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Vin fondurile
pentru drumuri!
Veste bună pentru administrația județeană. Oficiali ai Guvernului au
anunțat că la rectificarea
din octombrie vor aloca
pentru județul Brașov
16 milioane de lei.
Bineînțeles, unul dintre drumurile prioritare rămâne
vestitul „Drum al rușinii” –
Șercaia – Hoghiz, unde
Consiliul Județean Brașov a
alocat deja 6,42 milioane de
lei, dintr-un credit contractat
de către administrația județeană pentru reparațiile de
drumuri. Practic, cu acești
bani se va repara drumul intravilan pe raza comunelor
Hoghiz, Comăna și Părău,
unde se vor face reparații
capitale, pornind de la terasament și până la covorul
asfaltic. Licitația a fost deja
anunțată prin Serviciul
Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
„Avem în vedere drumurile care au nevoie urgentă
de intervenție. DJ 112C,
Satu Nou – Dumbrăvița –
Vlădeni. Este vorba despre
modernizare, având o porțiune de aproximativ 5 kilometri care nu este asfaltată,
costurile fiind estimate la

4,81 milioane de lei. De
asemenea, DJ 730, Șirnea –
limita de județ cu Argeșul,
la DN 73. Vecinii din Argeș
au modernizat partea lor,
vom face reparațiile și se va
turna covor asfaltic nou.
Pentru lucrările la DJ 104C,
Consiliul Județean s-a aso
ciat cu municipiul Făgăraș.
Edilii făgărășeni s-au angajat că vor plăti ei partea de
proiectare, iar administrația
județeană va acoperi necesarul pentru executarea lucrărilor, care vor costa 1,757
milioane de lei, licitarea
acestora fiind scoasă pe

SEAP. La fel, pe DJ 103G,
Brașov – Sânpetru – Bod, se
va face reabilitarea drumului
și repararea podului – 1,3 milioane de lei. Mai avem în
vedere Apața – Augustin.
Există discuții pentru o
porțiune de 20-25 de kilometri care, dacă va fi reabilitată, va scurta distanța
către Brașov pentru locuitorii din Racoș, care nu vor
mai fi nevoiți să ajungă la
DN13 și să străbată Valea
Bogății pentru a ajunge către
Brașov. Un alt sector important atât pentru locuitorii din
zonă, cât și pentru dezvolta-

Transportul public în mediul
rural este deficitar
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov,
Mihai Popa, spune că o
atenție deosebită în perioada următoare va fi
dată și rezolvării problemei transportului public
în zonele rurale, fiind prioritară extinderea unor
trasee spre satele din
Rupea și Țara Făgărașului.
„Împreună cu domnul
vicepreședinte Mihai Pascu, am discutat să de-

punem proiecte pentru
finanțare de către Consiliul Județean, prin Agenția
de Dezvoltare Durabilă a
județului Brașov. Este vorba despre traseele care fac
legătura între Brașov –
Rupea, Hoghiz – Șercaia,
Rupea – Racoș – Augustin,
Homorod – Jimbor,
Homorod – Beia, Făgăraș
– Cincu – Șona – Dacia –
Rupea – Jibert”, a precizat
Mihai Popa.

rea turismului este DC 81, p e n t r u
Victoria – Viștișoara – a c e a s t ă
Complexul Sâmbăta, care la investiție”,
această oră este pietruit și s u s ț i n e
vrem să-l asfaltăm”, a pre- M i h a i
cizat vicepreședintele Con- Popa.
siliului Județean Brașov,
Mihai Popa.
La această oră specialiștii
lucrează la întocmirea documentațiilor pentru scoaterea
la licitație a execuției lucrărilor.
Un alt obiectiv important
este drumul rapid dintre
Brașov și Sibiu. „Împreună
cu domnul președinte
Aristotel Căncescu și domnul ministru Constantin Niță
am făcut lobby-ul necesar
pentru realizarea acestui
obiectiv. Pentru Făgăraș
este foarte important, mai
ales că va fi la mijlocul
drumului între două capitale de regiune, după
cum se prefigurează la
această oră. Avem
promisiune de la Ministrul delegat pentru Proiecte de
Infrastructură de
Interes Național și
Investiții Străine,
Dan Șova, că de
Vicepreședintele CJ, Mihai Popa, spune că banii vor fi alocați
anul viitor se vor
pentru reparațiile de drumuri
face procedurile
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Se caută custode
pentru „Aninișurile
de pe Târlung”
A.P.M. Braşov anunţă deschiderea celei de-a 5-a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a
ariilor naturale protejate de
interes naţional și comunitar.
Dosarele se depun până la
data de 16.10.2013 la registratura sediului autorității
responsabile din regiunea de
dezvoltare – APM Sibiu și
vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1470/
2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor
naturale protejate.
La depunere, dosarele de
candidatură trebuie să fie
complete, cele incomplete fiind respinse fără a fi evaluate
de comisiile de evaluare. Aria
naturală protejată care face
obiectul prezentei metodologii este ROSCI 0001 ANINIŞURILE DE PE TÂRLUNG.
Etapele procedurii de atribuire în administrare/custodie sunt următoarele:
• depunerea dosarelor de
candidatură în format hârtie
şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;
• întocmirea raportului de
evaluare de către comisie;
• afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor;
• depunerea contestaţiilor;
• analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea
raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul
autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;
• aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul
comisiei de contestaţii;
• semnarea convenţiei de
custodie.

Astra

GAL-urile pot rezolva
problemele comunității
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) au un rol
decisiv pentru finanțarea
nerambursabilă, cu fonduri din partea Uniunii
Europene, pentru proiecte
de interes zonal, atât pe
partea de afaceri, cât și de
administrație publică.
Vicepreședintele Consiliului
Județean Brașov, Mihai Popa,
spune că la nivelul conducerii
administrației județene există
o susținere și o implicare
directă pentru funcționarea
GAL-urilor. „În acest moment, la nivelul județului nostru există patru astfel de grupuri. Ultimul apărut este cel
de pe Valea Sâmbetei”, precizează Mihai Popa.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (G.A.L.) – Microregiunea Valea Sâmbetei,
cuprinde parteneri publici,
privaţi, asociaţii nonguvernamentale şi grupuri profesionale fără personalitate juridică din toate sectoarele de
activitate.
„Asociaţia are ca scop dezvoltarea rurală durabilă a celor nouă comune din componenţa sa, adică: Beclean, Cincu, Drăguş, Lisa, Sâmbăta de
Sus, Şoarş, Ucea, Viştea,
Voila, situate de o parte şi de
alta a râului Olt. Microregiunea Valea Sâmbetei este un
spaţiu rural, situat în vestul
judeţului Brașov, respectiv
în centrul Ţării Făgăraşului,
una dintre cele mai mari şi
mai bine individualizate depresiuni ale Transilvaniei. La
această oră putem preciza
deja că există proiecte consistente pe fiecare comună în
parte”, a declarat Vasile

Grupul de lucru de la grupul de acţiune locală GAL „Microregiunea Valea Sâmbetei”
Grecu, președintele GALului. Iată ce proiecte pot fi
finanțate la această oră.

Obiectivele măsurii: dezvoltarea durabilă a economiei
rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul
creşterii numărului de locuri
de muncă şi a veniturilor adiţionale; creşterea sprijinului
financiar pentru stimularea
spiritului antreprenorial şi diversificarea activităţii şi creşterea veniturilor; crearea şi
menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; creşterea
valorii adăugate în activităţi
non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru
populaţia rurală prestate de
către microîntreprinderi;
crearea de microîntreprinderi
precum şi dezvoltarea celor
existente în sectorul non-agricol în special de către tineri
şi femei; încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor
activităţi tradiţionale; reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Măsura 313: Dezvoltarea mei; creşterea valorii adăuturismului rural
gate în activităţi de turism; Măsura 112: Instalarea
şi agroturismului
crearea, îmbunătăţirea şi di- tinerilor fermieri
Pe această măsură sunt dis-

versificarea infrastructurii şi

Pe această măsură sunt

Măsura 322: Dezvoltarea ponibili 600.000 de euro. serviciilor turistice; creşterea disponibili 810.000 de euro.
serviciilor sociale
Suma maximă alocată pe pro- numărului de turişti şi a Suma maximă alocată pe
Pe această măsură sunt disponibili 550.000 de euro.
Suma maximă alocată pe proiect este de 50.000 de euro.
Beneficiari sunt primăriile.
Obiective ale măsurii:
îmbunătăţirea infrastructurii
fizice publice şi de patrimoniu în spaţiul rural; îmbunătăţirea accesului la serviciile publice sociale şi culturale pentru populaţie; îmbunătăţirea
mediului social; îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale pentru copii, persoane în
vârstă, persoane cu nevoi speciale, rromi (centre sociale).

iect este de 200.000 de euro.
Pot beneficia de finanțare
microîntreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL,
SA), dar și persoane fizice.
Obiectivele acestei măsuri
vizează dezvoltarea activităţilor turistice în zonă, care să
contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a
veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural, crearea şi
menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism,
în special pentru tineri şi fe-

duratei vizitelor; crește-rea şi
îmbunătăţirea structurilor de
primire turistică la scară
mică; crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Măsura 312: Sprijin
la crearea şi dezvoltarea
de microîntreprinderi
Pe această măsură sunt disponibili 528.000 de euro. Suma
maximă alocată pe proiect este
de 200.000 de euro. Data limită pentru depunerea proiectelor este 5 octombrie 2013.

proiect este de 40.000 de
euro. Sesiunea este în curs
de deschidere.
Obiective ale măsurii: creşterea competitivităţii agriculturii prin încurajarea instalării tinerilor fermieri;
modernizarea fermelor; îmbunătăţirea managementului fermelor (o nouă generaţie de lideri fermieri); creşterea veniturilor exploataţiilor conduse
de tinerii fermieri; creşterea
sprijinului financiar pentru stimularea spiritului antreprenorial şi diversificarea activităţii şi creşterea veniturilor.

Lobby pentru finanțarea spitalului Modificări ale traseului viitoarei
orășenesc de la Zărnești
autostrăzi Comarnic – Brașov
Prin programul de granturi Raiffeisen Comunități
pot fi achiziționate echipamente medicale în valoare
de 5000 de euro, bani nerambursabili.
Proiectul depus de Primăria
orașului Zărnești, prin Fundația „Villa Zernesis”, a trecut
deja de două etape de evaluare
și selecție din partea specialiștilor Raiffeisen Bank, iar
acum totul depinde de votul
tău. Procedura de vot durează
puțin și nu te costă nimic.

Iată ce trebuie
să faci:
1. Intră pe https://raiffeisencomunitati.ro/programde-granturi/
2. Crează-ți un cont accesând „Înregistrează-te”. Aici
va trebui să introduci datele
solicitate și să dai click pe
„Creează cont”.
3. Un email va fi trimis
de platforma Raiffeisen
Comu-nități către adresa
furnizată în etapa de
înscriere. Deschide acest

email și activează contul făcând click în locul indicat.
4. click pe „Log In” unde
reintroduceți numele de
utilizator și parola în pagina nou deschisă;
5. click pe „Proiecte propuse”;
6. se va deschide o hartă
unde se face click pe
județul Brașov;
7. selectează proiectul
„Sănătate cu prioritate!”;
8. apasă click pe „Votează!”.

În prima parte a acestei
luni, comisia CNADNR trebuia să desemneze partenerul
care va proiecta, construi şi
finanţa tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov (58 km).
Se pare însă că au existat
unele probleme, așa cum a declarat Narcis Neaga, noul director general al CNADNR.
„Am pus la dispoziție studiul de fezabilitate, numai că
s-a schimbat traseul în zona
orașelor Sinaia, Bușteni și Predeal. Studiul de fezabilitate

presupunea ca autostrada să
treacă prin mijlocul orașului
Bușteni, un oraş turistic recent
renovat. Aşa că am decis să
facem tunel de 10 kilometri,
pe porţiuni – va fi o parte de
tunel la Sinaia, alta la Bușteni
și alta la Predeal, iar acest nou
traseu scade timpul de parcurgere a autostrăzii cu 12-15 minute”, a declarat Neaga, în interviul acordat sursazilei.ro
În acest moment există doar
trei constructori în lupta
pentru desemnarea câști-

gătorului: Vinci-Strabag-Aktor, Impregilo-Salini şi UMBTehnostrade.
Narcis Neaga a declarat
recent pentru Capital că termenul pentru depunerea
ofertelor finale este 15 octombrie. „Până la finele lunii
vom stabili câștigătorul și
sperăm să putem semna contractul”, a declarat directorul
general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
(CNADNR).
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Infrastructura și comunitatea
romă, problemele Augustinului
Ca orice comună mică, dar
și nou înființată prin
desprinderea de Ormeniș,
Augustinul se confruntă
atât cu probleme financiare,
cât și cu probleme sociale,
având în vedere faptul că
majoritatea populației este
de etnie romă.
Primarul Mircea Garcea, la
un an și jumătate de mandat,
spune că a reușit să rezolve
mare parte din problemele
stringente ale comunității
locale.
„Una dintre principalele
probleme cu care ne-am confruntat este starea drumurilor.
Din această cauză, am alocat
500.000 de lei pentru asfaltarea străzilor laterale. Alți
40.000 de lei au fost cheltuiți
cu pietruirea altor drumuri din
comună. Apoi, am reabilitat
sediul Primăriei și dispensarul (32.000 de lei). Practic, am
decis să mutăm dispensarul
de la etaj la parter, iar birourile
funcționarilor la etaj. Am luat
această decizie pentru că, la
dispensar, vin foarte multe
persoane în vârstă, iar
oamenii să nu mai fie nevoiți
să urce scările”, spune
primarul din Augustin.

Școala nouă a rămas
fără finanțare
Una dintre supărările edilului este faptul că s-au oprit
lucrările la construcția noii
școli, din cauză că s-a blocat
finanțarea. „Noi, Primăria, nu
avem contract cu constructorul. Banii vin de la Banca Mondială, prin Ministerul

Educației și Cercetării, cu
care are contractul încheiat
constructorul. În schimb, am
intervenit la vechea școală,
unde am schimbat acoperișul
în totalitate, am efectuat
lucrări de igienizare și
zugrăveli în școală. Urmează să construim un grup
sanitar în incinta imobilului,
așa cum prevăd normele legale în vigoare”, spune Mircea Garcea.

cialitate, copii își vor face și
lecțiile. Noi am pus la
dispoziție un teren de 1.500
de metri pătrați, iar în prezent se face studiul de fezabilitate, iar centrul va fi
realizat prin co-finanțare de
la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice. Contribuția noastră este de
200.000 de lei și constă în
asigurarea utilităților și amenajarea căii de acces”, spune Garcea.

Augustinul nu are
probleme cu apa
Pentru că asigurarea apei
potabile este o chestiune importantă pentru comunitatea
locală, printre primele lucrări
efectuate de primarul Garcea a fost decolmatarea,
repararea și igienizarea captărilor de apă ale comunei.
„Mai mult, la această oră
am executat un foraj de
mare adâncime, pentru suplimentarea debitului de
apă. Acum se lucrează la
stația de pompare și clorinare automată. Dacă în prezent
debitul de apă este 300
ml/secundă, după finalizarea
acestei investiții se va ajunge la un debit de 2,3 litri/secundă, suficient pentru
localitate chiar și în perioada secetoasă”, ne-a declarat
primarul comunei.
În ceea ce privește canalizarea, problemele sunt mai
mari. Primăria are un studiu
de fezabilitate care a fost
prezentat pentru finanțare la
Ministerul Dezvoltării, dar a
fost respins. Acum se caută
alte căi de finanțare.

Căminul cultural va fi
extins și modernizat

Primarul Mircea Garcea și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare

Pășunea comunală,
în litigiu
Una dintre problemele ridicate de săteni, după alegerile locale de anul trecut a
fost pășunea comunală, care
a fost concesionată în vechiul mandat. Oamenii sunt
nemulțumiți că nu au unde
să-și pască animalele, iar la
bugetul local intră o nimica
toată.
„Trei sute de hectare de
pășune au fost date, fără
redevență și închiriate pe
6.000 de lei. Oamenii sunt
revoltați pe bună dreptate, în
contextul în care numai
subvenția încasată de la
APIA a fost aproximativ
60.000 de euro! Am atacat

acest contract la instanța de
contencios administrativ.
Procesul este în derulare și
așteptăm sentința instanței”,
a precizat primarul Mircea
Garcea.
Pe de altă parte, nu sunt
probleme cu pădurea comunală. Primăria Augustin a
încheiat un contract de pază
și administrare cu Ocolul Silvic „Bucegi – Piatra Craiului”. 460 de hectare de pădure are comuna, iar alte 100 de
hectare de pășune împădurită
va fi predată aceluiași ocol în
perioada următoare.
„Practic, pădurea este
principala sursă de venit la
bugetul local. Anul acesta
am scos la licitație lemn pe

picior de circa 200.000 de
lei. Mai mult, nu trebuie uitat că ajutoarele pentru lemne de foc ni le asigurăm tot
de aici, dar și pentru
instituțiile publice – primărie, dispensar, școală și
grădiniță”, mai spune edilul.

Centru de zi contra
abandonului școlar
Având în vedere că majoritatea populației este de
etnie romă, în cadrul unui
program ambițios, primarul
vrea să construiască un centru de zi pentru copii.
„Scopul acestui centru este
prevenirea abandonului școlar. Mai mult, sub supravegherea cadrelor de spe-

Un alt proiect de viitor al
edililor din Augustin este
modernizarea și extinderea
Căminului Cultural.
Conform studiului de fezabilitate și proiectului tehnic, clădirea va fi mansardată, după ce plafonul va fi
adus mai jos. „Se va turna
placă, iar la mansardă va fi
amenajată o sală de conferințe, dar și trei apartamente de protocol, care vor
fi folosite pentru oaspeții
care vin în comună, dar și
pentru artiștii care vor veni
la spectacolele organizate în
comună. Avem în proiect inclusiv refacerea structurii
funcționale a căminului, și
dotarea bucătăriei și înnoirea
veselei. Toată investiția va
fi de aproximativ 100.000
de euro, iar finanțarea
nerambursabilă o vom obține în cadrul Grupului de
Acțiune Locală din care facem parte”, a încheiat primarul din Augustin.

Rezervația de zimbri și tunelul de la Teliu, Ajutoare pentru copiii instituționalizați
promovate de Țara Buzaielor
prin programul „Solidaritatea brașoveană”
Primăria oraşului Întorsura Buzăului a lansat un program de promovare turistică
a zonei Buzaielor, finanţat
din fonduri europene cu
200.000 de euro.
Primarul oraşului, Leca
Băncilă a declarat că a gândit
strategia în trei paşi – primul
constă în promovarea potenţialului natural, a obiectivelor
turistice, istoriei şi tradiţiilor
locale, al doilea vizează înfiinţarea unui centru de promovare la nivel naţional a turismului, iar al treilea, atragerea
de investitori care să construiască aici pensiuni, hoteluri,
baze sportive şi de agrement.

Primul pas în acest proiect
a fost deja făcut, prin realizarea paginii web www.tarabuzaielor.ro, prin editarea
unui album cu fotografii, a
unui CD, a mai multor hărţi
şi pliante cu trasee şi obiective turistice.
Printre obiectivele turistice promovate de autorităţile
locale prin proiectul „Ţara
Buzaielor – una dintre perlele tradiţionalei Românii”
se numără masivul Ciucaş,
lacul de la Siriu, cascadele
de la Urlătoare, Lacul Vulturilor si Rezervaţia de
zimbri de la Vama Buzăului.
Leca Băncilă a amintit că la

graniţa dintre judeţele Covasna şi Braşov, mai exact
la Teliu, se află cel mai lung
tunel feroviar din ţară – măsoară aproape 4 kilometri şi
jumătate, iar intenţia sa este
să cumpere un tren de epocă pentru a-l pune la dispoziţia turiştilor.
„Purtăm deja negocieri
pentru cumpărarea unui tren
de epocă, am şi primit câteva oferte. Vrem să luăm acest
tren pentru turişti, care să circule de la Braşov la Întorsura Buzăului, iar pe traseu să
treacă şi prin acest tunel care
este cel mai mare din ţara
noastră”, a afirmat Băncilă.

Consiliul Județean Bra șov, Agenția de Dezvoltare
Durabilă a Județului Brașov
și Mitropolia Ardealului au
continuat și în acest an
proiectul inițiat în 2011.
Marţi, bunurile colectate
în cadrul proiectului vor fi
donate Direcției Generale
de Asistență Socială și
Protecția Copilului Brașov,
pentru a fi împărțite asis tenților maternali și copiilor
de la 20 de centre din județ.
Beneficiari vor fi 158 de
adulți și 293 de copii.
„În cazul Direcției Ge nerale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Bra-

șov, este vorba de o donație
de patru laptopuri, cinci
calculatoare, imprimante și
copiatoare donate de po lițiștii din New Castle, Marea Britanie.
În cazul a 158 de adulți
și 293 de copii, este vorba
de diferite bunuri și pro duse care provin din do națiile făcute de persoane
fizice și juridice în cele
șase centre speciale care
funcționează în cadrul protopopiatelor”, a declarat Iosif Ciurean, director-adjunct al ADDJB.
Proiectul „Solidaritatea
Brașoveană” a fost inițiat în

2011, dar a devenit func țional în februarie 2012,
după ce a fost pusă la punct
rețeaua de donație.
„Proiectul se adresează în
general persoanelor defavorizate, nu neapărat celor
fără venit, ci și celor cu venituri mici sau copiilor din
familii cu posibilități materiale reduse. Am sprijinit
copiii pentru a preveni
abandonul școlar sau persoanele vârstnice cu pensii
foarte mici”, a mai adăugat
Iosif Ciurean.
Donațiile vor ajunge la
copii cu vârste cuprinse
între 1 și 15 ani.
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Calitatea serviciilor din turism
este în vizorul autorităților
În lunile iulie și august, în
județul Brașov s-a desfășurat un amplu control
asupra calității serviciilor
din turism.
Controlul a avut loc la
inițiativa Instituției Prefectului – Județul Brașov, care
prin ordinul de prefect nr.
466/09.07.2013 a înființat
Comisia Mixtă pentru demararea acțiunilor de control
a operatorilor economici din
turism.
Echipa de control a fost
alcătuită din reprezentanți ai
Direcției Sanitar Veterinare
și Pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatului
Județean pentru Protecția
Consumatorilor, Direcției de
Sănătate Publică și ai Gărzii de Mediu, cu sprijinul
Serviciului de Investigare a
Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Echipa de control a verificat serviciile de cazare din
unitățile de primire turistică

(legalitatea funcționării operatorului economic prestator
de servicii de cazare, asigurarea conformității serviciilor de cazare prestate în
structurile de primire turistică
prin respectarea condițiilor

și criteriilor prevăzute de
legislația specifică) și calitatea serviciilor prestate în
unitățile de alimentație publică (dotare saloane de consumație și bucătării, calitatea
alimentelor și băuturilor ser-

vite consumatorilor, informarea consumatorilor).
Comisia Mixtă a efectuat
57 acțiuni de control în
urma cărora s-au aplicat
sancțiuni în valoare de
135.000 lei, au fost retrase

de la comercializare peste
70 de kg de produse și au
fost date 2 ordonanțe de
închidere/ suspendare a
activității. De asemenea,
Serviciul de Investigare a
Fraudelor a aplicat 41 de
sancțiuni contravenționale
în valoare de 42.000 lei și a
demarat procedura de urmărire penală în 5 cazuri.
În urma controlului au
fost descoperite numeroase
deficiențe de la lipsa autorizațiilor necesare, nerespectarea condițiilor generale de
igienă, depozitarea deficitară a produselor alimentare
și a materiilor prime, nerespectarea condițiilor de transport, temperatură și igienă a
produselor alimentare până
la produse alimentare cu
data durabilității minimale
expirată, brânzeturi depozitate necorespunzător la temperatura de +26 °C, lipsa
analizelor medicale periodice și personal neinstruit
din punct de vedere igienico-sanitar.

Prefectul, Mihai Mohaci,
susține că „scopul principal
al acestui control a fost educarea operatorilor economici
și prevenirea situațiilor care
pot afecta sănătatea consumatorilor. Mai mult decât atât
am urmărit eliminarea concurenței neloiale și alinierea serviciilor din turism la standarde înalte de calitate. Nu
putem tolera nerespectarea
condițiilor minimale de igienă și lipsa de respect față de
consumator. Suntem un județ
preponderent turistic și vreau
ca județul Brașov să devină
primul județ din țară în ceea
ce privește siguranța cetățeanului din punct de vedere al alimentației publice și
al serviciilor oferite. Operatorii economici trebuie să
înțeleagă că vor fi controlați
şi sancționați până când vor
respecta toate normele. Instituțiile statului vin în întâmpinarea nevoilor operatorilor
economici prin consiliere și
solicită din partea acestora
respectarea legii”.

Constantin Matran – o viață închinată comunității
Într-o zi de august s-a
stins din viață Constantin
Matran, consilierul onorific
al prefectului Mihai Mohaci,
un om de o calitate morală
deosebită care a știut cel mai
bine să definească noțiunea
de implicare civică. Inginerul Constantin Matran s-a
remarcat în cadrul comunităţii braşovene mai ales prin
implicarea extrem de activă
în cadrul activităţilor legate
de ajutorarea persoanelor
vârstnice.
Constantin Matran s-a
născut în data de 10 august
1932 în comuna Albești,
județul Vaslui din părinții
Ioan și Maria. A absolvit
Liceul la Huși continuându-și studiile la București – Facultatea de Horticultură-Viticultură din cadrul Institutului Agronomic,
pe care a absolvit-o în 1954.
A fost repartizat la Stațiunea
de Cercetări Horti-Viticole
Blaj, unde a lucrat în
perioada 1954 – 1970. Și-a
început activitatea în funcția
de cercetător științific, iar în
ultimii 10 ani a ocupat
funcția de director. Din 1970
s-a transferat la Între-

Un om pentru
comunitate

prinderea Viei și Vinului
Brașov, unde, până în 1989
a fost și director. În 1990 s-a
pensionat, dar și-a continuat
munca pe tărâm social.

În luna ianuarie 1957 s-a
căsătorit cu Angela Vișoiu,
absolventă a Facultății de
Agronomie București cu care
are un fiu: Alin-Claudiu.

Activ din fire, Constantin
Matran și-a consacrat, după
pensionare, tot timpul implicării în activitățile comunității. Din 1992 a fost
membru în Biroul Executiv
al Sindicatului Liber al
Pensionarilor Județului Brașov.
Din 1998 a fost secretar al
Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
al Instituției Prefectului –
Județul Brașov, în cadrul căruia ridica numeroasele problemele care îi preocupă pe
vârstnici – sistemul de sănătate publică, drepturile pensionarilor, transportul în comun, sprijinul acordat de
către autorități vârstnicilor,
evenimente culturale adresate vârstnicilor.
În 1999 devine reprezentantul Sindicatului Liber al
Pensionarilor Brașov în
Consiliul de Administrație
al Casei Județene de Pensii
Brașov. Din 2006 a fost
secretarul Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice și din 2008 membru în

Consiliul de Administrație
al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov. A
fost membru în Comitetul de
Conducere al Fundației
Medical Creștine Christiana.
Un aport deosebit a adus
din postura de consilier onorific al prefectului Otilian
Neagoe și al prefectului Mihai Mohaci. „Prin activităţile sale şi modul său de a fi,
Constantin Matran a fost şi
rămâne un exemplu şi model de conduită pentru societatea braşoveană.
Era nelipsit de la activităţile asociaţiilor de vârstnici,
de la comemorările momentelor istorice şi depunea toate eforturile necesare pentru
a contribui la îmbunătăţirea
vieţii culturale şi sociale a
comunităţii.
A militat întotdeauna pentru sprijinirea celor aflaţi în
nevoie şi nu renunţa până nu
oferea soluţii celor care au
apelat la dumnealui. Ne-a
învăţat pe mulţi dintre noi
ce înseamnă respectul pentru istorie, respectul pentru
valori, dar mai ales respectul pentru oameni. Constantin Matran ne-a oferit în fie-

care zi o lecţie despre respect, punctualitate, pragmatism şi implicare civică.
Dintotdeauna i-am admirat
forţa cu care reuşea, în fiecare zi, să depăşească problemele personale şi să lupte pentru problemele comunităţii. Îi mulţumim pentru
tot ceea ce a făcut pentru noi
şi îi suntem recunoscători
pentru lecţiile de viaţă pe
care ni le-a dat. Va rămâne
veşnic viu în amintirea
noastră”, apreciază prefectul Mihai Mohaci.
Cu o educație aleasă,
Constantin Matran era caracterizat, în mod deosebit, de
felul distins, blând și elegant
în relațiile cu semenii.
Deși era un om important
din punct de vedere social,
se purta atât de firesc,
manierat și modest cu toată
lumea, indiferent de rang,
căutând să ajute la rezolvarea problemelor. În ultimii
ani ai vieții a fost afectat de
boli, care i-au ruinat încet,
încet sănătatea. A dus boala
cu discreție și demnitate militând pentru sprijinirea celor
aflați în nevoie chiar și în
ultima lună de viață.
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Peste 90% din școli
sunt autorizate

Sportul și inițiativele
tinerilor trebuie încurajate

În judeţul Braşov, sunt autorizate sanitar peste 90%
din cele 431 de unităţi şcolare, în care sunt înscrişi
peste 81.000 de elevi.
Inspectorul şcolar general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, prof. Ariana
Bucur (foto) a declarat că
unităţile de învăţământ sunt
pregătite pentru a începe noul
an şcolar, singura problemă
fiind cea a cadrelor didactice.
„Mai avem aproape 120
de posturi în învăţământul
preşcolar şi primar neocupate pentru care, conform metodologiei în vigoare susţinem concurs şi săptămâna
viitoare. Cu siguranţă acest
lucru se va rezolva în zilele

următoare începutului de an
şcolar. În rest nu avem probleme deosebite (…) Nu au
autorizaţie sanitară câteva
unităţi din mediul rural unde
nu există sistem de canalizare şi alimentare cu apă potabilă”, a spus prof. Ariana
Bucur.
Referitor la şcoli nou
construite în judeţ, inspectorul şcolar general a spus că
din fonduri europene au fost
reabilitate Şcoala nr. 2 din
Râşnov, un corp de clădire a
şcolii din Ghimbav şi a şcolilor din Poiana Mărului,
Sânpetru şi Perşani şi au fost
construite grădiniţe noi cu
fonduri de la bugetul local în
localităţile Ghimbav, Şoarş,
Moeciu de Jos.

Situaţia s-a îmbunătăţit
simţitor şi în cazul învăţământului în limba germană
pentru care există o cerere în
creştere. Inspectorul de specialitate prof. Gabriela
Adam a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la
Forumul Democrat al Germanilor filiala Braşov, că
faţă de anul şcolar 20122013 s-a reuşit rezolvarea
problemei acoperirii tuturor
posturilor de cadre didactice necesare.
Pe lângă Braşov, clase cu
predare în limba germană
mai există la Râşnov, Codlea, Rupea, Făgăraş şi Victoria.
Potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, noul an

şcolar totalizează 36 de săptămâni de cursuri, însumând
176 de zile lucrătoare. Clasele terminale din învăţământul liceal vor avea 37 de
săptămâni, din care durata
cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării
examenului naţional de Bacalaureat, cursurile claselor
terminale încheindu-se în
data de 30 mai 2014.
Clasa a VIII-a va avea 36
de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de
săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării
evaluării naţionale, cursurile încheindu-se în data de 13
iunie 2014.
Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor
terminale, durata cursurilor
este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în
vigoare şi la fel şi pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de doi ani.
Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.
Stagiile de pregătire practică
pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfăşoară în perioada propusă
de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform
structurii anului şcolar, cu
respectarea vacanţelor.

Sportul este o ramură
dezvoltată în județul Brașov,
fapt ce reiese din evidențele
Direcției Județene pentru
Sport și Tineret. Astfel, în
județul Brașov, sunt 5.632
sportivi legitimați, 272 antrenori, 279 arbitri și 160 instructori. Avem 215 structuri
sportive în județ, 9 asociații
sportive județene pe ramuri
de sport și 79 de asociații
sportive fără personalitate
juridică. Până în momentul
de față, în 2013, au fost
organizate 56 de competiții
sportive finanțate de Direcția
Județeană pentru Tineret și
Sport Brașov, 23 de competiții organizate în colaborare cu federațiile sportive naționale și 36 de acțiuni
organizate în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Brașov.
Pentru încurajarea activităților sportive au fost orga-

nizate evenimente adresate
publicului larg, precum Festivalul cultural-sportiv „Vara
la Șirnea”, Ziua Sportului
Brașovean, Ziua Tineretului,
Festivalul Copiilor, Cupa
Școlilor Generale și Crosul
Antidrog.
De asemenea, D.J.S.T.
Brașov încurajează inițiativele tinerilor finanțând
diverse proiecte ale organizațiilor neguvernamentale.
În anul 2013 au fost finanțate, până acum, proiectele „TOT Brașov”, „Tineri în aventură”, „Open
Park Festival”, „Învăț pentru
viață”, „Aventuri în Țara
Bârsei” și „Tineret Voluntariat Cetățenie”. O alternativă în domeniul educației,
informării și petrecerii timpului liber pentru tineri este
Centrul de Tineret Brașov,
proiect propriu al D.J.S.T.
Brașov derulat din 2002.

UE – pe înțelesul tinerilor
români și moldoveni
În perioada 16-29 august
2013 a avut loc tabăra educativă „Mai aproape de Europa” adresată elevilor din
România și Republica Moldova. Tabăra a fost organizată
de Organizația Studenților
Basarabeni și Bucovineni din
Brașov, tabără la care au participat 18 elevi din Republica
Moldova și 9 din România.
Obiectivul proiectului este
educarea a 27 de tineri, cu
vârste cuprinse între 15-17
ani, din România și Republica Moldova, în vederea
înțelegerii mecanismelor, valorilor și aspirațiilor Uniunii
Europene. În România, tinerii au vizitat şi obiective care
au fost construite cu fonduri
europene, cu scopul de a își

forma o viziune asupra valorilor europene.
În această perioadă a avut
loc o întâlnire la Instituția
Prefectului – Județul Brașov,
unde s-a discutat despre modul
de administrare al unui județ,
despre importanța fondurilor
europene și implicarea autorităților locale și centrale în
construirea unei bune relații cu
statele europene. „Uniunea
Europeană înseamnă în primul
rând egalitate de șanse și
oportunități pentru tineri. Este
important ca tinerii să fie
receptivi la șansele pe care
Uniunea Europeană le oferă,
dar mai ales să se implice pentru ca fondurile europene să
devină accesibile tuturor” a
spus prefectul Mihai Mohaci.

Staţia de epurare de la Viscri ar putea fi replicată şi în alte comunităţi locale
Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a vizitat localitatea Viscri, în care prinţul
Charles al Marii Britanii a inaugurat o staţie de epurare a
apelor uzate, vorbind de posibilitatea de a extinde astfel
de staţii şi în alte localităţi.
„Studiem posibilitatea ca
staţia de epurare inaugurată
de Prinţul Charles şi realizată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust, patronată de Alteţa Sa Regală să fie replicată în alte comunităţi, în special în cele din siturile Natura 2000”, a declarat Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana
Plumb, în cursul primei vizite efectuate de un înalt

demnitar român în satul
adoptat de moştenitorul coroanei regale britanice.
„Pare un model foarte ingenios şi, în acelaşi timp,

foarte prietenos cu mediul,
care ar putea deveni o soluţie pentru localităţile rurale
care nu au avut posibilitatea
să acceseze fonduri europe-

ne sau să găseasca soluţii
convenţionale pentru tratarea apelor uzate”.
Ministrul Mediului, Rovana Plumb a vizitat mai mul-

te obiective din situl Natura
2000 aflate în judeţele Sibiu,
Mureş şi Braşov, pentru a
identifica nevoile comunităţilor în problemele de mediu
şi pentru a propune soluţii
unora dintre acestea.
Staţia de epurare din
Viscri, inaugurată de Alteţa
Sa Regală Prinţul de Wales
în 2011 presupune tratarea
apelor uzate produse de 120
de gospodării din sat, dar şi
de stabilimentele sociale şi
facilităţile turistice din localitate, printr-un procedeu
sută la sută ecologic. Mai
exact, este vorba de o staţie
de epurare în 3 trepte, cu lagune, în care procesul de tratare a apelor uzate este rea-

lizat cu ajutorul bacteriilor,
iar colectarea se face gravitaţional, fără să fie nevoie de
pompe şi consum electric.
Singura contribuţie financiară a cetăţenilor racordaţi la
o astfel de staţie este taxa infimă de conectare.
Ministrul Rovana Plumb a
discutat cu reprezentantele
fundaţiei Mihai Eminescu
Trust, Caroline Fernolend şi
scriitoarea britanică Jessica
Douglas-Home despre posibilitatea extinderii colaborării pe proiectele care sprijină conservarea mediului inclusiv prin creşterea responsabilităţii membrilor comunităţilor faţă de conservarea
ecosistemului rural.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Ferma C.A.P. Hărman să producă
legume, nu... pagubă
În curtea din jurul fermei
legumicole a C.A.P. Hărman, A. Socaciu nu găsise,
la ora 10 dimineaţa, nicio fiinţă, lucru care-l îndreptăţea
să spună că acolo era „curtea nimănui”.
Prin toate ungherele ambalaje aruncate în neorânduială, sute de lăzi cu ceapă uscată, grămezi de ceapă nesortată, strivită, semiputrezită, fasole verde călcată-n
picioare, murdărie şi dezordine „exemplară”.
Şefa de fermă tov. ing.
Magdalena Gereb, lipsea, dar
a apărut apoi, din câmp, economista fermei, tânăra tov.
Mariana Ferencz, de la care
s-au aflat amănunte despre:
produse livrate şi legume...
nevandabile. Cantitativ, legumele livrate până la sfârşitul

lui august 1979 pieţei din
Hărman erau : 30 tone ceapă
uscată, 4 tone ceapă verde, 15
tone castraveţi, 20 tone varză, 20 tone fasole verde.
Delegata I.L.F.(Întreprinderea de Legume şi Fructe)
Eva Lukacs şi-a manifestat
nemulţumirea faţă de calitatea unor produse prelucrate,
sau în curs de prelucrare.
Cantităţi însemnate de castraveţi, nerecoltaţi la timp
s-au metamorfozat halucinant în „bostani”; culeasă
prea târziu, parte din fasole
a îmbătrânit subit şi nu mai
putea fi livrată... ca fasole
verde!
Suma tuturor acestor neajunsuri şi anomalii se exprima în cuvântul pagubă.
Desigur, vinovate nu erau
doar tovărăşelele mai sus

menţionate, ci şi alte persoane, nenominalizate aici, dar
Consiliul unic agroindustrial
hărmanian şi consiliul de
conducere al C.A.P. Hărman
„trebuiau să ajute ferma în
rezolvarea problemelor”.
Recoltarea legumelor impunea o „mobilizare maximă a
obştei, lărgirea echipelor din

grădină cu localnici, tineri şi
vârstnici, şi, la nevoie şi cu
oameni din afara comunei”.
Sau cu marţieni! Altfel, sutele de tone de ceapă, varză,
castraveţi, fasole, rădăcinoase, se vor deprecia dreacului
în continuare!
„Drum Nou”
1 septembrie 1979

Plasticianul braşovean Petre Matei, medaliat cu aur în Italia
Juriul concursului internaţional de ceramică de la
Gualdo Todino (Italia) a comunicat zilele trecute opţiunile sale în cadrul celei de-a
XVIII-a ediţii a „prestigioasei reuniuni a ceramiştilor”:
medalia de aur pentru artistul braşovean Petre Matei,
profesor la catedra de ceramică a Şcolii populare de
artă, informa criticul Ion Itu.
Distincţia venea să confirme „valoarea unei experienţe plastice sistematice”, desfăşurate pe mai mulţi ani de
studiu, cu o „insistenţă dem-

nă de toată stima”. Ea s-a
exprimat de-a lungul timpului, sub forma „unor căutări
diverse”, mai ales după
1973, în majoritatea expoziţiilor personale organizate
de artist (Bucureşti – 1973,
Braşov – 1975 şi 1977), precum şi în numeroasele expoziţii colective la care a
participat, în Braşov şi în
alte centre ale ţării.
Conţinutul acestei experienţe plastice privea „configuraţia formelor în spaţiu”. Artistul a pornit de la
principiul creşterii valorii

estetice a formelor prin
„dezvoltarea calităţii lor
picturale”, un principiu „deosebit de fertil” în ceramica lumii de atunci, din anii
1970, validat de o îndelungată tradiţie în istoria ceramicii universale.
Artistul braşovean a descoperit „fascinantele configuraţii structurale care închid
forma în trasee ordonatoare
deosebit de armonioase”. Ei
bine, experienţa plasticii lui
Petre Matei, mai spunea Itu,
îşi avea izvorul în „geometria cristalelor, structurile

plantelor, configuraţia construcţiilor lucrate de păsări şi
insecte etc., adică practici
dintre cele mai diverse ale
morfologiei naturii”.
Modelul sistemic privind
„posibilităţile constructive
ale dodecaedrului romboidal” a generat şi „suita de
case solare” pe care artistul
a prezentat-o concursului internaţional de la Gualdo Todino, consacrat, în anul
1978, unei teme la zi: „Omul
şi oraşul”.
„Drum Nou”
3 septembrie 1978

„Micii” speculanţi de anvergură
În acest raid-anchetă din
sept. 1971, realizat de C.
Merlău în colaborare cu maior Ioan Dan de la Miliţia
municipiului Braşov, era
vorba despre unii tineri veniţi la muncă în Braşov, care
apelau, în materie de cazare,
la serviciile „anumitor persoane particulare”, care, nu
întotdeauna se îngrijeau să
le asigure condiţii confortabile, corespunzătoare sumelor de bani ce le încasau.
Astfel de persoane erau
„eroii” raidului, pe care Merlău i-a numit speculanţi. Raidul l-a dus, mai întâi, în casa
pensionarului C-tin Moldovan, de pe str. Daciei nr.78,
unde într-o încăpere joasă,
„mobilată” cu 4 paturi înghesuite... ingenios, o masă, un
lighean şi cam atât, vieţuiau
nu mai puţin de 8 tineri, majoritatea veniţi de prin judeţul Buzău şi care lucrau la
Uzina de autocamioane, Fabrica de platforme auto sau
Uzina nr. 2.
Într-o altă cameră, „cu nimic mai prejos decât prima
vizitată”, în ceea ce privea

„confortul”, zăceau 7 tineri,
toţi de aceeaşi vârstă (19 ani,
incredibil!), toţi din aceeaşi
comună (Văleni-Muscel, încă
o dată incredibil!), muncitori
în diferite uzine braşovene.
C-tin Moldovan, „gazda
grijulie”, le pretindea, fără
scrupule, pentru o jumătate
de pat câte 200 de lei pe
lună!! De trei ori incredibil,
dar în „acareturile” pensionarului mai locuiau 3 familii, 2 dintre ele având şi copii, în câte o cămăruţă, fiecare dintre ele plătind câte 300
de lei, sumă recunoscută de
„apropitar”!
Un alt pensionar, Caba
Ivanov, de pe str. Salcâmului nr. 8, ţinea în chirie 16 tineri, cu câte 175 lei fiecare,
înghesuiţi cu toţii în numai 2
camere, mai ceva ca-n favelele din Rio de Janeiro (n.n.).
În încheiere, se dădea şi un
apel către toţi cei în drept şi în
măsură „să curme” această situaţiune: consiliul popular
municipal, asociaţiile de locatari, lucrătorii de miliţie etc.
„Drum Nou”
4 septembrie 1971

Criminalul Ion Rîmaru
a fost condamnat la moarte
La Tribunalul Municipiului Bucureşti s-a desfăşurat
procesul odiosului şi oripilantului celebru asasin Ion
Rîmaru, ale cărui crime comise în Capitală asupra unor
femei au indignat întreaga
opinie publică din ţara noastră, inclusiv din Braşov.
„Cremenalul” şi-a recunoscut în instanţă faptele – 3
omoruri deosebit de grave, un
omor calificat, 6 tentative de
omor deosebit de grave, 5

violuri, o tentativă de viol, o
tâlhărie în dauna avutului obştesc, 2 tâlhării în dauna avutului personal, un furt calificat în dauna avutului obştesc,
3 furturi calificate în dauna
avutului personal.
Bestialul asasin a fost condamnat, la începutul lui septembrie 1971, la pedeapsa
capitală pentru crimele comise în Capitală.
„Drum Nou”
4 septembrie 1971

La Voila se scriu semnificative pagini dintr-o nouă „Carte a Oltului” O originală maşină de sudat
Alin Drugă scria despre văzut de departe ci doar bă- care au mai îmblânzit apele tor? În mod normal, „mai puhidrocentrala (prima dintr-o
cascadă de 5) de 14,2 MW
de la Voila, unde se scriau,
chipurile, semnificative pagini dintr-o nouă „Carte a
Oltului” de Geo Bogza.
„Va fi o hidrocentrală relativ mică, dar importanţa ei
economică şi nu numai economică va fi mare, acum
când fiecare kilowatt contează”, se confesa toarşu’ Dodiţoiu Tudor, secretarul comitetului de partid din localitate, în timp ce-l conducea
pe Drugă printre vajnicii,
robuştii fierari-betonişti şi
dulgheri de pe şantier, „ne-

nuit, aflat sub nivelul Oltului deviat, supus omului”.
Ziaristul încerca din răsputeri să vadă cu ochii minţii, chipurile, cum va arăta
peste 2 ani viitorul lac de
acumulare voilean, cu o lungime de peste 14 kilometri,
cu digul stâng ridicându-se
temerar în porţiunea lui cea
mai înaltă până la 12 metri,
realizat din beton, prin „tehnologii în premieră”.
Dar pe şantier nu era loc de
visare, idealisme ieftine, utopii tâmpite, reverii rousseauiste etc., te sustrăgeau „chipurile dârze de constructori

tumultoase ale Oltului în
aval, acolo unde ele se strecoară printre valurile de piatră ale Carpaţilor, Dunărea
sau alte ape, a căror energie
o sporesc acum pe a noastră.”
„Noi suntem cununaţi cu
Oltul”, mărturisea, din nou,
toarşu’ Dodiţoiu. „Şi eu şi tovarăşul inginer Grigorcea
Gh. ne-am început activitatea ca stagiari la Hidrocentrala de la Rîureni, hidrocentrala noastră de suflet. Peste
nu prea mulţi ani vom ieşi la
pensie, tot de pe Olt...” concluziona suav şi duios toarşu’ Dodiţoiu. Gânduri de vii-

ţine acum, toamna, căci, se
ştie, în construcţii, în sezonul rece, planul descreşte”.
Constructorii acestui „prim
edificiu de lumină al Oltului”
în judeţul Braşov, „beneficiind din plin de sprijinul organelor locale, erau hotărâţi să
folosească condiţiile prielnice pentru ei din această toamnă secetoasă”, pentru realizarea „canalului de fugă”, pentru a scrie cu un ceas mai devreme acest capitol din noua
„Carte a Oltului”, care nu mai
era a lui Geo Bogza.
„Drum Nou”
14 septembrie 1986

La Întreprinderea de Materiale de Construcţii Braşov,
o importantă cantitate de manoperă se consuma pentru
„sudarea praznurilor de plăcile de metal ce se înglobează în betonul proaspăt al prefabricatelor de construcţii industriale”, scria în septembrie 1986 Şt. Banaru.
Pentru a reduce acest consum de manoperă, un „colectiv lărgit”, condus de ing.
şef Constantin Rener, cu
sprijinul specialiştilor de la
Cabinetul Judeţean de Organizare şi Întreprinderea de
Autocamioane Braşov, a

conceput şi realizat o maşină de sudat specială pentru
praznurile alea, pornind de
la o maşină obişnuită de sudat prin puncte. Genial!
„Sudura se realizează prin
presare”, eliminându-se complet utilizarea arhaicilor, periculoşilor şi enervanţilor
electrozi. Dar principala calitate a „noii maşini de sudură” o constituia creşterea incredibilă cu aproape 160 la
sută a productivităţii muncii.
„Drum Nou”
11 septembrie 1986
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1983
O sută de ani... (sau 130 de ani acum)
Anul acesta se împlinesc
100 de ani de la deschiderea
primei grădiniţe în limba maghiară la Săcele. În noiembrie 1882, inspectorul şcolar
Koós Ferenc a înaintat conducerii localităţii propunerea
privind înfiinţarea unei grădiniţe de vară la Săcele.
Peste câteva luni, în februarie 1883 au fost angajate două educatoare şi au fost
trimise la şcolarizare la Târgu Secuiesc. Şcoala de
sculptură în lemn din Satu
Lung a dotat grădiniţa cu jucării, iar mobilierul a fost lucrat de meşterul Popovics
László, transportul fiind asi-

gurat de reprezentanţii locali.
Astfel în 7 mai
1883 au fost deschise simultan în
judeţul Braşov zece grădiniţe în nouă comune.
După deschidere rapoartele primite de la grădiniţe erau ba descurajatoare, ba încurajatoare.
În localităţile Purcăreni,
Apaţa, Zizin lumea privea
cu neîncredere grădiniţele,
în schimb la Baciu şi Turcheş erau pline sălile de clasă. O prezenţă oficială din

anul 1883 arată că în 10 comune au fost înscrişi 953 de
copii, din care numărul celor care au trecut pe la grădiniţă este 747, 321 cu prezenţă permanentă, 422 cu
prezenţă temporară, iar la

examen s-au prezentat 469
de copii. Primele examene
s-au ţinut în perioada 2 – 6
septembrie 1883.
Ce învăţau copiii la grădiniţă? Învăţau prin joacă, dar
în special trei lucruri: să fie
atenţi, să fie ascultători şi să
vorbească frumos.
Condiţiile nu erau foarte
bune, încăperile erau micuţe. Cu toate acestea, aceste
grădiniţe de vară aveau o
funcţie importantă: asigurau
protecţia copiilor pe perioada verii, când părinţii lucrau
pe câmp.
Hochbauer Sára. Száz éve...
În: Brassói Lapok, nr.32

Predecesorii (Scurt istoric al Filarmonicii „Gheorghe Dima”)
Publicul meloman braşovean participă de mulţi ani la
concertele susţinute de Filarmonica „Gheorghe Dima”.
Predecesorul Filarmonicii
a fost Collegium Musicum,
înfiinţat în anul 1767. Avea
22 de membri, o parte dintre ei fiind muzicieni, o parte amatori, un cantor, corişti
şi studenţi. Programul prezentat de Collegium Musicum cuprindea sinfonii,
cvartete şi cantate.

În 1873 se înfiinţează Societatea Diletanţilor Amatori
sub conducerea dirijorului
Anton Bradner.
Primul concert al Societăţii a fost în 3 noiembrie 1878,

în program fiind opere de
Mozart, Goltermann, Beethoven şi Schubert, iar orchestra purta numele Societatea
Filarmonică. În perioada
1879 – 1880 Societatea a sus-

ţinut trei concerte la Braşov,
şi două la Bucureşti. Concertele de la Bucureşti au fost
apreciate în ziarul Resboiul,
unde reporterul se întreabă de
ce nu are şi Bucureştiul o orchestră aşa de bună.
Societatea Filarmonică
Braşoveană a sărbătorit în
1928 cu o serie de concerte
memorabile, 50 de ani de la
înfiinţare.
Wotsch Sándor. Elődök
În: Brassói Lapok, nr.35

Calea edificării

Cine ar fi crezut...

De doi ani
funcţionează laboratorul Galenica, o mică „fabrică de medicamente” din Braşov. Produsele
laboratorului se
regăsesc pe rafturile din spitale
şi farmacii, iar
părerile medicilor şi farmaciştilor despre ele
sunt edificatoare.
Conducătorul laboratorului, farmacistul Dietmar
Selmiciu prezintă activitatea acestuia. După doi ani
de cercetare şi producţie,
aici sunt fabricate peste 20
de tipuri de medicamente şi
sunt în curs diverse cercetări ştiinţifice.
Medicamentele produse
aici se pot împărţi în trei categorii. În prima categorie
intră produsele preparate pe
reţetele proprii: Sirop 1 – sirop de tuse recomandat pentru bronşite cronice, faringite şi pneumonie; Sirop 2 –
împotriva tusei tabagice,

Întreprinderea Electroprecizia Săcele este cea mai mare
consumatoare de metale neferoase din judeţul Braşov.
Toate produsele fabricate aici
(peste 1000) conţin staniu,
plumb, cupru sau aluminiu.
Inginerul Boris Bandalac
prezintă rezultatele impresionante obţinute în economisirea de materii prime şi refolosirea deşeurilor feroase. La
majoritatea produselor fabricate aici sunt folosite aliaje
neferoase. Aceste aliaje conţin şi elemente (de ex. titan
sau magneziu) care pe piaţă
au un preţ ridicat.
De aici s-a născut ideea de
a refolosi deşeurile şi rebuturile obţinute la turnare. Pentru menţinerea parametrilor
aliajelor era nevoie de aditivi,
ceea ce a dus la reproiectarea
cuptoarelor electrice.
Cuptorul nou a fost construit, şi mulţumită noii tehnologii, doar în primele 7 luni sau recuperat 150 tone de aliaj.
O cantitate semnificativă, ea
reprezentând o cincime din
consumul anual de materie
primă a întreprinderii. Tot în

Cremă pentru varice, Aspirină tamponată.
A doua categorie cuprinde
medicamentele înlocuitoare
a celor din import, cum ar fi:
Sirop cu multivitamine – înlocuitor pentru Multisanostol, Anticolepatic – înlocuitor pentru Rowachol, recomandat pentru bolile hepatice. În a treia categorie sunt
cele care nu se pretează pentru producţie industrială, dar
sunt necesare pacienţilor: Extraveral, Distonocalm, Eritromicină propionil.
Kiss Éva Mária. A bizonyítás
útján. În: Brassói Lapok, nr.34

acest cuptor se obţine din reziduurile de staniu cu adăugare de material numit flux şi
încălzire la 250 grade Celsius,
staniu pentru lipire tip LP 20,
respectiv LP30.
La Electroprecizia Săcele
sunt produse şi demaroare
electrice şi generatoare CA
pentru tractoare. Două subansamble care cuprind în
construcţia lor mai multe
elemente.
Întreprinderea cumpără de
la Ministerul Agriculturii
aceste subansamble de la
maşinile casate. Ele sunt desfăcute şi sunt recuperate părţile funcţionale la orele de
practică ale elevilor de la Liceul Electroprecizia. Cele
uzate sunt recondiţionate.
Aceste procedee duc la
economisirea de materie primă, energie şi forţă de muncă. La refolosirea a 1000 de
demaroare, respectiv generatoare CA se economisesc
în jur de 16000 de lei.
Farkas Attila. Ki hitte volna...
În: Brassói Lapok, nr.35

DINU Eva

Széchenyi István la Braşov
Poate că puţini cunosc faptul că marele reformator,
contele Széchenyi István a
vizitat Braşovul şi împrejurimile. În jurnalul lui de călătorie este semnalat că în 13
iulie 1821 porneşte să viziteze Ardealul. Pe motivul de
negoţ cu cai, a petrecut 3
săptămâni pe aceste ţinuturi.
Până să ajungă la Braşov,
a vizitat şi Sibiul unde a făcut cunoştinţă cu baronul
Samuel von Bruckenthal, la
Porumbacu s-a întâlnit cu
căpitanul Carl von Bruckenthal. Vorbeşte cu admiraţie
de castelul baronului de la
Sâmbăta (de Jos).
În 22 iulie 1821 ajunge la
Braşov. Descrie peisajul ca
pe unul romantic. Are cu-

vinte de laudă despre Codlea. Braşovul îl impresionează foarte mult. Scrie
„Acest oraş nu se aseamănă
cu celelalte vizitate până
acum. Dacă marea ar fi
aproape, l-aş putea asemăna cu Corfu”.
La Braşov s-a întâlnit cu
Grigore Filipescu, mare vornic şi mare ban al Ţării Româneşti, cu boierul Matei
Cantacuzino, cu Mihalache
Ghica, fratele domnitorului
Alexandru Ghica, fiind plăcut impresionat de personalităţile lor. În 25 iulie părăseşte Braşovul şi se îndreaptă spre Făgăraş.
Salló László. Széchenyi
István Brassóban. În:
Brassói Lapok, nr.34

Noua stagiune muzicală
– sub semnul aniversărilor
Într-o scurtă pauză, la repetiţia generală pentru concertul de deschidere a noii stagiuni muzicale a Filarmonicii, dirijorul Ilarion IonescuGalaţi (foto) vorbeşte despre
proiectele Filarmonicii şi programul pregătit
pentru noul sezon.
Concertul de
deschidere va
avea loc în 9 septembrie şi va cuprinde compoziţii
scurte şi fragmente din opere sinfonice, cu participarea marelui artist, Ion Voicu. În 12 septembrie va fi debutul concertelor regulate pentru publicul
abonat, tot în prezenţa şi participarea marelui violonist.
În program vor fi: Simfonia
pentru suflători de Oláh Tibor, Concertul nr.1 pentru
vioară de Paganini şi o compoziţie de Bizet.
În elaborarea repertoriului
pentru noua stagiune s-a pus
accentul pe compozitorii aniversaţi. Concertul din 17 octombrie va fi dedicat compozitorului Johannes Brahms
(150 de ani de la naştere), în
7 noiembrie va fi elogiat Richard Wagner.
Tot în noiembrie va fi evocată personalitatea lui Tudor
Ciortea, prin compoziţiile
Passacaglia şi Toccata. Al

treilea concert din stagiune
va fi sub semnul Zilei Internaţionale a Muzicii (1 octombrie), şi va cuprinde piese muzicale mai puţin cunoscute, trei dintre ele fiind în
premieră.

Colaborarea Filarmonicii
continuă cu Nicolae Bica şi
corul de copii Camerata Infantis, în decembrie prezentând împreună Sabin Pautza,
Canti profani. Şi în această
stagiune Filarmonica va
avea ca invitaţi dirijori şi solişti renumiţi atât din ţară cât
şi din străinătate.
Directorul Filarmonicii
atrage atenţia asupra faptului
că Editura Muzicală nu a mai
publicat partituri nici ale clasicilor, nici ale compozitorilor contemporani, iar Electrecordul nu a mai acordat atenţie concertelor simfonice.
Veress Gerzson. Zenei évad
– évfordulók jegyében. În:
Brassói Lapok, nr. 35
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Strada Brâncoveanu
Este a treia arteră de pătrundere în Şchei, care pornește de la fosta Poartă din Târgul Cailor,
cunoscută la 1494 drept strada Ecaterinei, după numele vechii mănăstiri aflate pe terenul
actualei Maternităţi, numită o perioadă Spitalul unificat pentru adulți nr. 1 „Ilie Pintilie” (fost
sediu al liceului Honterus). În timpul războiului a fost folosit de ruși ca spital de campanie.
În registrele de dare din
veacul al XVI-lea strada este
consemnată „Uliţa Furcoaie”, după numele unui cunoscut negustor, Furcă, după
cum afirmă Sextil Pușcariu.
Chiar și sașii în registrele lor
de dare o numeau uneori
„Ulitza Furkoye”, pentru ca
mai târziu să i se spună şi
„Strada orfanilor”.
În zonă era și „Dealul Furcilor”, nume provenit de la
răufăcătorii puși la stâlpul
infamiei și bătuți crunt în
piață sau sub Strajă și cei mai
mulți erau spânzurați și trași
pe roată aici. Pentru asemenea fapte în Socotelile
Brașovului sunt notate cheltuielile cu șase care de lemne pentru arderea pe rug.
Pe la anul 1658 sașii
împart strada în două părți:
„Blesch Katheryngass” (strada românească a Caterinei)
și „Ober Katharyngasse”
(strada Caterinei de Sus).
Cercetătorul Candid Mușlea afla în documentele brașovene că încă din 1494 locuiau aici (în „Senct Katheryngasse bey Berg” = Strada
Sfintei Caterina de la deal)
familiile Dobroslav și Vlaicul (vechi familii rămase în
Șchei: Dobre și Vlaicu), iar
după 1537 pe Furcă (și nu
întâmplător strada se numea
„Ulița Furcoaie”), Solomon
Sfran, preotul Mihai (de care
nu avem cunoștință, întrucât
la acea dată singurul preot
cunoscut era popa Pătru cel
Bătrân, strămoșul protopopului Mihai, colaboratorul
diaconului Coresi și omul de

relație al lui Mihai Viteazul),
Stanca Flotzonul, Stanciul
Șohan (strămoșul lui Petcu
Șoanul, autorul primului calendar almanah de la 1733),
Brândușa, Dimitro Tempea
(înaintașul cunoscutei familii
de cărturari, protopopi brașoveni Radu Tempea).
În 1545, în registrele de
contribuabili apar Momme,
Blasé (adică romanul), Iacob
Sotir și Zisu Sotir. În 1688
locuiau aici Stan Melițcoiul,
Văsii Postăvarul, dar cu un
an mai devreme, în partea de
sus a străzii locuia Șerban
Muntean, Necula Lister, Todor Croitorul, Iane (probabil
unul din membrii cunoscutei familii a protopopului
Iane de la biserica din
Șchei), Petru Marcea, Barbul Darstarul, Săceleanca.
După 1712 era Ioan Pușcășoiu, Ion Tampa, Bucur
Șușonica, Velicanin (soția
lui Velican), Nedelcu Găitănar și Ion Lehul. După
1714 aflăm pe Făgărășanul,
Barbul Burbuzul, Florea
Oancea, soția lui Pătru
Bibosul și Anghelachi. Între
contribuabili mai figurau
Paraschivul Răuț, Ienache și
Despa Răuț (urmași) și cumnatul lor Marco Duzzi, Ienache Leca (la nr.159), Nicolae Nenovici, Teodor Ivan,
Dumitru Munteanu Ramnic,
unul din membrii familiei
cunoscutului istoric al Brașovului, Nan, strămoșul familiei Ciurcu.
La 1745 apar Zamfira și
Dima Făgărășanu, Nica
Bucureștean, Gavrilă Lipo-

veanul, Leca Răuț, Dumitru
Ciurcu și Nicolae Dumitrașcul (lângă „casa voievodului”).
Maria Loga comunica cercetătorului Candid Mușlea
că prin anii 1880–1890 locuiau aici negustorii: Baboianu (manufactură), Vasile
Bidu (pescărie), Mailat (în
curtea școlii grecești), Muscă
și Argir.
Prima instituţie care deschide strada este Spitalul de boli
dermato-venerice, folosit ca
Spital Orăşenesc, amenajat
prin 1839, după ce se cumpără de la Samuel Abraham terenul cu banii negustorilor
braşoveni Maria Ghenovici,
văduva negustorului Hagi Iordan, (câte 21 florini anual, total 5000 galbeni, având fericirea de a trăi 90 ani), Ioan
Juga (4200 florini) şi Gheorghe Ioan (100 florini).
În 1843 Samuel Abraham,
care dăruise până atunci
doar grădina, oferă în același
scop și casa sa. Această zonă
în documente apare și
„Burgerspital” (Spitalul cetățenesc civil).
Mai târziu, cand s-a clădit
noul spital „Gh. Mârzescu”,
acesta rămâne „Spitalul
Mârzescu Vechi”, devenit
„Spitalul Unificat nr.1 Secția
dermato-venerică” condus
de priceputul doctor dr. Emil
Colbazi și apoi de dr. Emil
Bologa, unul din cei mai
mari colecționari de Ex.
Libris din țară, a cărui
colecție se află expusă în
Complexul Muzeal din
Șcheii Brașovului.

La stânga începe strada
Traian Demetrescu (fostă Rochus), care duce tot spre
Dealul Spirii – Stejeriș. Putem să urcăm în continuare
spre Dealul Spirii, folosind
accesul străzii Axente Sever,
toponim care amintește de
cunoscutul prefect al Revoluției de la 1848, care locuia
în casa de la nr. 10 și la
bătrânețe se ocupa cu transportul de vinuri aduse din
părțile natale ale Târnavei.
Înainte străzii i se spunea
„Postăvarului” (în documentele germane „Rahmengasse”). Tot aici a locuit vestitul
pălărier Vasile Meșotă, care
avea prăvălia de desfacere
pe strada Orfanilor (azi primele case ale străzii Brâncoveanu).
Din documentele oficiale
aflăm că pe această stradă
locuiau între alții la 1745
Necula Răuț și la 1787 Radu
Boboiul (poate Baboie de
mai târziu). În strada paralelă, Traian Demetrescu (fostă „Rochus”), care duce tot
pe Dealul Spirii, respectiv
spre Stejeriș, era sanatoriul
vestitului doctor sas Fabritius, devenită apoi grădiniță
de copii.
Înainte de a intra în strada
Traian Demetrescu, spre
stânga se deschide în pantă
abruptă Calea Stejerișului
(Hangenstein Weg), ducând
spre Belvedere. Pe la 1908
șcheianul Nicolae Căpățână
deschide aici un bufet. În
prima casă pe colț era pe vremuri sanatoriul medicului
Fabritius, apoi o grădiniță de

copii. Din această stradă,
spre stânga este o altă stradă
în pantă, Elena Pavel (fostă
Adele Zay). La nr. 8 era casa
negustorului Dumitru Bărbuceanu și ceaprazarului
Ioan Moga.
Vizavi, la intrarea în strada Traian Demetrescu, o
stradă cu câteva case în pantă, care trece prin spatele
maternității este Calea
Stejerișului (în doc. germane „Hangenstein Weg), întortocheată și pietroasă, care
duce spre „Belvedere”. Prin
anii 1908–1910 Nicolae
Căpățână deschisese aici un
bufet, mai puțin rentabil.
Strada Stejerișului are doar
câteva case cu grădini întinse
și pomi roditori și masive tufe
de liliac. La nr. 8 fusese amenajat „Sanatoriul pentru copii – Secția T.B.C. – Tuberculoză extrapulmonară”. Înainte fusese aici o pensiune.
De aici se ajunge la restaurantul „Warte”.
În partea stângă, o potecă
largă duce spre „După Iniște”. Aici era o cruce din lemn,
despre care localnicii spun că
era „Crucea lui Iancu Jianu”,
dar între timp a dispărut. Din
spatele grădinii restaurantului, un drum carosabil duce
spre Livada Poștei. În dreapta grădinii sanatoriului
(dinspre Dealul Spirii), pe
un loc deschis erau trei bănci

cu picioare din beton, numite „Băncile vulpilor” (în
doc. germane Fuchsbanke),
căci aici ațineau vânătorii
calea vulpilor. Unii le mai
spuneau și „Băncile teologilor”. Și tot aici spun
bătrânii că era și o cruce din
lemn, care a dispărut.
De aici se ajunge în Stejeriș, o frumoasă poieniță,
unde din vremuri străvechi
elevii gimnaziului Șaguna,
încă sub îndrumarea protopopului Ioan Popazu, țineau
maialuri. Tot aici țineau
maialuri membrii societăților
„Lumina”, ai sodalilor
români, dar și Junii din
Șchei. Primăria clădise aici
un restaurant din lemn și alături se afla o cruce tot din
lemn și la 1930, datorită unui
incendiu au dispărut. În
apropiere este o grotă căreia
i se spunea „Peștera lui Iancu Jianu”.
Revenind spre strada
Brâncoveanu, câteva case
poartă numele „Șirul Dima”
(în documente „Spitalszeile”). La nr. 3 era casa asesorului mecenat Iordan
Muntean. Acesta face parte
din neamul vechi al Brătuleștilor, căreia îi aparțineau
și familia preotului Ioan
Prișcu, Dumitru Muntean
Ramnic, Săcăroiu ș.a.
(va urma)
Pr. prof.dr. Vasile Oltean

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

