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Făgăraşul, încotro?
La Făgăraş a avut loc prima întâlnire a reprezentanţilor Primăriei cu oameni
de afaceri, Camera de Comerţ şi Industrie, societatea civilă pe tema realizării
unei strategii de dezvoltare
a Făgăraşului.
La eveniment au fost invitaţi
primari din toată Ţara Făgăraşului, pentru că această
strategie trebuie să ţină cont

de rolul metropolitan (pol de
dezvoltare) pe care îl joacă
municipiul în zonă. După
cum spunea şi primarul Făgăraşului, Sorin Mănduc,
„întâlnirea este foarte importantă şi trebuie să avem în
vedere că au fost mai multe
tentative de realizare a unei
strategii, dar fără să se concretizeze. Dar pentru aceasta trebuie să venim cu toţii
şi să spunem ce vrem să fa-

cem, în ce direcţie trebuie să
ne îndreptăm”.
Făgăraşul are la această
oră o suprafaţă de 400 de
hectare în intravilan şi adună la bugetul local în jur de
300 de miliarde de lei vechi.
Însă, trebuie precizat că doar
70 de miliarde sunt venituri
directe, din taxe şi impozite
locale.
Ultimul recensământ a relevat faptul că populaţia Fă-

găraşului a scăzut cu 24%,
declinul demografic la nivelul întregii Ţări a Făgăraşului fiind de 13%, cauzele
fiind sporul natural negativ
şi migraţia internaţională.
Decăderea Combinatului
Chimic s-a reflectat puternic
asupra întregii zone. În municipiu, rata şomajului a
ajuns la 5,24%, peste media
judeţeană şi naţională, rata
de ocupare a populaţiei fiind

de 48,3%. La această oră
funcţionează în Făgăraş 816
firme, care totalizează o cifră de afaceri de 706 milioane de lei, sectorul industrial
fiind cel care realizează în
majoritate această cifră de
afaceri (52%).
În perioada 2008–2011 au
dispărut 389 de firme, dar
s-au înfiinţat 186. Ca domenii de activitate, 68% din firme sunt în sectorul serviciilor, 21% în industrie şi construcţii şi 11% în agricultură.

Potenţialul turistic,
departe de a fi
exploatat la capacitate
La capitolul turism, investiţiile în renovarea şi promovarea cetăţii încep să-şi facă
efectele, însă departe de potenţialul real. În acest an,
Muzeul „Ţara Făgăraşului”
are încasări de circa 25.000
de euro, numărul vizitatorilor în 2007 de 14.956, iar în
2012 s-a dublat, la 29.839.
În privinţa unităţilor de cazare, în 2007 funcţionau doar
patru unităţi, iar în 2012 8,
numărul locurilor de cazare
evoluând de la 73 la 186.
Potenţialul Ţării Făgăraşului este imens, dar trebuie pus în valoare. Şi aici nu
este vorba doar de Cetate, la
care continuă lucrările cu
sprijinul Consiliului Judeţean Braşov. Tote localităţile de la poalele Făgăraşului
se pot dezvolta rapid, dacă
reuşim să atragem fonduri
pentru construcţia de pârtii
de schi.
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La nivelul Consiliului
Judeţean am avut în
vedere proiecte referitoare la accesibilitatea în zonă, cum ar fi
construireadrumului
expres Braşov–Sibiu,
de care va beneficia şi
Ţara Făgăraşului.
Mihai Pascu,
vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Braşov

Sunt probleme, cum
este colectarea gunoiului menajer, care
pentru Făgăraş este
o problemă, dar primarii unor comune
nu înţeleg că este şi
treaba lor.
Sorin Mănduc,
primar Făgăraş

Lucrările de la Maternitate, în linie dreaptă Importanţa regională a Braşovului

Din istoria Braşovului – Strada Ciocrac

Consiliul Judeţean Braşov
a semnat contractul de finanţare pentru modernizarea, reabilitarea şi echipa-

Documente de arhivă dovedesc că între anii 1488–1519,
când strada se numea
„Burggasse”, locuiau aici

rea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
ambulatoriului Maternităţii
Braşov.
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Un document de lucru elaborat la nivelul Agenţiei de
Dezvoltare Regională Centru pentru perioada 2014 –

2020, relevă importanţa regională a Braşovului, din
punct de vedere economic şi
demografic.
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familii care plăteau taxe
faţă de autoritatea civilă
sub numele de Barbul,
Stoian, Şerban ş.a. pag. 8
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95% din fondurile POR
au fost contractate
în Regiunea Centru
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007–2013
(AMPOR) a emis Instrucţiunea 108 privind modificarea
procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru
proiectele depuse în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007–2013.
Această instrucţiune introduce măsuri de urgentare ale
procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru
toate proiectele care cad sub
incidenţa Ajutorului de Stat
regional, inclusiv de minimis, depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pe DMI 4.1,
4.3, 5.2, în vederea finalizării etapei de contractare a
acestora până la data de 31
decembrie 2013.
Concret, pentru Regiunea
Centru, acest lucru se traduce prin suspendarea, începând cu data de 20 august
2013, orele 16.00, a depunerii de proiecte pe DMI 5.2 –
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii
calităţii serviciilor turistice.
Până la data de 21 iunie
2013, la nivelul Regiunii
Centru au fost depuse 86
proiecte pe DMI 5.2, în valoare totală de circa 208 milioane euro, prin care se solicită peste 119 milioane
euro ca finanţare nerambursabilă. În regiunea noastră
sunt semnate 21 contracte de
finanţare prin programul
REGIO pe acest domeniu.
Acestea au o valoare totală
de peste 72 milioane euro şi

solicită 36,29 milioane euro
finanţare nerambursabilă,
respectiv 96% din bugetul de
37,84 milioane euro alocat.
În scurt timp vor fi contractate încă 2 proiecte, în valoare totală de 2,83 milioane
euro, în timp ce alte 7 proiecte, cu valoarea totală de
circa 10,4 milioane euro, se
află în faza de evaluare.
Printre proiectele contractate deja figurează şi crearea
unui DINO PARC lângă
Râşnov. Toate aceste proiecte vor crea 223 de noi locuri
de muncă.
Tot pe Axa Prioritară 5 –
Dezvoltarea şi promovarea
turismului, DMI 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe au fost depuse 33 de
proiecte din care 6 proiecte
sunt contractate, 16 sunt în
faza de precontractare şi în
lista de rezervă, 1 proiect
este finalizat, fiind cheltuiţi
deja 14,34 milioane euro din
cele 26,42 milioane euro alocate.
Prin proiectele contractate, care acoperă 93.11% din
suma alocată, se vor realiza:
3 cetăţi obiectiv de patrimoniu reabilitate din Alba Iulia, Rupea şi Târgu Mureş;
18 biserici fortificate restaurate şi introduse în circuitul
turistic din judeţele Alba,
Braşov, Sibiu şi Mureş; o biserică evanghelică obiectiv
de patrimoniu din municipiul Sibiu, reabilitată şi modernizarea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale
din Dumbrava Sibiului.

Astra

Deziderat la Teliu:
comună europeană
În acest an, care nu va fi
uşor din punct de vedere
financiar încercăm să continuăm şi să realizăm câteva lucrări importante pentru comună cum ar fi canalizarea, ocolitoarea localităţii şi multe altele, spune primarul comunei Teliu, Vasile Şerban.

Şcoală nouă la Teliu
Deşi am traversat un an de
criză din punct de vedere financiar, în Teliu, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi
al consiliului local am reuşit
să finalizăm lucrări importante în infrastructura localităţii noastre.
„Un nou corp de şcoală a
fost dat în acest an în folosinţă. De asemenea, s-a terminat alimentarea cu apă a
zonei a doua de presiune şi
lucrăm la zona a treia. O altă
lucrare importantă, ocolitoarea comunei, este gata în
proporţie de 90 la sută, iar cu
sprijinul actualului guvern
vom reuşi să finalizăm la
anul investiţia. Ne-am propus să terminăm lucrările la
grădiniţa nouă, să amenajăm
parcuri pentru copii, să continuăm lucrările de alimentare cu apă, de îndată ce vor
mai veni fonduri pe programul 577 şi să terminăm ocolitoarea comunei Teliu. De
asemenea, ne-am propus extinderea iluminatului public,
construirea unui adăpost de
lemne pe Teliu Vale şi o fosă
vidanjabilă. Am prevăzut de

Primarul din Teliu, Vasile Şerban, vrea o comună europeană
asemenea bani în buget şi
pentru susţinerea activităţii
cultelor din comuna noastră”, spune edilul.
O altă supărare a edilului
este rezultatul distribuirii
produselor de la Uniunea
Europeană pentru persoanele defavorizate. „Regretul
meu este acela că, în loc ca
alimentele să ajungă pe masa
copiilor sau nevoiaşilor, ele
au fost deseori vândute”.

Probleme şi cu
crescătorii de animale
„Mulţi cetăţeni ai comunei
ne-au sesizat faptul că în vre-

me ce ei investesc în culturi,
în timp ce prin constituţie li
s-au acordat drepturile asupra proprietăţii, există anumite persoane care încalcă
aceste drepturi şi le distrug
munca de o viaţă. Nu este
normal ca anumiţi proprietari de animale să îşi ducă
ovinele la păşunat pe terenul
altor cetăţeni ai comunei. Noi
îi sprijinim pe toţi crescătorii de animale din comună,
însă aceştia trebuie să se asigure că deţin în proprietate,
concesiune sau arendă terenurile necesare furajării animalelor. Prin urmare, a avut

loc o şedinţă de consiliu local la care au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei Braşov, cms. Şef Dumitru Ioan,
cms. Şef Dobre Ştefan.
S-a stabilit ca în cazul în
care aceste situaţii se repetă,
poliţia ne va sprijini în evacuarea şi amendarea celor
care încalcă legea şi produc
pagube cetăţenilor. Mă bucur
că crescătorii de animale au
înţeles apelul nostru şi rostul
hotărârii Consiliului Local
prin care se împiedică accesul animalelor pe proprietatea cetăţenilor. De aceea şi
proprietarii de terenuri au început să îşi lucreze terenurile. Atrag atenţia, însă crescătorilor de animale că trebuie
să obţină avizul comisiei zoopastorale pentru a intra în posesia autorizaţiei de funcţionare a stânelor. Este un lucru
foarte important pentru că, în
cazul în care nu se vor obţine aceste avize va fi imposibilă obţinerea subvenţiei de
la APIA. De asemenea, este
necesară şi înscrierea în
Asociaţia Crescătorilor de
animale”, spune primarul
Vasile Şerban.
„Vreau să închei prin a vă
spune că numai împreună,
cei din Primărie, Consiliul
Local, dar şi dumneavoastră,
locuitorii, putem să continuăm drumul pe care am
pornit: comuna Teliu – o comună cu adevărat europeană!”, a concluzionat Vasile
Şerban, primarul comunei
Teliu.

„Drumul pâinii” la Cristian a ajuns la a treia ediţie
Festivalul „Drumul Pâinii”
a ajuns la cea de a treia ediţie şi are ca scop creşterea
atractivităţii comunei Cristian ca destinaţie turistică.
Se vor organiza ateliere
meşteşugăreşti demonstrative cu produse tradiţionale ale
românilor şi saşilor din Cristian şi împrejurimi. Scopul
acestor ateliere este nu numai
acela de a completa şi promova spectacolul „Drumul Pâinii”, ci şi de a prezenta elemente specifice ale culturii
acestor meleaguri, subliniind
diversitatea etno-folclorică a
spaţiului transilvănean.
În timp ce turiştii vor fi întâmpinaţi cu bunătăţile făcu-

te la „faţa locului”, în perioada
17–18 august
2013, pe scena
amenajată pe
Stadionul Tineretului din Cristian vor avea
loc spectacole
de cântece şi jocuri populare,
precum şi recitaluri de muzică
uşoară şi folk, a
anunţat primarul
Dragoş Serafim.
SÂMBĂTĂ
17 august 2013:
●13:00 – 17:00
Obiceiul prepa-

rării pâinii, după
reţetă tradiţională
(întreaga activitate se va desfăşura
în incinta Căminului Cultural),
iar la Stadionul
Tineretului Cristian
● 17:00 Muzică
tradiţională
● 21:00 Proiecţie film „Între
tradiţii şi turism”
● 22:00 Discotecă în aer liber
DUMINICĂ
18 august 2013
● 13:00 Parada
portului popular

● 15:00 Spectacol extraordinar de muzică populară: Junii Cristianului,
Mioara Greavu, Rozalia
Oprea şi Marinela Albu,
Ansamblul Măgura, Rodica Popa Comăniciu, Cristina Gheorghiu, Rodica Stan,
Ansamblul Folcloric Izvorul Dorului, Dorina Oprea,
Rodica Pop Seling, Vlăduţa Lupău, Formaţia Românaşul, Aurelian Suciu, Lucia Potra, Ansamblul Romana, Daniel Rosalim, Maria Butilă, Recital Extraordinar de Muzică Pop Rock,
Hypnotique
Invitată Specială: Rona
Hartner.
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Turişti all seasons la Centrul
de Agrement din Poiana Braşov
Demarate în această primăvară, lucrările de amenajare a Centrului de
Agrement din Poiana Braşov sunt acum în toi, muncitorii reuşind să realizeze
una dintre cele mai grele
etape ale proiectului, respectiv excavarea zonei,
turnarea fundaţiei şi relocarea reţelelor.
Prin realizarea acestui Centru, chiar în apropiere de Pârtia Bradul, posibilităţile de
petrecere a timpului liber în
staţiune mai ales în lunile
fără zăpadă cresc, creând posibilitatea ca şi numărul de
turişti să fie mai mare.
„Este unul din proiectele
importante pentru Braşov,
care vizează crearea de spaţii de agrement în Poiana
Braşov, astfel încât să putem
oferi turiştilor facilităţi cât
mai variate pentru a-şi petrece timpul liber. După cum
bine ştiţi, dezvoltarea staţiunii Poiana Braşov este una
dintre priorităţile noastre, iar
această dezvoltare cuprinde
toate aspectele de la infrastructura pentru schi, acces în
Poiană, crearea de locuri de
parcare, până la acest centru
de agrement unde turiştii vor
putea să joace bowling, biliard, vor avea la dispoziţie
un perete de căţărare, dar şi
piste pentru skateboard şi biciclete. I-am atras atenţia
constructorului că trebuie să
menţină acelaşi ritm de lucru, astfel încât, cel târziu la

deschiderea sezonului de iarnă 2014–2015, acest obiectiv să fie funcţional”. a subliniat primarul George
Scripcaru.
Proiectul amenajării centrului de agrement este finanţat
prin Programul Operaţional
Regional 2007–2013, Axa
prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul
– Poli de creştere, iar edilii
plătesc o cofinanţare de 50%
din valoare, care este de 27,7
milioane de lei.

şi în fiecare sezon rece, se
petrec o serie de accidente.

Proiectul e făcut,
nu e finanţare

Săli de escaladă,
minigolf şi simulatoare
Centrul, care este construit pe o suprafaţă de
15.000 de metri pătraţi va
avea opt piste profesioniste
de bowling, trei mese de biliard, două piste minibowling, jocuri pentru copii, jocuri electronice, simulatoare, mese de minihockey, minifotbal şi minibaschet, dar
şi o sală de căţărare cu suprafaţa de 250 mp, având
pereţi de escaladă pentru trei
tipuri de dificultate şi capacitatea de 10 persoane simultan şi o sală minigolf cu
9 module, având capacitatea
de 50 de persoane.
Totodată, în cadrul centrului va exista o sală multifuncţională cu capacitatea de
246 persoane, dar şi un spaţiu de expoziţie de 345 mp.

Primarul George Scripcaru vrea ca staţiunea să fie un punct de atracţie tot timpul anului
Şi în aer liber vor fi oportunităţi de distracţie. Pe
aproape 13.000 de metri pătraţi vor fi amenajate un teren de skateboard, piste de
biciclete şi o pistă pentru săniuş şi bob. Până acum, au
fost efectuate devierile de reţele şi s-au amenajat instalaţiile pentru apa pluvială şi
menajeră, s-au început lucrările la fundaţie, fiind realizată parţial pardoseala demisolului şi au fost realizate coloanele de armare pentru demisol. Până la sfârşitul acestei luni se va turna şi placa

peste nivelul demisolului şi
se va ajunge la cota zero, în
prezent lucrându-se la armarea pereţilor. Tamaş Csaba,
managerul de proiect, speră
ca până la iarnă clădirea să
fie ridicată, pentru ca ulterior
să se poată lucra în interior.

Pârtie de săniuş
Pentru sezonul de iarnă
viitor, reprezentanţii Primăriei vor să amenajeze corespunzător pârtia de săniuş din
apropierea Pârtiei Bradul.
Deocamdată, edilii analizează mai multe variante în ve-

derea derulării lucrărilor,
una dintre acestea fiind închirierea terenului unei firme private care să facă amenajările necesare pe cheltuiala proprie şi să administreze această pârtie.
Primarul George Scripcaru a precizat că pământul
excavat pentru realizarea
fundaţiei centrului de agrement din apropiere va putea
fi utilizat pentru a nivela terenul, astfel ca să fie amenajată o pârtie conform
standardelor. Actualul derdeluş este plin de denivelări

Edilii au însă un proiect şi
mai complex pentru acest perimetru, iar, anul viitor, intenţionează să amenajeze pe
respectivul teren pe lângă
pârtia de săniuş alte două noi
pârtii, respectiv una de tubing
şi una de ski-bike (biciclete
care în loc de roţi au schiuri).
„Urmează ca anul următor, în paralel cu finalizarea
lucrărilor la centrul de agrement, să găsim cea mai bună
variantă, inclusiv financiară,
de a amenaja această pârtie
conform proiectului pe care
l-am întocmit şi care prevede amenajarea unei zone
speciale pentru săniuş, un
traseu special pentru tubing,
care să poată fi utilizat şi
vara, dar şi o zonă pentru
ski-bike şi snowboard, pe latura dinspre Capra Neagră”,
a precizat Sorin Toarcea,
purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.
Edilii vor practic să transforme actualul derdeluş
într-un loc special amenajat
cu piste ca nişte jgheaburi în
care fiecare copil sau de ce
nu, adult, să poată să alunece pe un fel de săniuţă gonflabilă, astfel ca şi accidentele să fie evitate. Nu în ultimul rând, proiectul prevede şi amenajarea unui trotuar
rulant pentru a ajunge mai
uşor în vârful pârtiei.

Discuţii pe tema strategiei de dezvoltare a Ţării Făgăraşului
continuare din pag. 1
„Dacă vorbim despre pârtii în România, cel mai potrivit loc este Masivul Făgăraş,
care este cel mai înalt, pe versantul nordic. Însă turismul
nu presupune doar pârtii şi
pensiuni, ci şi servicii. De
exemplu, avem o problemă
foarte mare cu colectarea gunoialor menajere în zonă.
După ce a picat un proiect la
nivelul întregului judeţ, iar
rampa noastră a fost închisă
în 2010, acum ducem gunoaiele la staţia de sortare din
Făgăraş, iar de aici le ducem
la Victoria, la 35 de kilometri. Ceea ce presupune
anumite costuri, iar unii pri-

mari din zonă nu înţeleg că
aceasta este o problemă şi
pentru ei”, spune Mănduc.
În ceea ce-l priveşte, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu,
a prezentat câteva proiecte
incluse în portofoliul depus
la Alba-Iulia pentru finanţare, pentru exerciţiul financiar
2014–2020.
„Şi noi, la nivelul judeţului,
la Agenţia de Dezvoltare Durabilă, în portofoliul de proiecte, când a venit vorba despre zona Ţării Făgăraşului,
am avut în vedere două proiecte. Unul dintre ele vizează
accesibilitatea, iar din toamnă sper să se şi concretizeze.
Este vorba de construirea dru-

mului rapid
Braşov – Sibiu,
care va «afecta» pozitiv întreaga zonă şi
care va fi foarte important
când vor exista
cele două autostrăzi Bucureşti-Braşov şi
cea care leagă
Valea Oltului
de Sibiu. Este o investiţie de
interes atât pentru transportatori şi potenţialii investitori
din zonă, cât şi pentru turism.
Apoi, sunt convins că toată
lumea ştie despre proiectul lacului de acumulare de la
Mândra.

Acest proiect este cel mai
mare şi mai important proiect
din judeţ. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere şi realităţile zilei. Nu poţi vorbi despre dezvoltarea Făgăraşului
care a fost un oraş monoindustrial iar azi e nimic, fără să

vă supăraţi pe mine că o spun.
Utilităţile sunt necesare, iar
pentru acestea avem nevoie
de fonduri la buget. Şi, cum
se vorbea mai înainte, veniturile din taxe şi impozite sunt
scăzute, trebuie atraşi investitori, dar cum? În anii ’90 le
spuneam să vină că avem
mână de lucru calificată.
Acum aceasta nu mai există.
Oamenii fie s-au pensionat,
fie au preferat să plece să
muncească în străinătate. Poate de aceea, cred eu, ar fi bine
să vă gândiţi la un campus
unde să adunaţi copii din întreaga zonă şi să-i calificaţi în
anumite meserii cerute de investitori. Întreprinzătorii au
nevoie de mână de lucru ca-

lificată. O altă idee ar fi înfiinţarea unei burse agricole în
zonă. Micii fermieri să aibă
încrederea că, dacă îşi lucrează pământul, vor avea unde
să îşi vândă produsele.
Mai mult, se pot face şi
unităţi de producţie, de prelucrare şi procesare a alimentelor de bază. Totul este ca
dumneavoastră, cei care aţi
venit la această întâlnire, care
în mod cert trebuie să fie urmată şi de altele, să stabiliţi
de comun acord care sunt direcţiile spre care vreţi să mergeţi pentru viitor: industrie,
dacă mai este cazul, turism şi
agroturism, agricultură etc.”,
a concluzionat Mihai Pascu
discuţiile de la Făgăraş.
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Finanţare europeană pentru
verificarea online a apostilei
Proiectul are o valoare totală de 2.039.818,61 lei, din
care asistenţa financiară
nerambursabilă este de
1.645.015,01 lei.
În scopul reducerii birocraţiei şi a eficientizării procedurilor, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi
Controlul Instituţiei Prefectului, va implementa proiectul „Sistem interoperabil
centralizat pentru evidenţa
apostilei eliberate de către
instituţiile prefectului pentru
actele oficiale administrative”, cod SMIS 31493, cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională, în
baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Societăţii Informaţionale.
Proiectul se implementează în municipiul Bucureşti şi
în toate municipiile reşedinţă
de judeţ, la sediul M.A.I. şi la
sediile instituţiilor prefectului, pe o durată de 16 luni.
Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne îşi propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru
cetăţeni şi mediul de afaceri

necesar vizualizării online a datelor referitoare
la apostilele eliberate de
instituţiile prefectului
din România. Aceasta se
va realiza prin asigurarea interoperabilităţii
sistemelor informatice
folosite de către instituţiile prefectului pentru
eliberarea apostilei, prin
crearea unei baze de
date centralizate a
M.A.I., actualizată în
timp real de către instituţiile prefectului, care
să furnizeze online informaţii privind actele
oficiale administrative
pentru care s-a eliberat
apostila, prin operaţionalizarea unui sistem TIC eficace
şi securizat de verificare a
apostilelor eliberate precum
şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor responsabile cu
gestionarea bazei de date şi
cu operarea înregistrărilor.
Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp
real prin mijloace electronice a bazei de date centralizate şi verificării autenticităţii actelor oficiale administrative pentru care se elibe-

rează apostila în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România.
De rezultatele proiectului
vor beneficia, în primul rând,
persoanele interesate să verifice autenticitatea unei
apostile emise de statul român (angajatori, mediu de
afaceri, autorităţi şi instituţii publice, instituţii de învăţământ etc din statele semnatare ale Convenţiei de la
Haga). Totodată, beneficiari
ai implementării proiectului
vor fi şi cele 42 de instituţii

ale prefectului care vor efectua înregistrările în baza de
date centralizată sau care vor
dori să obţină informaţii despre alte apostile eliberate în
România, prin 88 de angajaţi ai acestora şi ai M.A.I.
care vor fi instruiţi pentru a
opera sistemul.
În prezent, verificarea datelor cuprinse într-o apostilă
eliberată de instituţiile prefectului pe actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale nu se

Acţiune caritabilă pentru copiii de la Casa de
Copii „Sfântul Iosif” de la Odorheiul Secuiesc

Prefectura Braşov în parteneriat cu Asociaţia „Emil
Poenaru”, Universitatea
Transilvania, Aeroclubul
României, Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov au

organizat o nouă acţiune caritabilă, sub egida „Uniţi sub
Tricolor”!. Acţiunea a avut
scopul de a oferi un minim
sprijin material copiilor de
la Casa de Copii „Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc.

Casa de Copii „Sfântul Iosif” găzduieşte copii români,
maghiari, rromi, de confesiuni diferite, cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani, proveniţi din medii sociale foarte sărace, din mai multe judeţe ale ţării.
Acţiunea caritabilă a adus
numeroase surprize copiilor,
la caravană a luat parte şi un
grup de elevi din Braşov,
câştigători ai medaliilor de
argint şi de bronz la olimpiadele naţionale de matematică şi la cea de limba şi
literatura maghiară. Aeroclubul Teritorial „Iosif Şilimon” Braşov le-a înseninat
ziua copiilor printr-o reprezentaţie de zbor şi trei paraşutişti au adus, în zbor, cadouri copiilor.
„Aeroclubul Iosif Şilimon
a adus o mică bucurie atât
celor mici, cât şi celor care
se implică activ, de mai bine

de 15 ani, în procesul de
creştere şi educare al acestor copii, parte a societăţii
româneşti” ne-a declarat
Stelian Cojocaru, comandantul Aeroclubului Teritorial Braşov.
„Acţiunea caritabilă «Uniţi
sub Tricolor!» a devenit un
obicei al Instituţiei Prefectului. Venim de fiecare dată în
sprijinul acestei acţiuni pentru a le putea oferi copiilor o
cât mai mare bucurie.
Aceşti copii au nevoie de
sprijin în fiecare moment, ei
nu au bucuria de a trăi întro familie, ei sunt nevoiţi să
se descurce cu minimul necesar şi câteodată le lipsesc
lucruri esenţiale. Poate că
este un gest mic pentru mulţi
dintre noi, dar în mod cert
reprezintă un sprijin real
pentru aceşti copii”, susţine
prefectul judeţului Braşov,
Mihai Mohaci.

face conform unei proceduri
specifice. În practică, persoana interesată care doreşte verificarea unei apostile se
adresează misiunii diplomatice din România a statului
său de provenienţă, care contactează direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne.
În calitate de structură coordonatoare, M.A.I. contactează instituţia prefectului
care a eliberat apostila şi
care este obligată să verifi-

ce şi să furnizeze informaţia solicitată. Acest circuit al
informaţiilor, care se desfăşoară în scris, prin telefon,
fax sau e-mail, este scump,
consumator de timp, susceptibil de apariţia unor erori de
comunicare în transmiterea
informaţiilor şi presupune
dificultăţi de înţelegere pentru o persoană care nu cunoaşte limba română. Sistemul interoperabil propus
prin acest proiect permite
efectuarea unor interogări
online securizate de către
persoanele interesate privind
veridicitatea eliberării apostilei sau a actului administrativ pentru care s-a eliberat apostila (după data şi numărul acesteia).
În condiţiile actuale nu
este posibilă scurtarea circuitului pe care informaţia trebuie să îl parcurgă pentru a
ajunge la persoana interesată. Modalitatea online de verificare, însă, va permite examinarea veridicităţii apostilei sau a informaţiilor referitoare la actul administrativ,
la interval scurt după eliberare, prin intermediul calculatorului şi într-o limbă de
circulaţie internaţională.

Se redeschide Labirintul
Poveştilor de la Drăguş
Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”
anunţă sosirea „extratereştrilor” pentru a recrea labirintul în lanul de porumb de
la Drăguş.
Eco-parcul „Labirintul Poveştilor” din Drăguş este întins pe o suprafaţă de 3 ha, în
zona de agrement de la marginea satului, labirintul constă într-o reţea de alei, 3 piaţete şi o piaţă circulară amenajate în interiorul unui lan
de porumb. La intersecţia
aleilor, există indicatoare cu
câte o întrebare despre cultura generală rurală şi cu 2 sau
mai multe variante de răspuns. Sub fiecare răspuns se
află câte o săgeată, iar răspunsul corect indică direcţia cea
bună a drumului prin labirint.
De asemenea, prin labirint
rătăcesc 6 animatori costumaţi în 6 personaje din basmele româneşti, respectiv

Ileana Cosânzeana, Făt-Frumos, Păcală, Zâna cea Bună,
Vrăjitoarea şi Zmeul care
sunt legate de scenariul unei
enigme care trebuie dezlegată de participanţii labirintului. Animatorii sunt elevi drăguşeni iar labirintul durează
din august până în octombrie.
În afara labirintului există
facilităţi de practicare a jocurilor copilăriei (miuţa, volei în fân, badmington, ridicarea zmeelor, plaja verde –
lângă pârâul Drăguşel, amfiteatru natural pentru manifestări artistice, atelier de
confecţionat sperietori de
ciori). Parcul conţine şi o
zonă de camping cu structuri
special amenajate pentru picnic, grătar, amplasament
pentru foc de tabără şi punţi
peste pârâul Drăguşel.
Deschiderea oficială a ecoparcului va avea loc sâmbătă, 17 august 2013, ora 12.00.
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Lucrările la Ambulatoriul de
la Maternitate, în linie dreaptă
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.
I.A. Sbârcea” din Braşov
lansează astăzi proiectul
„Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului spitalului”.
Prin Programul Operaţional
Sectorial (POR), pe exerciţiul financiar 2007–2013, în
Regiunea Centru s-a aprobat
finanţarea prin fonduri structurale, reabilitarea unui singur spital, cel din staţiunea
Covasna. Pentru celelalte judeţe s-au aprobat fonduri
doar pentru modernizarea
ambulatoriilor din spitale.
„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”, a declarat
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Mihai Pascu (foto dreapta). Obiectivul
general al proiectului este

eficientizarea serviciilor de
sănătate la nivelul judeţului
Braşov prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Dr. I. A. Sbârcea” Braşov.
„În cel mult zece luni se
vor finaliza lucrările la Ambulatoriu. Proiectul completează celelalte proiecte pe
care le avem. Este nevoie de
ambulatoriu pentru a putea
oferi mai multe consultaţii,
chestiune pe care ne-o reproşează CAS. Vor fi cinci cabinete, dintre care patru de
obstetrică-ginecologie şi
unul de neonatologie, dotate cu aparatură nouă, performantă, astfel încât să putem
deservi populaţia. Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului se completează cu programul de la Banca Mondială, unde suntem la faza de finalizare a documentaţiei.
Este meritul domnului vicepreşedinte Pascu, care a
reuşit să deblocheze situaţia, prin semnarea contractului de vânzare – cumpărare a clădirii vechi şi terenului aferent, dintre Consiliul
Judeţean şi Biserica Evanghelică, altfel pierdeam 5-6
milioane de euro. Anul acesta reabilităm corpul C al Spitalului, care este la un sfert
din lucrări executat, unde
vor fi rezervele pentru lăuze. Tot în acest an sper să
schimbăm şi liftul, care este

rile tratate în plus în trimestrul al II-lea al acestui an.

Spitalul CFR, solicitat
de Consiliul Judeţean

din 1951. Anul viitor vor începe lucrările la corpul B,
unde e sala de naşteri şi saloane pentru lăuze şi gravide şi se va mai face şi un
corp nou”, a precizat directorul Spitalului, Mircea Preda (foto stânga).
În prezent, la Ambulatoriul de la Maternitate vin zilnic 25 de paciente, în intervalul 7.00–15.00. Există un
deficit de personal, la nivelul întegii Maternităţi, de
200 de persoane, majoritatea locurilor vacante (150)
fiind de asistente medicale
şi infirmiere.

Arierate, din cauza
subfinanţării
Totodată, în corpul nou al
spitalului, cu fonduri de la
Consiliul Judeţean, vor fi reabilitate 8 saloane şi vor fi
amenajate 20 de paturi, iar
aceste rezerve urmează să
ofere un confort sporit pacientelor, în momentul de faţă
existând doar 13 astfel de rezerve. Maternitatea braşoveană este practic un spital regional, în unitate fiind internate şi paciente din Covasna
sau Harghita, iar cazurile
complicate de la celelalte spitale de stat din judeţ, dar şi de

la cele private, ajung tot aici.
„Chiar dacă tratăm toate
cazurile grave din regiune,
am fost încadraţi ca maternitate de gradul III, iar decontul pe pacient este de 1.380
de lei şi nu de 1.600 de lei.
Asta, din cauza faptului că
nu am fost incluşi într-un ordin de ministru emis anul trecut în care erau trecute 50 de
unităţi sanitare”, a explicat
managerul spitalului.
Maternitatea are, în momentul de faţă, arierate de
500.000 de lei, însă, Casa de
asigurări are o restanţă de
450.000 de lei pentru cazu-

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu, a
mai anunţat că a trimis un
memoriu către Ministerul
Transporturilor prin care solicită preluarea gratuită în
administrare a Spitalului
CFR. Ministrul Transporturilor a anunţat în ultima zi a
anului trecut că renunţă la reţeaua de sănătate, şi desfiinţează Casa Asigurărilor de
Sănătate din Transporturi.
Mihai Pascu a precizat că
este firesc ca adminstraţia judeţeană să preia unitatea din
centrul Braşovului, cu active
şi personal, în contextul în
care există o lipsă de spaţii în
reţeaua publică de sănătate.
Potrivit acestuia, „Spitalul
CFR Braşov este o unitate
care arată bine, are un management performant, trebuie să
ştiţi că aici nu există arierate
de trei ani. În acest context, iam cerut directorului medical
al Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Braşov, dr. Adrian
Albotă, să vină cu un plan de
reorganizare, pentru a vedea
ce secţii pot fi mutate aici.
Mai mult, cât timp vor avea
loc lucrările de renovare la
spitalul judeţean, aici vor
funcţiona secţii care să nu fie
afectate pe perioada în care la
Judeţean va fi şantier”.

ADR Centru confirmă importanţa regională a Braşovului
Un document
de lucru elaborat
la nivelul Agenţiei
de Dezvoltare Regională Centru
pentru perioada
2014 – 2020, relevă importanţa regională a Braşovului, din punct de
vedere economic
şi demografic.
Considerate
jucători cheie
într‐o economie
competitivă bazată pe cunoaştere
şi crearea de prosperitate, oraşele
prin funcţiile sale sunt centre de polarizare pentru localităţile rurale din vecinătate.
La nivelul Regiunii Centru reţeaua de localităţi ur-

larizare urbană este în judeţul Braşov datorită existenţei polului de creştere Braşov care ocupă primul loc în
termeni de PIB/locuitor şi ai
productivităţii muncii.
În Regiunea Centru sunt
două zone metropolitane în
jurul municipiilor Braşov şi
Târgu Mureş. Din perspectiva teritorială, Regiunea
Centru are un caracter destul de rural, excepţie făcând
judeţul Braşov, care are o
economie mai diversificată.

Trebuie regenerate
oraşele mici şi cele
monoindustriale
bane este echilibrată, excepţie făcând judeţul Covasna.
Trei judeţe (Alba, Mureş şi
Sibiu) au 11 oraşe, urmate de
judeţul Braşov, cu 10 oraşe şi

judeţul Harghita cu 9 oraşe,
la polul opus fiind judeţul Covasna cu doar 5 oraşe.
La nivelul Regiunii Centru cel mai mare grad de po-

Conform cercetărilor ESPON („Reţeaua europeană
de observare a dezvoltării şi
coeziunii teritoriale”, program de finanţare al Comi-

siei Europene care susţine în
special cercetarea în acest
domeniu), la nivelul Regiunii Centru este un singur pol
de importanţă naţională
(Braşov, cu peste 200.000 de
locuitori), 5 poli de importanţă regională (Sibiu, Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe şi Mediaş, fiind
municipii cu o populaţie cuprinsă între 50.000 şi
200.000 de locuitori) şi 13
poli de importanţă locală
(Miercurea Ciuc, Făgăraş,
Reghin, Odorheiu Secuiesc,
Sighişoara, Săcele, Sebeş,
Cugir, Târnăveni, Aiud, Zărneşti, Codlea şi Blaj, oraşele şi municipiile având o populaţie cuprinsă între 20.000
şi 50.000 de locuitori).
Una din problemele majore la nivelul Regiunii Centru

care necesită investiţii financiare este regenerarea urbană a oraşelor mici şi mijlocii şi a celor monoindustriale. Locurile de muncă relativ sigure şi bine plătite din
epoca monoindustrială au
fost înlocuite, în multe oraşe din regiune, de şomaj prelungit sau locuri de muncă
slab remunerate.
De asemenea, aceste oraşe se confruntă cu o migraţie a populaţiei tinere,
acestea confruntându‐se cu
un declin demografic. Iată
câteva oraşe din Regiunea
Centru care au nevoie de investiţii în regenerarea urbană: Abrud, Zlatna, Ocna
Mureş, Târnăveni, Luduş,
Iernut, Ungheni, Reghin,
Codlea, Ghimbav, Avrig,
Făgăraş etc.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

La Râşnov, Făgăraş şi Braşov
... pe urmele constructorilor
În cadrul rubricii „Radar”,
într-o primă fază erau abordate eforturile constructorilor de
la T.C.Bv. de a da în folosinţă cât mai multe locuinţe, eforturi umbrite, însă, într-o a doua
etapă, de lucrări de construcţii sau instalaţii executate necorespunzător, ceea ce se repercuta negativ asupra activităţii şantierelor şi asupra confortului colocatarilor.
La Râşnov, în cartierul Florilor, în ultimii 2 ani fuseseră
construite aproape 400 de
apartamente, „frumoase, cu tot
comfortul”, dar „păcat că la
unele apartamente constructorii au lăsat tot felul de codiţe,
adică lucrări de slabă calitate,
care stârnesc, firesc, nemulţumirea locatarilor”, zicea supărat maistrul I. Geantă.
Jurnaliştii de la „DN” au
intrat în scara B a blocului 6,
ca să se convingă de cele
spuse de Geantă şi au aflat că
instalaţia de apă din baie fiind defectă, ea curgea în
voie, amazonian, udând pereţii, iar prin uşa dinspre coridor, neetanşă, sufla vântul
sau crivăţul siberian! Una din
uşi avea tăblia desprinsă de
ramă, iar unul dintre obiectele sanitare din baie fiind fisurat, lăsa să curgă în valuri
atlantico-pacifice apa murdară pe podea. Şi tot aşa.
La Făgăraş, surprizele au început pentru locatarii blocu-

lui 2 A din Zona Gării încă de
la mutare: uşi care nu se închideau bine, instalaţii care nu
funcţionau, prize montate greşit... Dar oamenii erau gospodari şi pricepuţi şi, în bucuria
mutării în casă nouă, au pus
mâna şi au început să dreagă
singuri ce se putea drege.
Numai că, după aceea, în
mai multe apartamente au
apărut... surprize mai serioase. Caloriferul de la 16 s-a
spart, la etajul 8 s-a fisurat o
conductă, iar apa s-a revărsat
ca o cascadă, muind tencuiala, până la etajul 6. Iar la etajul 9 şi la 10, Stoica şi Damian
au avut o „surpriză” grozavă,
observând că pereţii au început să fie cuprinşi de igrasie.
„E drept, maistrul Boieru de
la şantierul 5 Făgăraş din cadrul T.C. Bv. a fost p’acizdea
şi ne-a promis că vine să remedieze defecţiunile. Dar cum

l-aţi văzut şi dvs...” a comunicat necăjit D. Stoica, împuternicitul asociaţiei de locatari.
În fine, la Braşov, în blocul 9 A de pe str. Ciprian Porumbescu, încă de la intrarea
pe scară fie la A sau B, ţi se
înfăţişa o privelişte nu prea
plăcută ochilor, nasului şi altor organe: molozul nu fusese degajat, instalaţiile electrice erau neizolate, şipcile de
plastic ale scărilor erau prinse ca... să fie ş.a.m.d.
Ziariştii au vrut să intre întrun apartament, deşi puteau să
se curenteze, să inhaleze praf
şi să facă silicoză, să le zboare un plastic în ochi, au sunat
la nr. 1, evident în zadar, fiindcă blocul nu fusese racordat
la reţeaua electrică! Atunci au
bătut în uşă şi locatara Pecheanu i-a însoţit prin camere făcând „inventarul” deficienţelor: pereţi strâmbi pe

care igrasia urcase nestingherită 10-15 cm. ca un şarpe
anaconda, uşile nu se închideau nici dacă le împingeai
cu buldozerul, la bucătărie era
fisurată în stilul faliei San Andrea o ţeavă, iar geamul nu
fusese pur şi simplu pus!
La blocul de pe Calea Bucureşti nr. 44, sc. B, ap. 11,
nemulţumirile erau de genul:
constructorul a uitat să pună
aici pragul la uşa de la balcon, astfel încât puteai să aterizezi de la etaj direct în tomberonul din faţa blocului, în
bucătărie apa se infiltra prin
pereţi mai ceva decât metastaza în întreg corpul uman,
suportul de hârtie igienică şi
suportul de prosoape i-au fost
date în mână ca un premiu de
excelenţă să şi le monteze
dracu’ de unul singur, ferestrele şi uşile, erau aşezate ca
într-un desen abstract în genul picturilor unor Kandinsky, Malevici, Mondrian,
Magnelli sau Delaunay.
În sfârşit, la apartamentul
19, infiltraţiile de apă au deteriorat tavanele, balconul nu
era ancorat, putându-se prăbuşi peste copiii care se jucau în faţa blocului, foaia de
sticlă la geamul de la bucătărie a fost tăiată mai mică decât rama. Aşa le-au lăsat!
Fără comentarii!
„Drum Nou”
1 august 1978

Unii livrează laptele cu bidonul, alţii nici măcar cu... deţul
În acest articol, L. Comşa
s-a ocupat de evoluţia livrărilor de lapte din mai multe localităţi ale judeţului Braşov.
Existau aşezări care-şi făcuseră un renume din creşterea animalelor, „care an de an,
prin cantităţile mari de lapte
livrate la fondul de stat, îşi
onorau renumele câştigat”.
Era vorba, în primul rând,
de comuna Buneşti, care în
1986 depăşise cu 30% sarcina de plan pentru 7 luni. Alături de gospodarii buneşteni
puteau fi amintiţi şi locuitorii comunei apropiate Jibert,
care au livrat cu 6% mai
mult decât prevederile planului sau cei din Fundata, cu
o depăşire de 2%.

Din păcate, erau multe comune, unde ritmul livrărilor
la laptele de vacă cunoştea...
„febrilitatea melcului, unde
odată încheiate contractele,
gospodarii au uitat pur şi simplu de angajamentul luat”.
De par egzamplu, cum putea fi calificată situaţia din
oraşul Săcele, mare consumator de lapte din fondul de
stat, unde existau 140 de vaci
şi unde, dintr-un plan de 495
hl, au fost livraţi... 5?
De neînţeles i se părea lui
Comşa situaţiunea din câteva
comune, cu „potenţial productiv apreciabil” care se „fac” că
livrează lapte. Cum explicau
consiliile populare din Viştea
(cu 5,4% lapte de vacă livrat

din planul pe 7 luni), Racoş
(cu 15%), Dumbrăviţa (cu
14%), „sărăcia” din şiştare?
Inexplicabilă era şi situaţia
din comuna Prejmer, aşezare
de renume, care până în august
1986 livrase 34% din plan.
Cum tot astfel nu se găsea nici
o explicaţie faptului că la Budila 40 de localnici n-au dus la
centrul de preluare nici măcar
un... „deţ de lapte”.
Mai gravă era situaţia din
comuna Fundata, care, deşi
se afla nominalizată printre
fruntaşi, avea aşezări cum
este Şirnea, unde la fondul de
stat livrau lăptic doar ... 2 producători! Ce mama dracu’ se
întâmpla cu industrialele cantităţi de lapte care se produ-

ceau aici? De fapt, era simplu, laptele era comercializat
în alte localităţi din judeţul
Braşov sau chiar din alte judeţe ale ţării, ceea ce trebuia
să constituie un motiv serios
de gândire pentru conducerea comunei Fundata.
Tot în această categorie a
„uitucilor” se aflau şi câţiva
locuitori ai Branului, care au
„inventat” alt motiv ingenios:
„cum că animalele sunt în
munte”. Parţial era adevărat,
dar în sate se găseau 40 de animăluţe, de la care nu s-a mai
predat lapte din iulie 1986, astfel că, în august, mai livrau la
fondul de stat doar... 13!
„Drum Nou”
9 august 1986

Deschiderea Salonului de
invenţii, inovaţii şi mărci
În ziua de 1 august 1979, în
sala de pe Colina Universităţii din Braşov, s-a deschis Salonul de invenţii, inovaţii şi
mărci. Organizat de Consiliul
judeţean al sindicatelor, prin
Comisia judeţeană a inginerilor şi tehnicienilor şi Oficiul
de Stat pentru Invenţii şi
Mărci (OSIM-ul de atunci),
în cadrul Festivalului naţional „Cântarea României”,
manifestarea era dedicată
„marilor evenimente politice”
ale anului 1979 – a 35 -a aniversare a „eliberării patriei de
sub dominaţia fascistă şi Congresul al XII-lea al PCR”.
La deschiderea festivă au
participat tov. Gh. Dumitrache, prim-secretar al Comitetului judeţean al PCR, alţi
„tovarăşi şi pretini”, dar şi
cadre de conducere şi specialişti din întreprinderi braşovene, cadre didactice, cercetători din cadrul unităţilor expozante din judeţul Braşov şi
din alte judeţe ale României.
Prin fotografii, desene,
grafice, machete sau chiar

exponate, în original, cele 60
unităţi de cercetare-proiectare, de producţie şi învăţământ prezente la salon, au
expus aprox. 600 lucrări de
avangardă în domeniul ştiinţei şi tehncii, invenţii şi inovaţii, multe dintre ele fiind
prezentate în premieră.
Fie că se refereau la produse, tehnologii, dispozitive,
maşini sau instalaţii noi, exponatele aveau ca trăsătură
comună „eficienţa lor înaltă
pe plan economic, exprimată prin contribuţia directă la
creşterea productivităţii
muncii”, la reducerea cheltuielilor de producţie, în primul rând a celor datorate
consumurilor de materiale şi
de energie, la valorificarea
superioară a materiilor prime, la crearea de noi resurse
materiale şi energetice, corespunzând pe deplin exigenţelor formulate de proiectul
Directivelor Congresului al
XII-lea al partidului”.
„Drum Nou”
2 august 1979

În oraşul străjuit de semeţele
piscuri ale Pietrei Craiului
L. Munteanu scria despre
„măreţele realizări” din oraşul Zărneşti, din anii comunismului vremelnic biruitor.
În jurul celor două mari întreprinderi, „6 Martie” şi
Combinatul de celuloză şi
hârtie, care au fost totuşi
create în anii capitalismului
de dinainte de 1945 (prima
în 1938, ca parte a grupului
industrial „Malaxa”, a doua
în 1889, potrivit „Goagăl”ului) au înflorit cartiere noi,
în stil cutii de chibrituri, numărul apartamentelor construite şi date în folosinţă depăşind senzaţionala cifră de
2.300, alte 240 urmând a li
se adăuga până la sfârşitul
cincinalului de atunci.
Pentru oameni şi cu aportul lor s-au realizat, de asemenea, 5 cămine de nefamilişti, dispunând de peste
1.000 de locuri, 5 complexe
comerciale şi unul de servicii, un club muncitoresc cu
funcţiuni complexe, 2 cantine–restaurant de întreprindere, o casă de cultură, iar
pentru copiii lor, 3 creşe, 3
grădiniţe, 3 şcoli generale şi
un grup şcolar industrial,

toate dispunând de dotările
necesare, în măsură să asigure „condiţii optime de instruire, de pregătire pentru
viaţă în viitoarele profesii”.
Până la sfârşitul anului
1980, „zestrea social-urbanistică” a Zărneştiului se va fi
îmbogăţit prin construcţia de
locuinţe, a unui spital cu 240
de paturi, a unui cinematograf
cu 350 de locuri, a noi spaţii
comerciale ce vor fi fost amplasate cu precădere la parterele blocurilor din cartierele
„6 Martie”, C.C.H. şi ale celor din cel mai tânăr cartier
„Zărneşti Sud”, a unui complex de alimentaţie publică şi
a unui oficiu P.T.T.R., a unei
băi orăşeneşti ş.a.
„Drum Nou”
3 august 1979
Iulian Cătălui
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Brassói Napló 1933
Spitalul de oftalmologie la 30 de ani
Departe de zgomotul oraşului vis-a-vis de parcul verde odihnitor pentru ochi se
află Spitalul de Oftalmologie.
Existenţa acestui spital a
început în anul 1856 într-o
locuinţă privată, având 12
paturi. Mai târziu se mută în
mansarda Casei Suferinzilor
unde va fi găzduit timp de
24 de ani. O altă mutare va
avea loc în 1889 pe strada
Ciocrac, aici dispunând de
37 de paturi.
În 1903 guvernul îşi dă
acordul pentru înfiinţarea unui
spital oftalmologic de stat, iar
oraşul Braşov asigură terenul
pentru noua construcţie.
Astfel se va construi pe str.
Ecaterina nr. 4 (actual str.
C. Brâncoveanu) noua clădire pentru Spitalul de Stat de
Oftalmologie. Spitalul a fost
condus de renumitul doctor
braşovean August Fabricius
(n. 29 ian. 1857, Braşov –

m. 15 apr. 1945) începând din anul
1889. Activitatea
medicală de excepţie
a doctorului Fabritius s-a bucurat de recunoaştere mondială. În perioada 1889
– 1913 au fost trataţi
20.000 de bolnavi, sau efectuat 4387 de
operaţii, din care
1897 au fost operaţii
de cataractă.
Mulţi ani la rând doctorul
August Fabricius a asigurat
singur actul medical, abia în
anul 1908 va sosi al doilea
medic specialist, dr. Steinburg Pildner Károly şi tot
atunci spitalul va avea şi administrator, în persoana lui
Komlósy Bálint. Instituţia îi
datorează mult şi profesorului universitar Grosz Emil,
cel care a militat la guvern
pentru construirea ei.

ridică de sub mătura lui. Salariul maxim este 1500 lei.
Lucrează atât vara cât şi iarna 13-14 ore pe zi ca să-şi
asigure existenţa. A fost
agricultor, vine de lângă Făgăraş, dar a fost nevoit să
plece de lângă familie. Momentan stă împreună cu ceilalţi măturători într-o singură încăpere.
În Braşov lucrează aproximativ 80 de măturători,

O oră la Oficiul Stării Civile
Se zvoneşte că sunt din ce
în ce mai puţini cei care se căsătoresc şi mai ales nu se căsătoresc vara. Sub impulsul
acestui zvon porneşte reporterul către Oficiul Stării Civile.
Unul dintre funcţionarii Oficiului prezintă reporterului situaţia anului 1933: în Braşov
s-au legat 251 de căsătorii.
Sunt interesante şi datele legate de vârsta însurăţeilor. Cel
mai tânăr mire are 24 de ani,
cel mai în vârstă având 60 ani.
Cea mai tânără mireasă are
17 ani, dar au spus „da” şi
doamne la 50 de ani.
Funcţionarul povesteşte două
întâmplări hazlii. O doamnă care
şi-a piedut certificatul de naştere se prezintă la Oficiu şi spune
că s-a născut în 1900. Funcţionarul caută în registrul anului
respectiv şi nu găseşte persoana. Şi tot aşa continuând, func-

ţionarul ajunge să răsfoiască 10
registre până se descoperă anul
de naştere al doamnei în 1890!
Un alt caz, tot cu o doamnă.
Înainte de căsătorie este necesar să se elibereze un certificat
de naştere nou. Doamna oferă
funcţionarului 500 lei pentru a
trece la anul naşterii ce doreşte dânsa. Funcţionarul refuză şi
suma oferită creşte la 800 lei.
După opinia doamnei acest nou
certificat poate ferici trei persoane: pe mireasă, pe mire şi
pe funcţionar, acesta câştigând
o sumă frumuşică. Şi tot aşa
doamna licitează până la suma
de 2000 lei, doar să apară mai
tânără în acte. Dar funcţionarul
nu cedează şi doamna va pleca
cu certificatul real. Cu toate
acestea căsătoria va avea loc!
Egy óra az anyakönyvi hivatalban. În:Brassói Napló,
nr.28, 3 august 1933

Un braşovean în Legiunea franceză
Locotenentul Bucur Popp,
nepot după frate al lui Ghiţă
B. Popp din Braşov s-a angajat voluntar în Franţa în 25 februarie 1899, la vârsta de 19
ani. Deja în luna martie a aceluiaşi an a fost trimis în Algeria, de unde a trimis mai multe scrisori ziarului „Universul” din Bucureşti, în care povesteşte faptele şi impresiile
sale. A mai participat în mi-

siuni în Madagascar şi Vietnam. A făcut o şcoală militară de infanterie la St. Maixent
şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperial „Dragonul
verde al Annanului”. Deşi în
vârstă de 26 de ani, are deja
40 de ani vechime în serviciu,
ştiut fiind că anii de campanie se socotesc cvadruplu.
Gazeta de Transilvania,
nr. 173, 6 august 1905

Mine de aur la Zărneşti
O revistă financiar-economică din Bucureşti anunţă descoperirea unor mine bogate în
aur la Zărneşti. Cantitatea de
metal preţios evaluată de speStatul român va prelua spitalul în 1919. Directorul şi
medicul specialist dr. August
Fabricius va ieşi la pensie
după 36 de ani de activitate,
la 1 aprilie 1925. Este de apreciat că renumitul oftalmolog
consultă şi operează cu succes şi azi, la cei 80 de ai săi.
(august 1933)
Spitalul îşi aniversează cei
30 de ani de existenţă în
această clădire sub conduce-

rea doctorului Iosif Puşcariu.
Doctorul secund al spitalului
este dr.Grossfeld Rózsi. Spitalul are o capacitate de 120
de paturi, cu saloane separate pentru femei şi bărbaţi,
grădină interioară, balcoane.
Bolnavii sunt mulţumiţi de
tratamentul eficient şi de devotamentul medicilor.
Harmincéves a brassói
szemkórház. În: Brassói
Napló, nr.27, 2 august 1933

Cei care îşi câştigă existenţa pe stradă. De vorbă cu
un măturător, un vânzător de ziare şi un lustragiu
În presă sunt prezentate
mai des problemele politicienilor, comercianţilor, industriaşilor, şi rar se vorbeşte în ultima perioadă despre
cei fără un loc de muncă sau
despre cei care muncesc, dar
abia reuşesc să trăiască după
munca lor.
Primul cu care stă de vorbă reporterul este măturător.
Este o persoană în vârstă şi
zilnic inspiră praful care se
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dintre care 70–75 dorm sub
acelaşi acoperiş, într-o singură sală. Greu de suportat.
Vânzătoarea de ziare este
văduvă. Înainte făcea curăţenie la birourile CFR-ului,
apoi a fost casieră la cinema
Modern. După demolarea
cinematografului a rămas
fără slujbă. Din vânzarea
ziarelor abia se întreţine, cu
toate că are cel mai mare
stand din oraş.

Lustragiul are 14 ani vechime în meseria asta şi spune că niciodată nu i-a fost aşa
de greu ca acum. Vin puţini
străini la Braşov, mai mult
de 10 clienţi nu are pe zi.
Câştigă 1200 de lei pe lună,
din care trebuie să cumpere
şi materiale. Oficial sunt
8 lustragii în Braşov.
Tekonczia András. Akik az utcán
keresik a kenyerüket. În: Brassói
Napló, nr.28, 3 august 1933

Înfiinţarea filialei braşovene a
Organizaţiei Mondiale Maccabi
În 2 august a avut loc un
eveniment important pentru
comunitatea evreilor braşoveni. S-a dat acordul pentru
înfiinţarea filialei locale a Organizaţiei Mondiale Maccabi.
Vicepreşedintele Organizaţiei Mondiale de Cultură şi
Sport a Evreilor – Maccabi,
dr. Rosenfeld Alexandru, întorcându-se din Palestina s-a
oprit şi în Braşov şi s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii evreilor din Braşov.
Dl. Rosenfeld a prezentat
scopul, importanţa, întinderea şi activitatea organizaţiei, precum şi situaţia actuală în Palestina. Reprezentanţii comunităţii evreilor braşoveni şi-au dat acordul pentru constituirea filialei şi au
ales o comisie pentru orga-

nizarea acesteia. Membrii
comisiei: Mihalovici Ionel,
dr.Ritter Samuel, Eigel
Adolf, dr. Springer Artur,
Hoch Jenő, Katz József,
Stern István, Storch Ármin
şi Holdengräber Rudolf.
Clubul Sportiv Ivria existent de 12 ani în Braşov se va
uni cu filiala Maccabi şi probabil va purta numele Maccabi-Ivria. Organizaţia Maccabi prin filiala braşoveană va
promova limba ebraică, va
face propagandă pentru construirea Palestinei şi va înfiinţa un sat sportiv la Braşov.
Brassóban megalakult a
Makkabi Világszervezet helyi
tagozata. În: Brassói Napló,
nr.28, 3 august 1933

Dinu Eva

cialişti până acum este de
4.500 tone. Se aşteaptă începerea exploatării acestor mine.
Gazeta de Transilvania,
nr. 168, 4 august 1909

Sfinţirea steagului Societăţii
de Lectură din Râşnov
Societatea Română de
Lectură din Râşnov invită
publicul la festivitatea de
sfinţire a steagului ei.
Din programul anunţat spicuim: adunarea membrilor
societăţii, serviciul divin, discursul preşedintelui societăţii, intonarea imnului de către corul societăţii, discursul
patroanei societăţii şi a membrilor fondatori, „baterea cuielor”, iar la final „sunetul buciumului” executat de corul

societăţii. La orele 12.00 este
programat banchetul în sala
Hotelului „Zur Rosenauer
Burg”, urmat de o excursie.
Seara de la orele 19.30, în
incinta aceluiaşi hotel va urma
un program artistic cu muzică, poezie şi dans. Preţul de
intrare este „la bunăvoinţa
onor publicului”, însă la banchet, doritorii trebuie să plătească 2 coroane de persoană.
Gazeta de Transilvania,
nr. 170, 6 august 1909

Impresii de călătorie Făgăraş – Braşov
Grigore V. Borgovan, renumit pedagog român (18501926), călătorind prin Transilvania, scrie câteva impresii de
călătorie, pe care le publică în
„Gazeta de Transilvania”.
„După ce am pierdut din
zare Făgăraşul, privim frumoasa Ţară a Oltului. Cu adevărat, ţinuturi mai frumoase,
mai pitoreşti, mai romantice
ca acelea de la Şinca Nouă şi
Veche nu-mi aduc aminte să
fi văzut: păduri cu poieni, întretăiate de câmpii cultivate
cu tot felul de bucate, cu cartofi şi cu cânepă, adumbrite
de arbori, îţi lasă impresia
unei panorame încântătoare.
Pe la Şinca, trenul merge încetinel căci se mai lucrează la
linia ferată. Şinca Veche, mi-l
aduce în memorie pe nemuritorul cronicar Şincai, a cărui

sfântă umbră parc-o văd rătăcind pe aceste plaiuri, cu desagii pe umeri, purtând într-ânşii titlul de glorie al neamului
românesc. Meditaţiunii acesteia îi puse capăt şuieratul locomotivei, indicând intrarea
în tunelul săpat prin ramura de
munte, ce desparte Valea Oltului de Valea Bârsei.
Parc-am trecut în altă lume.
Admirăm Vlădeni, frumosul
sat românesc – „o Sălişte mai
mică”, apoi frumoasa Codlea.
De aici, în câteva minute, pe
locuri umblate sosim la Braşov, unde fiind chiar timpul
prânzului, mâncăm la gară, în
societatea unui cunoscut ploieştean. Seara ne luăm în posesie, sub Tâmpa, noua locuinţă pentru câteva zile.”
Gazeta de Transilvania,
nr. 172, 11 august 1909

Biserica Sfântul Nicolae din Şchei
desemnată catedrală şi sediu episcopesc
Este publicat un document
vechi, de arhivă, de o mare
importanţă pentru biserica
din Şchei, dar şi pentru oraş.
Este vorba despre decretul
generalului Buccow adresat
magistratului Braşov în anul
1761, prin care Dionisie Novacovici este numit episcop
peste Ardeal. Acesta alege
Biserica Sf. Nicolae din Şchei

ca reşedinţă şi o desemnează
drept catedrală. Autorul articolului, Sterie Stinghe, face
o frumoasă prezentare a bisericii şi a istoriei ei, subliniind mândria şcheienilor pentru importanţa ce i s-a dat.
Deşteptarea, nr. 31,
5 august 1910
Mihaela Lupu
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Strada Ciocrac
Azi str. Costantin Lacea, fostă şi str. Alexandru Bogdan,
iar în documentele germane Burggasse
Numele de Ciocrac este de
origine slavă, traducând termenul „Belitoare”, cu raportare la faptul că aici se sacrificau în perioada medievală
animalele. Documente de arhivă dovedesc că între anii
1488–1519, când strada se
numea „Burggasse”, locuiau aici familii care plăteau
taxe faţă de autoritatea civilă sub numele de Barbul,
Stoian, Şerban ş.a.
În registrul din 1627–1634
figurau nume ca Lupul Purdilă, Bunghez, Gagiul, Hiertul, Fainabună, Taurul, Stanciul, Brescan ş.a.
În registrul din 1679–1693
aflăm alte nume de familie:
Pavel Muntean, Jane Orbonas, Orea Bosioc, Vasai
Busa (Bucşa), Stanciu Neguş, Radul Duma, Comşa
Inasul, Coman Bădiţoiu,
Oprea Boghici, Dumitru
Tempuleţ (diminutive din
Tempea), Neguş, Dima,
Voicul Velican, Gheorghe
Vătaf, Musicoiul.
Remarcăm din aceste mărturii membri ai unor familii
de prestigiu din Schei. Astfel familia Duma, preoţi şi
dascăli ai şcolii din Schei, familia Tempea, protopopi şi
cronicari ai Scheiului, Dima,
unul din strămoşii marelui
compozitor Gheorghe Dima
şi chiar Musicoiul, care a dat
numele celei mai valoroase
troiţe din zonă, crucea Musicoiului.
În registrul din 1703, când
Ciocracul este numit în documentele germane „Blesche Burggasse” aflăm în
plus pe preotul Stoica („Poppe Stoyke”), Radu Orghidan,
Vasai Orghidan (din familia
cunoscutului negustor, fon-

dator al presei braşovene Rudolf Orghidan), Preoteasa lui
Comşe, Todoran Hogea,
Ivan Crai, Gheorghe Fertul.
În registrul din 1711 aflăm
în plus pe Maria Calugăriţa şi
în 1712 pe Petre Corbe, din
familia cunoscuţilor diplomaţi
Ioan, David şi Teodor Corbea) ai lui Costantin Brâncoveanu, domnul muntean.
În stânga, sub Tâmpa, jur
împrejurul Cetăţii erau şanţuri umplute cu apă, bălţi şi
eleşteie, unde „domnii oraşului” pescuiau. În partea de
nord, spre Tâmpa, în zona
străzii Baiulescu (fostă Parhon şi Bicazului), până la cimitirul eroilor germani (loc
numit „Schutzenwiese”–
Lunca Plăieşilor) s-au zidit
după anul 1919 câteva vile
frumoase. De la cimitirul
eroilor germani, mai în jos
era un teren liber, numit „Livada Ţintaşilor”, unde, încă
pe la 1520 membrii breslelor
făceau exerciţii de arme cu
tragere la ţintă. Abia în 1866
s-a clădit mai în sus, între
brazi, casa de tir, la inaugurarea ei (29 iulie 1866)
participând şi principele
Munteniei Scarlat Ghica, ales
preşedinte de onoare.
Primul monument de arhitectură care te întâmpină pe
această stradă este Biserica Sf.
Paraschiva. Urcând pe Ciocrac, la nr. 6 aflăm încă păstrată casa profesorului Constantin Lacea (1875–1950),
cunoscutul lingvist, motiv
pentru care strada îi poartă azi
numele. Se naşte la 1 iunie
1875 în clădirea liceului „Andrei Şaguna”, unde tatăl său
Drăgan Lacea a fost „pedelul”
acestei şcoli timp de 40 de ani,
fiind nepotul cunoscutului ne-

gustor şi ctitor al gimnaziului,
Vasile Lacea. După mamă era
nepotul negustorului săcelean
Stan Blebea, venit din Ţara
Românească, iar un frate al
său însoţea trupa lui Fanny
Tardini, fiind şi el autor al mai
multor piese. Mama sa, Elena, născută Saftu, înrudită cu
cunoscutul preot Vasile Saftu
din Schei, avea să dea viaţă la
9 copii (din care 5 mor de
mici), Constantin fiind cel deal doilea.
De mic leagă o prietenie
de viaţă cu viitorul poet Ştefan O. Iosif, născut în casa
de alături, fiind înscrişi împreună, mai întâi la şcoala
primară de fetiţe a dascălului Vasile Oancea, apoi la
gimnaziul condus de tatăl
poetului pe care l-a absolvit
„cu merit”, în anul 1893.
Cu stipendiu de la Biserica Sf. Nicolae din Schei urmează cursurile Facultăţii de
Filozofie şi Litere în cadrul
Universităţii din Budapesta
între anii 1893 şi 1895, continuate la München şi
Lipsca. În 1897, la Lipsca
susţine şi teza de doctorat cu
un studiu de limbă asupra
scrierii mitropolitului Dosoftei, „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, Iaşi 1682.
Continuă studiile la Paris
şi cu aceste acumulări revine la Braşov ca profesor de
limbă şi literatură română,
germană şi franceză în cadrul liceului „Andrei Şaguna”, calitate în care redactează un valoros manual de limbă şi literatură germană,
(1904), angajându-se totodată să colaboreze la redactarea monumentalului „Dicţionar al limbii române” programat de Academie şi la

care a lucrat 44 de ani, alături de Sextil Puşcariu, C-tin
Daicoviciu, Iorgu Iordan ş.a.
În acelaşi timp ca arhivar
organizează fondul documentar existent la biserica
„Sf. Nicolae”, perioadă în
care colaborează cu marele
istoric N. Iorga. În condiţiile primului război mondial
se refugiază doi ani în Suedia la Stockholm împreună
cu mai mulţi colegi de catedră, însoţit de fiica şi soţia
sa, urmaţi de alţi doi ani la
Paris, făcând parte din Consiliul Naţional constituit de
Take Ionescu la Paris.
Revenit în ţară, se stabileşte la Cluj împreună cu
Sextil Puşcariu, continuând
redactarea Dicţionarului, fiind în acelaşi timp profesor
în cadrul catedrei de limbi a
Universităţii clujene. Începe
acum seria manualelor şi
cursurilor universitare. Colaborează cu valoroase contribuţii lingvistice la prestigioasa revistă „Dacoromania” din Cluj, multe din acestea vizând Braşovul.
Din 1939 devine membru
de onoare al Academiei Române şi după un an, pensionându-se ca rector al Academiei Comerciale din Cluj, se
reîntoarce la Braşov, locuind
de data aceasta pe strada
care-i poartă numele, la nr. 6,
ultimii săi zece ani, stingându-se din viaţă la 28 ianuarie 1950 în urma unei congestii pulmonare. „Ca elev
am preferat matematica.
Viaţa mi-a sortit lingvistica. De aceea cred că un om
înzestrat cu o memorie bună
poate face faţă oricărui
obiect de studiu”, spunea Lacea la 9. 06. 1940 – cu ocazia pensionării.
O parte din arhiva şi biblioteca sa este donată bisericii „Sf. Nicolae” prin grija
sorei sale Elena Bunescu şi
cu concursul profesorului

Ion Colan, directorul de
atunci al muzeului.
Casa este construită în stil
arhitectonic tradiţional, dar
modificată în stil modern la
începutul veacului al
XX-lea, elementele de stil
original păstrându-se doar în
partea de sud a clădirii. Când
trăia, şi-a cumpărat două locuri de veci în cimitirul de
Pe Tocile, la biserica Sf.
Treime, unul fiind lăsat moştenire familiei Bunea, care îl
îngrijise la bătrâneţe. În cel
de-al doilea mormânt a fost
înmormântat în anul 1950
marele cărturar, mormântul
fiind îngrijit de slujitorii bisericii.
În casa memorială, neavând moştenitori direcţi, locuiesc încă membrii familiei
Bunea, prin a căror amabilitate, fondul de carte „Constantin Lacea” a fost oferit
Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Arhivelor Statului
şi Bibliotecii Judeţene.
Mai sus pe partea stângă
a fost o troiţă veche la stradă, îngrijită pe timpuri de familia negustorului măcelar
Nicolae Stinghe, dar cu timpul s-a distrus, ca multe alte
troiţe din Schei.
Următoarea casă, la nr. 8,
o casă cu două etaje ridicată
în stil neoromânesc, având
la parter o fereastră cu vitralii şi la primul şi al doilea etaj
balcon cu arcade, este casa,
care aminteşte de mai multe
personalităţi plastice ale Braşovului. Aici se naşte negusorul Diamandi Manole
(1833–1899), absolvent al
gimnaziului Şaguna din Braşov.
Din 1864 deschide la Braşov o „casă de commission”

prin care întreţine legături de
afaceri cu negustorii din
Muntenia şi Moldova. Devine membru al Casinei Române şi al Eforiei Şcolilor
Centrale Române, precum
şi preşedinte al „Fondului
pentru ajutorarea copiilor
săraci”.
În timpul Războiului pentru Independenţă este preşedinte al primului Comitet filantropic. Fusese membru
fondator al Astrei şi unul
dintre iniţiatorii cotidianului
„Tribuna” din Sibiu, fondat
de scriitorul Ioan Slavici.
Diamandi Manole se mută
pe strada Orfanilor nr. 24,
unde în ultima parte a vieţii
şi-a clădit monumentala
casă, cunoscută sub numele
de „Casa Baiulescu”, actualmente secţie a Bibliotecii Judeţene (pe timpuri şi sediu
al Astrei).
Tot aici a locuit fostul şeftipograf Iorgu Mazgarean de
la tipografia Ciurcu. Între
anii 1906–1908 a locuit aici
şi marele scriitor şi filozof
Lucian Blaga, pe atunci elev
al Liceului „Andrei Saguna”.
Tot în această casă la 1834
într-un popas de câteva luni
la Braşov, a locuit scriitorul
Max Blecher, bolnav de
TBC la coloana vertebrală,
imobilizat la pat, vizitat permanent de tinerii scriitori
braşoveni, grupaţi în jurul revistei „Frize”, în special poetul Ştefan Baciu, care locuia în apropiere pe strada Gh.
Baiulescu (fostă Lunca Plăieşilor), unde astăzi se află
casa sa memorială deschisă
sub egida Muzeului Casa
Mureşenilor.
(va urma)
Pr. prof.dr. Vasile Oltean
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