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2013 a fost un an în
slujba cetăţeanului
Pe parcursul anului 2013,
Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov a avut drept
principal obiectiv implementarea Programului de
Guvernare la nivelul judeţului Braşov militând cu
responsabilitate şi profesionalism pentru orientarea către cetăţean, respect,
cooperare, egalitate de şanse, transparenţă, promptitudine, obiectivitate, performanţă şi integritate.
Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov, prin prefectul
Mihai Mohaci, şi-a propus şi
îşi propune să devină partenerul de încredere al cetăţenilor, instituţiilor şi structurilor locale, judeţene şi europene pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale. Misiunea
Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov este de a garanta respectarea legii, a ordinii
publice, precum şi a realizării politicii Guvernului la nivelul judeţului.
Astfel, la nivelul fiecărui
serviciu din cadrul instituţiei, pe parcursul anului
2013, s-au desfăşurat activităţi specifice. În cadrul Serviciului Afaceri Europene şi
Cooperare Internaţională,
Dezvoltare Economică şi

Monitorizarea Serviciilor
Publice Deconcentrate prin
intermediul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor
Vârstnice, Colegiului Prefectural şi Comisiei de Dialog Social s-a menţinut o relaţie deschisă cu societatea
civilă, cu organizaţiile nonguvernamentale şi cu autorităţile publice pentru a menţine un climat de pace socială şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care
se confruntă cetăţenii. Pe
lângă aceste atribuţii a fost
atent monitorizată activitatea instituţiilor publice deconcentrate.

50.769 acte administrative verificate
Serviciul de Verificare a
Legalităţii Actelor, Aplicării Actelor Normative şi Urmărirea Actelor cu Caracter
Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Arhivă, în anul
2013, a verificat 50.769 de
acte administrative adoptate
şi emise, din care 5.508 Hotărâri de Consiliu Local
(1.768 în municipii, 1.170 în
oraşe şi 2.570 în comune) şi
45.261 Dispoziţii de Primar

(17.841 în municipii, 5.295
în oraşe şi 22.125 în comune). În procedura prealabilă
de atenţionare sau atacare la
instanţa de Constencios Administrativ au intrat 112 acte
administrative, din care 63
Hotărâri de Consiliu Local
şi 49 Dispoziţii de Primar.
HCL-urile adoptate în anul
2013, în judeţul Braşov, au
avut ca structură domeniile:
aprobare sau rectificare buget – 15%, administrarea domeniului public şi privat –
70%, aprobare organigramă
şi stat de funcţii – 5%, alte
domenii (cooperări, asocieri
pentru realizări lucrări de interes local, acordare titluri de
cetăţean de onoare, încheiere contracte de împrumuturi,
aprobare strategii de dezvoltare economico-socială,
aprobare proiecte şi fonduri
structurale, etc.) – 10%.
Dispoziţiile de Primar
emise se referă la
aplicarea prevederilor Legii nr.
416/2001
(acordare/modificare ajutor
social) – 45%,
aprobare ajutor încălzire –
27%, probleme
personal/salarizare – 12%,

constituire Comisii – 4%,
alte domenii (inventariere
patrimoniu, gestionare situaţii de urgenţă, punere în executare HCL, etc.) – 4% şi
instituire tutelă curatelă şi
descărcare de gestiune – 8%.
Pe lângă atribuţiile de verificare, Serviciul a avut un
dialog continuu cu secretarii unităţilor administrativ teritoriale în vederea gestionării eficiente a situaţiilor specifice.
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Prefectului Judeţului Braşov, Mihai Mohaci

Primăria vrea să cumpere Cetăţuia

Franţa, interesată de investiţii în judeţ

Cetatea Râşnov, un monument unic

Aro Palace, societatea care
administrează monumentul,
va negocia doar cu Primăria Braşov, ţinând cont că

Consulul Alexis-Gilles Grand
şi şeful Serviciului Economic
din cadrul Ambasadei, Benoit
Gauthier, au venit în judeţul

Cetatea Râşnov este unică
în România, pentru că este
ceva între o cetate de apărare şi un orăşel medieval.

Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Braşov nu
şi-au exercitat dreptul de
preemţiune.
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Braşov pentru a discuta cu
investitorii francezi, dar şi
pentru a iniţia relaţii de colaborare cu autorităţile. pag. 4

Cercetările demonstrează,
că nu a fost doar o cetate a
unui senior, ci adăpostul comunităţii râşnovene. pag. 8
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Feldioara: Investiţii în
turism şi infrastructură
Infrastructura este în acest
an o prioritate pentru primarul localităţii Feldioara,
Sorin Taus. De aceea, fondurile primite de la Consiliul Judeţean vor fi folosite pentru lucrări la reţeaua
de canalizare şi reabilitarea de drumuri comunale.
De asemenea, se intenţionează realizarea unui drum comunal între Feldioara şi Bod,
investiţie pentru care studiile de proiectare încep în
acest an.
Astfel, în 2016, odată cu
finalizarea lucrărilor de reabilitare a Cetăţii Medievale
Feldioara, turiştii care vor
veni în comuna braşoveană
vor beneficia şi de o infrastructură la nivel european.

Bani pentru canalizare
şi repararea drumurilor
Suma de 1,619 milioane
de lei alocată din cote defalcate din impozitul pe venit
de către Consiliul Judeţean
comunei Feldioara va fi repartizată astfel: 1,2 milioane de lei pentru lucrări la reţeaua de canalizare, iar restul de 419.000 lei pentru lucrări de reparaţii la drumurile comunale.
Suma de 431.000 lei repartizată din cote defalcate
din TVA va fi alocată după
cum urmează: 381.000 de lei
pentru lucrări de reabilitare
drumuri comunale, iar restul
de 50.000 de lei pentru proiectarea drumului comunal
Feldioara – Bod, a precizat
primarul Sorin Taus.

Primarul Sorin Taus vrea să facă din comuna Feldioara un punct de referinţă în turismul braşovean

Restaurare cu
„parfum” medieval
Cea mai veche fortificaţie din Ţara Bârsei, Cetatea
Feldioarei, a intrat în reabilitare. Anul trecut au fost făcute săpăturile arheologice,
iar acum se lucrează la ziduri. Lucrările sunt programate să se desfăşoare pe
parcursul a trei ani. Din
2016, autorităţile vor să
reintroducă monumentul în
circuitul turistic. Valoarea
totală a proiectului este de
15 milioane de lei, bani de
la Consiliul Judeţean.
„Cu ajutorul Consiliului
Judeţean, care a şi încheiat
un contract de reabilitare a
cetăţii, în valoare de 15 mi-

lioane de lei, sperăm să finalizăm această lucrare
până în 2016, să o reabilităm complet şi să o introducem într-un circuit turistic,
care contează foarte mult
pentru localitatea noastră”,
a declarat Sorin Taus, primarul Feldioarei. Anul trecut, Consiliul Judeţean a
alocat 3 milioane de lei pentru acest proiect.

la intemperii, dar care sunt
şi mai aproape de materiale-

le folosite la construcţia iniţială a cetăţii.
Pentru injectările realizate în zidărie, precum şi pentru realizarea tencuielilor de
refacere a suprafeţelor degradate, s-a folosit un var hidraulic natural certificat
NHL5, produs în Italia cu
materie primă extrasă şi prelucrată din Munţii Dolomiţi.
„Şi pentru piatra pe care o
folosim am fost la mai multe balastiere de pe o rază de
100 de km, pentru a găsi o
piatră cât mai aproape de cea
istorică. De asemenea, drumul de strajă al cetăţii va fi
construit din lemn de brad,
aşa cum a fost cel iniţial. Am
găsit cetatea într-un stadiu
avansat de degradare. În
urma lucrărilor şi a săpăturilor au fost descoperite vestigii în perimetrul fortificaţiei despre care nu existau informaţii. Lucrările de restaurare sunt complexe, sunt

executate cu riscuri mari dar
şi o oarecare frică, pentru că
zidurile sunt şubrede şi nu se
ştie când cedează”, a declarat Alexandru Stoica, inginer constructor, coordonatorul lucrărilor.

Lucrările vor fi reluate
în primăvară
Până acum, în cadrul proiectului de reconstruire a cetăţii medievale s-au executat săpături cu supraveghere
arheologică, concomitent cu
o cercetare în acest scop, lucrări de sprijiniri ale elementelor degradate şi desfaceri
de zidării degradate.
În ceea ce priveşte consolidările, au fost efectuate injectări, plombări, subzidiri,
decapitări de tencuieli degradate, rostuiri şi lucrări de zidărie nouă. Pe perioada iernii lucrările au fost sistate,
urmând să fie reluate la primăvară.

Au căutat materiale
similare cu cele folosite
la construcţia cetăţii
Echipa de constructori şi
restauratori care lucrează la
reabilitarea Cetăţii din Feldioara utilizează materiale
speciale care sunt rezistente

Sală de sport nouă şi bani pentru reabilitarea drumurilor în Dumbrăviţa
Primarul Comunei Dumbrăviţa, Popa Zachiu (foto),
a cerut pentru acest an de la
Consiliul Judeţean fonduri
pentru construcţia unei noi
săli de sport şi pentru continuarea reabilitării străzilor
din localitate.
Astfel, edilii locali au solicitat 940.000 de lei pentru
următoarele obiective: construcţia unei săli de sport la
Şcoala gimnazială Dumbrăviţa – în valoare de 500.000
de lei, pentru reparaţii străzi
– 300.000 de lei, la cofinanţarea programului FEADR –

modernizare drumuri forestiere în pădurea comunală a

localităţii
Dumbrăviţa –
140.000 de lei.
„Proiectele
din acest an
vin în continuarea celor
de anul trecut.
Chiar dacă
2013 a fost un
an de criză la
nivel naţional,
noi am încercat totuşi şi,
spun eu, am
reuşit anul trecut să realizăm
câteva lucruri importante

pentru comuna noastră. Astfel, putem vorbi de reparaţii capitale la şcoala din
Dumbrăviţa, unde din bugetul propriu am alocat 4 miliarde de lei pentru reabilitarea în întregime a acoperişului şi refacerea faţadei.
În ceea ce priveşte lucrările
de infrastructură, şi aici am
reuşit să finalizăm câteva lucrări de strictă necesitate.
Am amenajat rigole şi trotuare pe strada Mare, zona
Centru, zona Bisericii, Strada Văii. Am asfaltat strada
Coastei din Dumbrăviţa.

Am reuşit, de asemenea,
reabilitarea clădirii dispensarului veterinar din Dumbrăviţa urmând ca acolo săşi desfăşoare activitatea districtul ocolului silvic. S-a
reabilitat acoperişul farmaciei din comuna Dumbrăviţa. S-au amenajat rigole şi
podeţe pe strada Fântânii şi
am finalizat lucrarea de
aducţiune a apei în Vlădeni.
La fel ca în fiecare an, am
finanţat ansamblul «Plaiurile Dumbrăviţei» şi echipa de
fotbal a comunei. De asemenea, am organizat cu succes

Zilele Dumbrăviţei, eveniment la care aţi participat
atât dumneavoastră cât şi fiii
satului plecaţi în alte părţi
ale lumii. Împreună cu consiliul local am sprijinit şi bisericile din comună, s-a pus
marmură la biserica din
Dumbrăviţa şi s-a înlocuit
instalaţia electrică a bisericii din Vlădeni. Am asigurat toate condiţiile ca şcoala şi grădiniţa să îşi desfăşoare fără probleme activitatea”, a declarat Popa Zachiu, primarul comunei
Dumbrăviţa.
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Primăria vrea să
cumpere Cetăţuia

Ţinând cont că atât Ministerul Culturii, cât şi Consiliul Judeţean Braşov nu
şi-au exercitat dreptul de
preemţiune pentru cumpărarea cetăţii de pe Dealul
Straja, Aro Palace, societatea care administrează
monumentul, va negocia
doar cu Primăria Braşov
acest lucru.
Acţionariatul societăţii evaluase iniţial cetatea la 5,2 milioane de euro, însă, preţul
propus în luna iulie 2013 a
fost considerat exagerat de
către municipalitate. În oferta transmisă Consiliului Judeţean preţul a mai fost ajus-

tat, respectiv a ajuns la 3,8
milioane de euro (16,92 milioane de lei) pentru terenul
şi construcţia care are o suprafaţă de 5.052 mp. „În următoarea şedinţă de Consiliu Local vom demara procedura de achiziţie pentru a
include cetatea în patrimoniul municipiului, fiindcă ne
propunem să facem amenajări atât la interior, cât şi la
exterior, astfel ca monumentul să devină un punct de
atracţie”, a explicat primarul
George Scripcaru.
Edilul spune că a rămas
valabilă şi ideea unui schimb
între Primărie şi Aro Palace,
respectiv Primăria să pri-

mească monumentul, iar societatea parcările de lângă
hotelul Aro Palace, care în
prezent sunt în proprietatea
Primăriei.

unităţile turistice şi de cazare din imobilele de patrimoniu din Braşov, printre care
şi Cetatea Braşovului.
În prezent, Societatea de
Investiţii Financiare (SIF)
Transilvania este acţionar
principal al Cetăţii, iar societatea Aro Palace este cea
care o administrează şi foloseşte în scop comercial o
parte dintre spaţiile monumentului istoric. De mai
mulţi ani, nu s-au mai făcut
lucrări de întreţinere decât
limitat, astfel încât zona exterioară a zidurilor este astăzi degradată. Mai mult de
jumătate din tencuiala zidului exterior este complet distrusă, iar cea care se menţine e deteriorată de instalarea igrasiei. Există fisuri
masive în zonele fără tencuială, în câteva situaţii zidul
fiind efectiv străpuns. Suprafeţe extinse de zidărie
(cărămidă), chiar şi la baza
fortificaţiei sunt dislocate,
ceea ce afectează structura
de rezistenţă.

Stare avansată
de degradare

Ce planuri au autorităţile

Cu ani în urmă, a fost făcută şi o evaluare pentru reabilitarea cetăţii, suma estimată în acest sens fiind de
3,5 milioane de euro. Cetatea a intrat în circuitul turistic în 1982 fiind administrată atunci de Oficiul Naţional
de Turism (ONT). ONT s-a
privatizat după 1990 şi s-a
divizat în Postăvarul SA şi
Poiana SA, care au preluat

Acum doi ani, municipalitatea a amenajat căile de acces, iluminatul public şi arhitectural, dar şi câteva zone
de belvedere pe Dealul Straja, tocmai pentru a pune în
valoare monumentul. Unul
dintre proiectele pe care îl au
în vedere, acum, autorităţile
braşovene este amenajarea
unui lift cu cremalieră care
să ajungă la cetate.

Uliţele din Moieciu
vor fi reparate în acest an

Din bugetul repartizat de
plenul Consiliului Judeţean
Braşov pe localităţi, comunei Moieciu i-au revenit în
acest an 800.000 lei. O sumă
mică, dacă ne gândim la necesităţile de investiţii pe care
primarul Nicolae Clinciu
le-a identificat în cele şase
sate care compun localitatea.
Cu toate acestea, banii au
fost împărţiţi pe patru direcţii principale. Astfel, 400.000
de lei vor fi alocate pentru întreţinerea, reparaţia şi deszăpezirea drumurilor şi uliţelor
comunale. Este vorba despre
aproximativ 40 de km de
drumuri pe care Primăria
Moieciu le are în administrare. Printre acestea se numără: Valea Bângăleasa, Valea
Popii şi Uliţa Bisericii, din
Moieciu de Sus; Valea Lungă din satul Cheia; Uliţa lui
Mogan, Uliţa lui Berbece,
Uliţa lui Mitică, Uliţa Aldulea şi Uliţa Bisericii, din Moieciu de Jos, pe aceasta din
urmă urmând să se realizeze
lucrări de asfaltare; Drumul
Comunal 58 Moieciu de Jos
– Peştera, Uliţa Cruciu şi Uliţa Folea, din satul Peştera;
Uliţa Pridel şi Drumul Godean, din satul Măgura.
Alte 200.000 de lei vor fi
destinate extinderii reţelelor

de iluminat public în toate
satele. Pentru derularea investiţiilor în reţelele de alimentare cu apă din satul Moieciu de Jos, începute de autorităţile locale cu captarea
şi aducţiunea apei şi continuate printr-un proiect cu finanţare europeană, au fost
prevăzute 100.000 de lei. Nu
în ultimul rând, alte 100.000
de lei vor fi alocate demarării unor lucrări de reparaţii
exterioare şi interioare la
cele patru cămine culturale
din comună, având în vedere că acestea sunt într-o stare destul de avansată de degradare.
„Localitatea noastră este
extinsă pe zece mii de hectare, deci ar fi foarte multe
de făcut pentru îmbunătăţirea vieţii locuitorilor. Fondurile pe care le-am primit
de la Consiliul Judeţean nu
ne ajung, dar sunt binevenite, pentru că ne raportăm la
conjunctura economică actuală, care nu este foarte favorabilă şi înţelegem că nu
s-a putut mai mult. Cu aceşti
bani încercăm să realizăm
câte ceva şi să rezolvăm măcar urgenţele pe care le
avem la nivelul fiecărui sat”,
a spus primarul Nicolae
Clinciu (foto).

2013 a fost un an în slujba cetăţeanului
În anul 2013 s-au emis un
număr de 916 ordine, structurate astfel: ordine privind
atribuirea terenului aferent
imobilelor construcţie conform art. 36 din Legea
nr.18/1991 şi modificări ordine de atribuire teren –
65%; ordine ce reglementează probleme de personal –
salarizare (încadrare, avansare în trepte de salarizare,
suspendare raporturi muncă, modificări fişe post, modificări raporturi serviciu,
acordare sporuri) – 10%; ordine privind constituiri şi
modificări componenţă comisii (comisii mixte de control, de organizare a Comi-

siilor judeţene pentru aplicarea legilor speciale, de organizare a comisiilor locale
de aplicare a legilor fondului funciar, comisii locale de
inventariere conform Legii
nr. 165/2013, comisii de recepţie lucrări, comisii pentru alunecări teren Rupea,
constituiri grupuri de lucru,
etc.) – 22%; alte situaţii
(convocări şedinţe Colegiu
Prefectural, delegări atribuţii, desemnări în diferite comisii, împuterniciri, aprobări ROI, ROF etc.) – 3%.

3.939 acte apostilate
În anul 2013 s-au înregistrat un număr de 2.742 ce-

reri formulate de către persoanele fizice cetăţeni români sau străini şi persoanele juridice, care au solicitat apostilarea unui număr
total de 3.939 acte. Valoarea totală a taxelor achitate
raportat la numărul total de
cereri şi respectiv acte este
de 121.020 lei care cuprinde valoarea taxelor consulare şi valoarea taxelor
achitate pentru cereri.

ciar sunt înregistrate un număr de 1.017 dosare aflate
în diferite faze procesuale,
din care 521 dosare pentru
acţiuni ce implică Instituţia
Prefectului şi Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar şi 496
sunt dosare având ca obiect
obligarea înmatriculării fără
plata taxei pentru emisiile
poluante/ timbru de mediu.

758 petiţii
1.017 dosare
pe rolul instanţelor
La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov şi a
Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului fun-

În anul 2013 s-au înregistrat 758 de petiţii, primite
astfel: 51 de la Guvernul
României, 13 de la Administraţia Prezidenţială, 118
de la alte instituţii de stat,

117 de la persoane juridice,
441 de la persoane fizice,
9 de la organizaţii negu verna mentale române sau
străine, 9 petiţii primite
prin e-mail.

Activităţi de
reprezentare,
cooperare şi promovare
„Consolidarea identităţii
judeţului Braşov este un
proces continuu, care presupune numeroase eforturi
din partea tuturor componentelor societăţii. Atât instituţiile statului, cât şi societatea civilă au responsabilitatea de a-şi aduce contribuţia la cinstirea trecutu-

lui, construcţia prezentului
şi proiectarea viitorului. În
acest sens, în anul 2013,
Instituţia Prefectului a contribuit la consolidarea identităţii judeţului şi rezolvarea problemelor concrete
prin organizarea a 62 de acţiuni din iniţiativă proprie,
participarea la numeroase
acţiuni organizate în parteneriat şi evenimente organizate de societatea civilă sau
alte instituţii. Am contribuit
la consolidarea anumitor
relaţii internaţionale prin
11 întâlniri cu reprezentanţi
ai ambasadelor sau potenţiali investitori”, susţine prefectul Mihai Mohaci.
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Predealul este o staţiune de 5 stele!
Investiţii în turism şi infrastructură
În acest an Primăria
Predeal va beneficia de la
Consiliul Judeţean de
1.500.000 de lei din cote
defalcate din impozitul pe
venit şi din TVA.

fi derulate în staţiune sunt
realizarea unei staţii moderne de epurare a apei, un sediu pentru serviciul salvamont la baza pârtiei Clăbucet
şi o grădiniţă cu program prelungit, spune primarul Liviu
Cocoş (foto).

Oraşul staţiune porneşte în
acest an mai multe lucrări
pentru extinderea numărului
de locuri de parcare în zona
pârtiei de schi şi lucrările la
un Centru Spa. Ambele proiecte sunt finanţate din fonduri europene însă au nevoie
de o cofinanţare locală de 2%.
Drept urmare suma totală
va fi repartizată astfel:
1.373.000 de lei sunt folosiţi
pentru cofinanţări, iar
127.000 de lei pentru studii,
proiecte.

Reţele noi de apă

Centru SPA,
unic pe Valea Prahovei!
Construcţia centrului spa
va începe în acest an şi va
fi încheiată în 2015. Proiectul, în valoare de 42,8 milioane de lei, va cuprinde
mai multe spaţii de relaxare, saune, băi de aburi, grotă de gheaţă, piscine, aqua
parc, terenuri de squash, solar, săli de fitness, spinning,
cardio şi aerobic. De asemenea se vor amenaja zone de
spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii. „Printre alte
beneficii se estimează că

proiectul va conduce la
creşterea numărului de turişti cu circa 15 % şi va crea
35 de noi locuri de muncă
în oraş. Proiectul va fi dezvoltat în zona centrală a oraşului”, ne-a declarat primarul Liviu Cocoş. Valoarea
totală a proiectului este de
42,8 milioane de lei, din
care finanţare externă nerambursabilă 20,1 milioane
de lei şi 22,7 milioane lei finanţare proprie.

Parcări şi drumuri de
acces în zona Turistică
Alt proiect, care va fi început tot în acest an şi încheiat anul viitor, vizează facilitarea accesului în zona turistică Clăbucet – Cioplea – Predeal. Administraţia locală îşi
propune realizarea unor
obiective care să îmbunătăţească accesul în zona turistică de cel mai mare interes
în sezonul de iarnă, respectiv
zona schiabilă. Proiectul cu-

Franţa este interesată de oportunităţile
de investiţii din judeţul Braşov

Prefectul judeţului Braşov, Mihai Mohaci, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu, au primit vizita unei delegaţii din
partea Ambasadei Franţei în
România. Consulul AlexisGilles Grand şi şeful Servi-

ciului Economic din cadrul
Ambasadei Benoit Gauthier
au venit în vizită în judeţul
Braşov pentru a discuta cu
investitorii francezi din judeţul Braşov, dar şi pentru
a iniţia relaţii de colaborare cu autorităţile în vederea

identificării unor oportunităţi de investiţii.
La întâlnirea care a avut
loc la sediul Prefecturii, s-a
discutat despre necesitatea
investiţiilor în Aeroportul
Ghimbav şi într-un terminal
internodal, precum şi despre buna relaţie care a fost
dez-voltată de-a lungul timpului cu naţiunea franceză.
„Am atins subiecte cheie, oficialii Ambasadei
Franţei fiind interesaţi de
stadiul lucrărilor la aeroport, precum şi de proiectele de dezvoltare ale Braşovului pentru următorii ani.
S-au adus în discuţie şi colaborările pe care le-am
avut până acum cu Ambasada Franţei şi am stabilit
ca discuţiile să aibă şi finalitate practică prin stabilirea unor contacte directe cu
anumiţi investitori”, susţine prefectul Mihai Mohaci.

prinde trei parcări etajate cu
213, 481, respectiv 257 locuri, o parcare clasică, cu 123
de locuri, reabilitarea şi modernizarea a două străzi, care
va include şi amenajarea unor
piste pentru biciclete pe o lungime de 3,797 kilometri. Valoarea totală a proiectului este
de 55,2 milioane de lei, din
care finanţare din fonduri europene 53,97 milioane lei şi
finanţare proprie 1,29 milioane lei. Alte investiţii care vor

Oraşul Predeal va beneficia în doi ani, de reţele noi
de apă şi canalizare, precum
şi de o staţie nouă de epurare, în urma implementării
Proiectului „Sistem integrat
de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a
apei potabile şi staţiilor de
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de
până la 50.000 de locuitori”.
Proiectul este derulat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” –
S.A., în calitate de agenţie de
implementare a proiectului”.
Astfel, prin HG nr.
733/25. 09.2013 s-a aprobat
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de
alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de epurare nouă în localitatea Predeal, judeţul Braşov”, care
vizează ca principali indica-

tori tehnico-economici reabilitarea şi extinderea a 7 km
de reţea de apă pe străzile:
Libertăţii, Eroilor (până la
hotel Porumbiţa), Trei Brazi,
Legătură la rezervor apă, Nicolae Bălcescu şi reabilitarea şi extinderea a 7 km de
reţea de canalizare pe străzile: Nicolae Bălcescu, Libertăţii, Eroilor II, Cartier Forestier, Mănăstirii, Rezervor
de înmagazinare apă cu volumul de 1000 mc (amplasat
în zona str. Trei Brazi) şi
Staţie de pompare Joiţa cu
debit maxim de 10 litri/secundă şi staţie nouă de epurare cu debitul de 1.888
metri cubi/secundă, pentru
12.000 locuitori echivalenţi.
Finanţarea obiectivului de
investiţii se face din credite
externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din bugetul
local, precum şi din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Valoarea totală a obiectivului este de 5,6 milioane de
euro, din care bugetul local
al oraşului Predeal va asigura suma de 1,083 milioane
de euro, reprezentând un
cuantum de 19,23 %.

Se va repara podul peste Valea Ticuşului
Primarul comunei Ticuş,
Emil Mircea Şchiopea, a solicitat Consiliului Judeţean
fonduri pentru reparaţii
şcoli, dispensar, cămin cultural şi reabilitare pod peste
Valea Ticuşului.
Suma de 530.000 de lei
primită din cote defalcate
din impozitul pe venit şi din
TVA va fi repartizată astfel:
100.000 de lei pentru repa-

rarea Şcolii gimnaziale din
Ticuşu Vechi, 50.000 de lei
pentru reparaţia dispensarului, 170 mii de lei vor fi alocaţi pentru amenajarea de rigole în localitate şi 60.000
de lei sunt alocaţi pentru reparaţia căminului cultural
din Cobor, iar 150.000 de
lei sunt alocaţi pentru reabilitarea podului peste Valea Ticuşului.

Comuna Ticuş este aşezată în partea de nord-vest
a judeţului Braşov şi este
formată din satele Ticuşul
Vechi şi Cobor.
Se învecinează cu Comăna la est, Ungra la nord-est,
Jibert la nord şi vest, şi este
străbătută de la vest spre est
de cursul văii Ticuşului,
care formează o luncă fertilă.

Fundata: bani pentru drumuri şi apă
Primarul comunei Fundata, Florin Marian Pâtea, a
solicitat Consiliului Judeţean Braşov suma de
1.100.000 de lei pentru bugetul anului 2014. Banii vor
fi folosiţi pentru reabilitarea reţelei de apă din Fundăţica – 400.000 de lei, reparaţii la drumurile comunale – 400.000 de lei, iluminat public – 80.000 de
lei, cămine culturale şi muzee – 140.000 de lei şi pen-

tru reparaţii la dispensar –
80.000 de lei.
Concret, se va schimba
conducta principală de alimentare cu apă din satul
Fundăţica şi se vor realiza
50 de branşamente. Se vor
executa lucrări de reparaţie
şi dotare la Muzeul Satului
Nicolae Frunteş din Şirnea
şi la Muzeul Satului din
aceeaşi localitate.
„Pentru a reduce consumul de energie electrică, se

vor achiziţiona lămpi cu leduri pentru iluminatul public al comunei. Se va extide iluminatul în cătunele: În
Vârf, Drumul Şirnii şi Roia
de Jos. Va fi refăcută faţada dispensarului din Fundata şi schimbată tâmplăria.
Se vor executa lucrări de
pietruire a drumurilor: Pe
Râpi, Drumul Popii, Drumul Carului şi Muchia Armăsarului”, a mai precizat
primarul Marian Pâtea.

5

Bugetul Braşovului
este „echilibrat”
de Agrement din Poiana Braşov şi vom începe lucrările la
Centrul expoziţional şi la pasajul pe sub calea ferată din
zona Micşunica. Vom face
reparaţii capitale la unele
şcoli şi la pasajul Fartec partea veche, circulaţia urmând
să se desfăşoare pe partea
nouă inaugurată anul trecut.
Toate acestea, şi posibil să
mai începem şi alte proiecte
care au asigurată finanţarea”
a spus primarul după şedinţa
Consiliului Local.

Venituri mai mici,
cheltuieli mai mari
Primarul George Scripcaru a precizat că, în
2014, avem „un buget
echilibrat care asigură,
cel puţin statistic, funcţionarea oraşului”.
Bani vor asigura serviciile
necesare, plata subvenţiilor
la anumite instituţii din subordinea Consiliului Local,
a ratelor şi a dobânzilor bancare pentru împrumuturile
luate de municipalitate de la
BERD şi BCR, asigură cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, dar şi funcţionarea instituţiilor culturale,
educaţionale, sociale.
Bugetul total al municipiului Braşov este de 740 de mi-

lioane de lei. Pentru subvenţii la Regia Autonomă de
Transport s-a prevăzut suma
de 18 milioane de lei, iar
pentru instituţiile de cultură
– Teatrul Dramatic, Opera,
Teatrul de Păpuşi şi Filarmonica Braşov – alocaţii bugetare în cuantum total de 13,2
milioane de lei.
Alte 22,8 milioane de lei
din buget vor fi plătite ca rate
şi dobânzi la contractele de
împrumut bancar. „Proiectele începute vor fi continuate,
dar vom începe în acest an şi
alte proiecte. Vom continua
lucrările la parcarea de la Spitalul Militar şi vor începe lucrările la parcarea din Poiana Braşov. De asemenea,
continuă lucrările la Centrul

Veniturile proprii ale municipiului Braşov au rămas
însă la acelaşi cuantum ca şi
anul trecut, respectiv de
365,126 de milioane de lei,
însă veniturile proprii estimate a fi încasate din taxe şi
impozite în acest an sunt mai
mici cu aproximativ 2 milioane de lei faţă de anul trecut, respectiv de 171 de milioane de lei, restul sumelor
care vor intra în bugetul Primăriei din cote defalcate şi
de la Direcţia Finanţelor Publice având destinaţii precise, cum ar fi plata salariilor
personalului din învăţământ
sau plata indemnizaţiilor
persoanelor cu handicap.
Din cheltuielile pe acest
an, pe partea de funcţionare,

veniturile şi cheltuielile sunt
estimate la aproximativ 430
de milioane de lei, iar la secţiunea de dezvoltare, veniturile sunt în cuantum de 245
de milioane de lei, iar cheltuielile de aproape 286 de
milioane de lei. Anul trecut,
însă fondurile alocate dezvoltării au fost mai puţine,
respectiv de 183,733 milioane de lei, la partea de venituri, iar cheltuielile au fost
în sumă de 197 de milioane
de lei, iar pe partea de funcţionare s-au apropiat de 400
de milioane de lei.

Ce excedent a avut
Braşovul în 2013
Excedentul total al bugetului municipiului pe anul
2013 a fost de peste 42,739
de milioane de lei, iar acesta a fost repartizat în mare
parte, respectiv 40,96 de milioane de lei, pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, dar şi pentru acoperirea golurilor de casă între
decalajele dintre venituri şi
cheltuieli, 1,77 de milioane
de lei. Consiliul Local va
avea în 2014 şi un fond de
rezervă care va putea fi folosit în situaţii de urgenţă
sau pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţi
în cuantum de 2,683 de milioane de lei.

Oportunităţi de finanţări
nerambursabile prin ADDJB
Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov
(ADDJB) anunţă autorităţile publice locale de existenţa oportunităţii de finanţare
a proiectelor prin intermediul Mecanismului Financiar
SEE
şi
norvegian.
Prin cele
două mecanisme,
statele SEE alocă României
asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 16 milioane de euro pentru protejarea
şi revitalizarea patrimoniului
cultural, promovarea diversităţii culturale şi a dialogului
intercultural, protejarea minorităţilor şi încurajarea
schimburilor culturale.
„Agenţia de Dezvoltare
Durabilă a Judeţului Braşov
stă la dispoziţia primăriilor
cu sprijin şi consiliere gratuită în definirea şi elaborarea proiectelor, precum şi în
prioritizarea acestora”, a precizat Luciana Cristea, directorul executiv al ADDJB.

PA16/RO12 Conservarea şi
revitalizarea patrimoniului
cultural şi natural
Acest program îşi propune să joace un rol important
în stimularea şi protejarea
patrimoniului şi în realizarea de bune relaţii în cadrul
comunităţilor şi între acestea. Prin acordarea de fonduri, se doreşte încurajarea
utilizării patrimoniului în
scopul creării locurilor de
muncă, asigurării creşterii

economice şi coeziunii sociale.
În România, Programul
„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi
natural este implementat de
Ministerul Culturii, prin Unitatea de
Management
a
proiectului
(UMP), în
calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru
Patrimoniu Cultural (Directorate for Cultural Heritage
Norway), în calitate de partener de program din statele
donatoare.

PA17lRO13 Promovarea
diversităţii în cultură şi
artă în cadrul patrimoniului cultural european
Programul încurajează
dialogul cultural, stimularea
identităţii europene şi facilitează accesul la valorile culturale româneşti. Programul
sprijină dezvoltarea de noi
proiecte educaţionale, prin
muzică, dans, scenă, film,
evenimente de arte vizuale,
expoziţii.
În România, operatorul
programului pentru „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”
este Unitatea de Management de Proiect (UMP) din
cadrul Ministerului Culturii,
care implementează programul în parteneriat cu Consiliul Artelor din Norvegia.

Repararea drumurilor, priorităţi la Poiana Mărului şi Hălchiu Priorităţi în comuna Hârseni

Consiliul Judeţean Braşov
a alocat suma de 600.000 de
lei din cotele defalcate din
impozitul pe venit şi din
TVA, comunei Hălchiu.
În acest an, în comună au
loc ample lucrări de asfaltare străzi şi amenajare de trotuare, de aceea fondurile promise sunt alocate pentru
aceste investiţii.
Primarul Ioan Gârbacea a
precizat că sumele vor fi

repartizate astfel:
350.000 de lei sunt
alocaţi pentru covor
asfaltic pentru străzi,
iar 250.000 de lei pentru amenajare trotuare
şi rigole.
„Doresc ca Hălchiul
să se transforme într-o
localitate civilizată,
modernă, de nivel european. Pe lângă dezvoltarea durabilă a comunei, alături de consilierii locali dorim să
împletim tradiţiile păstrate din vechime cu dorinţa
de nou, prin îmbunătăţirea
nivelului de trăi şi crearea tuturor facilităţilor de utilităţi
publice în folosul locuitorilor comunei (apă, canalizare, energie, în toate zonele
perimetrului administrativ al
Hălchiului)”, a declarat
primarul Ioan Gârbacea
(foto). Comuna Hălchiu este
amplasată la 15 km de municipiul Braşov.

Consiliul Judeţean Braşov
a alocat suma de 250.000 de
lei din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA,
comunei Poiana Mărului.
Primarul Nicolae Codreanu a declarat că banii vor fi
alocaţi pentru modernizarea
drumurilor comunale.
Aceste investiţii vin în
completarea proiectelor
realizate în anii trecuţi.
„Am reuşit în această perioadă să schimbăm stâlpii
de lemn cu stâlpi rezistenţi,
din beton, am introdus gazul metan în comună, telefonie fixă, avem iluminat
public, am făcut reparaţii
capitale la şcoli, la clădirea
Primăriei, am cons truit o
şcoală nouă, am făcut o aripă nouă la căminul cultural, am asfaltat, cu ajutorul
Consiliului Judeţean Braşov drumurile, DJ 110 –
Vulcăniţa şi DC 8 – Scortila”, povesteşte pe scurt
realizările din localitate pri-

marul Codreanu. De asemenea în comună a fost inaugurat şi un Cămin Cultural, dotat cu mobilier nou,
care are o capacitate de 700
de locuri, o sală de spectacole de 350 de locuri. Apoi,
serviciul de salubrizare este
asigurat la condiţii urbane,
chiar dacă vorbim de o comună.
De asemenea anul tercut
au început lucrările pentru
construirea staţiei de filtrare a apei şi a reţelei de canalizare. „Am avut două
proiecte depuse la finanţare cu fonduri europene pe
măsura 3.2.2, dar nu au obţinut punctajul necesar pentru finanţare. Am depus
proiectele pentru finanţare
şi în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. Acum pot să
anunţ lumea că, prin HG
577, vor fi finanţate şi acest
lucrări”, a precizat primarul din Poiana Mărului.

Consiliul Judeţean
Braşov a alocat suma
de 800.000 de lei din
cote defalcate din
impozitul pe venit şi
din TVA, comunei
Hârseni.
Principala problemă a comunităţii din
Hârseni este lipsa reţelei de alimentare cu
apă şi de canalizare.
Apa necesară localităţii este asigurată de
izvoarele de pe Valea
Sebeşului, care au un debit
suficient şi care pot alimenta chiar şi Făgăraşul.
Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane de
euro. Cât priveşte epurarea
apelor, comuna va fi deservită de staţia de la Făgăraş,
unde operatorul regional de
apă – canal este cel de la
Sibiu.
„În acest an dorim să începem lucrările de apă şi canalizare în toate localităţile

comunei, să construim un
Cămin Cultural în satul Sebeş şi să modernizăm Căminul Cultural din satul Mărgineni”, a declarat Mihai
Oltean (foto), primarul comunei Hârseni.
Astfel banii repartizaţi vor
fi cheltuiţi astfel: 400.000 de
lei pentru reabilitarea căminelor culturale, 100.000 de
lei pentru pietruirea drumurilor comunale şi 300.000 de
lei pentru alimentare cu apă.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Teatrul Nataliţa Pavelescu
Ziua Ski-ului la Poiana Braşov
la Braşov
Ziarul publica
pe prima pagină ştirea
că, „Raiul”,
o comedie
care a repurtat un
„răsunătoru
succes” pe
scenele bucureştene, a fost
reprezentată pe 13
februarie 1938, la ora 9 seara, la Teatrul „Reduta” din
Braşov.
Renumita artistă, madam’
Nataliţa Pavelescu (foto),
înconjurată de artişti „de
mult talentu”, au făcut din

comedia „Raiul” un
spectacol rar şi un
„minunat prilej
de distracţiune”,
la Braşov.
Comedia
care s-a jucat
pe scena „Redutei” era unul din
cele mai reuşite
spectacole, din acea
vreme, jucate pe scena
vreunui teatru din localitate.
Braşovenii au „efectuat”
îndelungi aplauze, primind
cum se cuvine pe madam’
Nataliţa şi teatrul ei.
Ardealul
februarie 1938

Păţania comunistului Bernath din Braşov
Cercurile muncitoreşti au
făcut mare haz, către sfârşitul lunii ianuarie 1929, de păţania „aşa-zisului comunist
local” Abraham Bernath.
Numitul comunist reuşise
să-şi facă la „centrul sindicatelor moscovite” din Bucureşti o reputaţie „ce n-o
merita”; şi asta din cauză că
fiind mai întotdeauna necuviincios cu autorităţile Statului, suferea pedepse peste
pedepse ce-i dădeau „o poză
de martiru!”
S-a întâmplat însă un lucru: rezultatul alegerilor a
dovedit că muncitorii nu
l-au luat în serios pe Bernath, iar „centrul sindicatelor comuniste” din Bucureşti
s-a întrebat şi el: „atunci de
ce pretenţiuni aşa de mari la
şăfu’ comunist cu ocaziu-

nea repartizărei fondurilor
sovietice?”.
Scăpat din puşcărie unde a
ispăşit, „pare-se” o pedeapsă
de 1 lună, A.Bernath s-a gândit să dea o nouă lovitură
care să-i mai refacă situaţiunea la „centrul sindicatelor
moscovite”.
Lovitura dată de Bernath
a fost următoarea: comunistul Abraham a „cutreerat”
prin tot Braşovul şi găsind
câţiva „tăetori de lemne şi
hamali fără ocupaţie momentană” i-a luat cu sine şi
adăugându-le câţiva muncitori din fabrici aflaţi în repaos, le-a spus tuturor că guvernul acorda ajutoare băneşti pentru muncitori şi a
pornit cu ei la Prefectură,
Primărie şi alte instituţii! El
a venit cu pretextul că se află

în fruntea unui grup de „şomeuri” ajunşi la disperare.
După câteva ore, lucrurile
s-au lămurit, la Oficiul de
Plasare, „şomeurii” au aflat
că nu se acorda niciun ajutor
bănesc, ci numai „ajutoarele
în natură obicinuite”: „pâne”,
„slană”, brânză şi loc de
odihnă în cămin pentru muncitorii în trecere prin Braşov!
„Tăetorii” de lemne şi hamalii fără ocupaţie momentană
l-au luat la rost pe comunistul Abraham Bernath.
Odată demascat, şeful comuniştilor braşoveni, Abraham Bernath a fost invitat la
şedinţa comitetului de ajutorare al adevăraţilor şomeri şi
acolo a fost adus la realitate
de către toţi membrii comitetului. Cu această ocazie s-a
dat pe faţă şi „o altă mano-

peră a comunistului” A. Bernath: de 2 luni el refuza să
prezinte comitetului de ajutorare al şomerilor „situaţiuni de muncitori aflaţi fără
lucru”, ce-şi îndreptau cererile lor la sindicatul condus
de el însuşi cu labă de „fer”
şi din această cauză comitetul n-a putut să-i ajute şi pe
uvrieri.
Faptul ăsta zicea îndeajuns
ce urmărea comunistul
Abraham prin această „manoperă” şi ziarul se mira că
autorităţile nu-l luau „de
scurt” şi nu-i aplica textul
precis din legea care pedepsea pe cel „ce prin uneltiri”
încerca punerea în stare de
revoltă a diverselor categorii de cetăţeni ai „ţărei”.
Carpaţii
februarie 1929

Braşoveni care au luat Şampionatul de Sky
Ziarul anunţa cu bucurie
că, la concursul de „Sky” ce
s-a ţinut în ziua de 12 februarie 1921 la Sinaia, a luat
„Şampionatul” României,
căpitanul Pălăngeanu din
Regimentul 2 – Vânători de
Munte – Braşov.
La cursa de „sky-fond” din
„acelaş” concurs a „eşit” victorios sergentul Leorzanu din
„acelaş” regiment braşovean.

Cu această ocazie, s-a văzut
că românii aveau o „foarte

mare aplicaţie” şi în această
direcţie. Aceasta s-a consta-

tat la ambele regimente ale
Brigăzii de Vânători de Munte de sub comanda A.S.R.
Principele Carol (viitorul
rege Carol al II-lea, n.n.),
unde sporturile se practicau
pe o scară întinsă, soldaţii familiarizându-se foarte uşor
„cu dânsele” şi dădeau rezultate surprinzătoare.
Nihil Sine Deo
februarie 1921

Oficiul local de turism al Municipiului
Braşov a organizat în
ziua de 6 februarie
1938, „Ziua Ski”-ului
în Poiana Braşov.
Cu această ocazie,
la orele 9,30 a fost
inaugurată pârtia de
coborâre „Sulinar”Vârful CristianulMare din Poiana Braşov, cu o diferenţă de
nivel de cca. 750 de metri.
Apoi, între orele 10-12 a
avut loc concursul oficial de
coborâre pe pârtia „Sulinar”,
deschis tuturor „skiorilor”
de peste 16 ani, pentru insigna „Coroana Braşovului”
(insigna de aur sub 3 minute, de argint sub 5 minute şi
de bronz sub 7 minute).
Între orele 14-16 s-au desfăşurat tot felul de „curse

hazlii”, distractive cu diferite obstacole originale pentru copii şi adulţi, apoi, mai
târziu, au avut loc „diferite
demonstraţii cu facle”, executate de un grup de
„skiori” sub conducerea lui
Helmut Oberriesser, instructor de ski austriac şi
multe altele.
Ardealul
februarie 1938

Casierul Marinescu de la
Vama Poştei, arestat la Braşov
Organele Siguranţei din
Bucureşti au fost informate,
pe la începutul lui februarie
1938, că un casier de la
„Vama Poştei”, pe nume
Marinescu Petre, împreună
cu o cântăreaţă de care era
amorezat nevoie mare, se refugiase în Braşov.
Apoi, au sosit 2 detectivi,
„cari împreună cu poliţia locală” au început urmărirea.
Astfel, în ziua de 4 februa-

rie 1938, pe când intra în
curtea hotelului „Ştefan cel
Mare”, Petre Marinescu a
fost înconjurat de agenţi. S-a
produs o scurtă luptă, în timpul căreia casierul care delapidase 900.000 de lei a putut trage, al dreacu’, 2 focuri
de „revolveru”, fără însă a
răni pe cineva. A fost imediat transportat la Bucale.
Ardealul
februarie 1938

Lupta electorală în judeţ
Campania electorală în
judeţul nostru era în toi, pe
la începutul lunii februarie
1938, toate organizaţiile politice intensificându-şi activitatea, trimiţând în fiecare comună şlehte de propagandişti!
Sfârşitul luptei pentru alegerile de la Cameră, în judeţul Braşov, promitea a fi
dintre cele mai interesante,
mai ales că până atunci nu
s-au înregistrat bătăi, violenţe, trosneli, mituiri, corupţie etc. Mă rog, era o viziune idealistă.
Pentru primele locuri erau
în luptă naţional-liberalii,
guvernul şi partidul „Totul
pentru Ţară”, celelalte gru-

pări politice, „afară de unguri şi saşi”, având organizaţii slabe nu vor reuşi, zicea ziarul, să ia decât un număr inferior de voturi.
Până la începutul lui februarie 1938 se ştiau „următorii fruntaşi cari vor catinda în fruntea listelor”: Dr.
A. Neguş la P.N.L., dr.
I. Laţicu la Naţional-Creştini, Tr. Cotigă la „Totul
pentru Ţară”, M. Popovici
la P.N.Ţ., Voicu Niţescu la
Frontul Românesc, S. Beni
la unguri şi dr. Waldemar
Gust la Germani.
Ardealul
februarie 1938
Iulian Cătălui
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„Îndelungata tradiţie
a artei meşteşugăreşti braşovene”
cunoaşterii, păstrării şi continuităţii meşteşugurilor artizanale, în amplul proces de
făurire şi dezvoltare a culturii socialiste”, tov. derector
zicând că, în primul rând,
prin înfiinţarea a numeroase
cercuri ale copiilor, cum erau
cel din comuna Cincu al
creatorilor de pictură pe
sticlă, condus de profesorul
Nicolae Suciu, cercul de broderie din Cincşor, la Casa de
cultură din Săcele, pregătite
de Papp György Margareta,

Arta meşteşugarilor populari constituia, după cum se
ştie, un „nepreţuit tezaur al
patrimoniului culturii noastre”, scria pentru „Drum
Nou” Constantin Răsvan.
Cum se manifesta ea pe meleagurile braşovene, Răsvan
a aflat de la Tudor Boian, directorul „Centrului judeţean
de îndrumare a creaţiei populare, a mişcării artistice de
masă”.
Referindu-se la tradiţia artei meşteşugarilor braşoveni,
precum şi la menţinerea în
continuă stare de creaţie a
acestui gen, Boian menţiona
„munca plină de pasiune şi
dăruire” a soţilor Valeria şi
Dumitru Sofonea din Drăguş, renumiţi cojocari, cunoscuţi şi după 1989, câştigători de premii naţionale şi
internaţionale, care creşteau

pe lângă ei, transmiţându-le
această frumoasă îndeletnicire, peste 60 de copii, mulţi
dintre ei aflaţi pe calea deplinei afirmări.
De asemenea, tov. Boian
sublinia efortul general al
Şcolii populare de artă care,
prin cercurile sale de cusut,
ţesut şi cojocărie, organizate la Paloş, Dăişoara, Zărneşti, Bran, Tărlungeni şi
alte localităţi, contribuia la
menţinerea interesului pentru păstrarea tradiţiei. Zonele de referinţă ale judeţului
Braşov erau caracterizate
prin „pronunţate particularizări generate de îndelungata
convieţuire a românilor, maghiarilor şi germanilor”.
Atunci tov. Răsvan l-a întrebat pe tov. Boian dacă acest
lucru a generat o „interferenţă şi reciprocă influenţare”,

iar directorul Boian i-a răspuns că „ne stăteau la îndemână numeroase exemple”.
Saşii din Ticuş, de par egzamplu, au preluat cămaşa,
cioarecii şi chimirul din portul românesc, iar la Dăişoara se simţea o „accentuată influenţă săsească”. Între mocanii şi ceangăii din Săcele,
împrumuturile erau „foarte
vizibile”. Acelaşi lucru se
observa în zona Zizinului.
Meşteşugarii executanţi au
fost de multe ori „slujitori ai
cerinţelor tuturor locuitorilor zonelor respective, indiferent de naţionalitate”. Aşa,
de pildă, ţesătorul Gheorghe
Berger din Rupea (tatăl apreciatului compozitor Wilhelm
Berger) ţesea pentru întreaga zonă. Vestiţii cojocari
Stoica şi Boieru din Veneţia,
ca şi Wilhelm Artz din Ru-

cercul de sculptură de la
Râşnov sub îndrumarea lui
Günther Zerbes.
În concluzie, zicea tov.
Boian, „în efortul conjugat
de transmitere peste ani a valorilor autentice, pentru înlăturarea a ceea ce este periferic şi neavenit în această
atât de îndrăgită artă, ne întâlnim şi colaborăm fructuos
cu Filiala U.A.P. şi Muzeul
judeţean”.
„DRUM NOU”
11 februarie 1978

pea, lucrau cojoace atât pentru români, cât
şi pentru saşi şi
maghiari, tot
aşa cum, în
1978, Constantin Percea şi
Gheorghe
Müller din Caţa
executau „lucrări de pictură” folosind
elemente decorative de inspiraţie românească şi săsească.
Apoi, tov.
Răsvan l-a
ches tionat în
cel mai pur limbaj de lemn de
falnic stejar pe
tov. Boian asupra „perpetuării

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Tineri interpreţi braşoveni pe scena Ateneului
Un grup de tineri solişti de
muzică uşoară ai Şcolii populare de artă din Braşov
(clasa prof. Edmond Deda)
şi formaţia „Nimbus Quartet” a studioului de jazz din
cadrul Casei de cultură a studenţilor au oferit, la sala
„Studio” a Ateneului român
un recital, scria pentru „Drum
Nou” cunoscutul jazzman
Alexandru Şipa.
Organizat în cadrul fazei
de masă a Festivalului naţional „Cântarea României”,
acest recital a avut menirea
de a face cunoscută compo-

zitorilor, redactorilor de la
radio şi televiziune, de la diferite ziare şi reviste, publicului din Capitală, arta tinerilor interpreţi braşoveni.
„Calitatea repertoriului,
ales din creaţia românească
– unele, prime audiţii – execuţia îngrijită, rezultat al studiului corect”, aparţinând interpreţilor Cristina Dopnig,
Tatiana şi Cristina Petrescu,
Laura Nicorovici, George
Mihăescu, Gabriel Melinte,
C-tin Toader, Marian Bacheş, Florica Dacu, Gabriela Sauciuc (aceasta era cea

mai cunoscută din grup,
n.n.), precum şi „complexitatea structurală a lucrărilor
originale de jazz, talentul şi
virtuozitatea” membrilor formaţiei „Nimbus Quartet”
(Sandu Brînduşan, Dick
Nica, Mircea Soare şi George Nojogan) au dominat cu
prestanţă acest recital.
Iată câteva opinii: Dr. Vasile Tomescu, secretar al
Uniunii compozitorilor:
„Recitalul a constituit o expresie convingătoare a pasiunii pentru această artă
interpretativă a tineretului

dintr-un oraş important pe
plan industrial, dar şi pe plan
cultural-artistic. Acest tineret dornic să muncească, dar
şi să cânte, a dovedit ca
numitor comun sensibilitate
artistică, modestie, candoare şi omogenitate în grup vocal”. „Formaţia Nimbus prin
modalitatea de creaţie şi interpretare se apropie foarte
mult de ceea ce am putea
numi jazz-cameral, fiind o
speranţă a muzicii noastre”.
Drum Nou, 1970
Iulian Cătălui

8

Cetatea Râşnov,
un monument unic
La doar câţiva kilometri de
Braşov se află o veche cetate ţărănească, unică atât
prin poziţionare, cât şi prin
stilul ei arhitectonic. Cetatea Râşnov este o fortăreaţă ce parcă a străpuns din
adâncuri stânca pentru a
se înălţa spre cer.
Dacă păşeşti dincolo de zidurile bătrâne, este ca şi cum
ai fi trecut prin tunelul timpului. Fiecare piatră pare să
îţi vorbească despre vremurile de odinioară, despre vieţuitorii cărora încă le mai
simţi răsuflarea şi prezenţa,
aşteptându-i, parcă, pe soldaţii lui Mihai Bravul, în
spatele uriaşei porţi.
„Cetatea Râşnov este unică în România, pentru că
este ceva între o cetate de
apărare şi un orăşel medieval, este de fapt un târg fortificat. Cercetările arheologice asta demonstrează, că
nu a fost doar o cetate de refugiu, nu a fost doar o cetate a unui senior, ci a fost în
unele cazuri, pentru zeci de
ani, adăpostul comunităţii
râşnovene” a declarat istoricul Nicolae Pepene.

Prozatorul interbelic Octav
Şuluţiu, puternic impresionat
de valoarea şi arhitectura cetăţii, după o vizită prin anii
’30 a scris: „Ar fi păcat să se
distrugă această mărturie istorică. O reconstituire a ei s-ar
impune. Dar nu o renovare
care să o falsifice, să introducă elemente noi. Să se întărească tot ce există şi atâta”.
Cutremurul din 11 noiembrie 1940 aproape că a distrus fortificaţia, astfel că restaurarea menţionată de scriitorul interbelic devenise
obligatorie. Reconstrucţia
cetăţii Râşnov s-a făcut abia
15 ani mai târziu, din cauza
războiului şi a debutului confuz al regimului comunist.

Sergiu Nicolaescu
şi Râşnovul
Ridicată în anii 1300
Prima menţiune documentară despre Cetatea ţărănească a Râşnovului apare prin
anul 1335 când, în urma unui
asalt al tătarilor în Ţara Bârsei, întreg ţinutul a fost călcat de copitele cailor şi distrus de furia atacatorilor, cu
excepţia Cetăţii Râşnovului
şi a cetăţii de pe Tâmpa.

Fortăreaţa a fost ridicată
prin strădania locuitorilor din
ţinut, dar şi vecinii lor din
Cristian şi Vulcan le-au dat
o mână de ajutor. Cetatea
Râşnov a purtat încă de la început denumirea de „Cetate
Ţăranească”, deoarece principala îndeletnicire a creatorilor fortificaţiei de apărare
era agricultura. Titulatura s-a
menţinut de-a
lungul veacurilor, deoarece
oamenii locului
au muncit cu
strădanie pământul, chiar şi
în epoca prosperă a breslelor.
„Există chiar
la începutul secolului al XVIIlea atestată prezenţa râşnovenilor în cetate,
aproape un secol. Aşa se explică de ce a
apărut o capelă

Cetatea are o importanţă subliniată legislativ. Ştim că acest
complex medieval de la Râşnov este un monument naţional
clasa A. Astfel, se află printre cele mai importante monumente
istorice din România. Şi mai mult decât atât, pe lângă cetate
avem şi un sit arheologic foarte valoros. Din păcate, o parte
din acest sit, la fel ca şi o parte din cetate, au dispărut
în perioada 2000–2008, când acest monument nu a fost sub
incidenţa legislaţiei monumentelor istorice şi a celor care se
îngrijesc de această parte a istoriei noastre.
Nicolae Pepene, istoric

evanghelică în cetate, de ce
s-au chinuit să sape 164 de
metri să aibă apă în cetate,
de ce dintr-o dată arhitectura
cetăţii capătă aspectul unui
târg cu străduţe, cu piaţete.
Avem căsuţe în care arheologii au descoperit sobe,
cahle. Deci o reconstituire a
lumii medievale din spaţiul
românesc nu poate să nu
aibă în prim plan Cetatea
Râşnov.” a adăugat istoricul
Nicolae Pepene.

A rezistat asediilor
Situată pe drumul comercial de veche tradiţie Braşov–Rucăr–Câmpulung
Muscel, ce lega Transilvania
de Ţara Românească, cetatea a rezistat multor asedii.
Între zidurile fortăreţei şi-au
găsit adăpost prin 1600 şi
trupele lui Mihai Viteazul,
care au poposit aici după
înfrângerea de la Mirăslău.
Voievodul a aşteptat la Râşnov să-i sosească din Ţara
Românească întăririle necesare refacerii armatei sale.
O singură dată apărătorii
cetăţii au fost obligaţi de împrejurări să deschidă porţile
şi să capituleze: era pe vremea principelui Gabriel
Batory, în anul 1612 şi totul
s-a întâmplat din cauza lipsei de apă.
În secolul al XVIII-lea
Râşnovul devine târg de
frontieră, astfel încât localitatea are şansa unei dezvoltări economice substanţiale.
De asemenea, prin modifi-

carea conjuncturii geopolitice din sud-estul Europei
în favoarea Imperiului Habsburgic, s-a realizat şi securizarea hotarelor Râşnovului, iar pericolul invaziilor
militare se atenuează. Ca atare, populaţia râşnoveană nu
mai are mare interes în a păstra vie cetatea medievală.
Cetăţile ţărăneşti au făcut
parte dintr-o reţea de apărare a localităţilor transilvănene aflate în calea cotropitorilor. Acolo unde aşezarea
era în câmp deschis, bisericile au fost fortificate, transformându-se astfel în cetăţi.
Vechile documente atestă
faptul că, de-a lungul secolelor, fortificaţia a fost refăcută şi consolidată în mai
multe rânduri.
„Din punct de vedere comercial cred că putem să începem cu legendele locului,
pe care noi le-am cules din
surse istorice începând din
sec. XIX-lea. Mă refer la
legenda prezenţei cavalerilor
cruciaţi în zonă, a cavalerilor teutoni care au ridicat
cetatea, până la legendele
care vorbesc despre principi
transilvăneni care au ocupat
cetatea şi au lăsat de multe
ori amintiri total neplăcute
pentru comunitate” a completat istoricul Nicolae Pepene.

Cetatea Râşnovului şi-a
creat o pagină în cartea de istorie a cinematografiei româneşti. Marele regizor Sergiu
Nicolaescu s-a ataşat de zidurile medievale, motiv pentru
care a ales fortificaţia să devină un personaj al filmelor
sale istorice Dacii, turnat în
1966 şi Nemuritorii, în 1974.
De asemenea, la Râşnov
este realizat în 1967 filmul
Columna, o coproducţie româno-germano-italiană regizată de Mircea Drăgan, avându-i în rolurile principale pe
Ilarion Ciobanu, Richard
Johnson, Florin Piersic, Antonella Lualdi şi Gheorghe
Dinică. Pelicula istorică a
primit un an mai târziu nominalizări la „Globul de aur”
şi „Oscar” pentru cel mai bun
film străin. În timpul filmărilor, în cetate s-au descoperit urme dacice.
Cea mai neagră perioadă
a cetăţii s-a dovedit a fi cea
în care a fost în proprietatea
italianului de la SC Drumuri
Publicitare SRL. Câţiva ani,
după 2000, fortificaţia medievală a fost foarte aproape
de distrugere din cauza intervenţiilor ilegale pe care
chiriaşul cetăţii le-a făcut.
Anca Lăutaru
(continuare în numărul viitor)

Aşteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
sau la adresa de e_mail: contact@addjb.ro

