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

Filarmonica Braşov are
sediu nou de cinci stele
Primarul George Scripcaru
şi reprezentanta Agenţiei de
Dezvoltare Centru, Maria
Ivan, au tăiat panglica inaugurală a primului sediu al
Filarmonicii Braşov în cei
135 de ani de existenţă a
acestei instituţii de cultură.
La capătul celor 60 de minute de concert, aproximativ 500
de invitaţi au aplaudat în picioare prestaţia Filarmonicii,
conduse de japonezul Daisuke Soga, „Cetăţean de Onoare” al municipiului Braşov.
Sala şi-a demonstrat încă
de la deschidere acustica im-

pecabilă, pe care oficialităţile şi personalităţile din domeniul muzical au declarato una dintre cele mai bune
din România.
La spectacolul inaugural au
fost prezenţi şi prefectul judeţului Braşov, Mihai Mohaci, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu,
parlamentari de Braşov, consilieri judeţeni şi locali, reprezentanţi ai Filarmonicii şi ai
Operei Braşov, invitaţi de la
alte instituţii similare de cultură din ţară, cetăţeni de
onoare ai municipiului Braşov, din domeniul culturii.

„Sunt foarte bucuros că
am reuşit să redăm acest
complex oraşului, cu o sală
de concerte pe măsură. A
fost multă muncă, mult efort.
Le mulţumesc celor din colectivul Primăriei care s-au
ocupat de acest proiect. Le
mulţumesc şi braşovenilor
din vecini care au suportat
doi ani de şantier. Sunt convins că şi braşovenilor le-a
fost dor de «Patria», cum mia fost şi mie. Poate pentru
mulţi dintre dumneavoastră
acesta este locul în care aţi
văzut primul film sau unde
v-aţi ţinut prima dată iubita

de mână. Îmi doresc să ne
bucurăm de această sală modernă mult timp, începând
din această seară”, a spus
primarul George Scripcaru,
în discursul său inaugural.

Sala, testată de cel mai
bun violonist din lume
Sala de audiţii şi proiecţie
de film a găzduit Maratonul
Seinfeld, din cadrul festivalului de Stand-up Comedy
care s-a desfăşurat în weekend la Braşov, ulterior publicul braşovean a fost invitat să audieze lucrări ale
compozitorului Wolfgang
Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei „Virtuozii” din Bucureşti, dirijată de
rusul Maxim Vengerov, considerat de asemenea unul
dintre cei mai buni violonişti
ai lumii. Maxim Vengerov
cântă pe o vioară Stradivarius ex-Kreutzer, construită
în 1727.

Date tehnice

Primarul George Scripcaru la inaugurarea primului sediu al Filarmonicii Braşov

Proiectul sălii Patria a fost
gândit ca un complex cultural, cu o sală de spectacole
având capacitatea de 458 de
locuri, scenă cu suprafaţa de
185 de metri pătraţi (pe care
vor putea evolua 80 de artişti),
o sală de audiţii de 53 de locuri, în care se poate realiza
şi proiecţie de film, spaţii expoziţionale şi administrative.

Au fost executate lucrări
pentru consolidarea structurii existente, înlocuirea şi refacerea finisajelor şi a instalaţiilor, recompartimentare,
realizarea izolaţiei fonice,
eficientizarea termică a clădirii şi alte dotări specifice.
A fost construit un corp nou
unde a fost amenajată sala de
audiţii, sala de repetiţii, liftul,
scările de accces şi camera
pentru centrala termică. În
foaierul mare (unde au fost
holul şi casa de bilete ale fostului cinematograf Patria) sau consolidat stâlpii de rezistenţă, a fost montată pardoseală din plăci de calcar, şi au
fost executate lucrări de zugrăveală şi tapetare.
Pentru sala mare, lucrările
de consolidare au depăşit
complexitatea estimată iniţial, însă proiectanţii şi executantul lucrării au rezolvat
problemele apărute. Grinzile transversale au fost consolidate cu beton precomprimat
şi întărite cu plăci din fibră
de carbon, care măreşte cu
50% portabilitatea acestora.
Apoi, pe pereţi şi tavan sau montat structurile metalice pentru crearea fondului
acustic şi au fost montate plăcile din lemn sau rigips. Pereţii şi tavanul din zona scenei sunt placaţi cu panouri
din lemn. Pe porţiunea cuprinsă între scenă şi peretele

opus acesteia (cel de la intrarea în sală) au fost aplicate
plăci de rigips, iar pe peretele de la intrare au fost montate panouri din lemn. Designul şi proiectarea pereţilor
şi tavanelor, inclusiv a formei plăcilor care le acoperă,
au fost realizate în urma unui
proiect special de acustică şi
vor face din sala de concerte a Filarmonicii Braşov una
dintre sălile cu cea mai bună
acustică din România. Tot în
sala mare, au fost executate
lucrările de construire a scenei, care este din beton, acoperită cu parchet şi care include un sistem de încălzire
în pardoseală.
Proiectul este finanţat prin
POR 2007–2013, Axa Prioritară 1, „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”. Valoarea proiectului a fost de
8.776.323,80 lei, din care valoarea lucrărilor a fost de
6.496.827,57 lei, iar valoarea mobilierului de 225.000
lei. Realizarea investiţiei a
durat doi ani. Potrivit proiectului, 28.348 persoane/an vor
beneficia de noul centru cultural din care 10.240 persoane vârstnice şi 3.662 preşcolari, elevi şi studenţi.

Viitorul cooperării interregionale

Verificarea apărării împotriva inundaţiilor Seră pentru legume la Centrul de la Brădet

Miercuri, 25 septembrie
2013, a avut loc conferinţa
finală DISTRICT+, lucrările conferinţei fiind des-

Pe 22 octombrie, se va face
un control la acumularea
Ruia, pe Râul Olt în zonele
Podu Olt şi Ormeniş şi pe

chise de vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu.
pag. 2

Ghimbăşel, în cartierul Stupini, unde, după precipitaţii
abundente apa a ajuns în gospodăriile oamenilor. pag. 4

Copiii şi tinerii de la Centrul din Brădet şi Casa
Chris beneficiază de o seră
modernă, pentru care o fun-

daţie norvegiană şi Clubul
Rotary din Norvegia s-au
implicat pentru a le-o oferi.
pag. 5
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DISTRICT+ este viitorul
cooperării interregionale
Miercuri, 25 septembrie
2013, în sala 120 a Consiliului Judeţean Braşov, a
avut loc conferinţa finală
DISTRICT+, proiect realizat prin Programul INTERREG IV C.
Lucrările conferinţei au fost
deschise de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu. Partenerii
din proiect au prezentat principalele activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute.
Din partea Regiunii Toscana, partenerul lider, au
prezentat Livia Marinetto,
Paolo Guarnieri şi Massimo
Bressan, ultimul făcând recomandări privind politicile publice. Au mai fost prezentate subproiectele din cadrul DISTRICT+, principalele activităţi şi rezultatele
obţinute iar pentru componenta C4, Regiunea West
Midlands, Hugo Russell şi
Henriette Lyttle-Breukelaar
au prezentat direcţiile coordonatoare privind bunele
practici, Raportul privind
cercetarea KADA fiind făcut de Henriette LyttleBreukelaar.
Sesiunea tematică „Cooperarea interregională în
viitorul politicilor publice
europene: provocări şi perspective” a fost moderată de
Ionuţ Ţaţa. Alte teme au mai
fost abordate de către Petre
Roman, deputat de Braşov,
Mahesh Bhardawj, secretarul ethnic al programului INTERREG IV C şi Marco
Tullner, secretar de stat –
Regiunea Saxony-Anhalt.

Conferinţa finală DISTRICT+ şi-a stabilit obiectivele pentru perioada următoare

Partenerii contează
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, în discursul său a
menţionat: „Există diferenţe de cultură economică, motiv pentru care nu toate ţările din Uniunea Europeană
pot aplica aceleaşi politici.
Dacă în Germania totul
funcţionează ca o maşinărie
perfectă şi a reuşit în aceste
condiţii economice să ducă
mai departe economia, în
România IMM-urile au fost
cele mai afectate. Contează
deciziile care se iau la nivel
politic şi economic. O criză
înseamnă o provocare, iar
impactul îl simţim, din păcate, pe termen destul de
lung. Modelul german nu

poate fi aplicat 100% în toate ţările. Mă refer aici la măsurile economice. Contează
foarte mult să avem parteneri care să fie mai puţin
afectaţi de criza economică
şi care să aibă capacitatea de
o depăşi. Din punct de vedere politic au existat şi decizii contestate. Este important
să învăţăm împreună, să depăşim şi să avem deschiderea spre discuţii care să înlăture carenţele. Astăzi, felicit
echipa de implementare a
proiectului şi apreciez că a
reuşit să ajungă la final.
Mi-aş dori să nu se termine
acest demers, prin această
conferinţă finală, şi să continuăm colaborarea prin realizarea de noi proiecte”.

În cadrul acestui proiect a
fost semnat şi un acord de cooperare viitoare, cu regiunea
Saxonia, din Germania.
„Principalul rezultat al proiectului este folosirea bunelor practici din cele şase regiuni europene. Cel mai important aspect este ca regiunile să afle ce fel de experienţe am dezvoltat în domeniul
inovării şi cercetării conectate cu domeniul industrial.
Industria trebuie să exploateze resursele pe care toate
regiunile noastre le au în domeniul cunoaşterii şi cercetării, astfel încât să oferim generaţiei tinere mai multe
oportunităţi de a lucra în ţară
sau în străinătate. Trebuie să
fim mai bine conectaţi cu

noua economie care se dezvoltă acum. Pentru judeţul
Braşov, unul dintre cele mai
importante beneficii îl reprezintă contactul cu cercetarea
academică şi noile inovaţii
din industrie existente la nivel european. În acest sens,
Centrul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare GENIUS
al Universităţii «Transilvania» va fi foarte util pentru
economia locală, iar tinerii
absolvenţi şi cercetători vor
avea oportunităţi de perfecţionare. De asemenea, am încercat să transferăm rezultatele cercetării şi inovării la
nivelul întreprinderilor mici
şi mijlocii. Am căutat cele
mai bune soluţii pentru a le
uşura activitatea şi a le facilita accesul la noile tehnologii”, a explicat Massimo Bressan, consultant din partea
Regiunii Toscana.

mică şi întărirea competitivităţii în Europa în domeniile
inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii
riscului prin mijloace de cooperare interregională.
Proiectul DISTRICT+
(Diseminarea Inovativă a
STRategIilor pentru Capitalizarea unor bune practici
Ţintă) face parte din Axa
prioritară 1 – „Inovarea şi
economia
cunoaşterii”,
având tipul de intervenţie (ca
şi condiţie de finanţare) iniţiativa regională, ce are ca
scop schimbul de experienţă într-un anumit domeniu
pentru a identifica bunele
practici şi a dezvolta noi instrumente şi abordări în implementarea lor. Sub-tema
abordată de proiectul nostru
este „inovaţie, cercetare şi
dezvoltare tehnologică”.

Valoarea adăugată
INTERREG IV C
Programul INTERREG IV
C este parte din Obiectivul
European pt. Cooperare Teritorială. Este un program european care ajută regiunile
Europei să lucreze împreună, să-şi împartăşească cunoştinţele şi experienţa lor
(bunele practici). Lansat în
2007, programul se derulează până în 2013. Programul
INTERREG IVC este co-finanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională
(FEDR). Obiectivul strategic
general al programului îl reprezintă creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare
regională şi contribuţia acestora la modernizarea econo-

Perioada de desfăşurare a
proiectului este de 48 luni
(ianuarie 2010 – decembrie
2013).
Parteneriatul include 6 autorităţi publice regionale,
desemnate să managerieze
Programul Operaţional Regional FEDR între 20072013: Partener Lider de proiect – Toscana (IT); West
Midlannds (MB); Saxonia
(DE); Vastra Gotaland (SE);
Silezia de Jos (PL) şi jud.
Braşov (RO). Acest amestec al regiunilor privind convergenţele (Ob. 1) şi competitivităţile (Ob. 2) va creşte valoarea adăugată a reţelei în termenii unei politici
de impact.

Constructorul autostrăzii Comarnic – Braşov va fi desemnat până la sfârşitul lunii octombrie
CNADNR aşteaptă în următoarele două săptămâni
ofertele finale de la cei trei
investitori interesaţi de
construcţia autostrăzii Comarnic – Braşov şi estimează că va desemna câştigătorul la finalul lunii octombrie.
Din cei patru investitori
precalificaţi, unul s-a retras, iar în etapa de dialog
competitiv CNADNR a
avut 12–13 întâlniri cu fiecare din companiile rămase în cursă, a declarat, luni,
Narcis Nea ga, directorul

general al CNADNR, la
Conferinţa Naţională de
Construcţii „Gala Business
Construct”, organizată de
Ziarul Financiar.
„În 2016, autostrada va fi
în trafic. Nu ştiu dacă în totalitate”, a spus el. Pentru
tronsonul de autostradă Comarnic – Braşov ofertele
pentru preselecţie la dialog
competitiv au fost depuse
în februarie, pe listă fiind
înscrise compania China
Communications Construction şi asocierile Spedition
UMB – Tehnostrade, Vinci

– Strabag – Aktor şi Impregilo – Salini.
Neaga nu a precizat ce
companie sau consorţiu sa retras din procesul de selecţie. CNADNR a comunicat că, la începerea etapei dialogului competitiv,
în perioada mai – iunie,
China Communications
Construction şi-a anunţat
retragerea.
Statul a mai încercat de
două ori să construiască autostrada Comarnic – Braşov, ultima tentativă având
loc în 2010, când câştigă-

torul licitaţiei, asocierea
Vinci (Franţa) – Aktor
(Grecia), a renunţat la contract. Grupul elen Ellaktor,
din care face parte compania Aktor, a anunţat că a
anulat contractul de construcţie pentru că statul român nu a acceptat anumite
clauze, situaţie care a făcut
imposibilă asigurarea finanţării.
Şeful CNADNR a precizat că până la sfârşitul acestui an va fi deschisă circulaţia pe trei din cele patru
tronsoane ale autostrăzii

Orăş tie – Sibiu. Neaga a
afirmat că în urmă cu trei
săptămâni compania a pornit un proces de inventariere a stării drumurilor naţionale, precizând că există
şosele asupra cărora nu s-a
intervenit de peste 30 de
ani.
„Este o situaţie destul de
ciudată, această inventariere ne arată starea naţiunii”,
a spus el.
Şeful CNADNR a mai
afirmat că în această săptămână ar putea fi semnat
contractul pentru unul din

loturile Arad – Nădlac, la
Lugoj – Deva se aşteaptă
soluţionarea unor contestaţii, iar unul din proiectele
mari care ar putea începe
până la finele anului va fi
centura Bacău.
Una din priorităţile pe
termen scurt ale şefului
CNADNR este semnarea
contractelor de concesiune
Comarnic – Braşov, de operare şi întreţinere pentru A1
şi A2, plus construcţia la
profil de autostradă a centurii sud Bucureşti şi autostrada Craiova – Piteşti.
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Ungra: populaţie îmbătrânită
şi agricultură neperformantă
Traian Stanciu este cel mai
vechi primar în funcţie din
judeţul Braşov. El a fost în
fruntea comunei Ungra
din 1972 până la Revoluţie
şi din 1998 a fost ales şi reales până în prezent.
Traian Stanciu preferă să
vorbească despre proiectele
în desfăşurare şi despre cele
viitoare, pentru că „ceea ce
s-a făcut ştie lumea, nu are
rost să mai amintim”.
Unul dintre proiectele care
îl supără la această oră este
imposibilitatea de a termina
asfaltarea drumului dintre
Dăişoara şi Ungra, care a fost
început în urmă cu 4 ani.
„Este vorba despre o distanţă de 10,5 km, în 2009 s-au
făcut 2,5 km. Practic s-a asfaltat porţiunea din sat şi până
la ieşirea din sat. În 2012 s-au
pietruit 4 km, apoi trebuia să
se toarne asfaltul. Din cauza
blocării fondurilor de la Guvern, nu s-a mai făcut nimic.
Acum sperăm ca, împreună
cu ministrul Energiei, deputatul Constantin Niţă, să vorbim la dl. Dragnea, la Ministerul Dezvoltării, şi să ne aloce bani pe bugetul de anul viitor, să terminăm şi restul de
7,5 km. Toată investiţia este
de vreo 110 miliarde de lei
vechi, după reactualizarea
calculelor”, spune primarul
din Ungra.

Grădiniţa, începută
şi abandonată
Un alt proiect lăsat de izbelişte, după ce a fost început în 2008, este grădiniţa de
la Ungra. „Investiţia s-a derulat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, cu fon-

duri de la Ministerul Educaţiei. S-a făcut parterul, s-a
turnat placa şi a rămas totul
la acest stadiu. Este păcat de
banii băgaţi acolo, că se strică totul. Primăria a dat gratuit terenul, iar acum facem
demersuri să ne-o transfere
nouă, ca să o terminăm. Ar
mai trebui vreo 1,5 milioane
de lei. Acum, cele două grupe de copii învaţă în nişte
săli amenajate la Căminul
Cultural”, a precizat primarul Stanciu.

ce este necesar la sediul fostei Primării, lângă grădiniţă.
Şcolile sunt puse la punct,
avem încălzire centralizată
pe lemne, deja pe stoc, din
pădurea comunală, am reparat gardurile şcolilor, grupurile sanitare sunt noi, cu apă
curentă. Vrem să oferim condiţii în şcoli ca la oraş”, se
mândreşte primarul Stanciu.

Proiecte de viitor

Scurtătură spre Rupea
de la Dăişoara
Una dintre cele mai apreciate investiţii de săteni este
drumul care leagă Dăişoara
de Rupea, care era impracticabil. „Era un drum de
câmp. Pe vremea raionului
Rupea, pe aici se mergea cu
căruţa. Am refăcut şase podeţe, am lărgit drumul la 5,5
metri, am făcut rigole. Drumul are 8,5 km, din care noi
am făcut 5 km, restul fiind
pe raza oraşului Rupea. Din
păcate, cei de la Rupea nu sau apucat de el, chiar dacă
rupenii au terenuri agricole
şi ferme în zonă. Este un
foarte mare avantaj pentru
sătenii din Dăişoara, care în
loc să parcurgă 25 de kilometri, ca acum, fac doar o
treime. Mai mult, poate astfel s-ar rezolva şi transportul public Ungra – Dăişoara – Rupea, care acum nu
mai funcţionează pentru că
nu era rentabil”.
Tot la capitolul drumuri
trebuie precizat că Ungra a
obţinut finanţare europeană
pentru Ungra – Crihalma.
Este un drum aflat într-o zonă

Primarul Traian Stanciu vrea mai multă implicare din partea
sătenilor pentru dezvoltarea economică a comunei
calamitată la fiecare inundaţie. Banii vor fi folosiţi pentru înălţarea drumului de la
kilometrul 7+500 la 8-500, în
zona de revărsare a Oltului,
unde apa ajunge şi la un metru. Este vorba despre pietruire, betonarea rigolelor şi refacerea a trei podeţe.
De asemenea, a ţinut edilul să precizeze, s-au pietruit
toate străzile din localitate în
perioada 2011 – 2012 şi s-au
reparat parapeţii la cele opt
poduri mari.

Informatica, acasă la ea
în şcolile din Ungra
Lipsa unor cabinete de informatică în mediul rural
este tratată ca o glumă de către primar.
„O fi aşa, dar la alţii. Noi
avem cabinete dotate cu reţele de calculatoare la ambele şcoli. Ştiu că probleme au
fost mai peste tot şi cu pregătirea sălilor pentru clasa
pregătitoare, dar noi avem
încă de anul trecut, la Dăişoara, o sală pregătită cu tot

Alimentarea cu apă, canalizarea şi modernizarea străzilor din Dăişoara este un proiect compact pentru care s-a
executat Studiu de Fezabilitate şi pentru care se fac eforturi
pentru a fi finanţat de Uniunea
Europeană. „Din păcate, a fost
respins, pentru că unele conducte treceau pe parcelele oamenilor, chiar dacă aveam
aprobarea lor. Anul viitor vrem
să-l depunem la Guvern şi sperăm să găsim înţelegerea necesară pentru a fi finanţat, altă
soluţie neavând în acest moment”, spune Stanciu.
Un alt obiectiv este refacerea podului de la Ungra,
de peste Valea Homorodului, în zona fostelor grajduri
ale CAP-ului. Construcţia
are 75 de metri lungime, este
din lemn şi a fost făcută
acum 15 ani.
„Avem studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie, iar finanţarea sperăm
să o obţinem fie prin Grupul
de Acţiune Locală, fie alte
programe europene. Este vital pentru comunitate, deoarece acolo sunt 350 de hectare de teren şi agricol şi păşune, unde maşinile nu pot
ajunge”, explică importanţa
acestei investiţii edilul.

Trebuie o implicare mai
mare în agricultură
Chiar şi cu riscul de a fi
acuzat că este un slogan comunist, Traian Stanciu explică raţiunile unui astfel de
demers.
„Composesoratul de la
Dăişoara cuprinde 585 ha de
păşune. Este dotat cu un tractor puternic, luat din subvenţiile de pe păşune, dotat şi cu
freză pentru curăţat păşunea
de arboret. Trebuie angajat
un om să execute lucrările.
Din păcate, nu se înţelege că
preluarea laptelui la un leu
litrul este o bătaie de joc pentru crescătorii de animale.
Composesoratul trebuie să
aibă o activitate mai puternică. Primăria are şi poate
pune la dispoziţie spaţii pentru colectarea şi prelucrarea
laptelui. Vrem să-i ajutăm pe
crescători să se dezvolte.
Avem fermieri care au exploataţii de 25–100 de vaci.
Ar fi bine ca şefii composesoratului să se gândească la
acest lucru, nu să vindem
laptele la preţ de nimic. Am
vorbit de principiu să avem
standuri de vânzare a brânzeturilor în pieţele din Braşov. Trebuie să se înţeleagă
faptul că populaţia este îmbătrânită, iar la această oră
se lucrează doar 10-15% din
pământ. Composesoratul ar
trebui să ia terenul în arendă
şi să facă agricultură performantă, să angajeze un specialist sau să ceară ajutorul
Direcţiei Agricole. Pe de altă
parte, toată lumea se vaită că
nu are serviciu. Aici trebuie
să ia cineva taurul de coarne”, îşi varsă năduful primarul Traian Stanciu.

La Feldioara s-a încheiat un program de reintegrare profesională
În comuna Feldioara a fost
implementat în perioada
aprilie 2012 – septembrie
2013 un program integrat de
formare pentru resurse umane din mediul rural braşovean. Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social
European, valoarea totală fiind de 551.000 de lei.
Obiectivul principal al
proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman din comuna Feldioara, în vederea
facilitării ocupării în domenii non-agricole şi promovarea antreprenoriatului. Bene-

ficiari au fost 92 de persoane din localitatea menţionată, respectiv tineri şi femei
inactivi sau care au ocupaţii
în domeniul agriculturii de
subzistenţă.
Principalele activităţi ale
proiectului au fost furnizarea de calificare profesională pentru meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu, de
programe de formare a competenţelor informatice şi antreprenoriale, instruirea şi
asistarea în metode şi tehnici
de căutare a unui loc de
muncă, precum şi competen-

ţă pentru începerea unei activităţi independente.
Activităţile s-au desfăşurat la Feldioara, într-un spaţiu amenajat şi dotat performant de către Primăria comunei.
Prin participarea la programul de formare şi consiliere
profesională, un număr de 75
de persoane din Feldioara au
obţinut în urma cursului diplome, dintre care 47 în meseria de îngrijitor pentru persoane vârstnice şi 28 în
aceea de competenţe informatice şi antreprenoriale.

Astfel, au fost crescute şansele de ocupare a locurilor
de muncă pentru cei care au
terminat cursurile.
Prin atelierele de lucru organizate, beneficiarii şi-au
îmbunătăţit capacitatea de a
răspunde cerinţelor potenţialilor angajatori.
Pe de altă parte, a anunţat
primarul din Feldioara, Sorin Taus, un număr de patru
persoane au început să facă
demersuri în vederea derulării unei activităţi independente, sub îndrumarea consultanţilor de specialitate.
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Se reface curtea interioară
a Cetăţii Făgăraşului

Curtea interioară a Cetăţii
Făgăraşului se află într-o stare avansată de degradare,
astfel că edilii făgărăşeni au
solicitat sprijinul Consiliului Judeţean Braşov pentru
realizarea lucrărilor necesa-

re în vederea reamenajării.
Astfel, în şedinţa
de plen de marţi,
consilierii judeţeni
au aprobat asocierea cu Primăria Făgăraş şi alocarea din
bugetul judeţului a
380.000 de lei pentru realizarea acestei noi investiţii.
În ultimii 30 de ani, monumentul nu mai beneficiase de reabilitări importante,
însă Consiliul Judeţean a
sprijinit financiar renovarea
acestuia, dar şi a altora din
judeţ.

Reţele de calculatoare
în comunele braşovene
Un proiect ambiţios a fost
pus la punct de specialiştii
informaticieni de la Consiliul Judeţean Braşov, în cadrul programului „Dezvoltarea capacităţii de învăţare a elevilor din învăţământul primar, utilizând reţelele de calculatoare din
şcoli”.
Fără să ceară bani pentru
manoperă, aceştia s-au angajat voluntar să pună la
punct reţelele de calculatoare din laboratoarele informatice din comunele braşovene.
Astfel, Consiliul Judeţean
Braşov a aprobat alocarea a
5271,68 de lei pentru Fun-

data, 5244,19 lei pentru Bod
şi 5069,95 lei pentru Apaţa,
bani destinaţi achiziţionării
de cabluri şi aparatură necesară pentru realizarea reţelelor de calculatoare şi
conectarea la internet prin
wireless, a precizat pentru
newsbv.ro Ionel Verdeş, din
partea serviciului IT al Consiliului Judeţean Braşov.
Dacă aceste operaţiuni
s-ar fi realizat cu firme specializate, valoarea investiţiilor s-ar fi dublat, ca urmare a costurilor de manoperă. În funcţie de fondurile
disponibile, acest program
va fi derulat în continuare şi
pentru alte comune.

Se va verifica starea
sistemelor de apărare
împotriva inundaţiilor
Colegiul Prefectural a aprobat în şedinţa de astăzi Planul judeţean de acţiuni pentru verificarea stării tehnice
şi funcţionale a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva
inundaţiilor de pe
râurile din judeţul
Braşov.
Astfel, la finele lunii
octombrie, vor demara o serie de controale pentru identificarea zonelor critice care pun în pericol locuinţele sau
stabilitatea digurilor,
cursurile de apă colmatate sau construcţiile hidrotehnice
afectate de viituri şi mai ales
dacă măsurile impuse anterior au fost realizate, iar situaţia din documente corespunde şi cu realitatea.
Astfel, în 22 octombrie, se
va face un control la acumularea Ruia, dar şi pe Râul Olt
în zonele Podu Olt şi Ormeniş, unde au mai existat pro-

Şapte oferte au fost depuse la licitaţia
pentru reparaţiile la „Drumul Ruşinii”
La finele săptămânii trecute, a avut loc licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Braşov pentru repararea DJ 104 Şercaia – Hoghiz. În prezent, reprezentanţii autorităţii judeţene
analizează cele şapte oferte depuse de constructori
pentru repararea tronsoanelor de drum care traversează localităţile Şercaia, Părău şi Comăna.
Costurile sunt estimate la
suma de 9,6 milioane de lei,
banii fiind atât de la bugetul judeţului, cât şi alocaţi
de Ministerul Dezvoltării
prin Programul naţional de
dezvoltare locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”. „Sperăm
că nu vor fi contestaţii şi
dacă vremea ne va permite,
până la finele anului să
avem un drum pe care să se
circule în bune condiţii”, a
precizat Viorel Grusea, pri-

marul din Comăna. Tot drumul are 24 de kilometri, dar
din lipsă de bani vor fi asfaltate doar tronsoanele
care trec prin localităţi.
Pentru restul drumului, autorităţile judeţene au început o nouă serie de „negocieri” cu Guvernul, pentru
ca şoseaua să fie clasată în
drum naţional şi să fie reparată din bugetul statului.
Şi între satele şi comunele de pe traseul DJ 104 sunt
însă, bucăţi întregi unde nu
mai există asfalt, s-au format şanţuri şi practic nu
mai există variantă de ocolire a acestor gropi, ţinând
cont că de câţiva ani nu s-a
mai pus nici măcar o
„plombă”, autorităţile judeţene sperând în sprijinul
Guvernului pentru această
investiţie de zeci de milioane de euro, dar în zadar.
Primarul din Comăna
susţine că repararea drumu-
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lui ar avea un rol esenţial în
dezvoltarea tursimului din
zonă. Un centru local de informare turistică a fost deja
construit în Comăna de Jos,
iar edilii au făcut recepţia
lucrărilor în prezenţa executantului şi reprezentantului Inspectoratului de stat în
Construcţii.
„Până acum, pot spune
că am fost păgubiţi şi de
acest drum, fiindcă avem în
localitate câteva situri şi
monumente naturale, dar şi
trei biserici declarate monument istoric, deosebite
din punct de vedere arhitectural, care sunt atracţii pentru turişti”, a explicat edilul. De la hărţi, trasee, până
la pensiuni şi obiective turistice, centrul va oferi orice informaţie, iar toţi turiştii care vor trece prin zonă
vor putea primi consultanţă de la cei trei angajaţi ai
centrului.

bleme, atunci când debitul
de apă a fost foarte mare, dar
şi pe Ghimbăşel, în cartierul
Stupini, unde, de asemenea,
după precipitaţii abundente
apa a ajuns în gospodăriile
oamenilor. În aceste zone
s-au făcut unele lucrări hidrotehnice, iar starea lor va
fi acum verificată de o comi-

sie mixtă din care va face
parte şi un reprezentant al
Ministerului Mediului. Pe 23
octombrie vor fi verificate
acumulările de la Viştea, Nitroporos, dar şi cea de la Viştea – Ucea.
Totodată, reprezentanţii
Prefecturii împreună cu cei ai
Ministerului Mediului vor ve-

rifica şi lucrările de
regularizare şi îndiguire efectuate pe pârâurile Homorodu
Mare şi Homorodu
Mic, dar şi cele realizate în zona oraşului
Rupea pe pârâul
Cozd, precum şi acumularea de la Fişer.
Nu în ultimul rând,
comisia de control va
verifica şi modul în
care au fost reactualizate planurile locale
de apărare, precum şi
stadiul elaborării noilor planuri de sistem
hidrotehnic, judeţene
şi bazinale, în vederea aprobării lor pentru perioada 20142017. Reprezentanţii
Ministerului Mediului au precizat că administraţiile publice locale
braşovene au avut termen
până pe data de 30 septembrie
2013 pentru a-şi reactualiza
aceste planuri.
După ce se va face un bilanţ al acestor controale, vor
fi evidenţiate şi punctele critice de pe cursurile de apă
din judeţ.

Ce drumuri judeţene vor fi deszăpezite
cu prioritate în Braşov
Consiliul Judeţean Braşov
a aprobat astăzi „planul operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene, pentru iarna 2013–2014”.
Conform raportului de specialitate, supus aprobării plenului, în judeţul Braşov sunt
792 km de drumuri judeţene,
dar nu toate vor fi deszăpezite iarna aceasta, ţinând cont
că nu prea sunt circulate. Astfel, şefii Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene au făcut o împărţire a
acestor drumuri în funcţie de
importanţa lor.
Drumurile care vor avea
prioritate la deszăpezire sunt
cele care asigură legătura cu
centrele de comune, respectiv cele cu nivel II de viabilitate, aproximativ 212 km de
drum, pe 23 de sectoare. Alte
17 sectoare, ce însumează
225 km vor trebui menţinute în stare de viabilitate, ţinând cont că sunt singurele

legături rutiere
spre anumite localităţi sau fac legătura cu judeţele vecine, cum ar
fi de exemplu, DJ
104 A, Perşani –
Sebeş – Victoria,
DJ 112 A Hălchiu
Codlea, DJ 112 J
care asigură accesul spre comuna Dumbrăviţa din DN 1
sau DJ 132 B şi DJ 137 A,
care asigură legătura dintre
Braşov şi Harghita, prin comuna Caţa.
Totodată, pe alte 41 de sectoare, respectiv peste 200
km, traficul este redus, astfel
că nu vor avea prioritate la
deszăpezire, cum ar fi drumul ce leagă Mănăstirea Bucium de Şercăiţa, drumul
spre Mănăstirea Şinca, cel
spre Mănăstirea Buneşti, dar
şi drumul dintre Hărman şi
Sânpetru, cel dintre Tărlungeni şi Cărpiniş sau cel din-

tre Dacia şi Buneşti. Alte
zece drumuri judeţene, cu o
lungime de 95 de km, vor fi
închise pe perioada iernii ţinând cont că devin impracticabile, nefiind asfaltate şi oricum au un trafic redus, iar legătura cu respectivele localităţi se face pe alte rute. Între
aceste drumuri se numără şoseaua dintre Viştea de Jos şi
Drăguş, Sâmbăta de Jos –
Drăguş, Zizin – Dălchiu, Bărcuţ – limita cu Sibiul, Şinca
Nouă – Vlădeni – Dumbrăviţa, Satu Noua – Dumbrăviţa, Ticuşu Nou – DC 21 sau
Augustin – Racoş.
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Seră pentru legume
la Centrul de la Brădet

Copiii şi tinerii de la Centrul din Brădet şi Casa
Chris se bucură deja de
primele rezultate ale muncii lor în moderna seră pe
care o fundaţie norvegiană
şi Clubul Rotary din Norvegia s-au implicat pentru
a le-o oferi.
În lădiţe speciale deja au început să răsară spanacul şi
ceapa. Asta printre alte legume pe care vor să le cultive
copiii şi tinerii de la Centrul
de Reabilitare Şcolară Brădet, în sera care a fost inaugurată oficial.
Unitatea este un dar făcut
de norvegieni, fiind construită printr-o finanţare a
Clubului Rotary Ekerberg
din Norvegia, prin intermediul Fundaţiei Bente AID.
Valoarea investiţiei este de

25.000 de lei, are 50 de
metri pătraţi şi este dotată cu
sistem de încălzire, apă curentă, platformă betonată cu
sistem de evacuare a apelor,
plantele fiind crescute în lădiţe cu pământ amplasate la
semi-înălţime.
„Este foarte important
pentru copii să aibă posibi-

litatea de a avea mâncare
mai sănătoasă, dar şi să înveţe o ocupaţie, astfel încât
atunci când vor începe o
nouă viaţă, poate se vor întoarce în comunităţile lor sau
vor merge în altă comunitate, să-i ajute pe fermieri să
lucreze pământul. Altfel nu
au cum să câştige bani” a

precizat Bente Heuch, preşedintele Fundaţiei Bente
AID Norvegia.
„Le mulţumim partenerilor din Norvegia, cu atât mai
mult cu cât ei doresc să dezvolte un astfel de parteneriat
şi la Vulcan”, a precizat vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mihai Pascu.
„În continuare, copiii care
sunt instituţionalizaţi în
Complexul de Servicii Săcele, cât şi tinerii de la Casa
Chris, vor beneficia de foarte multe cunoştinţe privind
modul de a cultiva legume –
fructe, privind modul de a-şi
crea deprinderi de viaţă independentă”, a declarat Virginia Martin, directorul general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din Braşov.
Primul pas în
acest proiect a
fost făcut anul
trecut, când preşedintele Fundaţiei Bente AID,
Bente Heuch, a
donat centrului
de la Brădet un
tractor care este
dotat cu toate accesoriile necesare. Centrul de la
Brădet s-a transformat semnificativ în ultimii 20 de ani.
Asta prin investiţiile făcute
de Consiliul Judeţean, dar şi
cu ajutorul unor fundaţii din
străinătate.
În prezent, în centrul de la
Brădet sunt 100 de copii şi
tineri cu dizabilităţi sau tulburări de comportament.
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Parcări supraetajate pe
Warthe şi în Poiana Braşov
Consiliul Local Braşov a
aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru
staţiunea Poiana Braşov, în
vederea dublării capacităţii
parcării mari din staţiune.
Astfel, conform proiectului,
peste actuala parcare de pe
strada Poiana Soarelui va
mai fi construit un nivel.
O astfel de „supraetajare” este deja amenajată în
Braşov, însă pe un domeniu privat, în zona Centrului Civic, la Raiffeisen
Bank. Astfel, în centrul staţiunii vor fi 700 de locuri
de parcare. Edilii spun că
astfel va fi rezolvată, în
mare măsură, problema deficitului de locuri de parca-

re din staţiune, mai ales că
în perioada următoare vor
începe lucrările şi la parcarea din Poiana Mică, care
va fi amplasată în zona Cabanei Junilor. Aceasta va
avea patru niveluri şi o capacitate de 434 de locuri
pentru autoturisme, şapte
pentru microbuze, două
pentru autobuze.
Totodată, în ultima şedinţă de Consiliu Local a fost
aprobat şi Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcarea subterană de pe Dealul
Warthe, din spatele Bibliotecii Judeţene. Conform documentaţiei, aceasta va
avea 348 de locuri de parcare, pe patru niveluri.

Ştefan Aranyosi revine în
banca de consilier judeţean
Grupul consilierilor judeţeni
liberali a solicitat în şedinţa de
astăzi înlocuirea
consilierului
Răzvan Şandru
(din Codlea), de
profesie economist, pe motiv că
acesta ar fi acumulat trei absenţe nemotivate
consecutive de la
şedinţele de plen.
În locul acestuia, consilierul judeţean Claudiu Cornea
l-a propus pe Ştefan Aranyosi (foto), care are o mare
experienţă în Consiliul Judeţean, activând mai multe
mandate în comisia de cultură şi fiind, de altfel, următorul pe lista de supleanţi.
Plenul CJ a fost de acord
cu această schimbare, decizia de a-l înlocui pe Răzvan

Şandru fiind luată cu 26 de
voturi pentru. În următoarea
şedinţă de plen, Aranyosi va
fi validat şi va depune jurământul. Aranyosi s-a înscris
în vara anului trecut în PNL,
după ce a demisionat din
UDMR.
Aranyosi urmează să depună jurământul în cadrul
oficial la următoarea şedinţă de plen.

Transportul în comun la Jibert s-ar putea relua
Firmele de tranport în comun refuză să presteze acest
serviciu public din cauza stării dezastruoase a drumurilor din zonă.
La propunerea consilierului judeţean Gavril Matei,
plenul a decis astăzi identificarea de fonduri din bugetul judeţului şi alocarea sumelor necesare pentru repararea DJ 105A, care face legătura între Jibert şi Rupea
– 26,7 kilometri. În acest
context, s-a decis alocarea a
500.000 de lei pentru acest
obiectiv.
Potrivit primarului din Jiber, Iancu Boeriu, „pe acest

drum nu au fost executate lucrări de asfaltare de peste 15
ani, iar în ultimii ani
nici măcar lucrări de
plombare”.
Edilul din Jibert se
plânge că, din cauza
stării drumului, „trebuie să facem frecvent reparaţii la cele
trei microbuze şcolare care circulă zilnic
pentru a transporta
elevii spre unitatea de
învăţământ din centrul de comună, în celelalte sate, neavând
şcoală cu clasele 1-8.

Astfel, cu cele trei microbuze, facem curse duble zilnic,
valoarea reparaţiilor fiind, numai în ultimul an, de peste
72.000 de lei, cu efecte negative asupra bugetului local”.
Primarul din Jibert, susţinut de consilierul judeţean
Gavril Matei, mai precizează că trebuie reparat şi un
pod în satul Dacia, care s-a
surpat de mai bine de opt ani,
fără să fie reparat, edilii alocând în acest sens alţi
500.000 de lei, bani care ar
putea să fie primiţi la următoarea rectificare bugetară pe
care o va face Guvernul în
octombrie.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Eficienţa muncii de educaţie
la căminele de tineret
E. Huidan efectuase un interesant sondaj la celebrele
cămine de tineret de pe Aleea
Constructorilor şi din zona Zizinului-Braşov, având ca scop
„evidenţierea modului în care
se desfăşoară munca de educaţie şi eficienţa acesteia”.
Huidan menţiona că se
oprise la căminele unde se făcuse „câte ceva”, deoarece
pe cele neglijate aproape total de „factorii răspunzători”,
cum ar fi cel al I.C.R.A.L.,
ale altor întreprinderi de construcţii etc., urmând să fie reluate în „reflector” cu prilejul unui alt material.
Subiecţii au fost tineri care
lucrau la Întreprinderea nr.2,
Întreprinderea mecanică,
„Tractorul”, „Rulmentul”,
I.T.Bv. În primul rând, la căminele vizitate, ziaristul a
observat că se organizaseră,
„e drept, nu cu o frecvenţă
mulţumitoare”, unele acţiuni
de „popularizare a legilor, de
educaţie sanitară, întâlniri cu
cadrele din conducerea tehnico-administrativă”.
Cu toate acestea, se con-

stata că existau mulţi tineri
cu nivel de educaţie „destul
de scăzut”, care, prin comportament, scandaluri, conturbau liniştea colegilor lor;
care nu respectau „bunul obştesc” şi uneori „cele mai
elementare reguli de igienă”,
dovadă fiind starea în care se
aflau camerele lor.
Luându-se după programele existente la comitetele
UTC din întreprinderi, după
cele întocmite la nivel de
municipiu şi judeţ, unde
exista o „comisie de coordonare a activităţii educative în
căminele de tineret”, munca
educativă ar fi trebuit să fie
deosebit de mare, sublinia
E.H., în raza activităţii fiind
cuprinşi toţi tinerii.
Totuşi, din peste 50 de tineri intervievaţi, doar 6 participaseră în 1979 la unele
activităţi, şi în general acestea nu îi satisfăcuseră. Cuprinderea, declara Ioan Mogoş, încadrat la „Rulmentul”,
era destul de mică, asta şi din
cauza spaţiului insuficient.
„Eu, (declara cu candoare

Ion Avrigeanu, lăcătuş la
„Tractorul”) nu am participat
la nici un fel de acţiune. Recunosc mai beau (hâm, era
sincer omul!), dar niciodată
nu am plătit nici o amendă”.
(În momentul discuţiei cu
E.H., lăcătuşul Avrigeanu era
suficient de „mustit”).
Nici Vasile Florea, Gh.
Lupu, Vasile Avasilcăi ş.a.
nu au participat la vreo acţiune educativă în cămin. Se
plângeau de lipsa spaţiilor
pentru activităţi culturale, dar
de multă vreme nu au citit
nici o carte, nu au văzut un
spectacol. În schimb, în camerele lor – colecţie de sticle, în general de „tării”! Locatarii blocurilor de locuinţe

care se găseau pe Aleea Constructorilor reclamaseră faptul că tinerii intrau seara pe
holuri, unde consumau beuturi, făceau gălăgie...
De multe ori, mărturisea
Szabo Gheorghe, „îţi este frică să vii seara mai târziu pentru a nu fi ameninţat sau chiar
luat la bătaie. Cred că ar trebui acţionat mai energic, ar
trebui să se facă o muncă de
educaţie mai atentă, pentru
că mulţi dintre aceşti tineri
nu au niciun fel de noţiune
de respect, acţionează după
bunul plac”. În concluzie, era
inutil să se mai pună în discuţie termenul de eficienţă.
„Drum Nou”
25 septembrie 1979

Măieruşul a pornit-o greu, dar înaintează bine
În septembrie 1979, se ştia
că recoltatul cartofilor la
C.A.P. Măieruş demarase
destul de greoi, dar, odată
declanşat, strânsul recoltei a
intrat într-un ritm alert, scria
Attila Socaciu.
Până în seara zilei de 16
septembrie 1979 cartofii fuseseră strânşi de pe 40 ha, din

totalul de 50 ha, creându-se
posibilitatea – după aprecierea primarului comunei, C.
Grideanu – că lucrarea se va
încheia în câteva zile.
O muncă intensă la recoltat a depus colectivul expediat de U.J.C.C. (care a efectuat recoltatul de pe 10 ha,
din 15 ha încredinţate).

Socaciu mai adăuga că
aproape întreaga cantitate recoltată era pusă la adăpost.
Din păcate, sortatorul va fi pus
în funcţiune un pic mai târziu.
În finalul articolului, A. Socaciu mai adăuga şi o poantă,
un „spirit de glumă” de genul:
Într-o singură zi, de la formaţiunea de muncă a I.U.S., care

ajuta la recoltat C.A.P. din
Prejmer, au fost reţinute (din
sacoşe), aproape... 500 kg. de
cartofi. Un hâtru prejmerean
îi spusese lui Socaciu:
„Unealta lor sacoşa este / Cu
ea „transportă” (fără veste) /
Cartofi, aleşi, la... baza I.U.S.”
„Drum Nou”
16 septembrie 1979

Pe rampă la Budila, organizare după metoda „trei încarcă, cinci descarcă”
L. Comşa trăise poetizant
răsăritul de soare la staţia
CFR din Budila, comtemplarea lui aducând „clipe de reverie”, mai ales că nu te tulbura nimeni. Asta până către ora 9.15, când, în sfârşit,
începeau să apară în... valuri
autocamioanele încărcate cu
cartofi, venind de la Teliu,
Tărlungeni şi Purcăreni.
Din păcate, nu existau rampe de încărcare amenajate.
Deşi şoferii erau profesionişti, maşinile lor pierdeau
timp preţios, uneori 2-2,5 ore
până ce acestea erau descărcate. Astfel, pe 22 septembrie

1986, şoferul Feticu de la
I.T.A. îşi exprima indignarea,
spunând că a aşteptat 2 ore şi
jumătate la rampa unde erau
ejectaţi cartofii pentru sămânţă, lucru confirmat şi de controlorul de trafic Godeanu.
În staţia CFR Budila din
trei benzi transportoare...
două stăteau şi aşteptau. Ce
dracu’ aşteptau? Vagoanele
erau aşteptate de toată lumea,
la o adică, dar erau defecte,
4 din 5 erau stricate! Timpul
trecea, evident, fără folos.
Pentru că maşinile veneau
una după alta şi, ca să nu se
aştepte la nesfârşit, s-a luat

măsura să fie descărcate dea dreptul pe rampă, de unde
apoi, „cu o volă”, cartofii
erau încărcaţi în vagoane.
Când vagonul era reparat,
vola încărca, dar se vedea
bine că o parte din cartofi au
fost descărcaţi într-o fostă...
baltă, metamorfozată în
mlaştină, aşa că odată cu cartofii se mai încărca şi ceva
pământ, alţii erau zdrobiţi.
Pe partea stângă a căii ferate budiliene, unde „piramidele de saci cu cartofi de sămânţă” creşteau mai ceva
„ca-n basme”, nu existau vagoane şi nici beneficiari. Pe

nişte tăbliţe scria „Eba Ii”,
chestie ce putea trimite astăzi
la o anumită parlamentară
de-a noastră de la Bruxelles.
Ziaristul s-a uitat atunci pe
cer şi a văzut că norii nu prevesteau nimic bun. Aici, maşinile stăteau înşiruite, oamenii aşteptând la descărcat
cu orele, fiindcă locul era îngust. Desigur şi aşadar, erau
necesare măsuri „severe şi
urgente” pentru reorganizarea transportului şi preluării
cartofilor de la unităţile din
împrejurimi.
„Drum Nou”
24 septembrie 1986

Vetrele de foc ale Braşovului
Au existat şi înainte de 23
august 1944, în Braşov, vetre de foc, scria Şt. Banaru.
La „Hidromecanica”, de pildă. Dar drumul adevărat al
metalurgiştilor braşoveni din
1978 a început într-o geroasă iarnă a anului 1945, când,
„cu mijloace improvizate,
meşteşugăreşti”, la „Tractorul” au fost turnate din fontă piesele primului tractor românesc ce avea să iasă în
lume exact peste 12 luni.
Anii au trecut şi odată cu
întreaga industrie braşoveană, pe baza „politicii de industrializare socialistă promovată de partid”, s-au născut şi au crescut şi „vetrele
de foc” din Braşov şi din alte
localităţi ale judeţului.
La „Tractorul”, de pildă, în
1976 s-a pus în funcţiune cea
mai mare şi mai modernă turnătorie de fontă specială din
ţară, care s-a alăturat turnătoriilor de oţel şi fontă cu state de serviciu mai vechi.
Importante creşteri ale producţiei de piese turnate din
fontă şi oţel s-au înregistrat
şi la Întreprinderea de autocamioane (aici, la 1 mai 1947
a fost aprins în premieră
mondială focul la primul cup-

tor Siemens-Martin cu gaz
metan), la „Hidromecanica”
– care producea cu precădere oţel aliat din care se toarnă piese complexe, supuse la
intense solicitări în exploatare, pentru instalaţii de foraj
sau de cale ferată, de asemenea, la I.M.M.R., Întreprinderea nr. 2, „Electroprecizia”
Săcele, „Metrom” etc.
Un exemplu inedit îl constituie I.U.C. Făgăraş, care în
1960, la numai 3 ani de la înfiinţare, a turnat în premieră
pe ţară „primele şarje din
oţel onoxidabil”, economisindu-se de atunci, pe această cale, o jumătate de miliard
de lei valută.
Din această retrospectivă
braşoveană nu putea să lipsească întreprinderea „Răsăritul”, unde, în 1949, s-au fabricat „primele cărămizi refractare din ţară”, de atunci
producţia sa (incluzând ulterior şi prafurile de turnare), dezvoltându-se şi diversificându-se necontenit în favoarea „marilor vetre siderurgice ale ţării”, care, treptat, au încetat de a mai fi tributare firmelor străine.
„Drum Nou”
17 septembrie 1978

La Hârseni, bogată recoltă
de... justificări
Vaida A. îi luase în septembrie 1978 un interviu primarului localităţii Hârseni, tov.
Nicolae Grancea, care preciza că la C.A.P. Hârseni recoltatul demarase pe 6 septembrie 1978, iar de atunci, recolta se scosese „abia” de pe
40 ha, din totalul de 250 ha.
Acest „abia” îi dădea de înţeles reporterului că primarele nu era deloc mulţumit de
rezultatele menţionate. Nicolae Grancea a spus că el personal nu era satisfăcut de rezultate, dar că trebuia să aibă
în vedere că timpul ploios era
factorul care nu permisese
mai mult hârsănenilor.
La întebarea de ce în alte
localităţi ale judeţului Braşov
se recoltase dublu sau chiar
triplu în aceleaşi condiţii ploioase, primarul Grancea a zis
că până la 15 septembrie
1978 lucraseră la recoltat numai „membrii cooperatori şi
ceilalţi localnici care au angajat terenuri în acord global”, în timp ce forţele din
afară au început recoltatul nu-

mai după acea dată. Cu toate
acestea, pe 21 septembrie
1978 dădeau cu sapa numai
100 de membri cooperatori,
lipsind ceilalţi localnici.
Păi, să vedeţi, se bâlbâia
tov. primar Grancea, care trecuse la subiectul, capitolul recoltatul cartofilor, la sugestia
reporterului, zicând că a semănat doar 16 ha din cele
1.215 ha prevăzute, un alt
„motiv foarte serios pentru urgentarea recoltării cartofilor”.
Ultima întrebare era despre paiele care se mai „odihneau” pe câmp, Grancea precizând că, to’arăşi, da, mai
avem, pe cca. 170 ha.
Mă rog, se decisese ca fiecare deţinător de atelaje, înainte să scoată cartofii, să
efectueze şi câte un transport
din câmp. Cei din Sebeş respectau decizia, dar ăia din
Hârseni şi Copăcel nu o respectau, nu se ştia de ce.
„Drum Nou”
23 septembrie 1978
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1983
Vine iarna la Poiana Braşov
Dumitru Burtea, director
adjunct la ONT Carpaţi afirmă că a crescut concurenţa
pe piaţa turismului. Pentru a
face faţă concurenţei, ONT
Carpaţi pune accentul pe
două aspecte: pe odihnă, recreere şi pe calitatea serviciilor. Încearcă să ofere activităţi de petrecere a timpului liber cât mai multe şi diversificate.
Oferă excursii organizate
la stână, pun la dispoziţie o
bibliotecă în limbi străine,
săli de biliard, se poate face
echitaţie şi multe altele. Iar
calitatea serviciilor este pe
primul loc.
Recunoaşterea acestor
eforturi vine de la partenerii
din turism, care promovează cu interes aceste unităţi
turistice. În ultimii ani vara
vin turişti mai în vârstă, cu
excursii de grup, iar în sezonul de schi majoritatea sunt
tineri, Braşovul şi împrejurimile oferind atracţii în orice anotimp.
Teancuri de hârtii, statistici stau pe biroul şefului de
producţie Teodora Anghel.

În ce constau pregătirile
pentru sezonul de iarnă
În această perioadă unităţile ONT Carpaţi sunt reînnoite, se efectuează reparaţii,
parte din personal îşi ia concediu. Dar tot acum se face
aprovizionarea de toamnă, se
pun murături, fiecare unitate
adăugând originalitate produselor. În această perioadă se
comandă decoraţiunile pentru sărbători, caviarul pentru
Revelion. În câteva zile se
semnează contractele turistice pentru perioada de iarnă.

Complexul Favorit din Poiana Braşov s-a deschis în
aprilie şi se bucură de vizita
continuă a turiştilor. Barul
de zi, sala de biliard, de popice, sala de lectură, proiecţiile de filme pentru copii şi
adulţi oferă clipe unice celor
care doresc să-şi petreacă
timpul liber aici.
Restaurantul construit ca
un amfiteatru are capacitatea de a primi 260 de persoane, iar scena oferă spaţiu
pentru diverse prezentări şi
spectacole.

Cantitatea de produse consumate pe
sezonul de iarnă se
apreciază la 26 tone
de cartofi, 13 tone
de varză, 1,5 tone de
ţelină şi pătrunjel, 2
tone de morcovi,
30.000 de sticle de
apă minerală. Produsele perisabile se
aprovizionează în
funcţie de necesităţi.
Cea mai nouă unitate, deschisă în luna
iunie, este Restaurantul Mioriţa. Ion
Niţu, specialist în deschiderea şi punerea în circulaţie a
unităţilor noi de turism afirmă că restaurantul Mioriţa
va impresiona prin ambienţa rustică şi prin specialităţile specifice zonei noastre şi
nu în ultimul rând prin preţurile accesibile.
În oraş încă se simte căldura verii. Un tânăr se grăbeşte uşor jenat cu o pereche
de schiuri în mâini.
Balázs János. A Pojánán
jön a tél. În: Brassói Lapok,
nr.39, septembrie 1983

Ferencz Árpád este unul
dintre ei. Bunicul lui s-a stabilit la Bod la începutul secolului, iar el lucrează de la
16 ani la fabrică. Bodul s-a
dezvoltat între timp, s-au
construit blocuri, unităţi de
servicii, şi fabrica s-a modernizat.
În acest an campania de
producere a zahărului a început pe 20 septembrie. Zaharia Lache, preşedintele
sindicatului, spune că nu
prea au avut probleme cu
producţia de zahăr. De fiecare dată s-au străduit să
aducă materia primă din împrejurimi, pentru a menţine
costurile mici.

Pentru a reuşi o producţie
continuă, au elaborat un plan
pentru o mai bună coordonare a transportului sfeclei de
zahăr. În fiecare an angajează muncitori sezonieri, munca lor fiind de neînlocuit în
procesul de pregătire a sfeclei

de zahăr. Muncitorii fabricii
participă şi la activităţi culturale, există o trupă de dansuri
populare şi o trupă de teatru,
conduse de Bodor Gábor.
Szenyei Sándor. Cukorfőzők.
În: Brassói Lapok, nr.39,
septembrie 1983

Semnale: Expoziţie semnată Zina Blănuţă
Expoziţia retrospectivă deschisă în
Sala Victoria cuprinde cele mai reprezentative dintre lucrările
artistei, ilustrând cariera ei. Vizitatorii
pot admira peste 80
de picturi şi acuarele
ale artistei care a împlinit 70 de ani. Pei-

Reparaţii la statuia lui Arpad de pe
Tâmpa
Ministerul de
Interne a aprobat efectuarea
lucrărilor de reparaţii la statuia lui Arpad de
pe Tâmpa.
Valoarea estimată a cheltuielilor a fost
apreciată la 700
de coroane.
Statuia necesita reparaţii întrucât era deteriorată: o parte
din mâna stângă precum şi o
parte din pajură erau rupte.
Se bănuieşte a fi fost vandalizată, însă în urma verificărilor la faţa locului, s-a
constatat totuşi proasta calitate a materialului din care

statuia a fost realizată, fapt
care a dus la deteriorarea ei.
Cauzele reale se vor stabili
în urma unei anchete.
Gazeta de Transilvania,
nr. 192, septembrie 1905

Circulaţia străinilor în Braşov
În luna august au petrecut
în Braşov următoarele naţionalităţi: 3 africani, un american, 124 austrieci, un belgian, un bosniac, 14 bulgari,
8 englezi, 3 elveţieni, 4 francezi, 80 de germani, 7 olandezi, un irlandez, 1392 de români, un rus, 8 turci şi 576
de unguri.

Dintre aceştia 66 au locuit
la „Calul alb”, 238 la „Continental”, 329 la „Coroana”,
345 la „Europa”, 257 la
„Grand”, 97 la „Mielul alb”,
29 la „Villa Kertsch”, 132 la
„Metropol”, 39 la „Para de
aur” şi 48 la „Predeal”.
Gazeta de Transilvania,
nr.187, septembrie 1912

Regina Maria în trecere prin Râşnov

Fabricanţii de zahăr
Cea mai veche fabrică de
zahăr din ţară a fost construită în 1889 la Bod. Proprietarul de atunci a chemat meseriaşi din Cehia pentru a produce zahăr, iar unii s-au stabilit la Bod, dând generaţii
care au lucrat aici.
Această meserie se moştenea în familie, în fiecare se
găsea măcar unul care să continue tradiţia. Muncitorii care
produceau zahărul aveau de
obicei două meserii. Prelucrarea sfeclei dura cam 4 – 5
luni, după care urma repararea şi înnoirea utilajelor. Erau
tâmplari, lăcătuşi, strungari,
dar toţi cunoşteau secretele
fabricării zahărului.
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saje blânde, portrete sensibile şi pline de viaţă,
compoziţii armonioase şi
natură moartă.
Expoziţia prezintă evoluţia artistică a Zinei Blănuţă, începând cu anii ’30
când lucra sub îndrumarea
lui St. Dumitrescu şi Nicolae Tonitza şi continuând cu cele 15 expozi-

ţii personale şi multe expoziţii colective naţionale şi internaţionale. Să vizitaţi expoziţia cu mare respect şi îi
dorim mulţi ani plini de creativitate artistei Zina Blănuţă!
Veress Gerzson. Jelzések.
În: Brassói Lapok, nr.39,
septembrie 1983

DINU Eva

Râşnovul a primit
vizita Reginei
Maria (foto) în
luna septembrie a anului
1931. Aceasta a venit cu
trenul de Zărneşti la care au
fost ataşate 2
vagoane regale.
La ora 9.00, oaspeţii au fost întâmpinaţi
cu „Imnul regal” interpretat
de fanfara tinerilor saşi. Primarul Râşnovului, Bartolomeu Tipeiu, a ieşit în întâmpinare cu pâine şi sare iar
prefectul Braşovului, Zaha-

ria Florian, a oferit
Majestăţii Sale un
imens buchet de
flori.
Reprezentanţii Consiliului local, elevii
şcolii precum
şi soldaţii Diviziei 5 Tunuri de
Munte au salutat
înalţii oaspeţi.
Regina Maria a mulţumit pentru primirea deosebită şi şi-a luat rămas bun de la
locuitori, plecând cu automobilul spre Castelul Bran.
Gazeta de Transilvania,
nr.93, septembrie 1931

Piloţi brevetaţi la Aeroclubul Braşov
„Aeroclubul Braşov” condus de comandorul-aviator
Andrei Popovici a pregătit în
numai trei ani 50 de piloţiaviatori. Anul acesta s-au
prezentat în vederea obţinerii brevetului de zbor un număr de 12 piloţi gradul I şi 4
piloţi gradul II.
Comisia de examinare era
formată din com. av. Jinescu
– preşedinte, căp. av. Popa –
membru şi avocatul Namescu. Dintre elevii pregătiţi de

profesorii P. Alexandrescu şi
Ghe. Ciocârlan şi având ca şef
instructor pe căp. Tase Rotaru, amintim câteva nume: E.
Taflan, Ghe. Cristolovean, I.
Chicomban, I. Enache, I. Bogariu, H. Răducan – gradul I,
iar elevii aviatori gradul II –
R. Burduloiu, H. Clompe, N.
Simionescu, S. David.
Gazeta de Transilvania,
nr. 75, septembrie 1936
Mihaela LUPU
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Strada Brâncoveanu

Este a treia arteră de pătrundere în Şchei, care pornește de la fosta Poartă din Târgul Cailor
continuare din numărul trecut

În continuare se găseşte şi
fosta şcoală profesională de
fete (fostă Şcoala generală
nr. 7 şi Şcoala Mixtă nr. 3 şi
Şcoală de Muzică şi Casă a
Corpului Didactic), în curtea căreia a locuit o scurtă
perioadă compozitorul Gheorghe Dima.
În 1960 se aşezase aici o
placă comemorativă cu menţiunea „Casa memorială
Gheorghe Dima”, dar a dispărut şi toate obiectele muzeale aparţinând familiei
Dima şi protejate până nu
demult de cele două fiice ale
compozitorului au fost duse
în Piaţa Sfatului, sub egida
Muzeului Mureşenilor.
Din sus de poarta Ecaterinei şi a Şcheilor, locul era
odată gol. Un braţ al Văii
Tocilelor trecea spre moara
din spatele porţii Ecaterinei,
punându-i roata în mişcare.
Moara a fost dărâmată şi canalul suprimat, iar în faţa
porţii, arhitectul Eremia a
clădit în 1926 „Casa Profesorilor” a Eforiei Şcolilor.
Peste drum s-a amenajat
un parc, în care se află vila
fostului general Nicolae
Strat, moştenită de fiica sa,
dr. Simona Neguş şi a ginerelui dr. Gh. Neguş. În faţa
ei se află Casa profesorilor,
prezentată mai sus.
Continuând drumul pe
strada Brâncoveanu, pe partea stângă de la 1963 s-a deschis aici o biserică unitariană maghiară, într-o clădire
de la 1954 care a fost mai întâi sală de sport a Institutului Politehnic, cu intrare pe
Şirul Scânteii (fostă „Şirul
Şcolilor”, în documentele
germane „Schulzeile”) şi azi
„Şirul Şaguna”.
Alături se află Şcoala Popazu, clădire cumpărată de

Eforia Şcolară, cu concursul
protopopului Ioan Popazu
(preşedintele Eforiei) de la
negustorul Zlatco. După ce a
fost folosită ca locaş de şcoală pentru elevii gimnaziului,
devine cantină pentru Facultatea de Silvicultură, apoi sediu pentru şcoala militară de
fete şi azi, restaurată, sediu
al Facultăţii de Muzică, fiind
proprietatea Bisericii Sf. Nicolae din Şchei. Pe aici curgea valea Spurcatei, până la
1958, când a fost astupată.
Revenind la capătul străzii
Brâncoveanu, la nr. 2 este o
căsuţă modestă a văduvei
Elena Bărbier, iar la nr. 8, o
casă cu o poartă înaltă şi o
curte întinsă, unde la 1875
locuia o vieneză, Maria Manega, iar din 1879 directorul
C.F.R. Braşov Manega Rudolf, urmat de familia Duşan, pentru ca din 1905 acest
imobil să fie cumpărat de
medicul dr. Teodor Sbârcea
şi soţia sa Gabriela (născută
Schnell).
Născut la Topliţa în 1871
într-o familie de ţărani, după
absolvirea cursurilor liceale
din Gheorghieni şi Năsăud,
dr.Teodor Sbârcea urmează
Facultatea de Medicină la
Cluj, pentru ca din anul 1900
să se stabilească la Braşov,
fiind primul doctor român de
circumscripţie din judeţ.
În 1917 este şi el arestat
ca mulţi patrioţi braşoveni,
fiind întemniţat la Cluj 120
de zile. După Unire este numit de primul prefect român
Gh. Baiulescu medicul primar al Braşovului, funcţie
pe care o deţine până la pensionare (1930).
În timpul primariatului său
se construieşte dispensarul
din Tărlungeni şi se fac eforturi pentru ridicarea noului
aşezământ spitalicesc „Mârzescu”. Arestat din nou în

anul 1945, avea să moară la
puţin timp după arestare, fiind îngropat în cimitirul bisericii „Sf. Treime”, Pe Tocile. Activitatea sa este continuată de fiul său dr. Ion
Aurel Sbârcea, despre care
vom vorbi mai jos.
Pe partea dreaptă a străzii
Brâncoveanu găsim clădirea
care adăposteşte o secţie a
Policlinicii Judeţene ridicată în 1905 ca locaş pentru
Spitalul de oftalmologie al
Braşovului. Povestea acestui spital este mai lungă. Braşovul nu a avut o asemenea
instituţie până în 1855, în
Ciocrac (azi str. C-tin Lacea), în casa Petcuţ (azi azil
de bătrâni), unde se presupune că era o oficină medicală încă din vremea lui Mihai Viteazul.
După un an, în 1856, secţia a fost mutată în casa avocatului Johann Hintz pe
Valea Morilor nr. 18, iar în
1858 în casa negustorului
Ioan Obrescu din str. Caterinei Nr. 17 (pe atunci str.
Sf. Nicolae nr. 325).
Ba mai mult, în 1864 a fost
mutat la Sfântu Gheorghe,
dar numai pentru un an, căci
a fost readus la Braşov în actuala clădire a Policlinicii,
unde se găsea o veche clădire datând din veacul al XVIII-lea, în locul căreia s-a ridicat actuala clădire la 1905.

Între medicii de vază ai
acestui spital îl pomenim pe
Iosif Puşcariu (1889-1965),
care se năştea la Bran, absolvent al liceului „Andrei Şaguna” şi al Facultăţii de Medicină din Budapesta. După
absolvirea facultăţii este înrolat în armata austro-ungară luptând în Slovenia, unde
cade rănit.

În 1918 a fost încadrat în
armata română ca ofiţer şi
după un an devine asistent
în cadrul clinicii de Oftalmologie din Cluj, iar din
1924 revine la Braşov ca
medic primar şi apoi director al acestui Spital de Ochi,
unde avea angajate şi călugăriţe, motiv pentru care ridică în curtea spitalului o capelă, desfiinţată de comunişti după 1944 şi refăcută
după revoluţia din 1989.
Iosif Puşcariu realizează
primele operaţii de cataractă
la Braşov, şi datorită calităţilor sale este ales membru
onorific al Societăţii de Ştiinţe Oftalmologice din Paris,
iar în 1963 primeşte diploma
de onoare a Universităţii de
medicină din Budapesta. La
Braşov înfiinţează secţia de
Oftalmologie a Spitalului
C.F.R. Îşi doarme somnul de
veci în cimitirul istoric al Bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din Groaveri, având pe

piatra de mormânt o frumoasă efigie cu chipul său.
Un alt vestit doctor, care a
activat în acest spital a fost
Ion Aurel Sbârcea (19121990), a cărui mamă Annemarie Sbârcea (n.1903) a
fost prima femeie avocat în
Transilvania. El se năştea la
Braşov în casa de pe aceeaşi
stradă (C-tin Brâncoveanu)
la nr. 8. După absolvirea studiilor liceale la cele două
şcoli braşovene („Johanes
Honterus” şi „Andrei Şaguna”) urmează din 1929 cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj şi după opt luni
de mobilizare în judeţul Cahul pentru combaterea tifosului exantematic, pleacă cu
o bursă în Germania şi Austria şi la întoarcere în ţară (în
1939) lucrează o scurtă perioadă de timp la Maternita-

înfiinţată de mitropolitul
muntean Dositei Filitti la
1798 şi unde, mai înainte era
o capelă grecească. Până nu
demult, deasupra porţii era
o emblemă în formă ovală,
având o monogramă greu de
descifrat şi anul 1798.
Candid Muşlea presupune
că monograma ar fi menţionat numele marelui ban Grigore Brâncoveanu, care a dăruit biblioteca sa acestei şcoli
greceşti. Nepotul mitropolitului Filiti, în cartea sa (Ioan
C. Filiti, „Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filiti de la înfiinţare până
astăzi, 1827-1910”, Bucureşti, 1910, p.587) dovedeşte că bunicul său s-a refugiat
la Braşov în 1801 şi 1802,
precum şi în 1807 şi 1821,
rămânând pe tot timpul
vieţii, decedând la Braşov,

tea din Sibiu, pentru a reveni
la Braşov ca medic în secţia
de obstetrică-oftalmologie la
Spitalul de Ochi de pe strada Brâncoveanu, fiind numit
între anii 1949-1953 director adjunct al Maternităţii şi
apoi director plin.
Mai sus de Policlinică, la
nr. 6, a locuit profesorul şagunist Lazăr Nastasi (18451918), coleg bucovinean şi
bun prieten al lui Ciprian Porumbescu. A locuit apoi în
această casă inginerul Gustav Treiberm un bun cunoscător al istoriei oraşului vechi
şi soţia sa Luiza Netoliszka,
o apreciată etnografă.
Mai sus cu două case (la
nr.10), după casa muzicologului dr. Teodor Sbârcea, a
funcţionat şcoala grecească,

19 decembrie 1826, la 92 de
ani şi înmormântat în cimitirul bisericii Sf.Treime de pe
str. Bariţiu, zisă grecească.
În testamentul său lasă
casa, „ce se află afară de Cetatea Braşovului, înaintea
Şcheiului, servitorului său
Mihail, iar casa din Braşov
s-a întrebuinţat după moartea lui ca local pentru şcoala comunităţii greceşti de
acolo…”. În curtea acestei
case a funcţionat atelierul
de lumânări al Steluţei Prejmerean, iar în fundul curţii
s-a clădit la 1954 un locaş
pentru Şcoala tehnică financiară (azi corpul 2 al Grupului Şcolar „Constantin
Brâncoveanu”).
(va urma)
Pr. prof.dr. Vasile Oltean

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
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str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
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