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Sprijinim sportul
juvenil și de masă
23 de asociații și cluburi
sportive au primit finanțare, din toate domeniile:
baschet, șah, arte marțiale,
rugby, lupte, tenis de câmp,
automobilism, handbal,
ciclism și fotbal.
„Consiliul Județean Brașov
sprijină atât performanța, cât
și sportul de masă și juvenil.
Prioritatea noastră este să
finanțăm pregătirea copiilor
și a juniorilor pentru înalta
performanță. Am încercat să
onorăm, împreună cu colegii din comisie, care sunt
oameni de sport – Paul
Enache și Szakal Andras –
toate cererile de finanțare
venite la Consiliul Județean,
în limita banilor disponibili.
În 2011, am înființat «CS
Țara Bârsei 2011». Clubul
are în componență trei secții:
baschet, lupte și atletism. Iar
performanțele nu s-au lăsat
așteptate, în pofida timpului
scurt”, spune Dragoș Crăciun, președintele Comisiei
de sport–turism a Consiliului
Județean Brașov.
Unul dintre evenimentele de
top organizate de Consiliul

Județean s-a desfășurat recent,
în perioada 27 iulie – 3 august
2013, pe terenurile bazei
sportive Dinamo Brașov, unde
a avut loc cea de-a V-a ediție
a „Cupei Consiliului Judeţean
Brașov” la tenis de câmp pentru copii şi juniori.
„Suntem bucuroși că au
participat peste 150 de sportivi
din toată țara, în contextul în
care chiar președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat că «este
cel mai puternic turneu ca
număr de sportivi, având în
vedere că la această oră se
desfășoară alte șapte turnee de
tenis la nivel național. FRT, în
acest mandat are ca proiect
creșterea copiilor și a juniorilor pentru performanță»”.
Dragoș Crăciun mai are un
motiv de mulțumire. Echipa
feminină de baschet, Olimpia
CSU Brașov, a obținut cea mai
bună performanță sezonul trecut, de când activează în prima Divizie: locul 9. „Pentru
acest an ne-am propus ca
obiectiv să ne calificăm în
play-off, iar în Cupa României
să ajungem cât mai sus”, a
precizat Dragoș Crăciun.

Un alt eveniment de marcă, organizat de Consiliul Județean Brașov este „Gala baschetului brașovean”, care a
ajuns la ediția a doua. „Cu
această ocazie sunt premiați
cei mai buni sportivi, dar și
gloriile baschetului brașovean. În plus, sunt organizate concursuri cu premii pentru copii. Manifestarea va
avea loc spre sfârșitul anului,
iar echipa noastră, Olimpia
CSU, vrem să joace un meci
amical cu o echipă din afara
țării, probabil din Serbia”, nea declarat președintele Comisiei de Sport.
Tot la finalul anului, împreună cu ziariștii de la secțiile
de sport din presa brașoveană,
vor fi nominalizați cei mai
buni sportivi și antrenori din
județul Brașov, pe patru categorii: copii, juniori, tineret
și seniori.
Iată performanțele CS Țara
Bârsei 2011, finanțat de Consiliul Județean: Secția de
baschet: 2011–2012 locul 10
în Campionatul Național de
Baschet Feminin, 2011–2012
vice campioană națională
under 23 (cea mai mare

„La finala Campionatului categoria 55 de kg și Boali
performanță a baschetului
feminin brașovean în ultimii Național de Lupte Seniori, Bianca la categoria 72 de kg.
13 ani), 2012–2013 locul 9 în am reușit să obținem două Vreau să menționez că Gabor
Liga Națională de Baschet Fe- medalii de bronz prin Gabor George a obținut prima medalie după 10 ani de un sporminin (cea mai bună clasare George la
tiv brașovean la lupte grecodin istoria participării în primul
romane, iar medalia obținută
eșalon al baschetului feminin).
de Bianca Boali este prima
Secţia de lupte: La lupte
medalie a unei sportive bragreco-romane, în 2012, am
şovene, de 15 ani de când
ieșit campioni naționali pe
se practică lupte feminine
echipe (dubla cu CSS Transla noi în țară!”, a încheiat
porturi Brașov) câștigând toate
Dragoș Crăciun.
turneele de calificare și turneul
final fără nicio înfrângere.
Iată rezultatele pentru
2013: Gabor George –
loc III CNI juniori;
loc III Grand prix
juniori (doar
2 medalii a obținut
România); două
locuri II și un loc
III la turnee de
calificare seniori.
Caia Mădălina –
loc I CNI Juniori
I, Boali Bianca – loc II CNI
juniori I, Sporea
Marius – loc III
CNI juniori I,
Marșavela
Virgil – loc V
Dragoș Crăciun se mândrește cu performanțele sportivilor brașoveni
CNI juniori I.

Priorităţi în comuna Moieciu

Drum expres Brașov – Sfântu Gheorghe

Restaurarea bisericii fortificate din Criţ

La Moieciu, autoritățile locale au început, într-un mod
foarte serios rezolvarea problemelor de infrastructură,

Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe,
susține că realizarea drumului expres Braşov – Sfântu

Biserica fortificată din Criţ
a fost renovată în totalitate,
cu o finanţare europeană
obţinută de Biserica Evan-

în contextul în care comuna
este una dintre atracțiile
turistice principale ale
județului Braşov. pag. 3

Gheorghe ar veni în întărirea
relațiilor și în beneficiul
locuitorilor din cele două
așezări urbane.
pag. 4

ghelică, şi, de asemenea,
orga bisericii a fost supusă
unui proces laborios de restaurare.
pag. 8
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Bodul a ajuns, financiar,
pe „linia de plutire”
Fără a invoca „greaua”
moștenire, primarul comunei Bod, Paul Cernat, a făcut o analiză financiară pe
ultimii doi ani asupra
bugetului și investițiilor
din comună.
„În 2012, la preluarea mandatului, am găsit datorii de
25 de miliarde de lei vechi,
la care se adaugă încă vreo
2 miliarde penalități. La
sfârșitul lunii mai 2013, am
reușit, cu ajutorul președintelui Consiliului Județean,
Aristotel Căncescu, care a
înțeles situația critică de la
Bod, să ajungem la zi cu
plățile către furnizorii de servicii. Mai mult, trebuie spus
că bugetul estimat pe 2012 a
fost de 32 de miliarde de lei
vechi și noi am reuşit să atragem resurse de 62 de miliarde de lei”, explică primarul
Bodului situația.

După plata datoriilor,
investiții majore
Școlile, dispensarul, reparațiile străzilor, iluminatul
public, bisericile, sunt
prioritățile pe lista conducerii Primăriei Bod.
„Așa cum este firesc,
școlile trebuie să fie în atenția
noastră, pentru a le oferi
copiilor noștri condiții cât
mai bune pentru a învăța. Am
alocat 2,5 miliarde de lei
vechi pentru reparația acoperișului la școala din Bod
Sat și pentru refacerea exteriorului la școala din Bod Colonie. De asemenea, 500 de
milioane de lei vechi i-am
prevăzut pentru reparații și

Înălțarea Domnului”, mai
spune primarul Paul Cernat.

Susținem sportul juvenil
și de performanță

Primarul Paul Cernat este bucuros că lucrurile din administrație au intrat pe un făgaș normal
dotări la dispensar. Este
vorba de aparatură pentru
funcționarea unui centru de
permanență, electrocardiograf, construirea unei rampe
pentru persoanele cu probleme locomotorii, schimbarea ușilor la interior, racordarea la rețeaua de apă-canal,
lucrări de zugrăvit etc.”, a
precizat Paul Cernat.
Dezvoltarea urbanistică a
localității obligă autoritatea
locală să ia măsuri în
consecință. Pe lângă înlocuirea becurilor arse din întreaga comună, edilii au dispus
extinderea rețelei de iluminat public atât în Bod Sat,
cât și în cartierul nou care se
construiește către Sânpetru,
acțiune pentru care s-au prevăzut de la bugetul local
peste 600 milioane lei vechi.

Se lucrează la canalizare
În prezent, în comuna Bod
se lucrează la canalizare pe
strada Ariușdului (racordurile
de branșament) și în Colonie,
pentru a da drumul la Stația
de epurare.
„Trebuie să mai legăm câteva blocuri din Colonie,
pentru a exista debit suficient
să funcționeze cele 7 pompe
de pe traseu. La finalizarea
investiției, aceasta va fi dată
în administrarea Companiei
Apa Brașov”, a precizat edilul șef.
Nu au fost uitate nici
bisericile ortodoxe. Pentru
lăcașul de cult din Bod Sat s-a
alocat până acum un miliard
de lei vechi, pentru reparații
exterioare, amenajarea casei
reci și a grupului sanitar.
Încă un 1,5 miliarde de lei au

fost dați pentru biserica din
Bod Colonie, care este în
construcție.
„Sunt multe de amintit. Ca
să facem economii la bugetul local cu deszăpezirea, am
achiziționat un plug, cu 300
de milioane de lei, care îl ataşăm la autogunoieră, am pietruit 12 străzi neasfaltate din
Bod Sat și Colonie, am făcut
proiectul și am amenajat o
parcare, trotuarele și rigolele de scurgere, de lângă
Primărie și Căminul Cultural, să nu spună lumea că nu
suntem gospodari, s-au
executat lucrări de reparații
la monumentele eroilor din
comună, unde sunt organizate spectacole și ceremoniale militare și religioase
de Ziua Eroilor, când creștinii ortodocși sărbătoresc și

Poate unii consideră că sunt
cuvinte mari, dar primarul din
Bod chiar vrea ca sportul de
masă să nu fie „vorbe goale”.
„Susținem sportul juvenil
și de performanță. Reînființăm echipa de fotbal de
seniori a comunei, am alocat
bani pentru reparații și dotări
la stadion, care a fost lăsat în
paragină. Seniorii vor juca în
campionatul județean, dar
vom înființa și o grupă de copii, care va activa într-un
campionat județean. Trebuie
să scoatem copiii din cârciumi
și să-i împiedicăm să facă cine
știe ce fapte ilegale, dar nici
să nu mai stea toată ziua în
fața calculatorului. Trebuie să
aibă alternative.
Avem copii din Bod
antrenați de sensei Nicușor
Ilie cu rezultate remarcabile
la Campionatul Național
Wado-Kai și Ju-Jitsu. Am
propus consilierilor locali și
au aprobat să le dăm premii
campionilor: Emilia Polgar –
1.000 de lei, Gabriela Pista –
800 de lei, Bogdan Pista și
Izabela Gal – 600 de lei.
Mai mult, am reînființat
formația de dansuri populare
la nivelul școlilor, cu instructor plătit de Primărie. Le vom
cumpăra costume populare
și le vom asigura deplasările
la concursuri și spectacole.
Nu în ultimul rând, trebuie
să fim în pas cu ceea ce își
doresc tinerii, de aceea nu
trebuie să surprindă pe ni-

meni că la Bod există o trupă de street–dance, sub îndrumarea lui Petrică Gal”, se
mândrește primarul cu rezultatele elevilor.
De asemenea, elevii școlii
din Bod pot participa la cursuri de Dansuri de societate,
participând la diverse concursuri: Cupa Primăverii,
Cupa de Dans Salsa Libero
Brașov.
Tradițiile sunt respectate și
transmise noilor generații de
către Doamna Luminița
Hurlup și Domnul Gheorghe
Debu, care coordonează Ansamblul de Dansuri populare
al școlii. Aceștia au participat
la numeroase concursuri si
manifestări artistice, amintind
astfel „Comoara Etno”,
Festival interetnic școlar,
Brașov 2013, unde au obținut
locul III.
De asemenea, elevii, sub
îndrumarea cadrelor didactice ale școlii noastre au fost
implicați într-un număr mare
de proiecte și concursuri
care au avut rezultate pozitive. Participarea la o serie de
concursuri școlare la care
elevii au obținut rezultate
foarte bune: „Așii cunoașterii”– Croitoru Teodor, cl I
– 100 puncte, „Comunicare.Ortografie.ro” – Ungureanu Mihnea, cl. a II-a – 100
puncte, „Fii inteligent la matematică” – Chibulcutean
Bogdan, cl. a III-a – 100
puncte, Niță Marian, cl. a IIIa – 100 puncte, Tanko Silard,
cl. a III-a – 100 puncte,
„Evaluare în educație” –
Tanko Silard, cl. a III-a – 100
puncte.

Deviza școlii din Bod: „Nu învăţăm pentru şcoală, învăţăm pentru viaţă”
Deşi prima şcoală din localitatea Bod s-a înfiinţat în
anul 1925, suntem o şcoală
cu un colectiv de cadre didactice tânăr. Promovăm
identificarea şi dezvoltarea
aptitudinilor elevilor şi realizarea educaţiei pentru colaborare şi lucru în echipă.
Oferim şanse egale fiecărui
elev să-şi construiască viitorul. Deviza noastră este
„Nu învăţăm pentru şcoală,
învăţăm pentru viaţă”.
Munca noastră este sprijinită în permanenţă de părinţi, comunitatea locală,

Consiliul Local Bod şi
domnul primar Paul Cernat.
În septembrie anul trecut
eram îngrijoraţi că nu vom
putea începe în condiţii optime anul şcolar 2012–2013,
deoarece nu dispuneam de
fondurile necesare pentru
realizarea lucrărilor de igienizare a celor două corpuri
de şcoală şi grădiniţă. Cu
sprijinul domnului primar
Paul Cernat am obţinut suma
de 100 000 lei, sumă alocată din fondul de rezervă al
preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov.

Cu aceşti bani am reuşit
să reabilităm grupurile sanitare, împrejmuirea corespunzătoare a spaţiilor şcolare, repararea sistemelor
pluviale, automatizarea
centralei termice din corpul
B de şcoală.
În acest an am reuşit să începem lucrările de reabilitare odată cu finalizarea cursurilor şcolare. În această vacanţă se va realiza la şcoală
schimbarea acoperişului
(corp A), zugrăvirea exterioară (corp B), iar la grădiniţă lucrări de igienizare a

sălilor de clasă şi repararea
acoperişului. De asemenea,
suntem în curs de finalizare
a lucrărilor de instalare a sistemului de supraveghere video pentru siguranţa elevilor în incinta şi în imediata
apropiere a şcolii. Aceste lucrări fiind realizate cu fonduri obţinute tot de la Consiliul Judeţean Braşov, cu
sprijinul domnului primar
Paul Cernat.
Director
prof. Tomuţă Angela
Director adj.
prof. Moiseanu Alina
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Priorități la Moieciu:
gaz, apă și canalizare
La Moieciu, autoritățile
locale au început, mai în
glumă, mai în serios, un
„război” total pentru rezolvarea problemelor de
infrastructură, în contextul în care este unul din
punctele de atracție
turistică ale județului.
Una dintre cele mai importante investiții este realizarea
rețelei de alimentare cu gaz
metan, care a fost finalizată
anul trecut. Mai precis, în
data de 11 noiembrie 2012,
a fost dată în funcțiune conducta stradală pe raza celor
patru sate componente ale
comunei Moieciu – Peștera,
Moieciu de Jos, Cheia, Moieciu de Sus.
„Lucrările s-au realizat cu
fonduri de la Gas Sud SA,
investiția urmând să fie recuperată în timp, prin
facturile de la abonați.
Numărul celor branșați la
rețea este deocamdată mic,
raportat la volumul investiției realizate. Este vorba
despre 20 de kilometri de
conductă stradală. O
asemenea investiție ar fi fost
rapid rentabilă dacă ar fi fost
realizată la oraș, unde sunt
blocuri, dar cred că și la Moieciu încălzirea cu gaz va fi
o alternativă sau va fi complementară celei cu lemne,
mai ales dacă ne gândim la
confortul turiștilor și al celor

care au case de vacanță”,
spune primarul comunei,
Nicolae Clinciu.

Au început lucrările
la rețeaua de apă–canal
Edilul localității este bucuros că un alt poiect major a demarat în acest an.
Lucrările sunt realizate în
cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu,
pentru satele Moieciu de
Jos și Cheia.
„Este o investiție în valoare de aproximativ 300 de
miliarde de lei vechi, respectiv vreo 7,2 milioane de
euro și constă în construirea
unei stații de epurare a
apelor reziduale și a
rețelelor de alimentare cu
apă potabilă și canalizare,
precum și a două rezervoare de apă, de câte 300 de
metri cubi fiecare și a unei
stații de clorinare și tratare
a apei”, spune primarul
Nicolae Clinciu.

Branșamente gratuite
pentru gospodării
În prezent, comuna este
un adevărat șantier, lucrându-se simultan la toate aceste obiective. În mai mult de
o lună s-au realizat mai mult
de trei kilometri de rețele
pentru apă și canalizare, pe
drumul județean Moieciu de
Jos – Moieciu de Sus, tronson pe care drumul este

Proiect ambițios pentru turism
Consilierii locali din
Moieciu au aprobat, la
ultima ședință de plen,
realizarea unui proiect
care ar duce la dezvoltarea rapidă a zonei.
Pe de o parte, este vorba
despre clasicul Centru de
Informare Turistică, fiindcă
deși este o zonă agroturistică vestită la nivel
național și internațional,
nu există așa ceva în
comună, montarea de
panouri de informare și
construirea unui web-site.
„Partea spectaculoasă
o constituie construirea
unei telegondole pe
cablu, astfel încât turiștii
să survoleze zona, și a trei

făcut adrese către Consiliul
Județean, către ministrul
Dezvoltării, Liviu Dragnea
și sper să se rezolve această chestiune”, a precizat
primarul din Moieciu.
Situația este tot mai
încordată și din cauză că
firma care a reparat drumul
a intrat și ea în insolvență,
iar o companie din Zalău a
răscumpărat creditele și
acum face presiuni asupra
Primăriei Moieciu să recupereze banii.

foișoare de observare,
filmare și fotografiere a
animalelor sălbatice”, a declarat primarul comunei
Moieciu, Nicolae Clinciu.
Cât privește partea de
finanțare, Clinciu a precizat că se va încerca
obținerea de fonduri europene.
În prezent, s-a întocmit
studiu de fezabilitate pentru cinci pârtii, dotate cu
tot ce este necesar (inclusiv telescaune), pe masivul Clăbucet, la Moieciu
de Sus. Proiectul, în valoare de 4,5 milioane de euro
plus TVA, a fost depus la
ADR Centru Alba Iulia, dar
nu a fost finanțat.

Alte obiective în lucru

Primarul Nicolae Clinciu se bucură că are fonduri pentru lucrările importante de infrastructură
deteriorat și distrus din cauza lucrărilor.
„În perioada următoare se
vor executa, în mod gratuit,
la fiecare gospodărie, la
limita și în interiorul
proprietăților
fiecărui
locuitor, branșamentele și
căminele de apă și canal.
Cetățenii trebuie să se hotărască rapid în această perioadă, ca să putem efectua
aceste lucrări, pentru că
după ce vom repara drumul,
nu se va mai permite
branșarea decât cu plata
unor taxe foarte mari și
după o perioadă de cel puțin
cinci ani, pentru că nu vom
permite spargerea asfaltului, în contextul în care
acum facem gratuit aceste
lucrări. Ca să nu existe
discuții, o echipă de la
Primărie va merge acasă la
toți cei reticenți să le explice acest lucru, pentru a nu
exista discuții ulterior și să
spună că nu au avut
cunoștință de efectele unei
decizii negative”, a avertizat primarul comunei.
O altă problemă la
această investiție a fost
aceea că proiectantul nu
prevăzuse alimentare pentru jumătate din satul Cheia,
pe o distanță de patru kilo-

metri: „Am pus jumătate
din bani noi, jumătate de la
Consiliul Județean, cu
sprijinul președintelui Aristotel Căncescu, din fondul
de rezervă, pentru a cumpăra conducta necesară, că
doar nu era să săpăm
ulterior drumul județean”.
Tot la acest capitol, a fost
depus de câțiva ani un proiect pe Măsura 5.2.2, dar din
păcate nu s-a aprobat încă,
pentru canalizarea la Moieciu de Sus. „Există Studiu de
fezabilitate și documentația
conform prevederilor de
finanțare. Este vorba despre
1,5 milioane de euro. Este o
anomalie că nu s-a aprobat
odată cu cel de la POS Mediu, pentru că nu există logică: se face epurare de la jumătatea traseului din aval,
nu din amonte. Totuși sper
să rezolvăm și această problemă, cu ajutorul domnului
ministru Constantin Niță,
care este și deputatul zonei
noastre, și să primim
finanțarea necesară”, s-a arătat optimist primarul.

Pericol de insolvență,
din cauza Guvernului
Planurile de viitor ale primarului Nicolae Clinciu
sunt clar conturate: să

termine investițiile începute
în urmă cu câțiva ani.
„Trebuie finalizată reparația drumului comunal DC
58, Moieciu de Jos –
Peștera, cuprins la finanțare
prin HG 577 încă din 1997.
Pentru acest obiectiv nu am
mai primit niciun ban de
doi ani. Din cele 73 de miliarde, cât este valoarea
investiției, am primit doar
18 miliarde de lei, motiv
pentru care avem o problemă foarte mare.
Lucrările au fost efec tuate în proporție de peste
70%, iar firma care a executat lucrările ne-a tăiat
factură și, conform noii
ordonanțe a Guvernului,
privind plata arieratelor
(OG 46/2013), suntem în
pericolul de a intra în
insolvență pentru datorii de
16 miliarde de lei vechi,
sumă ce depășește 15% din
bugetul localității. Iar acest
lucru se întâmplă în contextul în care banii trebuie să
vină de la Guvern... Aș
propune parla mentarilor
brașoveni să vină cu amendamente la OG 46, să nu
intre în insolvență primăriile care au angajat lucrări cu
banii promiși de Guvern, și
pe care nu-i primesc. Am

În urmă cu cinci ani a început construirea a două
grădinițe, la Moieciu de Sus
și de Jos. La prima, în primăvară s-a făcut etajul,
pentru că se distrugea ce se
făcuse în anii anteriori, iar
pentru finalizare mai sunt
necesare 8 miliarde de lei,
iar la grădinița din Moieciu
de Jos sunt necesare 3,5 miliarde de lei, pentru in te rioare și dotări, astfel încât
să poată fi dată în folosință.
Un proiect care este
finalizat în proporție de
85% îl reprezintă repararea
și refacerea podurilor,
podețelor și punților pietonale. Lucrările au început în
2007, cu finanțare prin
OG7/2006, dar nu au sosit
toți banii. Pentru finalizarea
lucrărilor mai sunt necesare 4,5 miliarde de lei vechi.
Tot pe baza OG 7 ar trebui amenajată o bază sportivă în Moieciu, cu teren
de fotbal. A fost executată
documentația și este în
faza de publicare a
anunțului de licitație, însă
pentru că nu au venit banii
(16 miliarde de lei plus
TVA), Primăria a decis
blocarea anunțului pe
Sistemul Electronic de
Achiziții Publice (SEAP).
„O altă durere a locuitorilor este modernizarea DJ
112F, Moieciu de Sus –
Moieciu de Jos. Acesta este
și printre prioritățile Consiliului Județean și sperăm
să se găsească fondurile necesare cât mai repede. Noi
vom pune la dispoziție tot
ce este necesar din partea
Primăriei și a Consiliului
Local”, mai spune primarul Clinciu.
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Rezultate din ce în ce mai
bune ale elevilor brașoveni
Învățământul preuniversitar din județul Brașov înregistrează rezultate din ce
în ce mai bune menținânduse în topul învățământului
românesc de calitate.
Rezultatele foarte bune de la
evaluarea națională pentru
elevii de clasa a VIII-a și de
la examenul de bacalaureat
vin să confirme acest fapt.
La evaluarea națională
pentru elevii de clasa a
VIII-a, care a avut loc în perioada 25 iunie – 3 iulie, în
județul Brașov au fost
înscriși 3.599 de elevi din
care 80.26% au obținut rezultate peste 5,00. Cele mai
mari procente ale elevilor
care au obținut note peste
5,00 s-au înregistrat la
Colegiul Național „Andrei
Șaguna”, Liceul Teoretic
„Johannes Honterus”, Școala
Generală nr. 6 „Iacob
Mureșianu”, dar și la Școala
Generală nr. 1 Făgăraș.
Inspectoratul Școlar al
Județului Brașov, pentru înscrierea în clasa a IX-a, a
preconizat un număr de
4.380 de elevi fiind prevăzute 4.542 de locuri în 157 de

clase. În urma procedurii de
admitere au fost repartizați
în mod computerizat 3.305
elevi, 242 de candidați fiind
admiși pe locurile de la
liceele vocaționale și 65
repartizați pe locurile speciale pentru rromi. Cele mai
căutate licee au fost Colegiul
Național „Andrei Șaguna”
Brașov (ultima medie de

admitere la specializarea de
Științe ale Naturii fiind
9,80), Colegiul Național
„Dr. Ioan Meșotă” (ultima
medie de admitere la
specializarea Științe ale Naturii bilingv engleză fiind
9,66) și Colegiul Național de
Informatică „Grigore Moisil” (ultima medie de admitere la specializarea Mate-

matică – Informatică fiind
9,24). Cele mai puțin căutate licee au fost Liceul „Petru
Rareș” Feldioara (specializarea Fabricarea produselor
din lemn), Colegiul Tehnic
„Simion Mehedinți” Codlea
(specializarea
Protecția
mediului) și Colegiul Tehnic
„Remus Răduleț” Brașov
(specializarea Mecanică).

În ceea ce privește
examenul de bacalaureat, în
județul Brașov s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 62.88% (2.353 de
elevi au obținut media peste 6,00). La examenul de bacalaureat s-au înscris 3.911
candidați, au fost prezenți
3.742 (95.68%), eliminați –
7, declarați respinși după
examen – 1.382 (36.93%),
media peste 9,00 fiind
obținută de 325 de elevi
(13.81%).
Un număr de 145.392 de
absolvenţi ai claselor a
VIII-a, reprezentând 99,65
% din totalul lor, au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal, luni, conform uneia dintre opţiunile
exprimate, informează Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
Din totalul elevilor repartizaţi, 74.849 (51,48%) au
ales filiera teoretică, iar
70.543 (48,52%), filiera tehnologică. Primele licee cu
cele mai mari medii de admitere, la nivel naţional,
sunt: Colegiul Naţional
„Sfântul Sava” Bucureşti
(9,77 – ultima medie de ad-

mitere, 10 – prima medie de
admitere), Colegiul Naţional
„Gheorghe Lazăr” Bucureşti
(9,74 – ultima medie de admitere, 10 – prima medie de
admitere), Colegiul Naţional
„Mircea cel Bătrân” Constanţa (9,72 – ultima medie
de admitere, 10 – prima medie de admitere), Colegiul
Naţional „Fraţii Buzeşti”
Craiova (9,69 – ultima medie de admitere, 10 – prima
medie de admitere), Colegiul
Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti (9,64
– ultima medie de admitere,
10 – prima medie de admitere), Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă” Cluj-Napoca (9,64 – ultima medie de
admitere; 10 – prima medie
de admitere), Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Bucureşti (9,64 – ultima medie
de admitere, 10 – prima medie de admitere), Colegiul
Naţional „Gheorghe Şincai”
Bucureşti (9,59 – ultima medie de admitere, 9,97 – prima medie de admitere), Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov (9,56 – ultima
medie de admitere, 10 – prima medie de admitere).

Drum expres Brașov – Sfântu Gheorghe. Creșterile și scăderile salariului mediu
Distanța poate fi parcursă în 20 de minute! brut în Regiunea Centru

Autoritățile locale din
Sfântu Gheorghe și cele din
Brașov colaborează pe o serie de proiecte menite să
strângă legăturile de viitor
între cele două orașe.
Unul dintre aceste proiecte vizează realizarea unui
drum expres pe DJ Sfântu
Gheorghe – Ilieni – Hărman
– Brașov, care ar face
posibilă parcurgerea distan-

ței între cele două orașe în
20 de minute.
Primarul municipiului
Sfântu Gheorghe, Antal
Árpád (foto), susține că
orașul are o colaborare foarte
bună cu municipiul Brașov,
iar realizarea drumului
expres ar veni în întărirea
relațiilor și în beneficiul
locuitorilor din cele două
așezări urbane.

„Este adevărat, există un
astfel de proiect, însă deocamdată totul este la nivelul
de discuții, nu am văzut
niciun document în acest
sens, așa că suntem încă extrem de departe de a semna
acte. Dar pot spune ferm și
clar că da, avem mai multe
proiecte de colaborare cu
Brașovul, suntem în permanent contact cu autoritățile
locale de acolo și dacă e ceva
ce putem face în folosul locuitorilor din Sfântu Gheorghe, sigur facem”, a declarat
primarul Antal pentru Observatorul de Covasna.
Antal și-a mai exprimat
speranța că discuțiile de la
nivel guvernamental, legate
de realizarea unei autostrăzi
Bacău – Brașov, se vor concretiza, arătând că asta ar fi
o ocazie excelentă pentru
Sfântu Gheorghe, care astfel
s-ar conecta foarte ușor la
beneficiile oferite de o așa
investiție.

Sibienii câştigă cel mai
bine în Regiunea Centru,
având un câştig salarial mediu brut de 2.540 de lei, la
polul opus aflându-se locuitorii din Harghita, unde acesta a fost, în luna mai, de
1.519 lei, potrivit unui raport
al Direcţiei Regionale de
Statistică (DRS).
Câştigul salarial mediu
brut, calculat ca medie ponderată a câştigurilor realizate în judeţele din Regiunea
Centru, a fost în luna mai de
1.989 lei, cu 21 de lei mai
puţin decât cel din aprilie şi
reprezentând 89,36% din
câştigul înregistrat la nivel
naţional – 2.226 de lei.
Cel mai mare câştig mediu brut a fost înregistrat în
judeţul Sibiu – 2.540 de lei,
iar cel mai mic în Harghita
– 1.519 lei. Câştigul salarial
mediu brut a crescut faţă de
luna anterioară doar în judeţul Sibiu, cu 96 de lei, în celelalte cinci judeţe înregis-

trându-se scăderi salariale,
cele mai mari în judeţul Braşov (92 de lei), iar cele mai
mici în Alba (4 lei).
Câştigul salarial mediu nominal net, calculat ca medie
ponderată a câştigurilor realizate în judeţele din regiune, a fost de 1.441 de lei, mai
mic ca în luna anterioară cu
15 lei, reprezentând 89,45%
din câştigul obţinut la nivelul întregii ţări – 1.611 lei.

Valoarea cea mai mare a
câştigului salarial mediu net
a fost în Sibiu, 1.826 de lei,
singurul judeţ din regiune
care depăşeşte câştigul salarial net pe economie, iar cea
mai mică în Harghita, 1.107
lei, reprezentând 68,72% din
valoarea salariului naţional.
Faţă de mai 2012, câştigul
mediu salarial brut a crescut
cu 5,41%, iar câştigul salarial
mediu nominal net cu 5,34%.
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Populația Brașovului,
în scădere continuă

539 milioane de euro,
exporturile Brașovului
în primul trimestru

Conform datelor definitive
ale Recensământului Populației și Locuințelor
2011, populația județului
Brașov este în continuă
scădere.
În 2011 erau înregistrate
doar 549.217 persoane, mai
puțin cu 6.8% față de 2002
și cu 14.6% față de 1992.
Motivul exclusiv al scăderii
populației îl constituie
migrația internă și externă.
În clasamentul pe țară
județul Brașov ocupă locul
al 12-lea după numărul
populației stabile, în timp ce
municipiul Brașov este pe
locul
șase.
Populația

județului a scăzut cu 39.811
persoane față de 2002
(respectiv 94.044 față de
1992), iar contribuția cea
mai mare a avut-o
municipiul Brașov cu o
scădere de 33.396 persoane
față de 2002 (respectiv
70.536 față de 1992).
Și gradul de urbanizare al
județului Brașov (72.29%)
are tendința de scădere continuă, acesta ocupând locul
al 2-lea după Hunedoara ca
grad de urbanizare, în timp
ce în 1992 era pe locul I cu
76.18%. În ultimii 20 de ani
populația din mediul urban
a scăzut cu 14.6%. Scăderea
s-a înregistrat în toate

localitățile urbane cu
excepția municipiului Săcele (+1.9%) care a devansat
municipiul Făgăraș. În
municipiul Brașov populația
a scăzut cu 21.8% față de
Recensământul din 1992.
Dintre localitățile urbane,
Codlea este singura în care
numărul bărbaților îl devansează pe cel al femeilor.
În
mediul
rural
localitățile cu cea mai mare
populație stabilă sunt Prejmer
(8.472 locuitori), Tărlungeni
(8.320), Feldioara (6.154).
Localitățile cu cel mai mic număr de locuitori sunt: Fundata
(852), Ticușu (908), Drăguș
(1.162). Cel mai mare aport

al populației l-au înregistrat
localitățile
periurbane
(Sânpetru, Hărman, Cristian)
și localitățile cu o pondere
mare a populației de etnie rromă (Tărlungeni, Budila,
Teliu, Măieruș). Cea mai
mare densitate a populației
continuă să rămână în Victoria (1.141,58 locuitori/ km2),
iar cea mai mică la Șoarș
(10,45 locuitori/km2).
În ultimii 20 de ani
populația de etnie română
(conform propriilor declarații) a crescut cu 1.95 puncte procentuale, cea rromă cu
1.16 puncte procentuale în
defavoarea populației de etnie maghiară (-2,20 puncte
procentuale) și cea de etnie
germană (-0,99 puncte
procentuale). În județul
Brașov mai sunt doar 2.923
de germani.
Numărul de absolvenţi de
studii superioare a crescut de
la 6,7% în 1992, la 18,3% în
2011. În paralel cu creşterea
ponderii absolvenţilor de studii superioare a crescut şi ponderea populaţiei fără şcoală
absolvită de la 1,13% la 2,3%.
În municipiul Braşov un sfert
din populaţie (26,5%) are studii superioare.
În ceea ce privește starea
civilă, a scăzut ponderea
persoanelor necăsătorite și
căsătorite în favoarea
persoanelor divorțate și aflate în uniune consensuală.

Judeţele Braşov, Sibiu şi
Alba deţin cea mai mare
pondere din totalul exporturilor de mărfuri realizate de
Regiunea Centru în primul
trimestru al anului, în valoare de peste 1,6 miliarde de
euro, iar în ceea ce priveşte
importurile, în valoare totală de aproape 1,4 miliarde
euro, pe primele locuri se
află Braşov, Sibiu şi Mureş.
Județul Brașov are o
balanță negativă, importurile fiind mai mari decât exporturile. Braşovul a înregistrat cea mai ridicată valoare,
respectiv aproximativ 539
milioane de euro, iar cea mai
scăzută valoare, de aproape
71 milioane de euro, s-a înregistrat în Harghita.
În cadrul judeţelor componente ale Regiunii, judeţul
Braşov a avut o pondere de
32,6% în totalul exporturilor, fiind urmat de Sibiu, cu
29,8%, Alba, cu 15,3%, Mureş, cu 13,1%, Covasna, cu
4,9%, şi Harghita, cu 4,3%.
Pe principalele secţiuni se
remarcă grupa maşini, aparate şi echipamente electrice, care participă cu 29,7%
la totalul exporturilor din regiune (491,2 milioane de
euro), mijloace de transport
– 14,7% (242,7 milioane de
euro), lemn şi articole din
lemn – 11,9% (197,4 milioane de euro).
În ceea ce priveşte importurile de mărfuri, acestea
s-au ridicat în primul trimestru la aproape 1,4 miliarde

de euro, reprezentând 11,0%
din totalul importurilor României. Cea mai ridicată valoare, de peste 514 milioane
de euro, a fost înregistrată tot
de Braşov, iar cea mai scăzută valoare, de aproximativ
70 de milioane de euro, s-a
înregistrat în judeţul Covasna.
În cadrul judeţelor componente ale regiunii, importurile de mărfuri au fost realizate în cea mai mare parte de
judeţele Braşov (36,8%), Sibiu (30,1%) şi Mureş
(15,3%). În aceeaşi perioadă, judeţul Alba a înregistrat
importuri în valoare de peste 106 milioane de euro
(7,6%), judeţul Harghita de
circa 71,7 milioane de euro
(5,1%) şi Covasna de aproape 70 de milioane de euro
(5,0%).
Principalele secţiuni care,
în perioada ianuarie–martie,
au participat cu 89,0% la valoarea importului din regiune au fost maşini, aparate şi
echipamente
electrice
(27,8%), produse ale industriei chimice (12,1%), metale comune, articole din metal (12,1%) şi textile şi articole din textile (9,0%).
În Regiunea de Dezvoltare Centru, balanţa comercială (soldul FOB/CIF) a înregistrat în primul trimestru
din 2013 un excedent în valoare de aproximativ 254 milioane de euro. Singurul judeţ în care a avut valori negative este Harghita.

100.000 de euro pentru proiecte de responsabilitate socială
Raiffeisen Bank demarează a treia ediție a Programului de Granturi „Raiffeisen
Comunități”.
Programul este primul de
acest gen de pe piața bancară
românească. Acesta reprezintă un concurs online de proiecte de responsabilitate socială,
de dimensiuni mici sau
mijlocii, derulate de organizații
neguvernamentale, școli sau
spitale în comunitățile în care
Raiffeisen Bank S.A. își
desfășoară activitatea. Scopul
principal al programului este
de a încuraja organizațiile și
instituțiile din România să
dezvolte și să implementeze
programe de responsabilitate
socială în beneficiul comunității, care să ducă la îmbunătățirea nivelului de trai din
România. Bugetul total al Programului de Granturi este de

protecția mediului (ecologie
urbană), sănătate sau servicii
sociale (facilitarea accesului
tinerilor din categoriile dezavantajate la educație și pe piața
forței de muncă).

Criterii de eligibilitate:

100.000 euro (echivalent în
lei), bugetul solicitat pentru fiecare proiect înscris trebuie să
fie cuprins între 4.000 și
22.000 lei. Prima etapă de înscriere are loc în perioada
15 iulie – 2 august și presupune depunerea scrisorilor de

intenție. Înscrierea se face pe
blogul Raiffeisen Comunități
(www.raiffeisencomunitati.ro).
Domeniile considerate eligibile pentru depunerea
proiectelor sunt: educație
(financiară și antreprenorială),
sport (ca stil de viață sănătos),

1. Aplicantul este o organizație neguvernamentală (ex.:
asociație, fundație sau federație), spital sau școală;
2. Organizația aplicantă are
experiență minimum 2 ani în
deservirea grupurilor țintă;
3.Organizația aplicantă
este acreditată în acordarea
serviciilor propuse în proiect
(acolo unde acreditarea este
necesară);
4. Organizația aplicantă a
depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal;
5. Organizația are un raport
anual sau un alt mecanism de

raportare transparentă a activității organizației (site web,
material anual de prezentare,
raport de audit etc.);
6. O organizație poate
aplica pentru finanțarea unui
singur proiect (în cazul în care
depune mai multe proiecte, va
fi evaluat doar primul depus,
restul vor fi respinse fără evaluare);
7. Proiectul se încadrează în
domeniile pe care le susține
Programul de Granturi;
8. Proiectul se desfășoară în
una dintre localitățile în care
există o agenție Raiffeisen
Bank S.A.;
9. Proiectul va fi demarat în
perioada septembrie – decembrie 2013 (poate continua și în
anul următor);
10. Suma solicitată nu este
mai mică de 4.000 lei și nu
depășește 22.000 lei;

11. Contribuția organizației
aplicante în proiectul propus
este de minimum 20% din valoarea proiectului (contribuție
financiară, în resurse sau
timpul an ga ja ților săi).
Această contribuție trebuie detaliată în bugetul proiectului;
12. Nu există în cadrul
acestui proiect alți finanțatori instituționali sau companii cu statutul de finanțatori sau parteneri unici/
principali;
13. Finanțatorii secundari
ai proiectului nu sunt
instituții financiar–bancare;
Informații suplimentare
cu privire la organizarea și
desfășurarea Programului de
Granturi pot fi solicitate de
către orice persoană interesată, la adresa de e-mail
raiffeisen.comunitati@
raiffeisen.ro
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

55 de ani de la înfiinţarea
primului aeroclub român
Sâmbătă, 15 iulie 1978, cu
prilejul sărbătoririi la Braşov
a 55 de ani de la înfiinţarea
primului aeroclub din România, a avut loc, mai întâi, deschiderea festivă, în foaierul
Teatrului Dramatic, a unei
„extrem de interesante expoziţii filatelice pe temă”, cu
participare internaţională,
apoi un „veritabil festival al
curajului” pe aerodromul din
Ghimbav, unde poposiră mii
de „oameni ai muncii” pentru a admira evoluţiile „temerarilor cuceritori ai înălţimilor – piloţii şi paraşutiştii
sportivi, participanţi la mitingul aviatic organizat cu prilejul aniversării menţionate.
La miting au fost prezenţi
„tovii” Pavel Aron, secretar
al Comietului judeţean de
partid, Ion Drăghici, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primarul
„muncipiului” Braşov, alţi
tovarăşi şi „pretini”, dar şi
veterani ai aviaţiei române.
Ca invitată deosebită,
„special guest star”, s-a aflat
în tribună dr. Erna RothOberth, fiica celebrului părinte al rachetelor, cunoscutul inventator de autentic renume mondial, Hermann
Oberth, originar din Mediaş.

Apoi au luat cuvântul tov.
Ţoţea, „şăf” la aeroclubul
„Mircea Zorileanu” şi col.
Aurel Caloianu,, comandantul Aeroclubului central român, care au subliniat semnificaţia evenimentului, „a
contribuţiei recunoscute pe
plan mondial a înaintaşilor
noştri Aurel Vlaicu, Traian
Vuia, Henri Coandă” la dezvoltarea aviaţiei în lume, ca
şi aportul aviatorilor români”.
Semnalul de începere al
mitingului de la Ghimbav
l-au dat 3 baloane care au ridicat în slava ceriului drapele roşii, din păcate, „stindardul partidului nostru comunist ce ne călăuzeşte paşii în

edificarea României socialiste”, bla, bla, bla, însoţite
de stoluri de porumbei, simbol al păcii etc.
Salutul piloţilor, prin parada celor 3 planoare remorcate, lansarea paraşutiştilor din
lotul naţional, printre care
Eva Lutsch, Marian Preda,
Ilie Neagu (champion naţional), Traian Şurariu, Gogu
Eremia, demonstraţia de aeromodele ale „micilor constructori” de la Casa pionierilor, fostul Palat Ştirbey, actualul palat Butuza, evoluţiile „măiestrit executate” de
planorişti, printre care ing.
Emil Iliescu, Romeo Vlădescu, Erwin Rothsch, M. Bin-

dea ca şi Mircea Finescu pe motoplanor, toate de construcţie românească – concepute de
reputatul constructor
de aeronave ing. Iosif
Şilimon împreună cu
un colectiv de colaboratori – la care s-a
adăugat „demonstrarea
calităţilor de maleabilitate şi multiplă funcţionare” ale elicopterelor I.A.R.-316 şi
I.A.R.-330, au cucerit
interesul celor 40.000
de spectatori.
Au mai fost admirate:
„precizia evoluţiei în grup,
fantezia exerciţiilor, înalta temeritate a piloţilor ing. N.
Conţu, T. Ciotloş, Cezar
Rusu, M. Albu, valenţele de
acrobat ale Dorinei Gutsch,
spectaculoasa vânătoare de
balonaşe având ca protagonişti pe Nina Ana Ioniţă,
campioană balcanică absolută şi Octavian Ulici, zborul
în oglindă, ca şi întreaga
gamă acrobatică cu care au
entuziasmat spectatorii”. A
fost unul din cele mai izbutite mitinguri aviatice de la
Ghimbav.
„Drum Nou”
18 iulie 1978

De ce „boli” suferă policlinicile din Făgăraş, Codlea şi Râşnov
În cadrul serialului „Radar” din „Drum Nou”, trei
jurnalişti, Alin Drugă, Marius Petraşcu şi Liviu Comşia au fost oaspeţii unor policlinici şi dispensare din Făgăraş, Codlea şi Râşnov,
dând curs unui mare număr
de solicitări din partea cititorilor din aceste localităţi.
Astfel, la Circumscripţia
medicală umană nr. 1 din Făgăraş, ora 8, ora începerii
consultaţiilor, dacă s-ar fi respectat programul afişat, „nar mai fi aşteptat numeroşi
pacienţi”, în anticameră, pe
scări, în curte, eventual pe
candelabre, aş adăuga, apariţia Majestăţii sau Luminăţiei
Sale, medicul C. Dobrotă.
Au aşteptat şi ziariştii cu ei
vreo 20 de minute, dar unul
dintre pacienţi cunoscând
„obiceiul casei”, a intrat în ca-

binet şi a adus vestea neplăcută că „azi nu vine, a dat telefon că-i bolnav”! În rândul
pacienţilor, s-a stârnit rumoare, chiar şi ilaritate în sală; „so fi îmbătat iar”, şi-a vărsat
oful un anume L. Borgamine.
Policlinica orăşenească, în
jurul orei 8,40. În faţa cabinetului de oftalmologie, nimeni, singurul specialist
fiind plecat în concediu, cel
pe care scria cardiologie era
încuiat, fără nicio explicaţie;
la chirurgie 7-8 pacienţi la
uşă aşteptau de la ora 8 sosirea medicului, despre care
s-a aflat că „trebe să vie, o fi
pe la spitale”!
La Codlea, reporterilor
le-a trebuit răbdare multă ca
s-o vadă pe Aneta Voinea,
„registratorul medical” de la
Policlinica din acest oraş,
care, deşi în timpul progra-

mului, când trebuia să se afle
la fişier se dusese, zicea ea,
cu pontajul la spital. Zeci de
minute. În care, în biroul ei,
lăsat deschis, „Luci de la stomatologie” dădea un telefon
în „enteres personal”! Căci,
partea proastă la această policlinică era... disciplina.
La Dispensarul urban I-II
din Râşnov, ziariştii au aşteptat în faţa cabinetului de
radiologie, împreună cu alte
zeci de persoane, sosirea
specialistului. Maistrul Gh.
Sulberchean declara că era a
treia zi de când pierdea timp
în faţa amintitului cabinet.
La dispensarul I.S.R. aglomeraţie. Doctoriţa Olga Rădulescu era suprasolicitată.
De fapt, spunea dânsa, o astfel de situaţie se întâlnea zilnic, pentru că, pe lângă încadraţii întreprinderii râşno-

vene, veneau la acelaşi cabinet şi elevii „Grupului şcolar”, încât consultaţiile gravitau în jurul cifrei de 100.
Policlinica Râşnov. Aici, lucrurile stăteau aparent mai
bine, dar numai aparent. În
realitate, aglomeraţia era
„obişnuinţa casei”, mai ales în
zilele în care veneau specialiştii. Mulţi bolnavi neavând
alte posibilităţi, băteau drumurile spre Policlinica din Braşov. La loc de cinste stătea navetismul, din totalul medicilor care deserveau Râşnovul,
numai 3 nu erau navetişti. Rămânea speranţa râşnovenilor
că „lucrurile vor lua cale
bună” odată cu lunile octombrie-noiembrie 1978 când se
va da în folosinţă noua clădire a policlinicii. Până atunci?...
„Drum Nou”
23 iulie 1978

S-au luat măsuri.
Acum ţinem... şedinţe
În cadrul rubricii-serial
„Radar”, patru jurnalişti de
la „DN”, Marius Petraşcu,
Eduard Huidan, Mihai Dragu şi Liviu Comşia, reveneau
asupra spinoasei probleme a
transportului în comun braşovean, care avea unele probleme, unele deficienţe, ca
să spunem aşa, afectând timpul şi nervii cetăţenilor.
În general, pe liniile 10, 21
şi 30 în orele de vârf din anul
1978, autobuzele circulau cu
o frecvenţă destul de bună, exceptând unele „goluri” nedorite, cauzate de „şoferi şi dispeceri apatici”. Dar necazul
mare nu era la orele de vârf,
ci în restul zilei, când mijloacele de transport în comun de
pe aceste linii circulau „total
anapoda, cu mari sincope”,
graficele fiind doar un obiect
de decor pentru şoferi.
Justificate nemulţumiri
provocau autobuzele care
circulau pe liniile 12 şi 22,
scuzabile parţial de intrarea
în reparaţie a străzilor Avram
Iancu şi Al. I. Cuza, dar situaţiile relatate de personalul de la „Întreprinderea de
tricotaje” şi de la „Timpuri
noi” nu erau „deloc onorante” pentru firma I.T.Bv. La

orele de vârf, cei 4 reporteri
au văzut femei cu copii în
braţe pe scara autobuzului!
Apoi a fost luat pulsul traficului de călători pe traseele Steagul roşu-Rulmentul şi
Steagul roşu-Bartolomeu, începând cu staţia „Brânduşelor”, situată la jumătatea extremităţilor celor două linii.
O staţie supraaglomerată, în
care, de regulă, troleele şi autobuzele nu mai opreau dimineaţa!
În ziua de 14 iulie 1978, la
ora 6,23, a oprit, totuşi, troleul
de pe linia 8 cu nr. 41, deschizându-se doar uşa din spate,
iar mai mulţi călători cu plozi
în braţe băteau cu pumnii în
uşa din faţă, care s-a deschis.
La celălalt capăt al liniei,
dispecerul Valeria Zaharia
declara că „a fost o zi bună”,
ceea ce însemna că n-au „căzut” decât 2 troleibuze, că nu
s-a rupt reţeaua şi altele care
relevau „echilibrul pe muche
de cuţit între numărul de călători şi capacităţile aflate pe
traseu”. Erau „vicii de natură organizatorică în munca
factorilor responsabili de la
I.T.Bv.”.
„Drum Nou”
16 iulie 1978

Din şapte sate un oraş
Eduard Huidan scria în iulie 1979 despre saltul senzaţional al localităţii Săcele de
la „Şapte sate” la un oraş de
categoria I. În general, raportările se făceau la anul
1968, când Săcelele atestat
în 1950 ca „oraş suburban”,
termen impropriu, a fost declarat oraş de categroia I. La
acea dată, la o populaţie de
circa 18.000 de locuitori, tânărul oraş Săcele avea o producţie anuală globală de cca.
600 de milioane de lei.
În 1979, la cei 33.000 de
locuitori, aceasta se cifra la
2,3 miliarde lei. Limbajul sec
al cifrelor ascundea un „salt
impresionant”, posibil, evident, datorită „politicii partidului de dezvoltare a tututor localităţilor, efortului plin
de dăruire al oamenilor acestor locuri – români şi maghiari – sub nemijlocita îndrumare a comuniştilor”.
Un exemplu concludent în
acest sens îl prezenta unitatea industrială etalon a oraşului, întreprinderea „Elec-

troprecizia”. În 1968, valoarea producţiei globale a
acestei puternice unităţi era
de 550 milioane lei, în 1979
ea ajungând la 1,9 miliarde
lei anual.
Odată cu întreprinderea au
crescut şi oamenii, aici existând o „forţă de muncă bine
pregătită, crescută la şcoala
înaltă a disciplinei muncitoreşti”. Fabrica de mobilă, a
cărei producţie era destinată în cea mai mare parte exportului, cooperativa meşteşugărească „Săceleana”,
erau alte unităţi care s-au
dezvoltat „impetuos” în anii
de după 1945.
La Săcele se făcea şi agricultură, şi nu se făcea oricum, pentru că, faţă de 1968
producţia agricolă s-a dublat.
Câteva jaloane ale unui
„drum spectaculos”, drumul
de la „Şapte sate”, la un puternic oraş industrial-agrar.
„Drum Nou”
17 iulie 1979
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1970
Săptămână culturală la Săcele
Prima ediţie a Săptămânii
Culturale de la Săcele s-a bucurat de succes. Pe scena Casei de Cultură din Săcele artiştii amatori au oferit momente de neuitat şi de destindere spectatorilor.
Săptămâna Culturală a debutat cu un spectacol de estradă, urmat în a doua seară
de piesa „Floricica purpurie”
de A. Brusievici în prezentarea pionierilor. Trupa de
teatru amatori de la Electroprecizia s-a pregătit cu drama „Năpasta” de I.L.Caragiale, iar joi seara artiştii
amatori de limbă maghiară
au pus în scenă piesa lui Bródy Sándor, „A tanítónő”
(„Învăţătoarea”).
Spectacolul folcloric din
ultima seară a adus în faţa
audienţei dansuri şi cântece
populare din Ţara Bârsei.
Orchestra condusă de Victor Frunză şi soliştii Mariana Bucur, Vasile Laslofi,
Vasile Timoftei şi Páll Mi-

hály au smuls ropote de
aplauze.
Săptămâna Culturală de la
Săcele a demonstrat interesul mare manifestat de locuitori de a îmbrăţişa diverse activităţi culturale şi de a
performa cu succes în faţa

publicului. A fost o ocazie
bună de a evalua activitatea
celor zece trupe de amatori
ale Casei de Cultură din Săcele: mai mult de o sută de
spectacole susţinute la Săcele şi în localităţile învecinate, iar numărul participan-

ţilor la aceste evenimente a
depăşit 35000. În concluzie
se poate spune că la Săcele
există o viaţă culturală intensă şi susţinută.
Művelődési hét Szecselevároson. În: Brassói Lapok,
an 2, nr.29, 23 iulie 1970

ren de sport generos şi un heleşteu de 1200 mp.
Elevii care îşi petrec aici
câte două săptămâni se despart cu greu de colectivul inimos al taberei, dintre care sunt

amintiţi directorul Aurel Crovatu, administratorul Téglás
István, doctorul Rodica Mitişor, bucătăreasa Ilus.
Ébresztő. În: Brassói Lapok,
an 2, nr.29, 23 iulie 1970

Deşteptarea
În liniştea după-amiezii se
aude sunetul trompetei, chemând copiii la diverse activităţi. Tabăra de pionieri de
la Budila este foarte căutată
în vacanţă, în vara aceasta fiind ocupată de un grup de
şcolari de la Iaşi şi din împrejurimi.
Pe serii vin în jur de 200 de
elevi începând cu clasa a 2-a
şi până în clasa a 8-a. Educatorii taberei organizează diverse activităţi corespunzătoare
grupelor de vârstă. Directorul
taberei, Aurel Crovatu spune
că zilnic se organizează excursii în munţi pentru a cunoaşte

flora şi fauna specifică zonei,
dar se vizitează şi obiectivele
turistice importante din judeţul Braşov.
Dacă vremea este capricioasă se repetă pentru spectacolul susţinut de elevii din
tabără la sfârşitul sejurului. Se
pregătesc momente de dansuri populare, de teatru, recitări şi recitaluri de muzică.
Tabăra de la Budila se întinde pe o suprafaţă de 10 ha
şi este organizată în clădirea
castelului Beldi şi în încă
două construcţii amenajate
pentru dormitor şi cantină. În
spatele castelului este un te-

Un hobby valoros
Reporterul pleacă să descopere persoane cu hobbyuri speciale şi interesante.
După întocmirea unei liste de
persoane destul de impresionantă, alegerea pentru interviu cade pe Seres András (etnograf, n. Crizbav, 23 martie 1935 – d. Arcuş, 25 noiembrie 1992), un colecţionar vestit din Săcele.
Există articole care prezintă pasiunea lui Seres András,
el însuşi publicând despre
munca de cercetare şi colecţia lui. Zvonurile spun că
obiectele etnografice din casa
lui Seres fac concurenţă Muzeului din Săcele. Încăperea
în care este primit reporterul
este decorată cu ceramică
ceangăiească, perne brodate
şi mobilier ţărănesc. Pe un perete veghează portretul poetului Zajzoni Rab István, personalitate marcantă a ceangăilor din Ţara Bârsei.
La întrebarea reporterului,
ce l-a inspirat să colecţioneze valorile populare ale
ceangăilor, Seres András
răspunde uşor iritat. Nu se
consideră un colecţionar de
obiecte. El a notat, păstrează şi promovează istoria
acestor obiecte, care povestesc mai departe despre viaţa, munca şi obiceiurile ceangăilor din această zonă.
Seres András s-a născut la
Crizbav şi a urmat şcoala profesională de la Târgu Secuiesc şi Sf. Gheorghe. Pasiunea pentru folclor i s-a format
încă din copilărie. Lucra pe
câmp alături de părinţi, şi pe
drumul de întoarcere nenea
Illyés János îi povestea multe legende legate de Crizbav,
iar el le nota cum ajungea acasă. I s-a dus vestea în sat că
este interesat de „vechituri” şi
astfel va fi chemat când în sat

se găsesc obiecte din neolitic.
Despre această descoperire îi
va apărea un articol scris împreună cu V. Vasiliev în Acta
Musei Napocensis.
A fost înrolat în marină,
astfel a cunoscut porturile din
Marea Neagră şi satele de-a
lungul Dunării, luând contact
cu valorile populare din
zonă. A lucrat ca maşinist,
fochist, zootehnist, dar pasiunea cea mai mare este folclorul şi cel mai mult folclorul
ceangăilor din Ţara Bârsei.
A cules jocuri, poezii, strigături, cântece populare, legende şi poveşti populare, port
popular, obiecte casnice,
obiecte decorative din cele
zece sate ceangăieşti. Prezintă într-un album mare motive de broderie de cămăşi,
peste 700 de broderii culese
sau desenate şi descrise.
Pasiunea pentru folclorul
zonei din care provine l-a
impulsionat să-şi îmbogăţească cunoştinţele, ca să
poată să înţeleagă şi să transmită mai departe cât mai
multe din istoria, obiceiurile, credinţa ceangăilor. Este
un etnograf autodidact, apreciat şi căutat de cercetători
consacraţi, colaborând cu ei
la diferite publicaţii, dar dacă
îl întrebi de profesie spune
că este maşinist, fochist.
Faragó József, directorul
Institutului de Cercetare Folclorică din Cluj este interesat de colecţia de folclor pentru copii, împreună cu Szentimrei Judith lucrează la un
studiu despre portul popular
al ceangăilor din Ţara Bârsei, şi colaborează la monografia Braşovului cu Nicolae Dunăre.
APÁTHY Géza. Kincses
hobby. În: Brassói Lapok,
an 2, nr. 30, 30 iulie 1970

Brassói Napló 1933
Greşeli în organizarea transportului public în Braşov

Foto: colecţia Aristotel Căncescu

În redacţia ziarului Brassói Napló au sosit mai multe reclamaţii legate de transportul în comun. În afara
preţului biletelor de călătorie destul de ridicat, sunt şi
alte plângeri.
Se semnalează totuşi şi faptul că municipalitatea s-a ocupat de transportul cetăţenilor
şi încet – încet a schimbat autobuzele vechi cu unele con-

fortabile şi moderne. Ce mai
trebuie corectat, modificat?
Nu există indicatoare decât
în partea din faţă a maşinilor,
nici în interior nu se pot lămuri călătorii, pe ce traseu
circulă. Nu sunt semnalizate
toate staţiile, care se şi schimbă destul de frecvent. Nu este
afişat programul după care se
circulă, când este primul şi
când este ultimul autobuz.

Totodată sunt mai multe
zone ale oraşului unde transportul public încă nu a ajuns
(str. Sitei, str. Bisericii Române, str. Zizinului, str.
Dârste, şi străzile din Prund).
Se pune problema alegerii staţiilor ţinând cont şi de
sensurile giratorii noi construite. Se cere îmbunătăţire şi atenţie la câte vehicule circulă pe traseele mai

aglomerate şi frecvenţa lor.
În concluzie se spune că
transportul public poate
aduce un venit frumos pentru oraş, dar pentru acest
fapt este necesar o mai bună
organizare a acestuia.
A brassói autóbuszközlekedés hibái! Brassói Napló,
an 1, nr. 24, 29 iulie 1933
DINU Eva
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Biserica fortificată din Criţ şi-a
recăpătat farmecul de odinioară
Actuala biserică evanghelică fortificată din Criţ are
o istorie de peste şapte
veacuri, biserica iniţială,
amintită pentru prima
dată în 1270, prăbuşindu-se, iar procesul efectiv
de fortificare începând
abia în secolul al XV-lea.
La iniţiativa şi sub coordonarea Fundaţiei Michael
Schmidt, orga bisericii a fost
supusă unui proces laborios
de restaurare, care a costat
aproximativ 50.000 de euro,
după cum ne-a declarat fondatorul asociaţiei. De asemenea, şi lăcaşul de cult a fost
renovat în totalitate, cu o finanţare europeană obţinută
de Biserica Evanghelică, recăpătându-şi farmecul de
odinioară. Inaugurarea bisericii şi a orgii au fost marcate, ieri, printr-o slujbă, dar şi
un concert special de orgă,
muzică de fanfară sau dansuri tradiţionale săseşti, eve-

nimentele făcând parte din
Săptămâna Culturală „Ţara
Ovăzului”, care se desfăşoară în mai multe sate transilvănene din judeţ până pe 4
august.

Mircea Geoană, printre
invitaţii de onoare
„Această săptămână culturală a început cu inaugurarea
orgii din satul meu natal. Am
fost plăcut impresionat că au
venit peste 600 de persoane
la acest eveniment ceea ce ne
demonstrează că zona devine interesantă pentru turişti
şi sper să nu fie ultima dată.
Intenţionăm să facem acest
eveniment în fiecare an. Procesul de restaurare al orgii a
durat aproximativ un an şi
este aptă să funcţioneze pentru următorii 80 de ani”, a
precizat Michael Schmidt,
fondatorul asociaţiei care îi
poartă numele.
„Orga este regina instrumentelor şi fără ea nu poate

exista un regat. Ne bucurăm
că putem avea şi orga la concerte şi sperăm că de acum
încolo vom putea desfăşura
cât mai multe
evenimente
aici”, a completat episcopul
Bisericii Evanghelice, Reinhard Guib, care
a oficiat şi slujba de sfinţire.
La festival
au participat
personalităţ i
ale vieții culturale, precum şi
invitaţi
din
străinătate,
printre care
muzicianul

german de origine română
Peter Maffay, care prin
Fundaţia Tabaluga este unul
din iniţiatorii proiectului
cultural „Țara Ovăzului”,
dar şi fostul preşedinte al Senatului Mircea Geoană,
alături de soţia sa.
Prima mențiune documentară a unei orgi în Criț datează din 1699, când este notată
prezența unui constructor de
orgi în sat. În 1699 este
menționat și un organist.

rametri normali. Pentru a
atrage atenția asupra nevoii
de restaurare, muzicieni
locali au inițiat evenimente
în biserica din Criț, ca de
exemplu concertul Laudate
din anul 2009. La inițiativa
Fundației Michael Schmidt
s-a demarat în anul 2011 restaurarea acestei orgi istorice, având sprijinul activ al

Asociaţiei Saşilor plecaţi din
Criț în Germania (HOG Deutsch-Kreuz). De asemenea,
multe persoane au ales să
facă donații, preluând
patronajul tuburilor orgii.
Operațiunile de restaurare au
fost efectuate la atelierul din
Hărman de către experții
Barbara Dutli şi Ferdinand
Stemmer din Elveţia.

Orga barocă, restaurată
de specialişti elveţieni
Actuala orgă cu 1450 de
tuburi, construită de maestrul Johann Thois la începutul secolului XIX, a fost
supusă unor reparații în 1908
de către firma Einschenk din
Brașov.
În ultimii ani, starea sa nu
mai permitea utilizarea la pa-

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

