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

Finanțare europeană
S-a semnat contractul pentru modernizarea Ambulatoriului de la Maternitatea Brașov
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, şi şeful Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
(ADR) Centru, Simion
Creţu, au semnat contractul
de finanţare nerambursabilă
pentru modernizarea, reabilitarea şi echiparea Ambulatoriului de la Spitalul de
Obstetrică şi Ginecologie
„Dr. I.A. Sbârcea”.
Prin Programul Operaţional
Sectorial (POR), pe exerciţiul
financiar 2007–2013, în Regiunea Centru s-a aprobat finanţarea prin fonduri structurale a reabilitării unui singur spital, cel din staţiunea
Covasna. Pentru celelalte judeţe s-au aprobat fonduri
doar pentru modernizarea
ambulatoriilor din spitale.

1,7 milioane de lei
nerambursabili
Durata de implementare a
contractului este de 11 luni
şi poate începe de la momentul semnării contractului.
Oricum, trebuie precizat că
acest contract este valabil
timp de cinci ani.
Valoarea totală a proiectului
este de 2.169.119,60 lei, din
care suma de 1.700.200 lei este
eligibilă. Consiliul Judeţean
Braşov va plăti din fonduri proprii partea de co-finanţare –
34.004 lei (2%), TVA aferent
cheltuielilor eligibile – 408.048
lei şi valoarea neeligibilă a proiectului – 60.871,60 de lei.
Dacă nu se bătea palma cu
Biserica Evanghelică, se
pierdea finanţarea prin POR
şi de la Banca Mondială.

Un element esenţial pentru
aprobarea finanţării pentru
Ambulatoriul de la Maternitate a fost rezolvarea regimului de proprietate. Este vorba
de cumpărarea clădirii vechi
şi a terenului, parte din el fiind necesar pentru Ambulatoriu, pentru amenajarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii,
chestiune care revine în sarcina Consiliului Judeţean.
„Reabilitarea şi dotarea spitalelor şi a ambulatoriilor prin
fonduri nerambursabile a reprezentat o oportunitate pentru autorităţile locale, atât din
mediul urban cât şi cele din
mediul rural. Bugetul alocat
acestui domeniu s-a dovedit
a fi insuficient în faţa nevoilor de finanţare ale oraşelor

ce au reuşit să depună proiectele în termen. Este cel de-al
şaptelea proiect contractat la
nivelul Regiunii Centru pentru finanţarea unui ambulatoriu, celelalte fiind localizate
în judeţele Alba, Sibiu, Harghita, Mureş şi Covasna. Prin
fondurile contractate până în
prezent, vorbim de peste
21,13 milioane euro, vom
reuşi să implementăm proiecte de reabilitare şi dotare pentru o parte din infrastructura
de sănătate din Regiunea Centru. Condiţiile de spitalizare
sau aparatura folosită în spitalele şi ambulatoriile publice
sunt destul de departe de standardele minime europene,
însă cetăţenii din zonele arondate spitalelor renovate prin
fondurile Regio beneficiază
deja de servicii medicale de
calitate, aşa cum presa a putut
observa recent la Sibiu”, a declarat domnul Simion Creţu,
director general ADR Centru.
„Reprezentanţii Bisericii
Evanghelice au fost înţelegători şi au acceptat să ne vândă
imobilul la un preţ convenit
de evaluatorii ambelor părţi,
fiind rezolvată astfel o problemă de interes pentru întreaga
comunitate. Cu obţinerea finanţării pentru acest proiect,
la care se adaugă şi cel finanţat de Banca mondială,
de aproximativ 6 milioane de
euro, care vor veni pentru reabilitarea, consolidarea şi modernizarea clădirii vechi a Spitalului de Obstetrică şi Gine-

cologie «Dr. I.A. Sbârcea»,
instituţia va deveni una care
poate oferi servicii la nivel european. Vreau să mai anunţ
faptul că, din bugetul Consiliului Judeţean pentru 2013,
am dat drumul la licitaţie, pentru înlocuirea lifturilor vechi
de la Maternitate, atât cel pentru personal, cât şi cel pentru
terţi. Mai mult, anul viitor,
vom continua alocarea de fonduri pentru
recompartimentarea saloanelor din
clădirea
nouă”, a
mai precizat
Mihai
Pascu.

„Consiliul Judeţean Braşov a depus la ADR
Centru, la Alba-Iulia, aplicaţii pentru modernizarea ambulatoriilor de la Spitalul
de Pediatrie şi de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea». Procedura de evaluare a durat foarte mult,
pentru că au existat foarte multe cereri de
finanţare, iar fondurile au fost limitate.
Cu toate acestea, Consiliul Judeţean
Braşov a reuşit să semneze acest contract
de finanţare prin POR, axa prioritară 3,
domeniul major de intervenţie 3.1”.
Mihai Pascu,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Proiecte pentru fermierii brașoveni

Măsuri împotriva turismului „la negru”

Uliţa mare – artera de pătrundere în Schei

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a
plătit până în iulie 2013,
aproximativ 5 miliarde de

În 2012, gradul de utilizare a
locurilor de cazare a fost de
doar 20.05%. Cauza principală este turismul „la negru”.

Artera centrală de pătrundere în Schei, Uliţa Mare,
s-a numit în documentele
medievale germane „Ager-

euro din fondurile alocate de
Uniunea Europeană pentru
Programul Național de Dezvoltare Rurală.
pag. 4

Pentru a identifica cele mai
bune soluții, Instituția Prefectului a organizat o ședință cu
operatori din turism. pag. 5

gasse” şi str. „Ştefan cel
Mare”, str. „Emil Socaciu”,
„30 Decembrie”, iar astăzi
strada „Prundului”. pag. 8
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Investiţii importante cu
bani europeni la Tărlungeni
Tărlungeniul este una dintre cele mai mari comune
din Braşov, cu o populaţie
de 8.320 de locuitori. Comuna este compusă din patru sate: Tărlungeni, Cărpiniş, Purcăreni şi Zizin.

struită între Prejmer şi Cărpiniş, iar de aici reziduurile
sunt duse la groapa ecologică a Braşovului.

Tradițiile nu au fost uitate

Tărlungeniul este una dintre
localităţile care se dezvoltă
foarte rapid atât din punct de
vedere demografic, cât şi urbanistic. Numai în aşa-zisul
cartier Izvor (la intrarea
dinspre Braşov, pe stânga)
s-au construit sau sunt în curs
de ridicare peste 200 de case.

Infrastructură de 2,4
milioane de euro
Având în vedere această
situaţie, edilii au luat din timp
măsurile care se impun şi
pentru a asigura utilităţile şi
infrastructura necesară.
„În 2010 am depus un proiect la Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(ADPR), pe măsura 3.2.2, în
valoare de 2,4 milioane de
euro, care va fi finalizat în
acest an, în septembrie. Practic, sunt cinci proiecte, integrate într-un proiect mai amplu, care are componente atât
de infrastructură, cât şi sociale. Problema cea mai mare
este derularea acestui proiect,
pentru că de la bugetul local a
trebuit să asigurăm în avans
cota de TVA, ceea ce a împovărat foarte mult comunitatea.
De aceea, fac apel şi pe
această cale la cei de la Ministerul Agriculturii şi de la
Ministerul de Finanţe ca în cazul proiectelor europene derulate de instituţii publice să
se facă cu taxare inversă la
TVA, pentru că se poate ajunge la un blocaj care nu face
bine nimănui: nouă, că nu putem realiza investiţiile propuse şi României ca imagine, că
nu derulează proiectele contractate”, a declarat primarul
comunei, Kiss József.

Pod peste Tărlung
Una dintre investiţiile realizate cu banii de la ADPR
este construirea podului peste Tărlung, care scurtează accesul locuitorilor din vatra satului, prin Târgul de maşini,
către drumul judeţean care
face legătura dintre Săcele şi
Tărlungeni. „Investiţia era de
mare necesitate, pentru că
mulţi locuitori trebuiau să
facă un ocol mare pentru a

Primarul Kiss József vrea mai mult sprijin guvernamental pentru derularea proiectelor europene
ajunge spre şi dinspre Săcele”, precizează viceprimarul
Severius Florin Beşchea.
Alte două investiţii importante sunt cele referitoare la
alimentarea cu energie electrică şi realizarea reţelei de
iluminat public în cartierul
Scriitorilor.

Creşă la Zizin şi cămin
cultural la Purcăreni
Un obiectiv extrem de necesar din punct de vedere social este noua creşă de la Zizin. „Aici sunt foarte mulţi
copii de vârstă preşcolară, iar
creşa este construită potrvit
normelor europene. Băile
vor fi dotate conform cerinţelor pentru copiii preşcolari,
dormitoare, bucătărie, sală
de mese, locuri de joacă.
Probabil este cea mai modernă creşă din judeţ”, spune viceprimarul Beşchea.
Cel de-al cincilea proiect
realizat cu bani europeni este
reabilitarea şi modernizarea
căminului cultural din Purcăreni. „Până în septembrie,
când este termenul de finalizare a proiectului mare şi odată cu începerea anului şcolar,
trebuie să angajăm personal
atât pentru creşă, cât şi pentru
căminul cultural. Primăria şi
Consiliul Local s-au obligat
ca pentru o perioadă de cel puţin cinci ani să menţină activitatea în aceste două instituţii”, precizează primarul Kiss.

Fondul de Mediu, pentru lucrările de canalizare. Dacă
Primăria şi-a făcut temele şi
a depus documentaţia la timp
şi a semnat contractul de finanţare, după începerea lucrărilor cei de la Bucureşti au
început să creeze probleme
cu decontarea banilor.
„Practic, noi am derulat
prima etapă, am depus documentele justificative la Fondul de Mediu, iar ei nu vin
să facă recepţia pentru a ne
da banii, iar constructorul,
firesc, ne presează să-i facem
plata pentru lucrările efectuate. Contractul prevede că
70% din bani vin de la Fondul de Mediu, iar 30% de la
bugetul local”, explică viceprimarul Beşchea stadiul lucrărilor în acest caz.
Lucrările au început în
această primăvară şi ar trebui
finalizate, conform contractului, în februrie 2015, dar deja
acest termen nu mai poate fi
respectat. În prezent, se lucrează la extinderea şi mărirea capacităţii de apă din satul Cărpiniş, pentru că aici nu există
debit suficient şi s-au contruit
mai multe case în zonă, iar la
ieşirea spre Prejmer vor fi date
în folosinţă cinci ferme de curcani, unde vor lucra 50 de persoane. Tot din aceste motive
se va monta şi un transformator electric, pentru a creşte capacitatea din zonă.

aici, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice.
Avem gata la această oră alimentarea cu gaz metan, apă,
reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi am început
canalizarea, iar când va fi
gata va fi racordată la staţia
de epurare de la Prejmer, dimensionată regional, pentru
localităţile Prejmer, Tărlungeni, Budila, Teliu şi Vama
Buzăului”, a precizat viceprimarul Beşchea.
El a precizat că tot la nivel regional a fost rezolvată
şi funcţionează fără probleme colectarea gunoiului menajer, prin firma Hidro Sal,
la care acţionarii sunt localităţile amintite anterior.
Resturile menajere sunt aduse la staţia de sortare con-

La Zilele Tărlungeniului,
care au loc în ultimul weekend din iulie, tradițiile sunt
puse în valoare. Elevii școlilor din comună au înființat
ansamburi de dans specifice
românilor, maghiarilor și romilor. Nu în ultimul rând,
copiii învață de mici dansul
„Borica”, care este însoțit de
un întreg ceremonial. „Borica” se mai joacă astăzi în
localitățile Zizin, Săcele și,
în mod special, în Purcăreni.
Acesta este jucat numai de
băieți și datează de câteva
secole.
„Borica” îmbină armonios
elementele dansului popular
maghiar, român, turc și
bulgar, fiind influențat de
Călușul românesc, de la care
a împrumutat anumite elemente. Dansul în cerc semnifică ciclicitatea anotimpurilor și a vieții. Cercetările
făcute de specialiștii Muzeului de Etnografie Brașov
în ultimii ani evidențiază
faptul că, în ciuda trecerii
timpului, oamenii locului au
învățat să ducă mai departe
această tradiție, păstrându-i
multe dintre caracteristicile
originale. Acest obicei a suferit în timp modificări, păstrând însă elemente și structura de tip arhaic.
Jocul „Borica” îndeplinea
o funcţie augurală, era un rit

Strategia de dezvoltare
Finanțare blocată
la Fondul de Mediu
Din păcate, probleme mari
sunt cu banii nerambursabili
care ar trebui să vină de la

„Noi am gândit ca pe raza
comunei Tărlungeni să existe «mănunchiul» de utilităţi,
astfel încât să venim în ajutorul celor care vor să vină

Viceprimarul Severius Florin Beşchea

de fertilitate adresat familiei,
gospodăriei, pământului, animalelor și totodată, un obicei
de inițiere a flăcăilor, de trecere de la o categorie de
vârstă la alta. La joc participă
tineri cu vârste de 15-16 ani,
buni dansatori. Data de desfășurare a obiceiului este a
treia zi de Crăciun, în ziua
„Sfinților Prunci” (Aproszentek napja) sau chiar Ajunul
Crăciunului. Pentru ei, dar nu
numai, s-a pus la punct o sală
de sport și bază sportivă
valoroasă.

Demersuri pentru
integrarea romilor
La nivelul comunei sunt
aproximativ 1.400 de copii,
dintre care 1.000 sunt romi.
„Trebuie spus că avem o
colaborare excelentă între
Primărie și școli. Avem
echipa de fotbal de seniori,
care este din acest an în Liga
a doua, dar avem și echipe
de juniori și de pitici. Mai
mult, intenționăm să diversificăm activitățile clubului
sportiv, în sensul de a avea
și alte discipline sportive,
cum ar fi tenisul de câmp,
voleiul sau baschetul, în
contextul în care baza materială este pusă la punct la
această oră”, a precizat primarul Kiss József.
Nu doar prin sport se
încearcă integrarea copiilor
romi. La nivelul comunei s-au
derulat mai multe programe
împreună cu Asociația Ovidiu Rom, pentru sprijinirea
familiilor sărace și a romilor.
În comună şi-au declarat oficial etnia peste 2.400 de romi.
„Chiar zilele viitoare o caravană medicală va veni în
localitate și cu ajutorul specialiștilor le facem analize
gratuite celor care nu au
posibilități materiale sau nu
se pot deplasa la Brașov. Încercăm să le venim în ajutor
la cât mai mulți dintre ei. De
asemenea, facem întâlniri
dese la școală între profesori,
părinți și copii, pentru a-i face
să înțeleagă că șansa lor de
viitor este școala. Evitând
absenteismul și promovând
examenele, copiii își pot asigura un viitor, găsindu-și un
loc de muncă și integrânduse în societate. Credem că
aceasta este soluția pentru a
rezolva problemele comunității rome din localitate”,
spune viceprimarul Beșchea.
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Fonduri europene
pentru Liceul din Feldioara
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru a anunțat semnarea unui nou
contract de finanțare, în valoare de peste 7,35 milioane
de lei, ce va obține fonduri
din bugetul Programului
Operațional Regional prin
domeniul major de intervenție 3.4.
La sediul ADR Centru din
Alba Iulia, primarul Sorin
Taus și directorul general
ADR Centru, Simion Crețu,
au semnat contractul de
finanțare al proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului
Teoretic „Petru Rareș”, corp
C, clasele I-IV”, prin care se
vor aloca Liceului Teoretic
peste 5,87 milioane de lei
fonduri nerambursabile.
Este cel de-al patrulea proiect contractat la nivelul
județului Brașov pentru reabilitarea școlilor, prin toate
aceste proiecte fiind solicitate peste 27 milioane de lei
fonduri nerambursabile.
Perioada prevăzută pentru
realizarea proiectului este de
18 luni. Beneficiarul urmărește prin acest proiect îmbunătățirea calității infra-

structurii de educație prin
reabilitarea, modernizarea și
echiparea Școlii cu clasele
I-IV din comuna Feldioara,
pentru asigurarea unui
proces educațional la standarde europene și a creșterii
participării populației școlare la procesul educațional
în comună. Investițiile ce vor
fi realizate vor asigura premizele creșterii capacității de
școlarizare ale unităților de
învățământ obligatoriu, îmbunătățind astfel condițiile
de acces la educație. Din bugetul total al proiectului, de
peste 7,35 milioane de lei, se
vor realiza lucrări de reabilitare, modernizare și echipare a corpului C de clădire.
Liceul se va extinde cu un
corp de clădire nou, care va
adăposti funcțiunile necesare
desfășurării activității. De
asemenea, din bugetul proiectului este prevăzută realizarea unei platforme ecologice de depozitare a gunoiului, precum și rezolvarea
accesului în școală prin construirea unei rampe pentru
persoanele cu dizabilități și
a unei alei pietonale de la intrarea în incintă, până la noua
intrare în școală, și, de aco-

Primarul din Feldioara, Sorin Taus (dreapta), la semnarea contractului de finanțare
lo, până în zona din care
pleacă rampa.
„Am reușit să finanțăm,
până în prezent, la nivelul
Regiunii Centru, 30 de școli,
licee, colegii, grupuri școlare
prin domeniul major de intervenţie 3.4 al Programului
Operational Regional. Vorbim de peste 130 milioane
de lei fonduri nerambursabile, pe care îi alocăm pentru

construirea sau renovarea
unor clădiri și a noii săli de
clasă, racordarea acestor unități de învățământ la utilități
și dotarea cu mobilier sau
echipamente școlare performante. Toate aceste fonduri
sunt bine cheltuite, pentru
crearea confortului necesar
și a unor condiții de studiu
ce le dau elevilor posibilitatea să se poată concentra pe

acumularea de noi cunoștinţe și de a se perfecționa.
Prin echipa de care dispune,
ADR Centru va oferi Primăriei din Feldioara, ce este
beneficiarul finanțării, sprijinul necesar pentru a duce
la bun sfârșit acest proiect”,
a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.
„Acest proiect vizează
modernizarea infrastructurii

şcolare şi se referă la Liceul
Petru Rareş din Feldioara,
corpul C Clasele I-IV, cunoscut sub numele de Şcoala Agricolă. Clădirea e foarte veche, uzată fizic şi moral, astfel încât ea necesita
de mai multă vreme îmbunătăţiri, reparaţii şi reabilitări. Primăria a întocmit încă
de acum câţiva ani un studiu
în acest sens. Investiţia va începe în scurt timp, după ce
se va contracta lucrarea în
vederea executării ei”, a precizat primarul din Feldioara.
Creşterea numărului de
elevi, îmbunătățirea condițiilor de studiu, creșterea calității procesului de învățare,
condiții de studiu performante, susținerea cadrelor
didactice în procesul de învățare, stimularea educației
și a cercetării, dar și mulțumirea părinților, sunt câteva din rezultatele calitative
urmărite în pregătirea unei
generații mai bune.
Șanse mai mari pentru un
viitor mai bun și dezvoltarea
unor generații cu respect
pentru valori sunt, de asemenea, obiective de calitate
stabilite de beneficiarul
acestui proiect.

Centrul istoric din Codlea va fi refăcut cu bani europeni
Șeful ADR Centru, Simion Crețu, a semnat, zilele trecute, contractul de finanțare pentru refacerea
Centrului Istoric din mu nicipiul Codlea, pe axa
prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor
– poli urbani de creștere”
din Programul Operațional
Regional.
Valoarea proiectului este
de 3 milioane de euro, la care
se vor adăuga din fonduri
proprii 272,590 milioane de
lei (fonduri neeligibile).
„Aceste proiecte, care valorizează obiectivele locale,
dar care asigură și accesul facil al locuitorilor din zonă la
servicii social-culturale - biblioteci, muzee, case de cultură - sunt integrate în conceptul modern de dezvoltare
urbană. Acesta este un proiect
semnificativ pentru Polul de
Creștere Brașov, chiar dacă
este cel de-al 23-lea semnat,

deoarece pune accentul pe
modernizare, pe întinerirea
centrului unui oraș, pentru ca
vechea Primărie și construcțiile din vecinătatea acesteia
să beneficieze de resurse
financiare europene. Am reușit să finanțăm, până în prezent, alte 22 de cereri de
finanțare din Zona metropolitană Brașov, și toate aceste proiecte, care solicită peste 78 milioane euro, asigură
investiții totale de circa
128 milioane euro pentru
crearea confortului necesar
și condițiilor moderne de trai
în vechile orașe transilvane,
în beneficiul locuitorilor și
al celor care ne vizitează
regiunea”, a declarat Simion
Crețu, director general ADR
Centru.
Sunt cuprinse următoarele
lucrări în proiect: reabilitarea
clădirii vechii primării, ce va
fi transformată în Muzeul
Tradițiilor Codlene și al

administrației locale; reabilitarea Casei de Cultură ce se
va transforma în Centrul
Cultural și va avea la subsol
o scoală populară de meșteri
ceramiști și alte activități
meștesugărești; reabilitarea
bibliotecii municipale ce se
va transforma în Centrul de
Informare și Documentare și
va avea o secție de audio
book, recenzie cărți etc.;
amenajări exterioare pe
strada Măgurii – tronsonul
cuprins între str. Lungă și
str. 9 Mai, ce va cuprinde
reabilitarea pietonalului, a
carosabilului, zonele verzi,
mobilier urban, iluminat
public și arhitectural.
Reabilitarea la clădiri va
consta în refacerea hidroizolației orizontale și verticale a fundației clădirilor și
îndepărtarea infiltrațiilor
care au deteriorat demisolul
la cele trei clădiri, consolidarea fundaţiilor şi a elemen-

telor structurale deteriorate,
refacerea acoperişului şi a
şarpantei, refacerea finisajelor interioare si exterioa-

re, a tâmplăriei, refacerea
ancadramentelor și a elementelor arhitecturale, refacerea instalațiilor interioare

inclusiv montare sisteme de
supraveghere. Toate clădirile vor fi introduse în circuitul turistic.
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740 de proiecte au fost finanțate
pentru fermierii brașoveni
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP) a plătit până în iulie 2013, aproximativ 5 miliarde de euro din fondurile
alocate de Uniunea Europeană pentru Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR).
Astfel, procentul de absorbție a fondurilor nerambursabile acordate prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală este de aproximativ 58%
din totalul fondurilor alocate de Uniunea Europeană.
La nivelul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(OJPDRP) din Brașov, au fost
selectate peste 780 de proiecte, în perioada 2008–2013.
Au fost contractate circa 740
de proiecte, în valoare de circa 186 milioane de euro, a
precizat șeful OJPDRP Brașov, Nicoleta Buta.
De la demararea PNDR în
anul 2008, Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit a gestionat 141.625
de cereri de finanţare, în
valoare de peste 17,95 de
miliarde de euro. Până la
această dată, au fost selectate, pentru a primi finanţare nerambursabilă, 87.307

proiecte cu o valoare de peste 6,13 miliarde de euro,
ceea ce reprezintă un grad
de angajare de 83,48% a
fondurilor publice disponibile (finanțarea Uniunii
Europene și cofinanțarea
Guvernului României).
Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat,
încă de la lansarea acesteia,
de un interes foarte mare.
Astfel, până în acest moment, au fost depuse 22.494
de cereri de finanţare. Dintre acestea, până în prezent

au fost semnate contracte de
finanţare cu 11.111 tineri
fermieri. Valoarea tuturor
proiectelor contractate este
de aproximativ 266,4 milioane de euro, iar plățile efectuate către tinerii fermieri
depășesc 172,8 milioane de
euro.
Pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor
agricole” APDRP a primit
7.851 cereri de finanţare, din
care au fost contractate 1.983
de proiecte cu o valoare
nerambursabilă de aproxi-

Noi locuri de muncă în comuna Cristian
În luna iulie grupul francez Hutchinson, filiala
Bra șov, a inaugurat, la
Cristian, a doua clădire de
producție.
Creșterea suprafeței de
producție la 10.000 m2 aduce cu sine și o ofertă mai
mare de locuri de muncă,
urmând ca până în 2014
uzina să ajungă la un număr
de 800 de angajați. Investiția Grupului Hutchinson
la Cristian se ridică, în momentul de față, la 15 milioane de euro.
Grupul Hutchinson este
membru al grupului petrolier Total, fiind unul dintre
liderii mondiali din industria cauciucului, are 98 de
filiale în lume, în 23 de
țări, cu mai mult de 31.000
de angajați. Uzina din România a fost construită în
2007 pe o suprafață de
producție de 6000 m 2 .
Obiectul de activitate este
fabricarea componentelor

de cauciuc, în prinicipal
pentru industria auto. Uzina este specializată în
procesele de fabricație a
componentelor de cauciuc
pentru etanșeizare de precizie (garnituri, inele), de
etanșeizare a caroseriei și
antivibrații (bucșe, fixarea
motorului).
Obiectivul Hutchison
Brașov este de a oferi soluții inovatoare care să
răspundă noilor provocări
din industria auto. Printre
clien ții grupului francez
se numără: Dacia-Renault,
Ford, Mercedes, Mahle,
Bosch, Valeo, ZF sau Behr.
47% din producție este
destinată pieței românești,
restul fiind exportată.
Prezent la inaugurarea
celei de-a doua clădiri a
uzinei, prefectul Mihai
Mohaci a declarat: „Crearea de locuri de muncă este
problema numărul unu a
Europei şi a lumii. Consi-

der că este o mare şansă
pentru Brașov şi pentru
România să se afle pe harta investiţiilor Companiei
Hutchinson. Dorim să
acordăm tot sprijinul pentru ca investiţia să fie profitabilă, să se dezvolte în
continuare, să existe noi locuri de muncă, să existe
noi investiţii în tehnologie.
Când se creează locuri de
muncă și se dezvoltă
capacitatea de producție,
economia merge, cererea și
oferta funcționează. Practic, se creea ză destine,
oamenii pot să își construiască un viitor. Acest lucru
nu poate decât să ne bucure
pe toți. Sunt foarte mândru
de faptul că un lider mondial cum este Hutchinson
investeşte în județul Brașov şi are încredere în
Brașov; sunt foarte hotărât,
alături de autorităţile locale, să sprijinim tot timpul
asemenea iniţiative”.

mativ 749 milioane de euro.
Această sumă reprezintă
71,79% din alocarea financiară totală de 1,04 miliarde
de euro pentru această măsură de finanţare. Totodată,
au fost efectuate plăţi totale,
către beneficiarii acestei măsuri, de aproximativ 445 milioane de euro.
În cazul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 2.639 beneficiari au solicitat fonduri, fiind semnate până în prezent 1.002 con-

tracte de finanţare cu o valoare totală nerambursabilă
de 770 de milioane de euro.
Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar şi noua Schemă N578 din anul 2010.
Pentru beneficiarii Măsurii
123 au fost efectuate plăți de
238 de milioane de euro, iar
pentru Schemele de Ajutor
de Stat XS13/2008 și
XS28/2008 de peste 76 milioane de euro. Pentru proiectele Schemei N578 au
fost plătiți peste 38 milioane de euro. În cazul Măsurii 123, valoarea proiectelor
contractate reprezintă aproximativ 71% din totalul de
peste 1 miliard de euro bani
publici nerambursabili alocați până în anul 2013.
În ceea ce privește Măsura 221 „Prima împădurire a
terenurilor agricole”, care
are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor,
a solurilor şi suprafeţelor de
păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali, au
fost depuse 52 cereri de
finanţare, din care au fost
contractate 34 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de
3,24 milioane de euro.

Măsura de „Sprijin pentru
crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (Măsura
312), a înregistrat 9.499 de
cereri de finanţare depuse,
fiind contractate până în prezent 2.823 de proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de
aproximativ 346 milioane de
euro, reprezentând aproximativ 67% din suma alocată. Până în prezent au fost
efectuate plăţi în valoare de
peste 215 milioane de euro.
Pentru „Încurajarea activităţilor turistice” (Măsura
313) au fost depuse 3.703 de
cereri de finanţare şi au fost
contractate 974 proiecte, în
valoare de 154 milioane de
euro. Pentru proiectele contractate prin această Măsură
au fost plătiţi 45,6 de milioane de euro.
Cât privește măsura de renovare şi dezvoltare a satelor (Măsura 322), până în
acest moment au fost depuse peste 3.225 de cereri de
finanţare, suma alocată prin
PNDR acestei Măsuri, până
în anul 2013, respectiv 1,72
miliarde de euro. Au fost
contractate până în prezent
800 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,72 de
miliarde de euro fiind plătiţi
peste 1 miliard de euro.

Probleme la primul tronson al ocolitoarei
Firma austriacă Alpine
Bau, care execută lucrările
pe primul tronson al ocolitoarei, a intrat oficial în insolvenţă, astfel că derularea
proiectului este pusă sub
semnul întrebării, şantierul
riscând să fie închis.
„Am discutat cu reprezentanţii Companiei de Drumuri,
care gestionează lucrările, şi
se pare că există o prevedere
contractuală prin care în cazul în care firma intră în insolvenţă, contractul încetează. Astfel, şantierul va trebui
să intre în conservare până ce
se va desemna un nou constructor. Este un lucru rău
pentru noi”, a explicat primarul George Scripcaru.
Acesta a precizat că, în
momentul de faţă, lucrările
pe acest tronson sunt executate în proporţie de 65%, dar
în aceste condiţii şantierul va
fi închis pe o perioadă nedeterminată. Lucrările ar fi trebuit finalizate cel târziu în

vara acestui an,
însă, Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
(CNADNR) a decontat cu ţârâita
lucrările, ţinând
cont că şi Programul Operaţional
Sectorial Transport, prin care
acest proiect era
finanţat, a fost
blocat o perioadă,
astfel că ultimul termen
avansat de reprezentanţii
acesteia pentru finalizarea
sectorului de drum era octombrie 2013.

Se lansează licitaţia
pentru tronsonul al II-lea
O veste bună pe care primarul a primit-o de la
CNADNR este că în perioada următoare se va lansa licitaţia pentru dublarea celui
de-al doilea tronson al oco-

litoarei, care face legătura între DN 11 şi DN 13 şi are o
lungime de 6,5 km. „Urmează să se publice anunţul pe
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice”, a precizat
Scripcaru. Cel mai bine s-a
lucrat pe tronsonul III, unde
stadiul de finalizare a lucrărilor este de peste 83%, iar,
teoretic, după cum a precizat
conducerea CNADNR, din
luna iulie acest segment ar fi
trebuit deschis traficului.
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Măsuri împotriva turismului
„la negru” din Brașov
Județul Brașov este unul
dintre județele din țară cu
o intensă activitate turistică, contribuția turismului
la PIB-ul județului fiind de
5 la sută.
Mai mult decât atât, județul
Brașov are a doua capacitate
de cazare din țară și cea mai
mare din Regiunea Centru,
42,3% (23.784 locuri de cazare acreditate) din structurile de cazare din regiune
fiind la Brașov.
În județ predomină pensiunile agroturistice (40.2%
- 256 acreditate), pensiunile turistice (28,6% – 197
acreditate), urmate de hoteluri (100 acreditate) și vile
turistice (78 acreditate).
Cu toate acestea, din datele oficiale, în anul 2012,
gradul de utilizare a locurilor de cazare a fost în medie
de doar 20.05%, situația
urmând același trend și în
2013 – în luna aprilie acesta fiind de doar 13,7%.
Cauza principală a acestui fapt este turismul „la
negru” și, implicit, concurența neloială. Gradul de
evaziune fiscală din domeniul turismului a atins o cotă
alarmantă de 40%, conform
datelor deținute de Serviciul

de Investigare a Fraudelor.
Pentru a identifica cele mai
bune soluții de estompare a
turismului „la negru” și a
evaziunii fiscale, dar și pentru a informa operatorii din
turism despre noile reglementări, Instituția Prefectului a organizat o ședință de
lucru cu peste 150 de operatori economici din turism.
La această ședință au fost
invitați și primarii din localitățile preponderent turistice. Întâlnirea a reunit atât
operatorii economici, cât și
reprezentanți ai Ministerului
pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Mediu de Afaceri
și Turism, ai Direcției Sanitar Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului Județean pentru
Protecția Consumatorilor,
Direcției de Sănătate Publică, Gărzii de Mediu, Inspectoratului de Poliție și ai
autorităților din turism.
Fiecare dintre instituțiile
menționate au prezentat materiale informative relevante pentru a instrui operatorii
în privința asigurării calității
serviciilor din turism, punându-se accent pe importanța comunicării între instituții și operatorii economici
cu scopul de a reduce turis-

mul „la negru” și a evaziunii
fiscale.
„Sunt mulți proprietari de
unități de cazare care își
desfășoară activitatea în
mod ilegal. Nu plătesc impozite, fac concurență neloială și nu pot fi verificați
de organele de control, pentru că asta ar însemna să le
fie încălcată proprietatea,
aceștia nefiind persoane juridice. Pentru a limita acest
fenomen, polițiștii vor apela
la turiști, de la care vor
încerca să obțină declarații
sau alte informații relevante. Cu scopul de a ne asigura de furnizarea serviciilor
de calitate în turism și în vederea eradicării turismului
la negru și a evaziunii fiscale, a fost emis un ordin de
prefect pentru demararea
acțiunilor de control al operatorilor economici din turism. Echipa de control va
fi alcătuită din reprezentanți
ai Direcției Sanitar Veterinare și Pentru Siguranța
Alimentelor, Comisariatului
Județean pentru Protecția
Consumatorilor, Direcției
de Sănătate Publică și ai
Gărzii de Mediu. Echipa de
control va verifica: serviciile de cazare din unitățile de
primire turistică (legalitatea

funcționării operatorului
economic prestator de servicii de cazare, asigurarea
conformității serviciilor de
cazare prestate în structurile de primire turistică prin
respectarea condițiilor și
criteriilor prevăzute de legislația specifică) și calitatea serviciilor prestate în
unitățile de alimentație publică (dotare saloane de
consumație și bucătării,
calitatea alimentelor și bău-

turilor servite consumatorilor, informarea consumatorilor). Turismul joacă un rol
cheie în economia județului
și nu este corect față de
operatorii economici care își
desfășoară activitatea în
legalitate să tolerăm activitățile ilicite. Vom depune
toate eforturile pentru a eradica turismul «la negru»,
toate instituțiile abilitate vor
colabora în acest sens. Pentru a veni în întâmpinarea

operatorilor economici din
turism și pentru a crește
standardele de calitate, Instituția Prefectului oferă tot
sprijinul acestora și dorește
să existe o comunicare cât
mai eficientă între operatorii
economici și instituțiile
statului. Doar prin calitate
și colaborare județul Brașov
poate atrage un număr mult
mai mare de turiști”, ne-a
declarat prefectul județului,
Mihai Mohaci.

Peste 7.000 de cereri
SIF Transilvania scoate la vânzare Cetățuia Brașovului
de eliberare a pașapoartelor la prețul de cinci milioane de euro
Pe parcursul trimestrului II,
în județul Brașov, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple, au
fost depuse 7.223 de cereri
pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare și
electronice, numărul acestora scăzând comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut (7.785 de cereri).
Astfel în ultimele 3 luni au
fost eliberate 5.979 de pașapoarte și au fost emise 1.828
pașapoarte noi. În această
perioadă au fost înregistrate
5.015 cereri de eliberare a
unor noi pașapoarte în locul
celor declarate pierdute, furate sau deteriorate, din care:
7 furate, 495 pierdute, 31 deteriorate și 4.482 anulate. În
ceea ce privește activitatea
pe linie de C.R.D.S (cetățeni
români care și-au stabilit domiciliul în străinătate) s-au

înregistrat și soluționat 300
de cereri în trimestrul II al
anului 2013. Numărul cererilor primite prin misiunile
diplomatice și oficiile consulare s-a menținut constant
fiind primite și prelucrate un
număr de 826 de cereri.
Cererile pentru restabilirea domiciliului în România
au fost în număr de 39. Conform Legii nr. 248/2005,
dreptul la liberă circulație a
fost suspendat pentru un număr de 217 persoane. Unui
număr de 20 de persoane li
s-au retras pașapoartele.
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și
Evidența Pașapoartelor Simple Brașov își desfășoară
activitatea în municipiul
Brașov, str. Turnului nr. 13,
dar și în regim de ghișeu
mobil în municipiul Făgăraș,
în fiecare zi de joi a săptămânii.

SIF Transilvania a propus
Primăriei Braşov cedarea Cetăţii oraşului în schimbul unor
terenuri şi imobile în valoare
de circa 5 milioane de euro,
primarul George Scripcaru
spunând, luni, că oferta societăţii i se pare „prea ridicată”, însă vrea să găsească soluţii pentru preluarea cetăţii.
Primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat, în
şedinţa de Consiliu Local, că
SIF Transilvania a făcut o
ofertă municipalităţii în care
arată că este dispusă să cedeze Cetatea Braşovului în
schimbul unor terenuri şi
imobile a căror valoare să fie
cuprinsă între 4,9 şi 5,2 milioane de euro.
„Am primit o adresă de la
SIF prin care suntem anunţaţi că ei sunt dispuşi să cedeze cetăţuia în schimbul
unor terenuri şi imobile în
valoare de 4,9 – 5,2 milioa-

ne de euro. Oferta lor mi se
pare prea ridicată, însă ne
dorim să rezolvăm cumva
această situaţie şi să preluăm
cetatea”, a spus Scripcaru.
Primarul a precizat că va solicita o reevaluare a monumentului în speranţa că preţul propus de SIF Transilvania ar putea scădea. Primăria Braşov poartă negocieri
pentru preluarea Cetăţii oraşului încă de anul trecut.
Cetatea a intrat în circuitul
turistic în 1982, fiind adminstrată atunci de Oficiul Naţional de Turism (ONT). ONT
s-a privatizat după 1990 şi sa divizat în SC Postăvarul SA
şi SC Poiana SA, care au preluat unităţile turistice şi de cazare din imobilele de patrimoniu din Braşov, printre
care şi Cetatea Braşovului.
În prezent, Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Transilvania este acţionar princi-

pal al Cetăţii, iar societatea
Aro Palace este cea care o administrează şi foloseşte în
scop comercial o parte dintre
spaţiile monumentului istoric.
Cetățuia de pe Strajă, sau
Dealul Cetății cum e numit astăzi, a fost un punct important
de apărare, situat însă în afara
cetății Brașovului. Prima construcţie datează din 1524 şi
este un turn în formă de semicerc. La începutul secolului al
XV-lea, exista aici doar un
turn de veghe, care a fost completat în 1524 cu un bastion
de lemn cu patru turnuri.
În 1529 în timpul luptelor
dintre regele Ferdinand şi János I. pentru tronul Ungariei,
cetatea este ocupată şi distrusă de Petru Rareş. Zidurile ei au fost refăcute, dar peste puţin timp au fost nimicite într-un incendiu. În 1625
cetatea a fost reconstruită şi
tot în acea perioadă s-a să-

pat şi puţul de 81 m adâncime din curtea cetăţii. Fortificaţia patrulateră cu bastioane italieneşti în colţuri, deasupra cărora au fost construite turnuri de apărare a avut
o singură intrare accesibilă
printr-un pod mobil.
În 1688 aici s-a refugiat
din faţa habsburgilor o parte
dintre braşoveni. În 1690 armatele imperiale s-au stabilit în cetate, şi mulţi ani la
rând au asuprit oraşul. În
1773 Iosif II. a ordonat refacerea cetăţii, iar după 9 ani a
oferit-o oraşului spre cumpărare. Oraşul nu a cumpărato, aşadar o perioadă a funcţionat ca şi închisoare pentru
prizonierii turci şi francezi,
iar în timpul epidemiei de
ciumă aici era o secţie pentru cei cu simptomele bolii.
Din 1981, după o amplă restaurare, a devenit un complex
turistic cu specific medieval.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Turnătoria de la „Tractorul”
se află pe un drum ascendent
În bilanţul primului semestru al anului 1979, întreprinderea „Tractorul”-Braşov înregistra o restanţă de peste
2.300 de tractoare, preciza
jurnalistul A.T., mai ales datorită „slabei ritmicităţi a producţiei” din ultima lună.
Deşi a livrat cu 1.600 tone
piese turnate mai mult decât
în primele 6 luni ale anului
1978, turnătoria din „Tractorul” se afla pe mai departe sub plan. Situaţie similară şi la numărul de forme
realizate (162.000 faţă de
134.500 în 1978).
Conducerea turnătoriei
tractoriene, inginer Mihai
Mălăcea, şef secţie coordonator şi inginer Şerban Buzescu, şef secţie schimb,
considerau că în ultima perioadă lucrurile au decurs
mai bine, în sensul că „montajul general nu a avut de su-

ferit, primind zilnic piesele
turnate de care avea nevoie”.

În altă ordine de idei, A.T.
a consemnat
faptul că „întrecerea socialistă” era mai
bine realizată,
determinând o
adevărată
„emulaţie în
muncă”.
În
frunte se menţinea atelierul
de miezuri,
care a „prins” o
lună
(iunie
1979) bună,
după ce, nu cu
multă vreme în
urmă, era considerat un „loc
îngust”. Aici,
colectivul, în
frunte cu ing.
Aurelian Apostol, subing.
Dan Luchian, maiştrii D-tru

Brânduş, Ion Maniga şi Stancu Stoian, reglorii Ion Bogdan, Szabo Francisc şi Petru
Sava, a făcut eforturi susţinute, contribuind decisiv la „realizarea stocurilor tampon”.
Cât priveşte propaganda
vizuală, a cărei lipsă A.T. a
constatat-o cu alte ocaziuni,
trebuie zis că a fost destul
de bine pusă la punct, întocmindu-se „grafice sugestive
privind planul zilnic, producţia realizată, rebutul, alte
lozinci mobilizatoare”.
Aşadar, turnătoria de fonte speciale din „Tractorul”
Braşov avea posibilitatea să
depăşească cele mai bune
realizări obţinute în semestrul I-1979. Dar, pentru
aceasta, poate cea mai importantă condiţie era să se
evite „opririle accidentale”.
„Drum Nou”
10 iulie 1979

Remontul Întreprinderii de Zahăr Ce am văzut în aceste zile
Bod va fi scurtat cu o lună de zile pe drumurile Homorodului
Întreprinderea de Industrializarea Sfeclei de Zahăr
Bod se număra în iulie 1986
printre „unităţile fruntaşe în
întrecerea socialistă”, preciza reporterul Z. Fokt, astfel,
pe primele 6 luni ale acestui
„prim an al cincinalului dezvoltării intensive”, planul
producţiei fusese depăşit cu
peste 20 de milioane lei pe
seama creşterii productivităţii muncii – indicator la
care prevederile au fost depăşite cu peste 33.370 lei pe
fiecare „om al muncii”.
Fokt zicea că prea puţini
cititori ai „Drum Nou” ştiau
că aceste rezultate briliante
s-au obţinut paralel cu executarea unor „lucrări de remont”, care nu însemnau
ceva de genul: „cal achiziţionat pentru nevoile armatei”, ci cu totul altceva. Ce
anume? Care? Cum?
Potrivit tov. ing. ec. Mihail Popa, directorul întreprinderii bodene, „timpul de
imobilizare a instalaţiilor în
reparaţii se reduce în mod
simţitor”; paralel cu reparaţiile capitale executându-se
o serie de lucrări de modernizare, care vor fi condus,

indubitabil, la „sporirea productivităţii instalaţiilor cât
şi a randamentelor”. Dintre
ele, Wilhelm Loker le făcea
cunoştinţă muncitorilor zahărbodeni şi cititorilor
„DN” cu „placarea utilajelor cu uzură mare cu table
de inox”, fapt care conducea ineluctabil la prelungirea duratei de funcţionare.
Tot sub conducerea lui Loker dar şi a lui Alexandru
Bagy se executau „şnecuri
(transportoare pentru materiale pulverulente sau în formă de pastă, format dintr-un
arbore prevăzut cu una sau
mai multe palete elicoidale,
potrivit DEX, n.n.) de alimentare a preselor de borhot
şi se modernizau presele de
borhot şi instalaţiile de difuzie D.D.S.” Un alt colectiv,
condus de Ion Guşoi, a încheiat, tot atunci, lucrările de
remont la aparatele vacuum.
Ce mai, judeţul Braşov putea să se „autoaprovizioneze cu borhotul necesar furajării animalelor” şi cu zahărul necesar aprovizionării
populaţiei.
„Drum Nou”
3 iulie 1986

Articolul lui R. Pleşa se referea mai mult la propaganda vizuală, de tip comunist,
evident, la gazeta de stradă,
la lozincile comunistoide şi
panourile expuse, în iunie-iulie 1978, în „zile fierbinţi”,
vorba viitorului defunct regizor Sergiu Nicolaescu, pentru agricultura braşoveană, la
Homorod, judeţul Braşov.
Astfel, gazeta de stradă,
distinsă cu menţiune pe judeţ în întrecerea gazetelor de
perete, atenţionau, printr-un
articol mobilizator, măsurile ce erau luate pentru „încheierea recoltării furajelor
în cele mai bune condiţii”.
De asemenea, gazeta se
ocupa şi de modul în care
membrii cooperatori participau activ la „lucrările de întreţinere a culturilor”, publicând „lista codaşilor”, a celor care nu prea înţelegeau
că „zahărul se face din sfeclă, iar culturile de sfeclă trebuie prăşite şi bine întreţinute pentru a se putea obţine
recolte cât mai mari”.
Erau date şi câteva nume de
„codaşi” homorodeni, precum: Petru Stoica de la nr. 86,
Maria Horwath de la 148, Va-

sile Cozoncea de la 257, sau
Benedek Tomas de la 393.
Profesoara Steluţa Şona,
responsabila „colectivului de
redacţie” al gazetei de stradă homorodiene zicea că cei
trecuţi pe această „listă neagră” nu rămâneau indiferenţi, ci dimpotrivă veneau,
cică, să-i roage pe ăia de la
gazetă că se vor achita de
obligaţiile pe care le aveau.
Panourile expuse în locuri
vizibile şi confecţionate cu
gust aveau în vedere explicarea unor aspecte referitoare la
plata muncii în C.A.P., în celebrul acord global şi altele.
Toarşu’ Nicolae Gridan, secretar adjunct al comitetului
comunal de partid, declara că
prin modul în care au fost
concepute textele celor 20 de
panouri expuse, se dorea să
se atragă atenţia oamenilor
asupra datelor care-i interesau. Astfel, la panoul privind
„plata muncii în acord global”
s-a făcut un calcul asupra veniturilor obţinute de un cooperator care executa la timp şi
de calitate atât lucrările de întreţinere cât şi de recoltare.
„Drum Nou”
8 iulie 1978

Deschiderea Festivalului
muzicii de cameră Braşov 1971

În seara zilei de 2 iulie
1971, în sala Teatrului Dramatic se deschidea cea de-a
II-a ediţie a „Festivalului muzicii de cameră” din Braşov.
La concertul inaugural au
participat tovarăşii Ştefan Antoniu, secretar al Comitetului
popular judeţean Braşov al
P.C.R., Victor Negoescu, vicepreşedinte al Uniunii compozitorilor, Wilhelm Berger,
secretar al Uniunii Compozitorilor, Erhard Ragwitz, compozitor din R.D.G., compozitorul Tudor Ciortea şi muzicologul Viorel Cosma.
Cuvântul de deschidere a
fost rostit de tov. Nicolae
Călinoiu, directorul Direcţiei muzicii a C.S.C.A., care
a declarat că evenimentul de

la Braşov este de o
„deosebită importanţă
în viaţa muzicală a întregii ţări”, permiţând,
într-un interval limitat
de timp, trecerea în revistă a „celor mai de
seamă rezultate obţinute peste an, atât pe
linie de creaţie, cât şi
ca interpretare, punând în valoare, totodată, înjghebările camerale mai noi, cu debuturi promiţătoare”.
Astfel, solişti consacraţi,
debutanţi ca şi invitaţi de prestigiu de peste hotare, şi-au dat
întâlnire cu muzica de cameră pe scena braşoveană, „animaţi de dorinţa de a reînvia
gustul pentru acest gen de
muzică de o deosebită profunzime şi frumuseţe”, a încheiat apoteotic tov. Călinoiu.
În continuare, tov. prof. Ion
Ghiran, preşedintele Comitetului pentru cultură şi artă al
judeţului Braşov, a urat succes tuturor participanţilor la
această „prestigioasă manifestare”. A urmat apoi concertul inaugural care s-a bucurat de un succes deosebit.
„Drum Nou”
3 iulie 1971

Şi la C.A.P. din Cincu
fânarele trebuie umplute
Cositul fâneţelor naturale
devenise în iulie 1986 o lucrare „extrem de urgentă”,
vitală chiar, şi la C.A.P. din
comuna Cincu, pentru că, fiind lăsate să mai crească, ierburile de pe dealuri au început să... îmbătrânească, iar în
loc de fân mult, ferma zootehnică va fi având la iarnă
fân puţin şi de slabă calitate.
Fuseseră depozitate deja
vreo 220 de tone aduse de pe
terenurile cosite, iar sătenii
din Cincu mai lăsaseră pe
câmp în brazde şi căpiţe vreo
50 de tone de fân care mai
trebuia încă uscat.
Cu ochii după soare, cincanii au uitat de restul suprafeţei ocupată de fâneţe, zicea reporterul de la „DN”,
Ion Tocanie. Problema urgentării recoltării furajelor a
fost pusă pe ordinea de zi a
unei şedinţe a comitetului
comunal de partid, în cadrul
căreia s-a făcut o „temeinică analiză a modului în care
se desfăşoară lucrările” şi

s-au stabilit măsuri concrete pentru urgentarea lor.
Concluzia care s-a desprins
a fost că organizaţia de partid şi conducerea C.A.P. Cincu „n-au acţionat cu hotărârea necesară la mobilizarea
tuturor forţelor din comună,
la cositul şi adunatul fânului,
rezumându-se mai mult la
utilizarea vindroverului (maşină de secerat, n.n.) din secţia S.M.A. şi la echipa de cosaşi angajată din afară”.
Mai surprindea un lucru:
cu toate că producţiunea de
fân era mai mică decât în alţi
ani, iar în ferma zootehnică
„nu s-a însilozat nici un kg
de furaje”, conducerea unităţii nu s-a străduit să însămânţeze la timp culturile duble pe
cele 24 de hectare planificate, ca astfel de pe această suprafaţă să se obţină o cantitate mai mare de nutreţuri.
„Drum Nou”
13 iulie 1986
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1970
Bacalaureatul
S-au afişat în sfârşit rezultatele de la bacalaureat.
Elevii de la clasa de maghiară de la Liceul Unirea
se bucură de rezultatele
bune. Din 79 de candidaţi
au picat doar 4 elevi. În
schimb dintre candidaţii de
la clasele de la seral au promovat 16 elevi din 26.
Despre organizarea examenului de bacalaureat, desfăşurare şi rezultate îşi exprimă părerile preşedinţii comisiilor de bacalaureat nr.
14 şi 15, profesorul de matematică Tóth Sándor respectiv chimistul Kröbl Pál.
Profesorul Tóth a făcut
parte de multe ori din comisiile de bacalaureat şi afirmă
că în anul în curs examenele s-au desfăşurat conform
prevederilor legale. Conducerea liceului a asigurat buna
desfăşurare, iar elevii s-au
dovedit pregătiţi şi serioşi.
Pentru Kröbl Pál este prima oară când face parte
dintr-o comisie de examina-

re de bacalaureat. El a apreciat legătura dintre elevi şi
profesori plină de respect, pe
durata celor 9 zile de examinare nu a întâlnit situaţii tensionate în săli. Acest fapt subliniază experienţa, pregătirea şi devotamentul profesorilor de la Liceul Unirea.
Despre noul sistem de examinare părerile profesorilor,
elevilor şi ale părinţilor sunt
împărţite. Rezultatele de la bacalaureat nu mai asigură continuarea studiilor superioare,
doar reflectă pregătirea elevilor la terminarea liceului.
La toate facultăţile din ţară
se intră pe bază de examen
de admitere. Ambii profesori
sunt de părere că ar fi eficient ca examenele la toate
materiile impuse să se dea în
aceeaşi zi pentru a reduce
perioada bacalureatului şi
emoţiile elevilor.
SZIKSZAY Jenő. Ilyen volt,
milyen legyen az érettségi.
În: Brassói Lapok, an 2,
nr. 26, 2 iulie 1970

Armonia culorilor
– Colorom Codlea
O pagină întreagă dedicată fabricii Colorom, ea fiind recunoscută atât în ţară
cât şi pe piaţa internaţională, exportând produse în 20
de ţări.
Directorul Miron Vulcu
conduce fabrica de 10 ani şi
prezintă realizările pe ultimele 5 luni. Faţă de anul trecut se produc 54 de sortimente noi, a crescut capacitatea de producţie prin utilizarea noii linii de fabricaţie,
respectiv prin o mai bună exploatare a celor existente.
Conform planului de dezvoltare a fabricii, s-a pus în
funcţiune cu două săptămâni înainte de termen
noua linie tehnologică pentru producerea dispersilului, o substanţă secundară
folosită în producerea coloranţilor. Există o echipă de
cercetători în cadrul fabricii, ei au obţinut locul trei
la concursul judeţean al in-

ventatorilor, şi pe baza propunerilor acestui grup s-au
economisit 3 234 000 lei.
Colectivul format din inginerii A. Dumitru Dobrescu, Ileana Berindei, Panait
Stănculescu, Schiller Radu,
Langfeld Horst, Felix Chira, Moser Werner după o
muncă de cercetare intensă
a realizat vopseaua ABR direct-negru. Acest produs înlocuieşte o vopsea din import, şi astfel se economisesc 528 000 de lei pe an.
În momentul respectiv a început producţia industrială
pentru acest sortiment.
La Colorom Codlea armonia culorilor se aliază cu
armonia muncii de creaţie
şi cercetare, un aliaj măsurat în devotamentul şi tenacitatea personalului.
Bartha Árpád. Színek
harmóniája. Colorom Codlea. În: Brassói Lapok, an 2,
nr.26, 2 iulie 1970

De ce doar la un „nivel de Casă de Cultură”?
Cam de un an Casa de
Cultură a Studenţilor s-a
mutat în locaţie nouă şi şi-a
schimbat conducerea. Radu
Dorel, noul director, este
întrebat de reporter despre
evenimentele organizate în
cadrul Casei de Cultură şi
nivelul acestora.
Având în vedere că în
Braşov există doar profil
politehnic, trupele studenţeşti braşovene nu se ridică
la nivelul celor din Cluj sau
Bucureşti şi sunt catalogate ca fiind la un nivel de
casă de cultură. Singurii

care au obţinut rezultate pe
plan naţional sunt cei din
trupa de dansuri populare
(locul II naţional).
Se pune întrebarea dacă
evenimentele organizate în
cadrul Casei de Cultură a
Studenţilor reuşesc să atragă şi publicul braşovean, ca
şi comparaţie fiind spectacolul de teatru prezentat de
trupa de teatru amatori a
studenţilor de la arhitectură
din Bucureşti sau spectacolul Ionescu susţinut de elevii Liceului Unirea apreciat
foarte mult de braşoveni.

Răspunsul nu este îmbucurător, reprezentaţiile studenţilor abia trezesc interesul celorlaţi studenţi. Excepţie ar fi spectacolul Parnas’70, clădit pe momente
audio-vizuale, un spectacol experiment sub îndrumarea lui Vladimir Bîrsan,
care a reuşit să convingă
audienţa. Studenţii sunt interesaţi în primul rând de
muzica uşoară, Casa de
Cultură a Studenţilor deţinând o colecţie impresionantă de discuri şi aparatură audio. Din păcate Clu-

bul de Film nu se bucură
de acelaşi interes.
Conducerea Casei de Cultură caută soluţii pentru a
atrage mai mulţi studenţi în
diverse activităţi culturale
prin colaborări cu personalităţi din viaţa culturală şi artistică braşoveană, elocventă fiind în acest sens pregătirea formaţiei de dansuri populare de către maestrul coregraf Ioan Corneliu Vasiliu.
LÉNÁRT Zsuzsa. Miért csak
„kultúrotthon-színvonalon”? În: Brassói Lapok,
an 2, nr.27, 9 iulie 1970

Brassói Napló 1933
Comunitatea evreilor din Braşov
construieşte o şcoală modernă
Comunitatea evreilor braşoveni a investit mereu cu
mare dăruire în cultură şi
educaţie. Mai nou lucrează
la un plan nou pentru construirea unei şcoli (pentru
clasele elementare) care să
corespundă cerinţelor pedagogice, celor de igienă şi estetică, să aibă sală de sport
şi sală festivă. Până acum
au reuşit să strângă 700 000

lei. Uniunea Femeilor Izraelite doreşte şi construcţia
unei grădiniţe şi a unei băi
pentru copii. Este menţionat şi faptul că în ultimele
6 luni Uniunea a oferit 5300
de mese gratuite elevilor,
dar şi persoanelor fără un
loc de muncă.
Modern elemi iskolát épít a
brassói zsidóság. În: Brassói
Napló, nr.1, 2 iulie 1933

Se desfăşoară examenele
de Bacalaureat la Braşov
Examenele se desfăşoară
în faţa a două comisii, la Liceul Şaguna şi Liceul Meşotă. Preşedintele comisiei
57 de la Liceul Şaguna este
profesorul universitar din
Bucureşti, O. Onicescu.
Aici sunt examinaţi elevii
de la Liceul Şaguna, Liceul
Meşotă, Liceul românesc de
la Gheorgheni şi de la Liceul
de Fete „Principesa Elena” din
Braşov. Comisia 58 este condusă de profesorul universitar
G. Giuglea din Cluj şi sunt tes-

taţi elevii de la liceele romano-catolice din Braşov, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc,
de la Colegiul Reformat din
Sfântu Gheorghe şi de la Liceul român din Făgăraş.
La proba scrisă din cei 69
de elevi maghiari au promovat 61. Proba orală este în
curs de desfăşurare.
Folynak az érettségi vizsgák
Brassóban. În: Brassói
Napló, nr.1, 2 iulie 1933

DINU Eva

Fotografie de grup a ofiţerilor români din Sinaia
Dezvelirea monumentului
eroilor săceleni
Duminică (28 iunie 1931)
a avut loc în prezenţa oficialităţilor, dezvelirea monumentului eroilor săceleni, căzuţi în războiul pentru reîntregirea României. Au participat din partea Guvernului:
miniştri, secretari, prefecţi
iar din partea autorităţilor locale: generali de armată, prefectul judeţului, comandanţii Poliţiei şi Jandarmeriei,
alături de o seamă de personalităţi culturale braşovene:
Nicolae Căliman – preşedintele Asociaţiei „Astra”, dr.

Victor Jinga – profesor universitar, I. Al. Bran-Lemeny
– poet, Gheorghe Moroianu
– deputat şi rector al Academiei Comerciale din Cluj.
Au participat la eveniment
un număr impresionant de
săceleni, îmbrăcaţi în portul
tradiţional mocănesc. După
terminarea discursurilor, a
urmat defilarea armatei şi a
şcolilor, în acompaniamentul muzicii de fanfară, oferite de Regimentul 89.
Gazeta de Transilvania,
nr.68, 3 iulie 1931

Ofiţerii Batalionului de vânătoare din Sinaia conduşi de
loc.-col. Berindeiu, au vizitat
Braşovul, prilej cu care au fă-

cut o şedinţă foto pe câmpurile de luptă de lângă Ghimbav.
Cu toate că timpul a fost nefavorabil, fotografiile au ieşit

Uniformă obligatorie
la Gimnaziul românesc
Direcţiunea Gimnaziului
român din Braşov (Liceul
Andrei Şaguna) anunţă că
din 1 septembrie toţi „studenţii” claselor V-VIII vor
fi obligaţi să poarte uniformă şi chipiu.
Uniforma se va confecţiona din stofă de culoare
„vânătă închisă” după modelul stabilit de direcţiune.

Cei care mai au în bună
stare modelul vechi de uniformă, o mai pot purta încă
un an.
Măsura se introduce cu
intenţia „de a face imposibil luxul, ce adeseori s-a
constatat chiar şi la elevii
săraci”.
Gazeta de Transilvania,
nr.149, 7 iulie 1912

bine. Fotograful braşovean
Heinrich Lang expune fotografiile în vitrina atelierului său
şi va tipări cărţi poştale cu

aceste imagini, pe care le va
vinde cu 30 bani/bucata.
Gazeta de Transilvania,
nr.147, 5 iulie 1912

Librăria Ciurcu din Braşov
Se aduce la cunoştinţa
braşovenilor un eveniment
aniversar deosebit: împlinirea a 50 de ani de la deschiderea Librăriei Ciurcu – prima librărie românească de
la Braşov.
Întemeietorul acestei instituţii, numit „ostaşul neobosit al culturii braşovene” a
fost Nicolae Ciurcu. Librăria Ciurcu, deschisă în 1880,
era pentru elevii şcolilor ro-

mâneşti din Ardeal sinonim
cu şcoala şi cartea, pentru că
de aici îşi procurau rechizite, manuale şi cărţi de lectură. Articolul elogiază pe marele librar braşovean, arătând
meritele acestuia în popularizarea literaturii române în
rândul braşovenilor.
Gazeta de Transilvania,
nr. 69, 6 iulie 1930
Mihaela LUPU
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Uliţa mare
Artera centrală de pătrundere
în Schei, Uliţa Mare, s-a numit în
documentele medievale germane
„Agergasse” şi str. „Ştefan cel
Mare”, str. „Emil Socaciu” şi, înainte de revoluţie, „30 Decembrie”,
iar astăzi strada „Prundului”.
De la poarta Schei în sus erau
nişte locuri libere numite „Zwinger” sau „Parkchen” şi aici membrii breslei cojocarilor făceau
exerciţii de tragere cu arma sâmbăta după vecernie. Tot aici breslaşii îşi ţineau serbările periodice. Până în 1925 aici era un restaurant „Zum Schneider-Zwingwer” (Zwingerul Croitorilor).
Ridicându-se aici noua aripă a Institutului Forestier la 1925, a fost
dărâmat o parte din zidul Cetăţii.
Totuşi documentele medievale
confirmă pentru această zonă numeroşi contribuabili români. În registrele de dare din 1494 apar nume
ca Petraşcul, Tatul, Vassy „in monte” (din munte?), Vâlcul. În registrul din 1540-1554 găsim pe Stan
Maikena, Dymitro al lui Vasie,
Dussa, Barzan (desigur Bârsan),
Vassie Sytta, Dimitrie Corlad. În
cel din 1559-1561, în perioada venirii aici a diaconului Coresi cu tiparul său, găsim pe Mircan, Şindrilă, Stan Costea, Fraţii Văsii, Oprea
Hoban, Stan Sohan, Roman, Gociman, Stan Luca, Stanca Oţoţoi. Între 1581-1592 mai aflăm pe Furcă,
Stan Călcătoare şi Stan Popa. În
1585 găsim pe Sava, Silda, Hotvizul. În 1688 aflăm pe Vasile Fainăbună, Dimitrie Racnea, Flore Sasul, Stoica Ototoiul, Ioan Bubruza.
În 1697, între alţii, pe popa Oprea,
iar în 1725 soţia lui Petru Hars. Fiecare nume consemnat aici aminteşte de familii de prestigiu din Schei.
Lipită de Poarta Mureşenilor (ridicată la 1827) s-a zidit şcoala săsească de gimnastică. Pe partea de
nord, spre Ciocrac se deschide strada Baiulescu, fosta C. Parhon şi
până de curând „Bicazului”. Prin
numele ei strada amintea de doi
mari cărturari, Bartolomeu Baiulescu şi fiul său dr. Gheorghe Baiulescu. La capătul străzii impresionează o clădire cu aspect arhitectonic deosebit, aparţinătoare fostului avocat Balcăş. Aici a locuit o
scurtă perioadă de timp poetul Radu
Teculescu cu soţia Lavinia, fiul folcloristului Horia Teculescu (fost director al liceului din Sighişoara şi
coleg şi prieten cu Lucian Blaga).
Prima clădire (Prundului nr. 1),
ridicată în stil neoromânesc, având
două intrări (către Aleea Brediceanu şi Baiulescu) a fost de la
1920 sediul Dispensariului Ambulatoriu al Societăţii pentru Profilaxia Tuberculozei, având ca
prim preşedinte pe Elena A. Mureşianu, urmată de Ana Atanasiu
înrudită cu mureşenii (era fiica
preotului Toma Vasiliu din Cetate, cumnat cu Andrei Mureşianu).
I s-a adăugat în acelaşi spaţiu o a
doua societate filantropică „Leagănul Principele Mircea” sub patronajul Casei regale a României.
Continuând drumul, tot pe partea de nord, după Biserica Evanghelică aflăm casa clădită de dr.
Liviu Câmpeanu, locuită apoi de

dr. Şerban Oprişescu, lângă ea Spitalul de Neurologie, fosta Casă a
Asigurărilor Sociale, apoi Maternitatea, clădită pe un teren al Şcolii Superioare Române de Comerţ
(„Andrei Bârseanu”), demolată în
1914, pentru a fi construită această clădire modernă după planurile
arhitectului Ion Ionescu la 1937.
Lipită de această clădire este
casa veche a senatorului Gross,
unde, după moartea senatorului,
văduva acestuia închiria camere
pentru profesorii burlaci de la
Şcoala de Comerţ şi Liceul Şaguna. Între 1880-1883 aici au locuit
profesorii bucovineni Ciprian Porumbescu, Lazăr Nastasi, Ipolit
Ilasievici, dar şi braşovenii Andrei Bârseanu şi I. C. Panţu.
Strada se deschide spre nord cu
o altă străduţă, Virgil Oniţiu, iar
casa de pe colţ, la nr. 9 a fost ridicată de directorul Şcolii de Comerţ,
Arsenie Vlaicu. La parterul ei funcţiona banca „Braşoveana”, condusă de el, însă după puţin timp a dat
faliment. La parter era şi frizeria lui
Tichy, apoi depozitul librăriei Ciurcu (aflată la nr. 15), unde un nepot
al Ciurculeţilor, Nicolau şi mai pe
urmă Paulat, vindeau cărţile rămase în depozitul editurii Ciurcu.
Pe partea dreaptă este casa natală a cunoscutului pictor paşoptist, Mişu Popp (1827-1892), pe faţada căreia, de curând, Fundaţia
Prima Şcoală Românească a aşezat aici o placă comemorativă,
amintind de valorosul cărturar, care
a pictat la Braşov Biserica „Sf.
Treime” de Pe Tocile şi icoana de
hram Sfântul Nicolae a bisericii din
Schei, iar la Bucureşti bisericile:
Curtea veche, Sf. Gheorghe Nou,
capela cimitirului „Şerban Vodă”.
Casa cu etaj de la nr. 13 a fost
a profesorului Ioan Balea, unde a
locuit mult timp şi profesorul Nicolae Bogdan, originar din Hăghig, ajuns mai târziu director al
Liceului de fete din Cluj. Casa următoare este a fostului comerciant
Ion Avrigean, care avea jos o prăvăliuţă „cu de toate”. În casa următoare a locuit profesorul de
geografie Dionisie Făgărăşanu de
la gimnaziu. În continuare este
casa inspectorului şcolar Grigore Popescu (decedat în 1960), care
fusese căsătorit cu Maria Bogdan,
cumnata marelui istoric Nicolae
Iorga, directoarea Şcolii profesionale a Reuniunii Femeilor Române (după moartea Marei Baiulescu). În aceiaşi casă a locuit şi Virgil Oniţiu, directorul gimnaziului, motiv pentru care strada din
preajmă a şi primit numele său.
Pe partea stângă, tot pe terenul
fostei Şcoli de comerţ s-au zidit
alte case de către directorul băncii
„Albina” Gheorghe Curcă, de secretarul Eforiei Şcolilor, Romulus
Dogaru, unde a locuit şi Iancu
Spuderca, expeditor al „Gazetei
Transilvaniei”. La nr. 15, după
anul 1900 funcţiona ca sediu al librăriei şi casei de editură Ciurcu,
unde, până nu demult, mai locuiau descendenţi ai familiei Ciurcu. Primul sediu al acestei vestite
case de editură era pe Podul Bătuşelor, apoi pe str. Hirscher nr. 11.

La nr. 17 era o mică librărie a
lui Ion Chiroiu, mort de tânăr,
care a publicat şi un volumaş de
poezii. Deasupra locuia familia
Chifa. Unul din copii, Emil Chifa a fost poet bine apreciat în vremea lui, prin anii 1890-1900.
În partea opusă se află clădirea
monumentală a primului gimnaziu
românesc din Transilvania, Colegiul „Andrei Şaguna”. Prima clădire, alături de gimnaziu este a Băilor Eforiei, ridicată între anii 18531856, prin strădania protopopului
Ion Popazu, cu eforturi financiare
venite din partea Bisericii Sf. Nicolae din Schei şi Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Cetate, o clădire unică pe acea vreme,
ridicată după planurile arhitectului
Robert Ruebenbauer, având în planul original şi „o sală de conversaţie şi restaurant”. Între anii 18851890 mai exista o baie (e adevărat,
mai rudimentară) mai sus de curtea de gimnastică a gimnaziului.
Prima casă de lângă băile Eforiei
este casa în care s-a născut Ştefan
Octavian Iosif, purtând şi azi consemnat pe placa de pe frontispiciu
următorul text: „În această casă
s-a născut şi a copilărit poetul Ştefan Octavian Iosif (1875-1913),
cântăreţ al frumuseţilor patriei şi
al vieţii poporului”.
Până la construirea gimnaziului (1851) şi a caselor din preajmă, acest loc era viran, iar strada
începea din dreptul actualei străzi
Luca Arbore (în vechime numită
Pietroasa). Aici, renumitul căpitan Ilie Birt ridicase o troiţă la
1730, dar a fost distrusă de autorităţi. Casa a fost clădită în 1856,
în condiţiile în care Eforia şcolară a gimnaziului românesc cumpăra băile orăşeneşti de la Johann
Beer pentru a le moderniza în scopul obţinerii de venituri atât de necesare susţinerii vieţii şcolare.
În anul în care se construia casa
(1856), Ştefan Iosif (tatăl poetului,
1831-1918) venea de la studii, absolvind gimnaziul din Sibiu şi Academia Comercială din Viena, înlocuind la catedra gimnaziului braşovean pe arhitectul Emanuel Nicefor, plecat la Iaşi. Devenit director, după moartea lui Virgil Oniţiu
(1875) Ştefan Iosif primeşte îngăduinţa de a locui aici, întrucât casa
a fost cumpărată de mitropolitul
Andrei Şaguna cu 4.000 de florini
de la văduva Paraschiva Popovici
tocmai pentru a fi folosită ca locuinţă pentru directorii gimnaziului abia înfiinţat. Primul locatar fost
primul director al gimnaziului, Gavril Munteanu. Aici a locuit o scurtă perioadă şi Andrei Mureşianu,
pe vremea în care era profesor la
gimnaziul romano-catolic de pe
strada Mureşenilor (pe atunci str.
Vămii). Apoi a locuit şi profesorul
de educaţie fizică Petru Roşca.
Casa următoare era a negustorului Teodor Nicolau, care făcea parte din familia cunoscuţilor cărturari
braşoveni Nicolau (Nicola Nicolau, autor al primului manual de
„Geografia sau scrierea pământului”, vol. I-II, Buda 1814-1815) şi
lângă ea fabrica de parchete Kopony, apoi casa lui Andrei Popovici

Ţânţăreanu, mică, cu obloane de
lemn la stradă „stropită de toate trăsurile care treceau în sus sau în jos”
dărâmată de fiul său, Mihai Popovici, pentru a construi pe locul ei o
măreaţă clădire (astăzi sediul
S.R.I.). Construită într-un frumos
stil empiric de arhitectul roman Cezar Poppovits din Viena, care a clădit şi spitalul Elias în Bucureşti,
casa avea la stradă şi o magazie
pentru unelte de grădină, dar generalul Iancu Popovici a amenajat-o
apoi ca locuinţă. Casa următoare
era a pielarului Durr şi lângă ea este
casa familiei de negustori Bărbier,
clădită la 1712 de Florea Sasul, dar
la 1944 casa a fost demolată, ridicându-se clădirea de azi. Strada se
termină pe partea de sud cu prăvălia-băcănie, numită înainte „La pisica neagră” (azi sediul RAT).
Reluând drumul pe partea stângă a Prundului, aflăm mai multe
case ridicate tot în perioada în care
s-a construit şi clădirea Băilor Eforiei. Casa de la nr. 13 a fost a comerciantului Ion Avrigeanu, care
avea o mica „boldă”, de unde elevii liceului se alimentau chiar şi
cu lucruri interzise de şcoală (tutun şi băutură). La nr. 17 era mica
librărie a poetului Ion Chiroiu,
mort de tânăr, reuşind să publice
doar un mic volumaş de poezii. În
camerele de deasupra locuia un
alt poet, Emil Chifa, apreciat pe
la 1890 de presa timpului. Casa
următoare (nr. 19) a fost a lui Ghiţă Navrea, mult timp administrator al Băilor Eforiei şi socrul cunoscutului cărturar Aurel Ciortea.
În casa de la nr. 23 a lui Nicolae
Ardelean a funcţionat între 19101915 Gazeta Transilvaniei, pe când
redactori erau Victor Branisce şi
Ionica Brotea, iar administrator Niculita Flustureanu şi expeditor Iancu Spuderca (închis de comunişti
la Seghedin şi Vacz). Casa următoare de la nr. 25, căreia i se spunea „La Gasca” era de fapt un restaurant, aparţinând negustorului
Dumitru Orghidan. În casa de lângă ea, la nr. 27 se afla „cuptorul”
(brutăria) veciniei, în proprietatea
rentierului Petru Popovici din familia „Ţânţărenilor”. La nr. 29 stătea funcţionarul de bancă Vasile
Badea, iar în casa următoare (la
nr. 31) tâmplarul de lux Vasile Popovici, al carui fiu era profesor la
liceul Şaguna. Tot aici a locuit şi
avocatul Nicolae Manoiu (ginerele lui Popovici) şi Emil Socaciu, secretarul general al Primăriei Braşov (alt ginere al lui Petre Popovici). Fratele său, Costi Popovici
locuia în casa următoare (la nr. 35)
şi aici a locuit Mihai Popovici (alt
frate), care a ajuns ministru în timpul Marii Unirii, însoţindu-l pe Fer-

dinand la Alba Iulia pentru încoronare. În această casă a locuit profesorul şagunist Iosif Maxim.
Casa de la nr. 37, care face colţ
cu strada Pietroasa (Steingasschen),
numită apoi Spătarul Luca Arbore,
a aparţinut directorului Şcolii Superioare de Comerţ, Ioan Pricu. În
casa de la nr. 41 s-a născut marele
academician Nicolae Teclu.
Urmează Internatul liceului Şaguna, clădire ridicată în 1911 pe locul casei dăruite de comerciantul
mecenat Andrei Buntoiu şi soţia
Elena, zidit în stil românesc după
planurile arhitecţilor Gheorghe Duşoiu şi Ioan Leucă, prin strădania
directorului Virgil Oniţiu. Ideea realizării acestui internat s-a născut în
1874, când căpitanul bucureştean
George Cristureanu dona bisericii
Sf. Nicolae o mare sumă de bani
pentru a fi folosiţi spre găzduirea şi
şcolarizarea elevilor veniţi din provincie. Dania s-a completat cu cea
a negustorilor braşoveni Dimitrie
şi Zoe Ienciovici, oferită în acelaşi
scop. În ziua de 3 septembrie 1901
soţii Andrei şi Elena Buntoiu din
Braşov lasă prin testament toată
averea lor în valoare de 150.000 coroane pentru necesităţile şcolare ale
liceului „Andrei Şaguna” şi pentru
înfiinţarea unui internat. Inimosul
director Virgil Oniţiu face tot posibilul pentru a obţine aprobările
necesare de la autorităţile civile şi
bisericeşti, adăugând fondurilor
existente şi alte fonduri cu numele
donatorilor: „Cristureanu”, „Steriu”, „Diamandi Manole” şi „Masa
Studenţilor” şi ca urmare, în anul
1910, după planurile arhitecţilor
Duşoiu şi Leucă, se începe construcţia clădirii, cheltuielile ridicându-se la 200.000 coroane. Inaugurarea internatului s-a făcut în anul
1911, în prezenţa mitropolitului
Ioan Meţianu (fost şagunist), a protopopului Vasile Saftu (eroul de la
1918), a directorului Virgil Oniţiu
şi a protopopului Ioan Pricu, prilej
cu care se aşează „piatra unghiului”, actul de fondare fiind scris pe
pergament. Ca prim director al internatului a fost ales profesorul I.
Petrovici (care vizitase în prealabil
20 de internate din Muntenia) şi doi
pedagogi din rândul profesorilor
şagunişti. În primul an internatul
găzduia 92 de elevi şi tot în acelaşi
an şaguniştii fac prima excursie „de
cercetare” în Italia, sub conducerea
directorului Virgil Oniţiu, din rândul excursioniştilor făcând parte şi
viitorul mare poet Lucian Blaga.
Acest internat, după cum ne infor-

mează Sextil Puşcariu, ridicat din
obolul braşovenilor, strâns pentru
„masa studenţilor”, cu deosebire de
V. Oniţiu, vrednicul director al liceului Şaguna, care introdusese obiceiul să se dea „cununile eterne”,
adică sumele de bani ce se cheltuiesc pe flori, pe sicriele morţilor.
Din aceşti bani puteau lua masa fiii
sărmani de ţărani care veneau la
şcolile din Braşov. Clădirea a fost
folosită drept internat până în anul
1967, când devine pentru puţin
timp sediul Liceului Economic
unit cu Liceul Pedagogic, apoi sediu al Şcolii Normale „Andrei Mureşianu” de azi.
Strada care duce spre nord era
numită până nu demult Henri Barbusse, iar azi, după vechiul nume,
str. Bisericii Sf. Nicolae. Dar să
continuăm călătoria noastră pe strada Prundului (pe Uliţa Mare de altădată) şi mai sus de casa Prodanescu să aflăm casa lui Ioan Buca
(de la nr. 17), al cărui ginere Sevileanu a avut idea de a scrie zilnic
fiecare faptă a sa, numărându-şi
adeseori şi paşii făcuţi într-o zi, lăsând astfel sute de caiete de însemnări în colecţia de manuscrise de
la Muzeul Bisericii Sf. Nicolae. Urmează casa mare, cu etaj, cu 4
apartamente, cu două porţi de fier
forjat şi cu o grădină mare în fund
a fostului epitrop al Bisericii Sf.
Nicolae, Dumitru Pascu Brânzaru
(de la nr. 51), dăruită bisericii pentru a înfiinţa aici un orfelinat. Aşa
s-a născut „Orfelinatul Dumitru şi
Maria Pascu”. Aici au locuit şi
preotul Nicolae Bârsan de la Biserica Sf. Treime-Bariţiu, plecat în
America. Tot aici au locuit mai
mulţi profesori de la gimnaziu şi
protopopul dr. Vasile Saftu.
În casa următoare de la nr. 53,
tot a bisericii Sf. Nicolae, a locuit
doctorul Ţânţăreanu şi apoi preotul Andronic Androne, fost dascăl
al şcolii din Schei, apoi protopopul Vasile Voina şi o perioadă a
fost şi oficiul protopopesc. În casa
de la nr. 55, tot a bisericii, cu un teren în faţă, era o grădiniţă, desfiinţată în 1958. Aici a locuit parohul
bisericii, Ioan Prişcu. Atât casa
aceasta, cât şi cea a protopopilor
Vasile Voina şi Vasile Saftu aveau
ieşire prin fundul grădinii spre biserică. În casa următoare, la nr. 57
a locuit protopopul Ioan Petric, binecuvântat cu cei zece copii ai săi.
La parterul clădirii era altădată circumscripţia de poliţie a Scheiului.
(va urma)
Pr. prof. dr. Vasile Oltean
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