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Publicaţie gratuită a Consiliului Judeţean Braşov în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului

Aeroportul Braşov
este o afacere sigură!
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, a anunţat în ultima
şedinţă de plen că s-a finalizat Studiul privind traficul pe aeroportul internaţional care se construieşte
la Ghimbav.

în pasageri al Evoluţia estimată a numărului potenţial de pasageri
în primul an de deveni o afacere pentru Bratransportului de 900.000 f u n c ţ i o n a r e şov”, a precizat Pascu. Stumarfă – cargo).
aeroportul de la diul a fost realizat de o firCifra este pozi- 850.000 Braşov, ar fi ma americană specializată,
671.203 – 842.898
tivă, în contex- 800.000 avut un trafic de KPMG, care a intrat pe piatul în care Sibiul 750.000 300.000 de pa- ţa românească în anul 1994.
616.736 – 774.499
În prezent, compania îşi
sageri, iar ţinta
nu are mai mult
de un milion de desfăşoară activitatea prin
de 300.000 de 700.000 - 539.345 – 677.311
călători ar fi fost intermediul unei reţele de
călători pe an.
650.000 atinsă după opt cinci birouri situate în BucuConform datelor prezentate,
Creşterea nu600.000 ani. „ Au fost reşti, Cluj-Napoca, Timişoaîn primii 24 de ani de
mărului de paf o a r t e m u l t e ra, Iaşi şi Constanţa. KPMG
funcţionare este essageri este 550.000 voci care spu- în România are în prezent
timat un trafic
mult mai 500.000
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neau că studiul peste 600 de angajaţi, atât
pornind de la
lentă
cetăţeni români,
pe care îl
540.000 şi
faţă
cât şi străini
până
la
de studiul din 2007, influenţa existenţei aeropor- Ceea ce nu avem deocamda- aveam era foarte
tă sunt fondurile pentru con- vechi, din 2007, şi
(expatriaţi).
realizat înainte turilor din vecinătate.
890.000 de
La rândul său Aristotel Căn- strucţia terminalului şi a tur- nu mai era de acde izbucnirea crizei
pasageri pe
cescu, şeful administraţiei ju- nului de control, pentru reali- tualitate, în coneconomice.
an (aici fiAu fost luate în deţene, a menţionat că lucră- zarea balizajului şi a punctu- textul crizei ecoind inclus şi
considerare toate ele- rile la aeroportul de la Ghim- lui trafo. Ne-ar mai trebui ma- nomice din ultimii
echivalentul
mentele de risc ale in- bav vor fi reluate în cel mai xim 20 de milioane de euro, ani. În ciuda crizei,
vestiţiei – plecând de scurt timp. „Ne preocupăm să bani pe care am putea să-i pri- ţinând cont şi de
la continuarea asigurăm accesibilitatea în mim de la guvern având în ve- contracţia autostrărecesiu- zona aeroportului. Avem în dere că şi alte aeroporturi din zii Comarnic – Bran i i desfăşurare licitaţia pentru ţară au fost sprijinite. Orice şov, acest aeroecono- construirea celor două brete- lobby politic în acest sens ne- port va
mice, le rutiere de acces la viitorul ar fi extrem de util. Oricum,
de po- terminal. Lucrările la pistă vor noi suntem pregătiţi să ne dessibili- fi reluate după data de 15 mar- curcăm şi pe cont propriu, însă
t a t e a tie, urmând să se încheie în în acest caz ne va lua mai mult
creş- două luni. S-a tranşat licitaţia timp să terminăm proiectul”,
t e r i i pentru îndiguirea pârâului Be- a explicat Aristotel Căncescu.
fisca- sălcin, proiectul fiind la stalităţii, diul realizării exproprierilor. Cifre preconizate în 2007
dar şi Avem o înţelegere cu ROConform studiului iniţial
MATSA pentru dotarea cu făcut pentru aeroportul de la
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov
Mihai Pascu, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Braşov
aparatură a viitorului aeroport. Braşov de Mott McDonald,
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Parcări supraterane ca în Occident

Recalcularea pensiilor este prioritară

Saloane de trei stele la Maternitate

Atât braşovenii, cât şi turiştii vor avea la dispoziţie, din
vara lui 2015, două parcări
supraterane pentru amena-

Directorul executiv al Casei
Judeţene de Pensii (CJP) Braşov, Mady Brescan, a prezentat bilanţul activităţii institu-

Conducerea Maternităţii
Braşov a prezentat noile saloane cu confort sporit pentru mămici. Vicepreşedinte-

jarea cărora Primăria Braşov a obţinut fonduri europene şi la care se lucrează în
ritm susţinut.
pag. 3

ţiei pe anul trecut. Lucrurile
vor merge mai bine după implementarea noului program
de informatizare.
pag. 4

le CJ, Mihai Pascu, a precizat că meritul este al echipei
de conducere, care a venit
cu idei de investiţii. pag. 5
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Promisiuni de a transforma
în drum naţional tronsonul
dintre Şercaia şi Hoghiz

Anul trecut, Consiliul Judeţean Braşov a reuşit să reabiliteze porţiunile din interiorul a trei localităţi situate
pe deja celebrul „drum al ruşinii”, DJ 104, care leagă
Şercaia de Hoghiz. Ţinând
cont că investiţia totală în
reabilitarea acestei şosele
este de ordinul zecilor de milioane de euro, Consiliul Judeţean a reluat de anul trecut demersurile pentru ca
drumul să fie clasat ca drum
naţional şi să fie reparat pe
banii Guvernului.
Anul trecut, Ministerul
Dezvoltării a alocat banii necesari acestor lucrări din localităţile Şercaia, Părău şi
Comăna prin programul de
„Modernizare a Satului Românesc”, valoarea totală a
investiţiei fiind de 3,6 milioane de lei din care s-au
achitat constructorului 2,98
milioane de lei, din alocările făcute de minister. Recent, ministerul a virat Consiliului Judeţean şi restul de
plată de aproximativ
620.000 de lei, însă, singura soluţie pentru ca drumul

să fie reabilitat în totalitate
este preluarea sa de către
Compania Naţională de
Drumuri şi Autostrăzi Naţionale şi finanţarea lucrărilor, ţinând cont că bugetul
total pentru drumuri al autorităţii judeţene este de 6,5
milioane de lei şi abia ajunge pentru mici „plombe”.
CJ Braşov a primit promisiuni de la Guvern că situaţia acestui drum va fi rezolvată. „Cu certitudine, în prima şedinţă de Guvern va intra acest proiect prin care DJ
104 va fi clasat în Drum Naţional şi va fi administrat de
către Compania de Drumuri,
ţinând cont că a fost efectuată toată documentaţia în
acest sens. Bineînţeles, se
vor aloca şi fondurile pentru
a se efectua reparaţia integrală a acestuia”, a asigurat
vicepreşedintele CJ Braşov,
Mihai Popa (foto).
Drumul are o lungime totală de 24 de km şi este pur
şi simplu distrus pe mai multe porţiuni, unde traversarea
craterelor formate este deja
o aventură.

Bani europeni pentru
drumurile care leagă
Braşovul de Covasna
Consiliile Judeţene din
Braşov şi Covasna au încheiat un parteneriat în vederea modernizării a două
drumuri judeţene care leagă cele două judeţe, respectiv DJ 131 şi DJ 131 B. DJ
131 leagă localităţile braşovene Măieruş şi Apaţa de
comuna covăsneană Aita
Mare şi ajunge la Baraolt.
CJ Braşov ar avea de reabilitat 7,3 km din această şosea, iar CJ Covasna 15,5 km.
Drumul 131 D merge din
Apaţa spre Ormeniş, Augustin limita cu judeţul Covana
şi face apoi legătura cu
DJ 131, spre Baraolt. Autorităţile braşovene ar avea de
reabilitat 12,97 de km din
această şosea, ţinând cont că
este drum de pietriş pe mai
multe porţiuni, iar Covasna
doar 1,3 km.

Drum blocat, din cauza
podurilor şubrede
Deocamdată, legătura
dintre Apaţa şi Aita Mare pe
DJ 131 este blocată, după ce
autorităţile covăsnene au decis, la finele anului trecut, să
închidă circulaţia pe podul
ce leagă cele două judeţe
prin această zonă, deoarece
construcţia se afla în stare
avansată de degradare. Astfel au fost amplasate două
blocuri de beton la cele două
căi de acces pe pod, şi astfel

pe pod pot circula doar pietonii. Cu ani în urmă, podul
a mai fost blocat cu grămezi
de pământ, însă şoferii „şi-au
făcut loc”.

Cum se vor împărţi
lucrările
CJ Braşov a început însă,
lucrările de reparaţie la podul peste Olt din zona Măieruş, pe DJ 103 G, care face
legătura cu satul Arini şi cu
localitatea covăsneană Belin
şi ajunge în final tot în Aita

Apaţa, fără banii europeni pentru 100.000 de lei pentru
Registrul Agricol electronic
Catedrala din Făgăraş
Anul trecut, CJ Braşov a
semnat un parteneriat cu 15
primării din judeţ în vederea
achiziţionării unui sistem informatic integrat, destinat
gestiunii Registrului Agricol
în format electronic.
Proiectul era finanţat din
fonduri europene şi are o valoare totală de 6,53 de milioane de lei, însă CJ Braşov, în calitate de lider de
proiect, a fost nevoit să excludă din acest program comuna Apaţa, din cauza datoriilor pe care le are la bugetul de stat şi care sunt peste limita legală.
„Comuna Apaţa are o datorie de 70.000 de lei la bu-

getul de stat, motiv pentru
care nu era eligibilă pentru
implementarea acestui proiect, motiv pentru care a trebuit să fie exclusă din asociere”, a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Pascu.
Proiectul va fi implementat în continuare însă în Augustin, Bod, Caţa, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Jibert, Măieruş, Predeal, Rupea, Săcele, Sânpetru, Teliu
şi Zărneşti. CJ Braşov a
sprijinit Apaţa, din fondul
de rezervă, cu 100.000 de
lei, tocmai pentru a reduce
cuantumul datoriilor pe care
le are.

În şedinţa de plen a Consiliului Judeţean s-a aprobat
alocarea sumei de 100.000
de lei pentru continuarea lucrărilor la catedrala din municipiul Făgăraş.
Preoţii parohi au cerut
sprijinul autorităţii judeţene
subliniind faptul că ar vrea
ca anul acesta lucrarea să fie
gata, ţinând cont că lăcaşul
de cult este ocrotit de Sfinţii
Brâncoveni, iar anul 2014
este închinat acestora.
„Pentru acest motiv, prea
fericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a exprimat dorinţa de
a sfinţi Catedrala în 16 august 2014, ziua prăznuirii
Sfinţilor Brâncoveni”, a pre-

cizat preotul paroh Ioan Ciocan în solicitarea transmisă
CJ Braşov. Potrivit devizului de lucrări transmis de Protopopiatul Ortodox Făgăraş,
pentru finalizarea somptuoasei catedrale mai este nevoie de 5.685.722 de lei, din
care 5.306.920 de lei pentru
lucrări la interioare şi exterioare, 207.690 de lei pentru
instalaţia de încălzire şi
171.120 pentru tâmplărie.
Sistemul de încălzire va fi
unul extrem de costisitor, pe
de o parte datorită suprafeţei mari de încălzit din incinta Catedralei, pe de altă parte datorită faptului că va fi
introdus în pardoseală.

Mare. Lucrările au început
anul trecut şi vor fi reluate
din această primăvară. „Autorităţile din Covasna se vor
ocupa de acest pod de pe
DJ 131, ţinând cont că noi îl
facem pe celălalt. Totodată,
pentru a realiza lucrările de
modernizare a acestor drumuri ce leagă cele două judeţe vom accesa o finanţare
europeană din exerciţiul
2014 – 2020”, a explicat Mihai Pascu, vicepreşedintele
CJ Braşov.

Podul pe care îl vor repara covăsnenii are o lungime
de 107 metri şi vechi de peste 60 de ani şi s-a degradat
foarte mult în ultimii ani. Şi
podul care traversează Oltul
spre satul Arini, de pe Drumul Judeţean 103 G a fost
construit în anul 1950, iar CJ
Braşov a alocat anul trecut
banii necesari lucrărilor.
Acestea au fost estimate la
suma de 700.756,35 lei, fără
TVA şi sunt realizate de firma braşoveană Conforest.

Veşti bune pentru pensionarii
din Rupea
Punctul de lucru Rupea al
Casei Judeţene de Pensii
Braşov şi-a reluat activitatea
începând cu data de 7 martie 2014, urmând a funcţiona în fiecare zi de vineri, în
intervalul orar 8.00 – 14.00,
în fostul spaţiu unde îşi
desfăşura activitatea, adică
str. Republicii nr. 171, oraş
Rupea.
„Am considerat necesar să
întreprindem demersuri pentru ca Punctul de lucru Rupea al Casei Judeţene de
Pensii Braşov să îşi reia activitatea. Acest punct de lucru îi deserveşte pe toţi locuitorii din zonă şi este esenţial ca acesta să fie la Rupea,

deoarece, prin natura serviciilor oferite vine în sprijinul persoanelor vârstnice
care, de multe ori, nu au posibilitatea să ajungă până la
sediul judeţean. Am solicitat ca reluarea activităţii să
se facă în cel mai scurt timp
posibil astfel încât cetăţenii
să nu fie privaţi de acces la
serviciile care li se cuvin de
drept”, a precizat prefectul
Mihai Mohaci (foto).
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Parcări supraterane ca în
Occident pentru Braşov

Lucrările de la Spitalul Militar se desfăşoară într-un ritm susţinut, pentru recuperarea întârzierilor
Atât braşovenii, cât şi turiştii vor avea la dispoziţie,
din vara lui 2015, peste 700
de noi locuri de parcare în
cele două parcări supraterane, unde se lucrează în
ritm susţinut.
Cele două parcări supraterane din municipiul Braşov,
pentru amenajarea cărora
Primăria Braşov a obţinut
fonduri europene, au început
să prindă contur de la începutul acestei luni.
La parcarea cu şapte niveluri de la Spitalul Militar,
muncitorii au reuşit deja să
toarne pilonii de sprijin, astfel ca să se poată apuca de
săpăturile în subteran, ţinând
cont că patru etaje vor fi sub
pământ.
„Sunt foarte mulţumit de
modul în care se derulează lucrările la acest proiect, mai
ales că avem de recuperat
timpul pierdut cu tot felul de
contestaţii. Din fericire ne-a
ajutat vremea, astfel că de
peste două luni se lucrează în
ritm susţinut şi sper ca în prima parte a anului viitor să finalizăm lucrările. Vorbim de
un proiect important pentru
Braşov, care se încadrează în
strategia noastră de a transforma centrul istoric într-un
obiectiv turistic în ansamblu.
Am început cu înlocuirea îmbrăcăminţilor asfaltice cu piatră cubică, închiderea circu-

laţiei auto pe majoritatea străzilor, refacerea iluminatului
public cu iluminat arhitectural, amplasarea unui mobilier urban adaptat zonei, înlocuirea autobuzelor mari cu
cele de mici dimensiuni, iar
prin această parcare vom
descongestiona şi mai mult
traficul din centrul istoric”, a
precizat primarul George
Scripcaru, care a inspectat la
începutul acestei luni lucrările de la Militar.
Au fost amplasaţi, în total,
18 piloni de sprijin, dar s-au
efectuat foraje şi s-au amplasat şi alţi 84 de piloni de incintă, fiind realizată şi perna
de balast.
Parcarea va avea în total
306 locuri. 10 locuri din parcare vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi, 7 locuri
vor fi rezervate pentru limuzine şi alte 8 locuri pentru
maşini electrice, urmând să
fie amplasate prize speciale
de încărcare a acestora.
De asemenea, se vor amenaja 29 de locuri pentru parcarea bicicletelor (20 la sol
şi 9 la nivelul etajului tehnic) favorizând deplasarea
cu bicicleta pentru vizitarea
zonei de centru a municipiului Braşov.

Se va excava la o
adâncime de 12 metri
Parcarea va avea o suprafaţă totală de peste 9.000 de

metri pătraţi, dintre care
5.329,24 mp în subteran. În
total, se va săpa până la o
adâncime de 12 metri, iar
cota maximă a parcării va fi
de 10,5 m, respectiv etajul
tehnic unde se va putea intra dinspre strada Pictor
Pop, intrarea fiind la acelaşi
nivel cu strada. Parcarea va
fi dotată cu un sistem de
control, acces complet echipat şi automatizat pentru a
asigura gestionarea şi funcţionarea în siguranţă a circulaţiilor, controlul acceselor şi informarea rapidă a
utilizatorilor.
Valoarea lucrărilor este de
17.915.063,68 lei (inclusiv
TVA), cu 5 milioane mai
mică faţă de valoarea estimată, cofinanţarea municipalităţii braşovene fiind de 2%.

434 de noi locuri
de parcare în Poiană
După ce contestaţiile au
pus o serie de piedici şi lucrurile s-au clarificat abia în
instanţă, de la începutul lunii martie, au demarat lucrările şi la cea de-a doua parcare supraterană a Braşovului, care va fi construită în
Poiana Mică, vizavi de Cabana Junilor.
Noua parcare va avea patru niveluri şi vor fi, în total, 434 de locuri, dintre
care 102 locuri la subsol,
câte 112 locuri la demisol şi

Primarul George Scripcaru, la începerea lucrărilor la parcarea din Poiana Braşov
la terasă şi 108 locuri la parter. La subsol vor fi rezervate 16 locuri pentru persoanele cu dizabilităţi. Lângă clădirea parcării va fi
amenajat şi un terminal pentru transportul public, astfel
că se va mai rezolva o problemă spinoasă pentru staţiune, respectiv parcarea autocarelor şi microbuzelor.
Vor fi amenajate 7 locuri
pentru microbuze, dar şi 6
locuri pentru autocare, iar
alte 2 locuri rezervate pentru autobuzele RAT. „Este
unul dintre proiectele importante pentru Braşov, care
vizează crearea de spaţii de
parcare şi facilităţi de transport destinate turiştilor, în
aşa fel încât să descongestionăm traficul din Poiana
Braşov. Vor fi 434 de locuri
de parcare pentru autovehicule, locuri pentru microbuze şi autobuze, locuri pentru vehicule ale persoanelor
cu handicap. Parcarea va
oferi toate facilităţile unei
parcări moderne. Foarte important este şi terminalul de
transport, care ne va oferi
posibilitatea de a prelua turiştii care îşi vor lăsa maşinile în această parcare şi ai transporta cu autobuze de
capacitate mică până în staţiune. Când va fi gata, vom
putea discuta despre o regulă care să privească accesul
cu autovehiculele în Poiana

Braşov”, a explicat primarul George Scripcaru.

Câţi bani se vor investi
Proiectul „Amenajare
zona turistică Poiana Braşov
– Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal
transport public” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, şi
are o valoare totală de
30.994.085 lei, din care Primăria Braşov suportă o cofinanţare de 2%. Lucrările
sunt executate de firma Conforest SA în asociere cu
Tong SRL, iar valoarea acestora este de 16.170.264,44
lei cu TVA inclus. Noua parcare va trebuie predată „la
cheie”, cel târziu la finele lunii iunie 2015.
Lucrările se execută pe o
suprafaţă de aproape 10.000
de mp, iar suprafaţa desfăşurată va fi de 8.988,7 mp.
Vor fi două căi de acces, din
şoseaua principală, dotate cu
bariere, iar accesul se va
face pe baza unui tichet. Se
va interzice însă, accesul
maşinilor prevăzute cu GPL.
Un alt avantaj îl constituie
faptul că nu există rampe de
acces sau de ieşire din parcare, deoarece a fost valorizată panta naturală a terenului. Astfel, accesul în parcare se va face la parter, pe latura de NE, de la cota superioară a terenului, respectiv

din drumul principal, iar ieşirea se realizează două niveluri mai jos, pe latura opusă a clădirii, direct la cota de
teren de pe latura de SV,
spre complexul Silver
Mountain. La finalul lucrărilor se vor face plantaţii de
gazon şi de arbori, pe o suprafaţă de 2.354,16 mp, în
zona parcării.

Circulaţie resistematizată
în Poiană
Primarul George Scripcaru a precizat că odată ce
noua parcare va fi finalizată se va resistematiza şi circulaţia în Poiană. Acesta a
precizat că în zilele aglomerate accesul spre centrul staţiunii va fi restricţionat, autoturismele urmând să fie
direcţionate spre noua parcare, urmând să existe curse expres de transport în comun care să asigure legătura cu restul staţiunii. „Din
cauza numărului mare de
maşini, în unele zile din plin
sezon sunt mari probleme,
care duc la blocarea traficului. Cel mai probabil vom
înfiinţa o linie de microbuze care să asigure transbordarea turiştilor între Poiana
Mică şi centrul staţiunii şi
care să circule la un interval de 2 minute, astfel ca să
venim în întâmpinarea turiştilor”, a mai precizat primarul George Scripcaru.
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Bani pentru depozitarea
ecologică a gunoiului
Consiliul Judeţean Braşov
a aprobat, în ultima şedinţă
de plen, alocarea sumelor
necesare pentru cofinanţarea unui proiect derulat în
colaborare cu Ministerul
Mediului, prin care se urmăreşte realizarea de platforme
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd.
Suma totală pentru cofinanţare asumată de Consiliul Judeţean Braşov este de
215.390,05 lei.
Consiliul Judeţean avea o
restanţă de anul trecut, când
nu a putut aloca sumele necesare pentru Prejmer
(47.328,55 de lei) şi pentru
Hălchiu (23.0556,94), corespunzătoare cotei de 5%
ce revine administraţiei judeţene, din cauză că nu a

existat o rectificare pozitivă a bugetului în 2013. În
acest context, consilierii judeţeni au aprobat, la solicitarea vicepreşedintelui CJ
Mihai Pascu, prevederea în
bugetul pe 2014, în semestru I, următoarele sume pentru cofinanţare: 57.472,88
de lei pentru Şercaia, în vederea amenajării platformei,
iar pentru achiziţia de utilaje câte 25.950,38 de lei pentru Hălchiu, Prejmer şi Şercaia.
Mai mult, Consiliul Judeţean Braşov şi-a asumat responsabilitatea de a acoperi şi
cofinanţarea ce revine consiliilor locale în cazul în care
acestea nu-şi pot onora obligaţiile financiare, în valoare
de 32.737,50 de lei.

Luna curăţeniei la Braşov
Începând cu data de
17.03.2014, la Braşov începe luna curăţeniei şi va fi declanşată o amplă acţiune de
curăţenie a domeniului public şi privat, în toate cartierele municipiului Braşov,
„Ne dorim să întâmpinăm
cum se cuvine Sărbătorile de
Paşte, mai ales că în acest an
cel catolic şi cel ortodox se
suprapun, astfel că de luni
începem luna curăţeniei de
primăvară. Invităm toate
persoanele fizice şi juridice
(asociaţii de proprietari, societăţi comerciale, instituţii
publice şi de învăţămînt) ca
în perioada 17 martie – 18
aprilie să contribuie la realizarea curăţeniei în municipiu, prin luarea de măsuri

care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor, trotuarelor şi a rigolelor stradale din
perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu altă destinaţie”, a făcut apel primarul
Braşovului, George Scripcaru, atrăgînd totuşi atenţia că
este interzisă tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al
municipiului.
Deşeurile rezultate ca urmare a acestei activităţi vor
fi depozitate lângă punctele
de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact, urmând ca acestea să fie transportate de către operatorii de
salubrizare împuterniciţi de
către Primăria Braşov.

Recalcularea pensiilor
este prioritară la Braşov

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii
(CJP) Braşov, Mady
Brescan, a prezentat, întro conferinţă de presă, bilanţul activităţii instituţiei
pe anul trecut.
Astfel, la 31 decembrie 2013,
CJP Braşov avea în plată
302.260 de persoane, din
care 134.965 de pensionari
din sectorul de stat, 3.071
de pensionari din sectorul
agricol , 14.645 de beneficiari de legi speciale, 1.945
beneficiari de pensii comunitare şi 167.295 de asiguraţi ai sistemului public de
pensii.
În 2013, CJP a primit 7875
de dosare noi de pensii şi
10.539 de cereri de recalculare sau de trecere din oficiu
de la o categorie de pensie la

„Big Brother-ul” pentru monitorizarea
intrărilor în judeţ va costa 235.000 de lei

În vederea creşterii siguranţei la intrările în judeţul
Braşov, Consiliul Judeţean,
prin Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică (ATOP),
a încheiat un parteneriat cu
Inspectoratul de Poliţie în
vederea montării unor camere de supraveghere la toate
intrările în judeţ, de pe drumurile naţionale. Valoarea
investiţiei a fost estimată la

189.516,12 lei,
respectiv aproape 235.000 de
lei, cu tot cu
TVA. Valoarea
estimată a echipamentelor este
de 167.166,12,
iar valoarea lucrării de montare, de aproape
20.000 de lei.
Toate aceste camere urmează să fie conectate la un dispecerat, care va ajuta astfel
de exemplu, la identificarea
unor autovehicule date în urmărire, care tranzitează judeţul Braşov.
Proiectul face parte dintr-un
program multianual derulat
de către autorităţile judeţene
în colaborare cu poliţiştii braşoveni. ATOP va asigura

amenajări rutiere care includ
soluţii moderne de siguranţă
în zonele cu risc crescut de
comitere a accidentelor rutiere, în limitele competenţelor
legale ale Consiliului Judeţean Braşov, va efectua studii
de trafic şi va elabora şi implementa soluţiile de management al traficului în vederea asigurării unui grad corespunzător de fluenţă. IPJ Braşov va participa la implementarea campaniilor de educaţie şi informare rutieră, va furniza statisticile referitoare la
dinamica accidentelor de circulaţie în vederea adoptării
unor măsuri pentru diminuarea riscului rutier şi va organiza şi susţine activităţile de
educaţie rutieră în rândul copiilor şi tinerilor participanţi
la traficul rutier.

alta, această activitate fiind
prioritară, alături de acordarea de consultanţă juridică
de specialitate (3946 de consultaţii şi 1234 de audienţe).
Mady Brescan a mai precizat că, anul trecut, au fost
alocate 5.473 de bilete de
tratament balnear, din care
611 de gratuităţi, repartizate în 14 serii a câte 118 zile,
fiind valorificate 4.840 de
bilete.

Cum încasezi pensie
internaţională
Casa Judeţeană de Pensii
Braşov are în evidenţ ă
2.729 de pensii internaţionale (comunitare) în plată,
dintre care 1.926 plătite în
străinătate şi 803 plătite în
România.
Pe parcursul anului 2013
au fost înregistrate, la nive-

lul instituţiei, 1.663 de cereri privind acordarea pensiilor internaţionale din care
845 de cereri de confirmare a stagiului de cotizare
realizat în România (formularul E205).
„O persoană care a lucrat
în România şi în altă ţară din
Uniunea Europeană va putea solicita acordarea drepturilor de pensie, în cazul îndeplinirii condiţiilor privind
vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare prevăzute în
legislaţia din domeniul asigurărilor sociale din aceste
două state. Pentru stabilirea
drepturilor de pensie, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii,
cererea astfel depusă fiind
valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost

supusă”, a declarat Mady
Brescan, director executiv al
CJP Braşov.
La rândul lui, directorul
executiv adjunct, Ioan Pamparău, a precizat că anul trecut s-au eliberat cele mai
multe decizii de pensionare,
aproape 18.000.
„Au fost preluate foarte
multe restanţe din anii precedenţi, în special din dosarele de recalculări. Asta nu
înseamnă că oamenii nu îşi
primesc pensia de bază, iar
după ce se face recalcularea
pensiilor, oamenii îşi vor
primi bani retroactiv. Lucrurile vor merge mai bine în
perioada următoare, după ce
vom implementa noul program de informatizare, implementat la nivel naţional.
La Braşov, problema recalculării grupelor de muncă
sunt la fosta societate
«6 Martie» Zărneşti şi la
Uzina «R» Feldioara şi în
sistemul cooperatist, în ultimul caz arhivele nu se prea
găsesc. Arhivele de la Tractorul, Rulmentul sunt duse
pe la Popeşti Leordeni, Brăila etc., iar oamenii trebuie
să se ducă după adeverinţe
pentru activitatea desfăşurată înainte de 2001, pentru recalcularea pensiei, ca să nu
mai amintim că li se percep
taxe pentru eliberarea adeverinţei de la firmele care
păstrează arhivele, deşi ar
trebui să fie gratuite”, a precizat Pamparău.

Patru noi curse de autobuz intrajudeţene,
în zonele Bran – Moieciu şi Rupea
Luna trecută a avut loc o
nouă licitaţie pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru curse judeţene, care nu
au fost adjudecate la licitaţia iniţială din decembrie
anul trecut.
În total, în judeţ sunt 79 de
trasee, care vor fi operate în
continuare de diferite firme
private, numai că o serie de
trasee din zona Rupea sau
Făgăraş au rămas neadjudecate, din cauza faptului că nu
prezentau interes.
La cea de-a doua „strigare”, din data de 14 februarie, firma Dalmaco Prod Impex din Moieciu de Jos a adjudecat alte patru trasee
care, deşi existau în scripte,
nu au avut operator vreodată. Unul dintre acestea este
traseul 29, Moieciu de Jos –

Şimon (7 km), dar şi traseul
32, Predeluţ – Bran – Tohanu Vechi (12 km). Firma va
opera însă şi alte două trasee din zona Rupea, care nu
au fost la prea mare căutare,
traseul 62, Rupea – Jibert –
Făgăraş (45 km) şi traseul
74, Rupea – Homorod –
Rupea (8 km). Noile licenţe
de traseu sunt valabile până
în 2019 şi au fost aprobate

şi în plenul Consiliului Judeţean Braşov.
Patru alte trasee din zona
Rupea – Făgăraş au rămas
însă în continuare neadjudecate: traseul 48: Făgăraş –
Şoarş – Seliştat (30 km), traseul 49: Făgăraş – Hurez –
Iaşi (18 km), traseul 54:
Făgăraş – Şoarş – Felmer
(20 km) şi traseul 63: Rupea
– Dacia – Grînari (30 km).
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Saloane de trei stele pentru
mămici la Maternitate
Noile lifturi sunt
funcţionale

Conducerea Maternităţii
Braşov a prezentat noile
saloane cu confort sporit
pentru mămici.
Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mihai Pascu, a
precizat că situaţia de la Maternitate este una fericită şi
meritul este al echipei de
conducere, care a venit cu
idei de investiţii care să aducă venituri instituţiei.
„Am susţinut toate aceste
investiţii cu bani de la bugetul judeţului, atât cât am avut,
pentru că astfel de investiţii
sunt binevenite, pentru că nu
vorbim doar de modernizare
şi dotare, ci şi de rentabilizarea activităţii. Nu avem multe exemple de aceste gen şi
trebuie felicitat managerul
spitalului”, a precizat Pascu.
Directorul Spitalului de
Obstetrică şi Ginecologie
«Dr. I.A. Sbârcea» din Braşov, dr. Mircea Preda, a precizat că „fără sprijinul Consiliului Judeţean nu am fi putut pune în practică proiectele de investiţii pe care le
avem şi pe care le-am gândit ca o alternativă pentru a
obţine venituri la nivelul instituţiei. De aceea, am renovat mai multe saloane care
au fost dotate la standarde de
cel puţin trei stele hoteliere.
La două rezerve (cu câte
două paturi) există o toaletă
şi un duş, camerele au televizor, frigider, fierbător pentru apă, mobilierul este nou.
Putem spune că, pe lângă
confortul de cazare, mămicile au de acum şi un confort
psihic, pentru că nu trebuie

Directorul Maternităţii, dr. Mircea Preda (foto medalion), este bucuros că pacientele beneficiază de condiţii de cazare excelente
să se teamă că nu găsesc locuri în aceste rezerve”.

Dotări de 260.000 de
lei, preţuri accesibile
Mihai Pascu a precizat că
pentru reamenajarea vechilor
saloane şi dotările din noile
rezerve s-au cheltuit 240.000
de lei (inclusiv TVA). Practic, sunt încă 8 rezerve noi,
cu 20 de paturi, ajungânduse la un total de 33 de paturi
în camere cu condiţii mai
mult decât moderne.

Managerul Maternităţii a
precizat că preţul este 80 de
lei/noapte şi scade în cazul
persoanelor care sunt nevoite să se cazeze pentru o perioadă mai îndelungată. Astfel, după cinci zile de cazare, tariful este de 50 de
lei/noapte, iar după 15 zile se
ajunge la 30 de lei/noapte.
Până în luna ianuarie, preţul era de 120 de lei/zi. Mulţumirea managerului este
aceea că, în prezent, există
un grad de ocupare de 70%,

nemaiexistând refuzuri de a
interna persoane în saloanele cu plată.

Mansarda, afacere
pentru Maternitate
Tot astăzi a fost prezentat
şi modul cum a fost refăcută
mansarda de la corpul nou al
Spitalului. De când a fost construită clădirea, în 1986, nimeni nu mai intrat acolo, fiind într-o stare jalnică. Acum,
reamenajată, poate aduce surse de venit Spitalului.

A fost alocată suma de
400.000 de lei (inclusiv
TVA) pentru această investiţie. „Aici dorim să amenajăm o cafetecă, atât pentru
personalul medical, cât şi
pentru pacienţi. De asemenea, firmele de medicamente pot organiza aici seminarii de profil pentru personalul medical, decât să meargă prin restaurantele din
oraş. Va fi convenabil pentru toată lumea”, a declarat
Mircea Preda.

O altă investiţie dată în
funcţiune la Maternitate sunt
cele două lifturi, pentru persoane şi pentru tărgi.
„Am alocat 260.000 de lei
(inclusiv TVA) din bugetul
judeţului pentru aceste dotări
foarte necesare, pentru că vechile lifturi reprezentau un
real pericol. Vreau să vedeţi
că, din puţinul pe care îl
avem, facem tot posibilul
pentru a oferi condiţii cât mai
bune în domeniul sănătăţii.
Şi la Spitalul de Pediatrie a
fost dat în funcţiune unul dintre lifturi, respectiv cel pentru persoane. Aici, la solicitarea conducerii spitalului,
cele două lifturi nu s-au montat simultan, ci alternativ,
pentru a nu se afecta funcţionalitatea instituţiei”, a precizat Mihai Pascu.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţen Braşov a mai
anunţat că, cel târziu în iunie, va fi finalizat Ambulatoriul de la Maternitate şi urmează să fie reamenajată recepţia.
Cât priveşte proiectul finanţat de Banca Mondială,
de aproximativ 6 milioane
de euro, pentru reabilitarea,
consolidarea şi modernizarea clădirii vechi a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie, există o mică problemă. Ministerul Sănătăţii a
solicitat Băncii Mondiale
prelungirea termenului de
implementare cu şase luni,
pentru asigurarea cofinanţării de la bugetul de stat.
Sebastian Dan

Maternitatea şi Spitalul Făgăraş vor avea neutralizator de deşeuri medicale
Consiliul Judeţean Braşov
a pus la dispoziţia Ministerului Sănătăţii o suprafaţă de
70 de metri pătraţi din curtea Maternităţii, în vederea
amenajării unui neutralizator pentru deşeurile medicale periculoase rezultate din
activitatea spitalicească.
Programul privind „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate
din activitatea spitalicească”
este derulat de minister prin
POS Mediu, iar ministerul
contribuie cu doar 17,56%
din costurile eligibile. Astfel, seringile, mănuşile şi
pansamentele folosite în ca-

drul Maternităţii vor fi incinerate în cadrul neutralizatorului amenajat.
Un astfel de incinerator va
mai fi amplasat în judeţul
nostru şi la Spitalul Municipal din Făgăraş, însă şi în
alte peste 80 de unităţi sanitare din ţară.
Pentru implementarea
proiectului în spitalele din
ţară, Ministerul Sănătăţii a
alocat 35 de milioane de
euro. Prin acest proiect se
doreşte impunerea metodei
de neutralizare prin procedee acceptate la nivel european, cu impact minim asupra mediului, ca soluţie de

eliminare a deşeurilor periculoase din spitale.

Un spital produce
o tonă de deşeuri
medicale, pe lună
Dintr-un raport al Ministerului Sănătăţii rezultă că
un spital, produce lunar, în
medie, 1.000 de kilograme
de deşeuri care necesită neutralizare, iar costul pentru
un kg de astfel de deşeuri
periculoase se ridică la aproximativ 1,5 euro.
În prezent, majoritatea
spitalelor din ţară nu neutralizează în cadrul unităţilor
proprii, în instalaţii autori-

zate, deşeurile periculoase
rezultate în urma activităţilor spitaliceşti. Astfel, eliminarea acestor reziduuri
medicale periculoase se
face, în general, prin contactarea serviciilor unor procesatori privaţi, ale căror
metode nu se află sub controlul unităţilor spitaliceşti
şi presupune costuri suplimentare.

Neutralizatoare
nepoluante
Platforma de neutralizare
propusă de Ministerul Sănătăţii va reduce considerabil
cheltuilelile, fiind cataloga-

tă drept un succes de cei care
au testat până acum echipamentele. Costurile actuale
aferente eliminării deşeurilor sunt dependente de preţul cerut de procesatorii care
încheie contracte de servicii
de colectare cu spitalele.
Nivelul actual al costurilor anuale pentru eliminarea
deşeurilor medicale este în
medie de 50.000 euro/spital, conform centralizării de
la nivelul Ministerului Sănătăţii.
Una dintre metodele de
distrugere a acestor deşeuri
periculoase este incinerarea, metodă care se folosea

şi pe vremuri în spitalele
din judeţ, până când crematoriile de acest tip au fost
desfiinţate, pentru că nu corespundeau normativelor
europene privind protecţia
mediului.
Atât emisiile de gaze în atmosferă care rezultau din
procesul de ardere al deşeurilor dar şi produsele secundare rezultate din procesul
de incinerare reprezentau un
real pericol pentru mediu.
Aceeaşi problemă a fost ridicată şi în cazul neutralizatoarelor, însă această aparatură foloseşte alte principii
de eliminare a deşeurilor.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Cercetarea ştiinţifică braşoveană,
pe noi coordonate
În anii primului cincinal al
„afirmării plenare a revoluţiei tehnico-ştiinţifice”, cincinalul 1976-1980, cercetarea ştiinţifică şi ingineria tehnologică şi-au sporit aportul
la rezolvarea problemelor
majore ale economiei naţionale şi care vizau, printre altele, „dezvoltarea producţiei
materiale, creşterea eficienţei economice, valorificarea
superioară a resurselor materiale, scurtarea termenelor
de asimilare a noilor produse şi tehnologii, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie”, scria
pentru „DN”, tov. prof. univ.
dr. Victor Hoffmann, prorector al Universităţii Braşov.
Cum era şi firesc, în acei
ani, Braşovul şi-a dezvoltat
considerabil potenţialul său
ştiinţific, industria judeţului
asigurând cadrul optim pentru desfăşurarea muncii de
cercetare ştiinţifice. An de
an a crescut aportul specialiştilor, al cercetătorilor
ştiinţifice, al proiectanţilor,
al cadrelor didactice universitare în promovarea accelerată a creaţiei tehnice, la
aplicarea progresului tehnico-ştiinţific în numeroase
domenii de activitate.

Atunci, în 1980, în Braşov
funcţionau „importante unităţi de cercetare, proiectare
şi inginerie tehnologică, dotate cu aparatură modernă”,
în care lucrau mii de cercetători profilaţi pe construcţia automobilelor şi tractoarelor, pe probleme tehnologice ale sectoarelor calde, ale
industriei lianţilor şi azbocimentului, silviculturii şi industriei lemnului, culturii
cartofului şi altor domenii.
Acest puternic potenţial
ştiinţific s-a concretizat prin
„realizarea unor noi tipuri de
tractoare şi autocamioane,
rulmenţi, transmisii hidromecanice şi multe alte produse cu calităţi şi performanţe ridicate, solicitate atât de
economia naţională, cât şi pe
piaţa mondială”.
Era semnificativ să se
amintească că produsele noi
şi reproiectate introduse în
fabricaţie în Braşov în cursul cincinalului de atunci,
vor însemna în 1980 aproximativ 50 la sută din valoarea producţiei industriale.
Aceste realizări nu puteau fi
separate de preocupările
susţinute ale specialiştilor
braşoveni pe linia introducerii de noi tehnologii com-

plexe, a reducerii consumurilor de materii prime şi materiale, a energiei şi a combustibilului.
Ţinând seama de „necesitatea îndeplinirii exemplare
a planului pe 1980, care să
asigure înfăptuirea sarcinilor” cincinalului de atunci,
cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice îi reveneau, „în lumina hotărârilor
şi programelor adoptate de
Congresul al XII-lea al partidului” (se putea fără partidu’ care era în toţi şi în
toate! N.n.), sarcini sporite
pe linia introducerii în procesul tehnologic a celor mai
înaintate cuceriri ale ştiinţei mondiale.
Cercetătorii ştiinţifici braşoveni aveau în faţă, atunci
în 1980, un „program deosebit de mobilizator”, prin care
erau chemaţi să contribuie
la „realizarea întregului spor
de producţie al cincinalului
viitor, în conformitate cu
prevederile Planului-directivă de dezvoltare economico-socială a judeţului Braşov în perioada 1981-1985,
pe seama creşterii productivităţii muncii, la înfăptuirea
altor obiective economice de
importanţă deosebită”, mai

spunea toarşu’
prorector Hoffmann.
Numeroase şi
importante probleme ridicau,
de asemenea,
necesitatea restructurării industriei, în sensul
promovării produselor care valorificau superior materiile
prime, energia şi
combustibilul.
Cerinţa creşterii eficienţei economice punea în
faţa specialiştilor
braşoveni sarcina reducerii cu
cel puţin 22 la
sută a consumului de energie şi
cu 23 la sută a
consumului de
metal. De asemenea, conform prevederilor aceluiaşi
plan-directivă, cercetarea va
fi trebuit să contribuie din
plin la introducerea a 33 de
tehnologii noi şi la extinderea aplicării altor 45 tehnologii noi în producţie, sublinia tov. prof. univ. dr. Victor Hoffmann.

Se impuneau „preocupări
susţinute” şi în integrarea organică a cercetării ştiinţifice
cu producţia şi învăţământul, continuarea şi extinderea experienţei bune existente în judeţul Braşov privind
„crearea şi organizarea, pe
platforme industriale a unor
puternice centre comune de

cercetare, proiectare şi învăţământ, aceasta fiind una din
condiţiile înfăptuirii cu succes a complexelor obiective
ale dezvoltării economicosociale ale judeţului nostru
în viitorul cincinal”, încheia
apoteotic tov. Hoffmann.
Drum Nou
6 martie 1980

Adunarea festivă consacrată Zilei femeii, la Braşov
În ziua de 7 martie 1983,
la Casa de Cultură a Municipiului Braşov, a avut loc

adunarea festivă dedicată Zilei Internaţionale a Femeii
(ZIF), 8 martie. Au luat par-

te reprezentante ale femeilor
din întreprinderile şi instituţiile braşovene, membri
ai birourilor comitetelor judeţean şi municipal de partid, alţi activişti de partid şi
de stat, ai organizaţiilor de
masă şi obşteşti.
Despre însemnătatea ZIF
a vorbit toarşa’ Floarea Nicolau, preşedinta Comitetului Judeţean al Femeilor. Întro atmosferă de „profundă angajare patriotică”, participantele la adunare au adoptat o
telegramă adresată secretarului general al partidului
toarşu’ Nicolae Ceauşescu,
în care, între altele, se spunea: „În această zi, cu profunde semnificaţii politice şi
sociale, gândurile noastre se
îndreaptă către dumneavoas-

tră, mult stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, aducânduvă un vibrant şi însufleţitor
omagiu pentru cei 50 de ani
de pilduitoare activitate revoluţionară, pentru munca
neobosită ce o desfăşuraţi cu
înaltă principialitate, înţelepciune şi cutezanţă în fruntea
partidului şi statului, consacrată edificării socialismului
şi comunismului pe pământul scump al patriei, întăririi
independenţei şi suveranităţii sale naţionale, instaurării
unei păci trainice, a unei lumi
mai bune şi mai drepte pe
planeta noastră.
Evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi ne oferă plăcuta ocazie de a exprima, totodată, sentimentele noastre
de profundă admiraţie şi pre-

ţuire faţă de tovarăşa academician doctor inginer (cu patru clase primare! N.n.) Elena Ceauşescu – distins om
politic şi savant de renume
mondial (mai ceva decât un
George Emil Palade! N.n.) –
care întruchipează cele mai
nobile virtuţi ale femeii române (Doamne fereşte, nu
coana Leana! N.n.).
Vă încredinţăm, mult stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu, că noi, femeile din judeţul Braşov, vom acţiona cu
toată energia şi capacitatea
noastră creatoare pentru înfăptuirea exemplară a hotărârilor Congresului al XII-lea
şi ale Conferinţei Naţionale
a partidului, sporind şi mai
mult contribuţia noastră la
dezvoltarea şi înflorirea mul-

tilaterală a patriei, la creşterea nivelului de bunăstare şi
fericire a întregului popor”.
În încheierea festivităţii de
la Casa de Cultură Braşov,
artişti profesionişti, formaţii artistice de amatori şi ale
elevilor au susţinut un reuşit program artistic care s-a
bucurat de mare succes. Tot
cu acest prilej, a avut loc o
paradă a modei prezentată
de unităţile U.J.C.M. în cadrul căreia au fost expuse
cele mai noi creaţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte
realizate în atelierele cooperativelor meşteşugăreşti de
profil.
Drum Nou
8 martie 1983
Iulian Cătălui
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Braşovenii despre Braşov
Sub această deviză sau rublică, Ziarul „DN” a colectat opiniile mai multor reprezentanţi ai păturilor şi
claselor sociale din Braşov,
dar şi ai minorităţilor naţionale, saşi, maghiari, mai puţin ţigani, care au vrut să-şi
expună gândurile despre
oraşul de la poalele Tâmpei
şi devenirea lui.
Tonul l-a dat secretarul
Comitetului municipal de
partid Braşov (se putea altfel!) şi vicepreşedinte al
Consiliului popular municipal, tov. Gh. Bozocea, care
zicea că în anii legislaturii
de atunci, colectivele din industria muncipiului Braşov
au obţinut o producţie industrială suplimentară de 4,5
miliarde lei, în condiţiile în
care 85,5% din sporul producţiei a fost realizat pe seama creşterii productivităţii
muncii, cheltuielile de producţie au fost reduse cu 150
lei la 1.000 lei producţie

marfă, iar volumul investiţiilor realizat a fost concretizat în 198 obiective şi capacităţi noi de producţie.
Maistrul forjor de la
I.A.Bv., Victor Şindrilaru,
care muncea într-o mare uzină braşoveană unde tehnica
înaltă îşi spunea cuvântul la
fiecare loc de muncă şi care
trăia într-un nou cartier al
Braşovului – Steagul roşu V
– unde semnele calităţii superioare ale vieţii apăreau la
tot pasul şi se tot înmulţeau,
spunea că, tovarăşi, în cartier avem o policlinică nouă
şi un dispensar stomatologic
„tot nou, modern, dotat cu
aparatură şi cu personal
foarte bun”.
Tov. Şindrilaru zicea că
„mâine vom merge la vot”,
gândindu-se la miile de apartamente construite într-un
timp foarte scurt, bla, bla,
bla, iar votul lui va merge,
„va aparţine din inimă Frontului Democraţiei şi Unităţii

Socialiste (FDUS, un fel de
anexă supusă a PCR, care
dădea o aparenţă înşelătoare, evident, de democraţie
participativă, n.n.)”.
Artistul plastic Kölló
Margit afirma că trăind la
Braşov şi încercând deseori
să-i surprindă „mişcătoarele chipuri”, a învăţat şi a înţeles că acest peisagiu dinamic, în care se citeau „culorile cerului, ale caselor, ale
munţilor, ale fabricilor”, fiind de fapt „portretul în mişcare al vremii noastre, al oamenilor care transformă şi
înnobilează natura”.
Vechile turnuri şi bastioane se aflau într-o „fină rezonanţă cu bastioanele industriale” (pe naiba, Margit,
cum ai putut să zici aşa ceva!
N.n.), cu „zidirile semeţe ale
Universităţii, ale cartierelor
noi” (cum, cu blocurile acelea tip cutie de chibrituri!
N.n.), unde de la o săptămână la alta imaginile se schimbau sub „braţele uriaşelor
macarale” (vorba melodiei
„Macarale”! n.n.). Şi Margit
îşi va fi dat votul FDUS-ului.
Dr. Hannelore Roth, cercetător ştiinţific la „Tractorul” Braşov era de părere că
în bilanţul „deosebit de fructuos al cercetării ştiinţifice,
în anii, care au trecut de la
precedentele alegeri, figurau
asimilarea unor produse de
mare performanţă – autocamioane şi tractoare de puteri
şi capacităţi diferite, acoperind o largă gamă de lucrări
în industrie, construcţii, amenajări funciare, agricultură;
de asemenea, rulmenţi de
mare precizie, multifuncţionali, transmisii hidromecani-

ce cu performanţe ridicate
(păi, atunci, produsele şi maşinile din Occident ce mai
erau! N.n.) şi multe altele.
Hannelore mai zicea că aportul cercetătorilor braşoveni
la dezvoltarea şi modernizarea industriei, a întregii economii a Braşovului de atunci,
„pe baza promovării şi aplicării progresului ştiinţific şi
tehnic, precum şi potenţialul
ştiinţific ridicat al cercetării
şi ingineriei tehnologice sunt
garanţii sigure pentru realizarea complexelor obiective”
ce ne reveneau din „Programul-directivă adoptat de
Congresul al XII-lea, din Planul-directivă de dezvoltare
economico-socială a judeţului în cincinalul 1981-1985”.
În sfârşit, profesorul emerit Constantin Cuza, care trăia şi el într-un oraş căruia
privilegiul de a se afla în

centrul geografic al României, „în inima ţării”, i-a conferit rolul de „vatră de cultură, simbol al unităţii naţionale, păstrător şi promotor
al unor strălucite tradiţii revoluţionare”.
De asemenea, trăim
într-un oraş care „păstrează
cel mai vechi document
scris de limbă românească
(„Scrisoarea lui Neacşu”) şi
a tiparniţei lui Coresi”. La
Braşov s-au tipărit primele
gazete, au activat prestigioase edituri şi reviste, s-a creat
prima operetă românească.
De aici au pornit spre toate
colţurile ţării „reverberaţiile răscolitorului imn revoluţionar Deşteaptă-te române!” La Braşov au creat
iluştri cărturari, scriitori şi
oameni de artă, precum Anton Pann, Mureşenii, Ciprian Porumbescu, Gh.

Dima, Lucian Blaga, Tiberiu Brediceanu şi mulţi alţii.
C. Cuza a evocat toate
aceste frumoase tradiţii nu
la îndemnul unei mândrii
deşarte, „ci cu convingerea
că vocaţia industrială a Braşovului modern dă o nouă
altitudine vocaţiei culturale
a cetăţii noastre”. De asemenea, „instituţiile de artă
create în anii socialismului,
Festivalul naţional Cântarea
României, iniţiat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu”, şi
care a antrenat sute de formaţii artistice braşovene,
arătau neîndoielnic că „potenţialul spiritual al maselor”, vocaţia artistică, culturală a braşovenilor era mai
puternică decât oricând. Ce
mai, trăiam „în miezul unui
ev aprins”!
Drum Nou
8 Martie 1980

Braşovul găzduieşte o secţiune a Conferinţei
naţionale a cercurilor ştiinţifice studenţeşti
Începând din 4 martie
1983, centrul universitar
Braşov va fi fost gazda secţiunii de învăţământ superior „Tehnic B” din cadrul
celei de-a XVI-a Conferinţe naţionale a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, organizată de Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti
din România în colaborare
cu Ministerul Educaţiei şi
Învăţământului.
Secţinea găzduită de Braşov se va fi desfăşurat în 5
subsecţii: „Hidraulică, termotehnică şi maşini de forţă”, „Procese şi tehnologii

de prelucrări prin aşchiere”,
„Vibraţii şi rezistenţa materialelor”, „Utilaje şi tehnologii neconvenţionale” şi
„Silvicultură, exploatări forestiere şi industria lemnului”. Vor fi participat cu lucrări membri ai cercurilor
ştiinţifice studenţeşti din Bucureşti, Timişoara, Iaşi,
Cluj-Napoca, Galaţi, Suceava, Piteşti, Craiova, Sibiu,
Ploieşti, Reşiţa şi, bineînţeles, din Braşov.
Vor fi fost prezentate peste 220 de lucrări, marea majoritate cu aplicabilitate în
producţie, unele dintre ele

prezentând caracter de
„noutate absolută”. La lucrările acestei secţiuni a
conferinţei naţionale şi-au
anunţat prezenţa personalităţi de marcă ale vieţii ştiinţifice şi universitare româneşti, dintre care amintim
pe: prof. tov. dr. ing. Dolphi
Drimer din Bucureşti, nimeni altul decât patronul
Universităţii Ecologice
după Loviluţia din 1989,
tov. prof. univ. dr. Octavian
Popa, tov. prof. univ. dr. Liviu Brîndeu din Timişoara,
tov. prof. univ. dr. Victor
Bausuc din Iaşi, tov. prof.

univ. dr. Graţian Steţiu din
Sibiu, tov. prof. univ. dr.
Andrei Ripianu din ClujNapoca, şi tovarăşii prof.
univ. dr. Florea Dudiţă,
prof. em. dr. ing. Victor
Hoffman, prof. univ. dr.
Gherman Drăghici, prof. dr.
doc. Ioan Deutsch, prof. dr.
ing. Ioan Damian, prof. dr.
ing. Petre Tudoran, de la
Universitatea din Braşov.
Întâlnirea membrilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti
de la Braşov se va fi desfăşurat „sub semnul dorinţei,
exprimată faptic prin lucrările prezentate, de a răspun-

de chemării adresate de secretarul general al partidului, toarşu’ Nicolae Ceauşescu, în cuvântarea rostită
la cea de-a XIII-a Conferinţă a UASCR de a se asigura o pregătire temeinică a tineretului patriei noastre
pentru a putea să stăpânească în cele mai bune condiţiuni tot ceea ce este nou şi
înaintat în ştiinţa şi tehnica
mondială, spre a putea să
acţioneze pentru dezvoltarea pe noi trepte a cunoaşterii în toate domeniile, deoarece făurirea socialismului şi comunismului necesi-

tă nu numai cunoaşterea a
tot ce este nou, dar şi capacitatea de a sintetiza şi de a
aduce mai departe, de a descoperi noi şi noi taine ale
naturii, ale vieţii” (articolul
este stricat prin această inserare panegirică, encomiastică, n.n.).
Deschiderea festivă a lucrărilor secţiunii „Tehnic
B” va fi avut loc pe 4 martie, în aula Universităţii braşovene.
Drum Nou
4 martie 1983
Iulian Cătălui
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Nicolae Purcărea – Cavalerul
demnităţii româneşti
Nicolae Purcărea a făcut
20 de ani de detenţie, fiind
supravieţuitor al fenomenului Piteşti. După ce a trecut prin aproape toate
închisorile comuniste,
acum, la aproape 90
de ani, fiind întrebat
ce ar face dacă ar fi
pus să plece din nou
la drum a răspuns:
«Îmi oferiţi ceva
mai bun?»
Nicolae Purcărea este
unul dintre puţinii supravieţuitori ai „reeducării”
de la Piteşti, unde au fost torturaţi fizic şi psihic studenţii anticomunişti. Marele
scriitor rus Alexandr Soljeniţân era de părere că experimentul din această închi-

soare este „cea mai cumplită barbarie a lumii contemporane”.

Idealuri: dragostea de
patrie şi de Dumnezeu
Nicolae Purcărea s-a născut în Şcheiul Braşovului, la

13 decembrie 1923.
În 1936, pe când avea numai 13 ani, va începe să simpatizeze Frăţiile de Cruce,
mişcări ce împărtăşeau convingeri legionare. Potrivit
mărturiei sale, el s-a înrolat
pentru că, „oricât de indiferent erai, nu aveau cum să nu
te mişte cântecele legionare”, ce inspirau pe români la
libertate şi rezistenţă naţională.
În anul 1939, la vârsta de
16 ani, Nicolae Purcărea va
deveni membru al unei Frăţii de Cruce din zona Braşovului. Nu purtau arme, iar
lupta antisemită nici nu exista şi nici nu ştiau de aşa ceva
atunci. „Nu ni s-a vorbit despre o şcoală politică, ci despre o şcoală, o îndreptare a

„Urlă haita” cartea lui Purcărea – „File de acatist”
„Urlă haita” – Cartea de memorii a mărturisitorului Nicolae Purcărea a fost lansată la Braşov. Viaţa domnului Purcărea
merită „file de acatist” (după cum spune
Doamna Aspazia Oţel-Petrescu) în care
să se reflecte smerenia, îndelungata răbdare, tăria mărturisirii, puterea rugăciunii, stăruinţa în ideal, în visul său la care
nu a renunţat niciodată. A trecut prin închisorile Piteşti, Poarta Albă, Valea Neagră, Craiova, Gherla, Codlea, Culmea, Periprava, Galaţi, Jilava şi Aiud. După eliberare, nu i s-a mai permis niciodată să-şi
reia cursurile întrerupte în 1950. Se va
retrage în casa părintească din Şcheii Braşovului şi va pune în valoare marea sa
pasiune pentru sculptură. Va deveni unul

din cei mai apreciaţi şi căutaţi meşteri de
artă populară, având sute de elevi care
au deprins acest minunat meşteşug de
la el. „Eu sunt nebunul care, de dragul
unui principiu, al unei verticalităţi, într-o
cutremurătoare ispită am dat cu piciorul vieţii, am renunţat la o aşa-zisă libertate şi n-am făcut pact cu diavolul, adică n-am acceptat să devin informator. O
sfântă şi conştientă nebunie, care m-a
costat atâtea lanţuri şi ani grei de temniţă. Şi Dumnezeu m-a întărit, m-a ajutat, căci altfel nu mai eram Om, omul care
să vă fie astăzi dascăl şi sărbătorit”, aşa
mărturiseşte Nicolae Purcărea în cartea
„Urlă haita”, în care povesteşte chinurile
din temniţele tinereţii lui.

tururor instinctelor omeneşti
pe care le are omul şi aducerea lui pe linia de plutire a
existenţei creştine, o linie
plină de adevăr, bine şi frumos. Naţionalismul nostru
nu este un naţionalism şovin,
pentru că noi pornim de la
principiul creştin al dragostei şi atunci eu îmi iubesc vecinul, îi iubesc pe alţii până
la momentul în care vecinul
meu se amestecă în treburile vieţii mele. Atunci începe
să devină periculos. Suntem
acuzaţi de antisemitism, nimic mai neadevărat”, povesteşte Nicolae Purcărea.

La 18 ani, condamnat
la 15 ani de închisoare
Abia când a intrat la
închisoare a început să înţe-

leagă ce era mişcarea legionară, dar atitudinea anticomunistă nu şi-a schimbat-o
niciodată. La 18 ani, Nicolae Purcărea e arestat şi condamnat la 15 ani de închisoare pentru „activitate legionară şi terorism”.
E pus în libertate patru ani
mai târziu, prin decizia mareşalului Antonescu de a elibera tinerii din închisori, cu
intenția de a-i trimite pe front.
În acelaşi an, însă, este arestat din nou sub învinuirea de
„prim duşman al poporului”.
În ’45 este eliberat şi urmează trei ani cursurile Academiei Comerciale din Braşov.
Însă din pricina unei
cuvântări ţinute în ziua de

24 ianuarie 1950, el va fi
urmărit de Securitate, şi se
refugiază în pădurile de lângă Curtea de Argeş. Fiind
prins, va fi condamnat la alţi
şapte ani de închisoare. Şi
din acest moment începe un
adevărat periplu prin penitenciarele comuniste, culminând cu închisoarea de la Piteşti, unde erau duşi – „pentru reeducare” – toţi studenţii. După şapte luni de torturi
fizice şi psihice, studentul
Nicolae Purcărea va fi trimis

la Canal, apoi trece prin alte
temniţe.
„Lemnul mi-a adus libertatea”. Abia în 1956 va fi eliberat din închisoare şi trimis,
cu domiciliu forţat, în Bărăgan. Acolo o va întâlni pe
cea care îi va deveni soţie,
un om asemenea lui, care a
pătimit vreme de opt ani în
închisorile comuniste. În
1958, la puţin timp după căsătorie, cei doi vor fi separaţi şi închişi iarăşi. Nicolae
Purcărea va fi eliberat din
temniţa Aiudului în 1964. Se
va retrage la casa părintească de pe strada din Şchei.
„Lemnul mi-a adus libertatea. Lemnul mi-a creat iarăşi
o stare de echilibru, mai ales
că în 1984 mi-a murit soţia
pe neaşteptate şi am rămas
destul de dezechilibrat şi am
găsit echilibrul în cioplitul
lemnului”, mărturiseşte
Nicolae Purcărea.

„Bătrâneţea e un fleac!”
„După toate prin câte am
trecut, bătrâneţea e un fleac”,
spune, la cei 90 de ani ai săi.
Acum, dacă îl întreabă cineva ce a învăţat după 20 de
ani de puşcărie comunistă,
răspunsul ar fi – să iau bucata de pâine cea mai mică.
Elena Cristian

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

