunau mereu aluviuni și mai ales prundișul pietros care i-a fixat toponimul
„Prund”.
Documentele veacului al
XV-lea, confirmă ca locuitori ai
pieții între anii 1488-1519 Fugarasch (Făgărășan?), pe dascălul Stoian, Dalboi, Bratha (Bratu) negustorii Costea Furcă, Ioan,
Cătană, Oancea. La 1535 Costea
Furcă și Bian. În 1581-1582
Șoan, Stan Călcătare, Stan Popa
(preot). În 1555-1558 popa Dobre, popa Bratu, negustorii Vlad
Șetrarul, Petre Pitiș, Găină, Pană
Furcă, Vâlcul, Stan Stinghe ș.a.
La 1562 e consemnată aici și casa
preotului (Des popen Haus), Bratul Popa, Stan Stinghe.
În veacul al XVII-lea locuiau
„la Prund”: Popa Staicu (1697),
Maruloaie Dârstarul, Dimitrie
Peligrad, Stan Șetrarul, Stanca
Munteanului, Făinăbună, Petru
Pitiș, Toica Linte, Mihail, fiul
preotului (Mihaille, Pfaffen
Sohn). Maruloaie Darstarul,
Dimitro Peligrad, Ștefan Duca,
Maula Comșoaie, Barbu Dumitrașcu, văduva lui Velican –
cunoscute personalități ale timpului.
La 1674 în actele oficiale
numele pieții este în limba română „La Prund”. La „moara
de ulei” aflăm pe Radu Carnegrasă, Radu Tempea, Savu Măcelar, Stoica Sibian, Pricu,
Labeș.
În secolul al XVIII-lea aflăm
pe Preoteasa Paraschiva, Văsai
Grid, Ion Grid, Costantin Postăvarul. În „străduța de la vale”
găsim pe Dobrița Dușoiu, iar „în
strada de după biserică” (Die nebstgass hinter der Kirchen) pe Dragomir, Goia, Pregul (la 1527),
Gândac, Surdilă, Crăciun, Burilă (la 1590), Gheorghe Vătaf,
Papistașul,
Petru
Popa,
protopopul Costantin, Garlan,
Bărbuță, Popa Stoica (1701 „la
români” – Bay den Wallachen),
Coliban, Turcul, Taurul (în 1611).
În strada din jos de biserică (Die
neder Gase bey der Kirchen)
Marușca și Stanca, Barbul Turcul
și Ion Raiosul (1511). În străduța
Prundului, la 1715 locuia popa
Staicu, preoteasa Tempe, Ilie

Tempe, Petre Herț. Lângă și din
sus de biserica românească, în
1689, numeroasele prăvălii, concurate de istorica moară din Prund
confirmă o densitate mare a
populației în această zonă.
Martori, până nu de mult încă
în viață, aminteau de prăvălia de
textile „a lui Roland”, apoi cele
două măcelării ale epitropului
Sterie Stinghe. Cea mai veche
clădire din piață este Casa Barac
(Piața Unirii nr. 3), ridicată în
stilul tradițional al Şcheiului, cu
evidente elemente de stil brâncovenesc, prezentă în stampele
vechi alături de celebra moară.
Aici a locuit o vreme si protopopul dr. Vasile Saftu. Deasupra intrării de la pivniţă, pe grinda de
sus, sunt gravate iniţialele lui
„H(agi) M(ihai) V(ilara), 1763”
(probabil anul unei renovări),
ceea ce confirmă apartenenţa ei
acestui cunoscut negustor din
veacul al XVIII-lea.
Casa păstrează numele cunoscutului poet iluminist al Ardealului, Ioan Barac (1776-1848),
editorul primului periodic brașovean („Foaia Duminicii” – 1837),
traducătorul lui Shakespeare, al
„Halimei” și din 1803 „dascăl
mai mare, care știința filosoficească deplin au săvârșit-o”
la școala din Şchei. După moartea sa, aici a locuit fiul său, protopopul Iosif Barac, apoi protopopul Vasile Saftu, iar după 1844
devine circă sanitară, pentru ca
din 1967 să devină sediu al
bibliotecii și arhivei istorice din
Șcheii Brașovului.
În piață, pe locul unde acum se
află un chioșc, până nu demult o
tonetă de înghețată și de ziare, pe
vremuri se afla o moară de ulei,
care în 1859 a ars și când proprietarul a vrut să o refacă, biserica
s-a opus pe motiv că apa morii
produce mari mizerii și chiar
gheață, împiedicând pe creștini
să vină la biserică.
Pentru a-și realiza scopul, biserica cumpără moara în anul
1886, demolând la l897 coșul și
apoi toată moara, încât pe la 1910
se mai vedeau doar bucăți de fier
din resturile morii.

În mijlocul pieții la 1813 s-a
făcut o măcelărie a „veciniilor”,
cunoscută sub numele de „La
Roată”, dar la 1925, pentru a se
lărgi piața, aceasta a fost desființată.
Lângă ea se afla troița căpitanului Ilie Birt din anul 1738 (pe
care am prezentat-o în numărul
trecut). A fost reparată în 1780,
iar în 1935 a fost „restaurată”
pictura, greșindu-se inscripțiile,
întrucât restauratorul nu cunoștea
alfabetul chirilic. Aici se făcea pe
vremuri slujba Învierii și sfințirea
Apei Mari la Bobotează și prin
anii 1910 se făcea aici și paradă
militară. Astăzi se face doar slujba Învierii, iar parada militară se
face de ziua Armatei.
În anul 1939 s-a ridicat aici
de către Reuniunea femeilor române statuia soldatului român,
în memoria eroilor din Primul
Război Mondial. Se mai păstrează încă inscripția refăcută recent,
căci cea originală a fost
devastată cu câțiva ani în urmă,
având următorul text: „Recunoștință dezrobitorilor de neam. Ridicată de Reuniunea Femeilor
Române din Brașov – Șchei, cu
ajutorul Primăriei orașului.
1939”.
Piața s-a mărit substanțial
după ce Valea Tocilelor (care
aducea apa de la Pietrele lui Solomon) a fost acoperită, desființându-se și podul de peste ea,
înlesnind astfel târgoveților să-și
expună produsele lor (mai ales
stuparii). Pentru a se evita aglomerația și producerea de mizerie,
dar și pentru a nu deranja serviciul religios, s-au stabilit ca zile
de târg miercurea și sâmbăta,
pentru ca din 1960 să se stabilească piața doar pe tăpșanul
dintre străzile Băilor și Fântâna
Roșie. De curând s-a creat un
adevărat compromis închizându-se un spațiu, zis „piață”, pe
strada Băilor.
Venind de pe strada Băilor și
intrând în Piața Prundului, pe
dreapta există un șir de case cochete. Odată era aici casa epitropului Sterie Stinghe, tatăl cunoscutului istoric dr. Sterie Stin-

ghe, devenită o măcelărie a
fraților Ardeleanu. Din curtea
lui Stinghe intrai în cârciuma lui,
unde trecătorii veneau la un
„rachiu de Vașarei” (Târgu Secuiesc) sau la un vinișor. La subsol erau alte camere, unde se întâlneau la un pahar de vin sau
bere „inteligența”, adică profesori și fucționari. În locul casei lui Stinghe, la nr. 17 s-a
adaptat un magazin de carne, ca
și la nr. 18 (azi aprozar și alimentară). Urma prăvălia de textile a lui Boland (Krothmar), devenită magazin universal
(alimentară) și la etaj Magazin
de textile – tricotaje, astăzi restaurantul „Casa Românească”.
În 1935, negustorul Arsenie Badea a ridicat aici în locul unei
cârciumi „infecte” („La trei păduchi”), o casă mare cu cârciumă și sală mare pentru nunți și
botezuri, transformată apoi în
alimentara „Unirea” și azi restaurantul amintit.
Lânga ea era brutăria Jellinek,
în casă cu etaj (lipită de alimentară), cumpărată de tinichigiul
Rocker, unde locuia și profesorul de latină, Nicolae Pilțea, de la
liceu. În 1959, pentru a se ușura
circulația autobuzelor, o parte din
casa lui Rocker și grădina din
spatele ei, aparținând avocatului
Constantin Moga au fost
desființate. Construindu-se după
1970 cladirea nouă a alimentarei
Unirea, casa veche a fost
demolată complet, spațiul fiind
afectat aceluiași restaurant.
Peste drum, la nr.12 era restaurantul cu popicărie „Finta”,
devenit „Moșoiu”, după numele
poprietarului, doctorul brănean de
bun renume Moșoiu (mort în
Germania cu câțiva ani în urmă).
De curând pe locul restaurantului
(demolat) s-a instaurat o carmangerie, reclădindu-se o bună parte
din spațiu. Mai sus (la nr.11) este
casa fostului director al școlilor
primare de băieți Ștefan Popovici,
iar în casa din colț locuia maistrul
tâmplar Iancu Coliban. Peste
drum, în casa care dă în Piața
Prundului este casa fostului epitrop Dumitru Lupan, tatăl profe-

sorului șagunist cu același nume,
care a realizat muzeul de științele
naturii de la Șaguna. Lângă el, la
nr. 8 locuia institutorul Nicolae
Stoicovici, care preda și muzica
la școlile primare.
Tot în Piața Unirii, prima casă
(la nr.9) era pe vremuri o băcănie a lui Teodor Simion, pe care
înainte o avea vânzătorul de cărți
Ion N. Navrea. Urma magazinul
lui Pelioniss (care își făcuse și
două mori, dar a dat faliment),
casa devenind băcănie a lui Stadelmuller. Tot aici era pe la 1890
frizeria lui Schmidt, vestit în
Șchei pentru felul în care știa să
scoată dinți și măsele bolnave.
(Azi poștă, oficiul 4 și farmacie
pe locul fostei librării). În partea
cealaltă, peste drum de strada Ilie
Birt, în colț (la nr.5) era casa zidarului antreprenor Ioan Leucă,
unde până în 1957 era Miliția, iar
prin 1900 una din cele două
farmacii ale Șcheilor, a lui Gheorghe Popișor, azi un mic magazin
alimentar.
Într-o monografie a Brașovului (Philippi , p. 48) se afirmă că
la 1872 în Piața Prundului era cea
dintâi farmacie a Șcheiului, deși
se știe că în veacul al XVI-lea în
Ciocrac era o oficină în care a
fost tratat căpitanul Preda Buzescu al lui Mihai Viteazul, după
luptele din Valea Teleajenului.
În aceeași casă din Piața
Prundului a fost un oficiu poștal.
În celălalt colț, care deschide strada Vasile Saftu era prăvălia lui
Dumitru Muntean, devenită
proprietate a lui Constantin
Bucșa. După ce a fost folosită ca
magazin pentru legume și fructe
și frizerie, astăzi fiind magazin
de chimicale și brutărie. Alături
locuiau părinții preotului Ioan
Prișcu, al cărui tată era măcelar,
curtea devenind o adevărată măcelărie. Până atunci vitele se tăiau doar în Ciocrac, (azi strada
C-tin Lacea).
Cea mai impozantă clădire este
Palatul Bisericii (Piața Unirii
nr. 1), construită după planurile
arhitectului Gh. Dușoiu, pe locul
unde a fost casa Cepescu, demolată în 1929. Între personalitățile
care au locuit aici menționăm
familia de artiști Vasile Gavrilescu
(1910-1999) arhitect și Zoica n.
Lăzărescu (1913-1977), artist
plastic. Născut la București, Vasile Gavrilescu, după ce absolvă
cursurile liceului „Ioan Meșotă”
din Brașov în 1928 și studiile universitare la Academia de Arhitectură din București, se căsătorește
cu Zoica, (născută tot la București), se stabilește cu soția la
Brașov, aducându-și o deosebită
contribuție în domeniu arhitecto-

nic: proiectează casa Bredău din
cartierul I.A R. în stil neoromânesc, apoi casa Gavrilescu pe str.
Dobrogeanu Gherea, biserica din
Budila, a proiectat strada Independenței din cartierul Tractorul și a
contribuit la sistematizarea
cartierului Bartolomeu, cât și la
ridicarea teatrului din Brașov, ca
președinte de șantier. Soția sa a
deschis mai multe expoziții de
pictură la Brașov, după ce expusese la Salonul Oficial de Pictură
din București, participă la Brașov
cu tablouri la numeroase
expoziții, conduce cercul de artă
plastică de la Uzina Tractorul, iar
fiica lor dr. Valentina Gavrilescu,
locuind în aceeași casă, fiind
professor de desen, a devenit și
ea artist plastic, organizând în
2003 la Muzeul de Artă din
Brașov o expoziție retrospectivă
în memoria mamei sale.
Din dreptul casei începe zidul
de împrejmuire a cimitirului Bisericii Sf. Nicolae, care încă mai
păstrează urmele unor icoane
pictate, de care își mai aduc aminte bătrânii. Azi se mai păstrează
câteva icoane refăcute recent.
Vizavi se afla grădina negustorului de pe vremuri Duca, cu
pivnița mare și boltită și cu camere boltite. Într-una din camere se
mai păstrează o inscripţie pe
tavan cu mențiunea că a fost clădită de Nicolae Duca la anul
1699. Casa a aparținut fraţilor
Ciurculeț, ca şi casa din Prund,
fiind cumpărată și aceasta de Biserica Sf. Nicolae la 1824 pentru
a fi folosită ca școală, complementară celei din curtea bisericii,
înființându-se aici și prima
grădiniță „froebeliană”, având între educatoare pe Augusta
Glodariu, fiica profesorului șagunist Vasile Glodariu și pe cumnata istoricului Nicolae Iorga,
Ecaterina Bogdan. Între anii
1910-1915, trei clase divizionare ale Şcolii primare îşi ţineau cursurile aici.
Am prezentat cititorilor noștri
doar sumar câteva mărturii ale
Pieței Prundului de altădată, venind în întâmpinarea nemulțumirilor cauzate de imposibilitatea
accesului civilizat al turiștilor
veniți la Brașov pentru a vizita
biserica și școala românească –
monumente de mult recunoscute
internațional și clasate în rândul
celor mai importante vestigii ale
culturii și spiritualității românești.
S-a anulat definitiv posibilitatea
junilor de a poposi în Piața Prundului, în văzul tuturor, în Duminica Tomii pentru a se încolona
pentru alaiul sărbătoresc spre
cetatea brașoveană.
Pr. prof. dr. Vasile Oltean
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