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10% din pista aeroportului
a fost betonată
Lucrările la pista aeroportului continuă la această oră,
după ce în perioada ploioasă acestea au fost sistate.
50.000 de metri cubi trebuie
turnaţi pentru pista aeroportului, care va avea o
lungime de 2.820 de metri.
„Până la această oră s-au finalizat lucrările în proporţie
de 10% în ceea cee priveşte
turnarea betonului. Pentru ca

lucrările să meargă mai repede am şi instalat o staţie de
betoane de mare capacitate
chiar aici pe şantier. Din păcate, am oprit lucrările şi
ne-am uitat la cer, să se
oprească ploaia. 40 de zile ne
mai trebuie pentru a încheia
lucrările, dar terbuie să fie
vreme bună, pe pentru că nu
putem turna beton pe vreme
ploiasă sau la temperaturi negative”, a declarat Marcel

Butuza, patronul firmei Vectra Service, care a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Braşov.
Tot în acest an va fi scoasă la licitaţie şi construirea
turnului de control, investiţie de 750–800.000 de euro.
„Vrem să organizăm licitaţia în perioada următoare,
pentru ca lucrările să poată
începe anul viitor. Banii sunt
de la Consiliul Judeţean.

D u p ă
cum ştiţi,
cei de la
ROMATSA
au
promis că
vor asigura aparatura, mai
ales că este şi interesul lor.
Am vorbit şi cu doamna ministru de la Mediu şi s-a deblocat şi problema îndiguirii Besălcinului, iar lucrările vor începe în acest an.
După 1989 este al doilea aeroport nou care se construieşte în Europa de Est. S-a
mai construit unul la Berlin.
Mai rămâne să facem rost de
bani pentrtu terminal, să găsim un partener serios. Nu
trebuie bani mulţi, dar pe sărăcia asta, când nici băncile
nu mai sunt atât de deschise
pentru a acorda credite, va fi
un moment dificil, dar sper
ca în 2016 să zboare primul
avion de aici, de la Ghimbav”, a precizat şi preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Aristotel Căncescu.

neriatul cu administraţia judeţeană în ceeea ce priveşte
construirea şi administrarea
viitorului aeroport.
„În paralel cu turnarea pistei, am discutat cu proiectanţii de la Bucureşti pentru a
stabili soluţia pentru canalizare, care să se integreze în
partea de îndiguire a Besălcinului, lucrări care vor fi realizate cu bani de la Fondul de
Mediu, proiectul urmând să
fie finalizat săptămâna viitoare. Vreau să vă mai spun că
există interes ridicat pentru

aeroportul de la Ghimbav. La
finalul lunii septembrie, am
fost la Instanbul, la Conferinta Mondiala de Aviaţie, unde
am avut discuţii cu patru
companii sau reprezentanţi ai
unor bănci interesate de aeroportul de la Braşov, care
vor să intre în parteneriat cu
noi. De exemplu, Banca de
Dezvoltare a Mării Negre,
unde România este membru
fondator, este dispusă să finanţeze lucrările, dacă găsim
un partener privat”, a precizat Pascu.

Există posibilităţi
de finanţare
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, care este şi managerul de proiect, a precizat că
există interes pentru parte-

„Fatzada istorică” la Casa Mureşenilor

Lucrări de reabilitare a DN 73A

Teutonii au revenit în Cetatea Feldioarei!

Muzeul Casa Mureşenilor
a lansat proiectul „Fatzada
istorică” care îşi propune
diversificarea ofertei cultu-

Primarul Zărneştiului, Dorel Bîrlădeanu, a anunţat că
au început lucrările la DN
73A Râşnov – Zărneşti,

Marele maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni, dr.
Bruno Platter, alături de alţi
35 de membri laici, a vizi-

ral–turistice din Braşov prin
intermediul realizării unei
lucrări murale istorice, de
mari dimensiuni. pag. 2
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Casa Mureşenilor a lansat
proiectul „Fatzada istorică”
Muzeul Casa Mureşenilor
a lansat proiectul „Fatzada istorică” care îşi propune diversificarea ofertei
cultural–turistice din Braşov prin intermediul realizării unei lucrări murale istorice, de mari dimensiuni.
Lucrarea va avea 50 mp şi
va fi executată pe peretele
de calcan din curtea interioară a imobilului în care
funcţionează Muzeul Casa
Mureşenilor, imobil situat
în centrul istoric al Braşovului, lângă Piaţa Sfatului.
Realizarea lucrării murale are la bază un raport de
cercetare privind evoluţia
costumului istoric la Braşov,
în perioada cuprinsă între secolele XIII-XIX, raport realizat de doi muzeografi.
„Lucrarea va cuprinde 20
de personaje din perioada
menţionată, bărbaţi, femei
şi copii, în diferite costume
din acea perioadă, şi va fi
executată de patru artişti
plastici selectaţi de partenerul nostru, Asociaţia De-

cedent în spaţiul românesc,
cu un pronunţat caracter interdisciplinar datorat colaborării între istorici, artişti
şi promotori turistici. Spre
deosebire de alte produse,
rezultate specifice proiectelor, adică limitate în timp,
principalul produs al proiectului este unul care va rămâne permanent pe peretele calcan din curtea interioară a Muzeului Casa Mureşenilor”, a declarat în
conferinţa de presă directorul muzeului, Valer Rus.

Va creşte numărul
de vizitatori

Lucrarea va fi cea mai mare din Braşov şi va cuprinde 20 de personaje în costume de epocă
poul de Artă Urbană Braşov. Este cea mai mare pictură murală realizată la Braşov până acum. Lucrarea va
începe miercuri, şi va fi fi-

nalizată luna viitoare. După
finalizarea lucrării murale,
va fi realizată o campanie
majoră de promovare a
noului obiectiv cu ajutorul

celui de al doilea partener,
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov.
Proiectul «Fatzada istorică»
este unul original, fără pre-

Potrivit acestuia, ca urmare a implementării proiectului cultural, se urmăreşte
îmbogăţirea traseelor cultural-turistice ale municipiului Braşov prin adăugarea
unui nou punct de interes,
precum şi creşterea numărului de vizitatori ai Muzeului Casa Mureşenilor.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu, în subordinea că-

ruia se află instituţia muzeală, a declarat că „este un
proiect foarte valoros atât
pentru promovarea Braşovului, cât şi pentru promovarea muzeului”.
„Echipa Muzeului Casa
Mureşenilor este cea mai
mică echipă din subordinea
Consiliului Judeţean, dar
extraordinar de activă. Prin
proiectele realizate în acest
an, şase la număr, această
echipă dă dovadă că este în
măsură să se vadă, şi să atragă un număr cât mai mare
de vizitatori. În acest muzeu
avem oameni care ştiu ce
vor, dar care şi fac. Cu asemenea rezultate, administraţia judeţeană va sprijini cât
poate de mult astfel de proiecte”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean.
Proiectul cultural este
finanţat de Administraţia
Fondului Cultural de Mediu, sesiunea de finanţare
II/2013, aria tematică Activităţi Muzeale, şi de Consiliul Judeţean, cu suma de
40.000 de lei.

Drum forestier care traversează muntele Eco-economie şi dezvoltare durabilă
dinspre cartierul Noua spre Timişul de Jos pentru judeţul Braşov
Primăria Braşov construieşte un drum forestier în
lungime de 9,6 km, care va
face legătura între cartierul
Noua (în spatele Grădinii
Zoologice) şi Timişul de
Jos (zona gării CFR).
Drumul forestier Crucur
va fi gata anul viitor în luna
iunie, iar scopul principal
este de accesibiliza zona forestieră atât pentru valorificarea ei din punct de vedere economic, cât şi pentru a
asigura lucrările de silvicultură şi, nu în ultimul rând,
pentru a putea dezvolta activităţi de agrement din
această zonă, în principal
cele legate de drumeţii.
Drumul va fi pietruit, va
avea o lăţime de 3,5 până la
5 metri în curbe, 33 de podeţe tubular şi traversează o
pădure de foioase şi molid.
„Construim acest drum
cu fonduri europene 100%,
iar în acest proiect este inclusă reabilitarea altor 9
drumuri forestiere din zonă,
adiacente acestuia, în total
28 de km de drumuri forestiere. Pe lângă investiţia

propriu-zisă, acest drum va
fi utilizat foarte mult de iubitorii de drumeţii. Cred că
zona va avea o dezvoltare
şi mai bună din punct de vedere al activităţii de agrement. Nu ne propunem să
dezvoltăm aici o zonă urbanistică, ci activitatea care se
încadrează în ceea ce priveşte exploatarea forestieră, întreţinerea pădurii şi activitatea de agrement, aşa
încât zona Noua să devină
foarte atractivă atât pentru
braşoveni cât şi pentru cei
care vizitează oraşul. Vorbim de aproape 10 km de
plimbare uşoară, prin pădure, departe de zgomotul
oraşului, plimbare care se
va face pe jos sau cu bicicleta’, a declarat primarul
George Scripcaru.
El a adăugat că, odată cu
finalizarea lucrărilor de
reabilitare a Grădinii Zoologice şi deschiderea acesteia, parcul Aventura din
zonă, lacul Noua şi acest
drum forestier, zona va deveni un punct de atracţie
pentru turişti.

La rândul său, Dan Olteanu, directorul Regiei Locale a Pădurilor Kronstadt,
care are în administrare
fondul forestier proprietate a municipiului Braşov,
în suprafaţă de 14.640 ha,
a declarat că se construiesc
astfel de drumuri forestiere „tocmai pentru a proteja
pădurea, iar exploatarea
masei lemnoase se realizează cu totul altfel în momentul în care există drumuri
forestiere pe care să se poată circula”.
După ce drumul va fi finalizat, va urma plantarea
a şapte hectare de puieţi, pe
toate taluzurile rămase
după lucrările pentru drumul forestier, a adăugat Olteanu.
Drumul forestier Crucur
face parte din proiectul Accesibilizarea
fondului
forestier, proprietate publică a municipiului Braşov,
prin construirea de drumuri
noi şi reabilitarea de drumuri forestiere existente,
valoarea proiectului fiind
de 4,8 milioane lei.

La Braşov a avut
loc Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România cu tema
„Eco-economia şi
dezvoltarea durabilă”, conferinţă la
care a participat şi
prefectul
Mihai
Mohaci, cu lucrarea
„Managementul
mediului în contextul dezvoltării durabile la nivelul judeţului Braşov”.
Obiectivul fundamental
al lucrărilor a fost reunirea
unor specialişti de înaltă ţinută ştiinţifică şi a unor
practicieni de mare valoare atât din ţară cât şi din
străinătate în vederea realizării schimbului de informaţii, oferirea oportunităţii de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor, de a-şi
face cunoscute ultimele
metode şi instrumente utilizate în cercetare şi de a
dezvolta participări comune la programe şi proiecte.

„Interesul oamenilor de
ştiinţă pentru dezvoltarea
unor strategii coerente privind dezvoltarea durabilă în
concordanţă cu principii
eco-economice este de admirat. Eco-economia abordată din perspectiva dezvoltării durabile constituie o
mare provocare a societăţii
în care trăim. Planificarea
strategică de mediu este un
proces permanent care stabileşte direcţia şi obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului.

Îmbunătăţirea progresivă a
calităţii factorilor de mediu
trebuie să devină obiectiv
strategic atât pentru autorităţile publice locale sau
centrale, cât şi pentru actorii economici şi mediul academic. Pentru a asigura o
dezvoltare durabilă eficientă a societăţii româneşti,
trebuie să avem în vedere o
abordare integrată a obiectivelor economice, politice,
sociale şi de mediu la nivel
naţional/regional/local” a
precizat prefectul Mihai
Mohaci.
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Cum au depăşit edilii din
Ucea criza economică
Primarul Marian Băcilă
este la al doilea mandat şi
spune că a încercat să rezolve problemele comunei
cu bani puţini, dar cu lucrări de calitate.
„La preluarea mandatului,
comuna avea câteva obiective rezolvate. De aceea, am
încercat să identificăm în
special problemele de patrimoniu şi să le rezolvăm”,
spune primarul Băcilă.

Aromapa Serv –
de la faliment, pe profit
Una dintre marile probleme, nu doar ale comunei, ci
ale întregii zone era asigurarea serviciului de apă-canal.
„Firma care asigura serviciul de furnizare şi tratare
a apei potabile, Aromapa
Serv, intrase în faliment, iar
o parte din activele staţiei de
epurare erau scoase la licitaţie de către lichidatorul judiciar. Comuna nu mai avea o
sursă proprie de alimentare
cu apă. Apoi, din cele patru
reţele de aducţiune a apei,
pentru cele patru sate ale comunei Ucea, doar două erau
finalizate (s-au schimbat
conductele metalice cu cele
de polietilenă). În prezent,
staţia de tratare a apei a fost
reabilitată, am răscumpărat
activele de la lichidator, am
cumpărat un baraj de la Viromet şi am reuşit în proporţie de 90% să modernizăm
reţelele de aducţiune. Mai
mult, am obţinut şi licenţele
de producător, care nici măcar nu existau în 2008”, precizează edilul din Ucea.
Acesta se mândreşte că a
reuşit să schimbe conductele şi în celelate două sate, iar
firma comunei Ucea asigu-

ră apa şi pentru Viştea, Drăguş, oraşul Victoria şi, mai
recent, pentru societatea
Purolite. Au fost necesare investiţii de 1,1 milioane lei
pentru achiziţionarea barajului, 200.000 lei pentru
răscumpărarea activelor şi
700.000 lei pentru conectarea la Purolite.
Canalizarea în comuna
Ucea este în lucru. Există
studiu de fezabilitate, acum
se lucrează la proiectul tehnic de execuţie, iar în perioada următoare se va scoate la
licitaţie executarea lucrărilor pentru reţeaua de canalizare pluvială, reţelele menajere, staţia de epurare, repararea străzilor, bordurare şi
amenajarea trotuarelor.
„Investiţia este de aproximtiv 5 milioane de euro,
este o investiţie multianuală
şi o vom face cu resurse proprii, de la bugetul local. Încercăm să facem şi un parteneriat, în speranţa că vom
obţine finanţare europeană”,
ne-a declarat Băcilă.

Iluminatul public, extins
şi mult mai economic
O altă realizare a edililor
din Ucea este modernizarea
reţelei de iluminat stradat,
care a fost modernizată complet. Au fost înlocuite vechile lămpi de mercur cu becuri
economice. S-a redus consumul de nergie electrică şi, pe
cale de consecinţă, şi valoarea facturii: de la 110 milioane lei vechi/lună, la o medie
lunară de 30 milioane
lei/lună, în contextul în care
sunt în funţiune 400 de lămpi
pe străzile din Ucea.
Alte lucrări importante
realizate de Primăria Ucea
sunt asfaltarea drumului de

la satul Feldioara până la
DN1 şi cel de la Ucea de Sus
la Victoria (DJ 105P) şi la limita cu judeţul Sibiu.
Marian Băcilă mai spune
că a dat o faţă nouă şi sediului Primăriei, care a fost extins şi dotat cu cele necesare unei primării moderne, cu
băi la fiecare nivel. Mai
mult, tot aici funcţionează şi
biblioteca digitală, amenajată prin programul „Biblionet”. Programul „Biblionet
– lumea în biblioteca mea”
are drept scop dotarea bibliotecilor publice din România
cu calculatoare (şi cu echipament suplimentar – imprimantă, scanner, videoproiector, căşti web cu microfon,
router wireless) şi cursuri de
instruire pentru bibliotecari.

Oficialităţile prezente la momentul de începere al lucrărilor şi parcul fotovoltaic de astăzi
rinar. La fel, dotările şi reno-

„Este vorba despre un pro-

creşterea veniturilor proprii

vările s-au făcut la nivelul im- iect depus pentru finanţare la bugetul local.
Căminele culturale
au fost refăcute integral pus de standardele civiliza- pentru reabilitarea şi moderAcest lucru a fost realizat
„Când am ajuns primar în
2008, toate cele patru cămine culturale erau într-o stare deplorabilă. Am început
cu reconstruirea căminului
de la Ucea de Sus, care
acum este finalizat. Am refăcut acoperişul, s-a făcut
tencuială nouă, încălzire
centralizată, aer condiţionat,
montat gresie şi faianţă, grupuri sociale noi, bucătărie
dotată cu aparatură profesională. Am investit circa
470.000 de lei, dar acum
este nu doar funcţional, ci
este o plăcere să mergi acolo la evenimente”, ne povesteşte primarul Băcilă.
La Ucea de Jos, vechiul cămin a fost extins, s-a făcut
consolidarea structurii de rezistenţă, a fost reabilitat întregul corp, aici funcţionând
şi dispensarul, oficiul poştal
şi cabinetul medicului vete-

ţiei de astăzi. În satul Corbi,
vechiul imobil a fost dărâmat,
pentru că nu mai prezenta siguranţă. A fost reconstruit şi
acum este finalizat.
„Mai avem ceva dotări de
făcut, iar până la sfârşitul
anului va fi pus în funcţiune. Cât priveşte căminul din
satul Feldioara, suntem în
procedura de licitaţie pentru
refacerea acoperişului, renovarea completă a băilor, iar
aici vom face încălzirea pe
panouri radiante, restul fiind
încălzite pe gaz”, mai spune edilul din Ucea.

Bătălia pentru fonduri
se duce şi în instanţă
Lupta pentru obţinerea de
fonduri a dus-o primarul Băcilă şi cu instituţiile statului,
respectiv cu Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit.

nizarea drumurilor forestiere,
drumul de la Sumerna. Pentru că am fost scoşi de la finanţare, i-am acţionat în instanţă şi, în urmă cu trei luni,
am primit sentinţă definitivă
şi irevocabilă prin care ni se
dă dreptate, dar APDRP se încăpăţănează să ne blocheze.
Următorul pas este angajarea
unui executor judecătoresc,
dar conform prevederilor legale, putem face acest lucru
doar după şase luni şi când va
avea loc următoarea sesiune
de finanţare. Ne aşteptăm şi
la contestarea executării...
Oricum, nu renunţăm la luptă”, s-a arătat hotărât Băcilă
să obţină banii pentru comunitatea pe care o reprezintă.

Investitorii au scos
comuna din criză
Cea mai mare realizare a
primarului din Ucea este

prin atragerea de investitori,
care fie au concesionat, fie
au închiriat proprietăţi în
zonă. Dacă în 2008 bugetul
local era de circa 100.000 de
euro, din venituri proprii, în
2013 acesta este aproximativ 700.000 de euro, în condiţiile unei crize economice
generalizate.
„Avem o concesiune încheiată pe terenul proprietatea
Primăriei pentru construrirea
unor parcuri fotovoltaice. În
urma licitaţiei pentru cele 25
de hectare, am obţinut o redevenţă de 6.250 euro/ha/an,
respectiv 156.250 euro pe
an, pentru toată suprafaţa.
Ulterior, am avut solicitări
pentru suprafeţe mai mari de
teren. Pentru că nu am avut
suprafaţa solicitată, i-am îndrumat pe investitori către
composesorat, care deţine
143 de hectare. Astfel, s-a
întocmit plan parcelar pentru 280 de hectare, terenuri
proprietate privată. În total,
pe circa 380 de hectare se
vor face parcuri cu panouri
fotovoltaice, care vor avea o
putere instalată totală de
180 MW. Mai mult, am impus ca sediul social al firmei
să fie la Ucea, pentru ca să
beneficiem de cota defalcată din TVA pentru producţia
realizată, la care trebui să
adăugăm şi locurile de muncă”, explică primarul din
Ucea cum a reuşit să crească veniturile comunei de
şapte ori în cinci ani.
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Primul festival de dans istoric din
România va avea loc la Braşov
Primul festival de dans istoric din România se va desfăşura în perioada 7-8 noiembrie la Centrul Cultural
Reduta, au anunţat organizatorii evenimentului.
Partenerii la acest eveniment
sunt Consiliul Judeţean Braşov şi Muzeul Casa Mureşenilor, alături de partenerii
Opera Braşov, Centrul Cultural Reduta, Asociaţia Georgius, Asociaţia Ars Saltandi
şi Casa de Cultură Codlea.

„Prin caracterul inedit,
inovator şi interactiv, proiectul de organizare al primului
festival de dans istoric din
România, reprezintă o premieră absolută în planul valorificării patrimoniului imaterial din România. Această
iniţiativă se încadrează în
priorităţile locale de transformare a Braşovului în cel
mai vizitat oraş din România, respectiv în devenirea
judeţului Braşov drept cel
mai turistic judeţ al ţării. Re-

plicarea festivalului în anii
următori, dublată de creşterea anvergurii acestuia la nivel naţional şi ulterior internaţional, poate duce la înscrierea Braşovului pe harta
evenimentelor de nivel european”, a declarat directorul Muzeului Casa Mureşenilor Valer Rus, instituţie
care a iniţiat proiectul.
În timpul organizării festivalului va fi prezentată şi o
expoziţie fotodocumentară
multimedia despre evoluţia

dansului de societate ROMANA, zece demonstraţii
cu grupurile de dansatori, urmate de ateliere în care spectatorii pot învăţa primele măsuri ale dansurilor prezentate sub îndrumarea instructorilor, scurte conferinţe de
specialitate, secvenţe muzicale susţinute de formaţia de
muzică veche Codex şi demonstraţii profesioniste asigurate de Ansamblul Passeggio, corespunzătoare tematicii festivalului.
Cursurile de dans istoric
adresate amatorilor au început în 23 septembrie şi se
desfăşoară până în 6 noiembrie, la Muzeul Casa Mureşenilor, unde sunt predate următoarele dansuri: Pavana,
Gagliarda, Allemanda, Sarabanda, Gavota, Giga, Menuet, Cadril, Cotillon, Polka.
50 de tineri din Braşov, dar
şi din judeţul Covasna s-au
înscris la cursuri, a mai spus
directorul muzeului.
Muzeul Casa Mureşenilor
îşi va consolida statutul de
lider naţional în promovarea
dansurilor istorice, proces început odată cu programul de
revitalizare al dansului de societate ROMANA, dans
creat în anul 1850 la Braşov
de Iacob Mureşianu.

În anul 2010 muzeul a derulat proiectul „ROMANA –
renaşterea unui dans din patrimoniul naţional, românesc”, în anul 2012 proiectele „Lecţiuni de dansu” organizat la Iaşi şi „ROMANA

pentru toţi – un dans istoric
se întoarce în comunitate”,
iar în luna mai 2013, proiectul „ROMANA un dans istoric de societate românesc”,
promovat la Castelul Potzneusiedl din Austria.

Au început lucrările de reabilitare a DN 73A Teutonii au revenit în Cetatea Feldioarei!

Primarul Zărneştiului, Dorel Bîrlădeanu, a anunţat că
au început lucrările la DN
73A Râşnov – Zărneşti, după
ce a făcut lobby la Bucureşti,
cu sprijinul ministrului pentru Energie – Constantin
Niţă, care este şi deputat în
circumscripţie.
„Această reabilitare este
imperios necesară, având în
vedere disconfortul în trafic

pentru utilizatorii drumului,
creat şi de capacele de canal
ridicate, situate la o distanţă
de aproximativ 25 de metri
unul de celălalt, pe ambele
sensuri de drum şi faptul că
nu s-au mai făcut lucrări de
36 de ani”, spune Bîrlădeanu.
Totodată, reabilitarea porţiunii de drum de la intrarea
în oraşul Zărneşti reprezintă
o prioritate şi datorită faptu-

lui că oraşul este în continuă
dezvoltare, o poartă de intrare către traseele montane din
Parcul Naţional Piatra Craiului, accesibile tuturor persoanelor – Prăpăstiile Zărneştiului, Creasta Pietrei
Craiului, Piatra Mică, zona
Plaiul Foii, către obiectivele turistice, cum ar fi, bisericile declarate monumente,
Mănăstirea Colţul Chiliilor
– cel mai vechi aşezământ
religios atestat pe teritoriul
zărneştenilor (1421), Rezervaţia de urşi – cea mai mare
din Europa.
„Menţionăm faptul că sunt
în derulare şi în stadiu de
proiect o serie de proiecte ce
vor avea un impact pozitiv
atât asupra infrastructurii, cât
şi asupra serviciilor către cetăţeni. Pentru început va fi
reabilitată porţiunea de drum
din interiorul oraşului, urmând ca, în funcţie de condiţiile meteorologice, să continue şi în afara acestuia,
spre Râşnov”, precizează
primarul Zărneştiului.

Marele maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni, dr.
Bruno Platter, alături de alţi
35 de membri laici, a vizitat
obiectivele istorice din Feldioara, respectiv Cetatea şi
Biserica evanghelică din localitate. „Teutonii au avut şi
întrevedere cu primarul comunei Feldioara, Sorin Taus.
Cavalerii au venit în calitate de turişti, dar au fost surprinşi de primirea de care au
avut parte. Au apreciat că
fortăreaţa din localitate, prima construită de teutoni în
Ţara Bârsei este în curs de
reabilitare”, a afirmat Christian Macedonschi, preşedintele Agenţiei de Promovare
şi Dezvoltare a Turismului
din Braşov.
„Din grupul cavalerilor
laici care l-au însoţit pe Marele Maestru în vizita sa a făcut parte şi fostul preşedinte al Academiei austriece,
dar şi foşti şi actuali rectori
ai unor universităţi austriece de prestigiu. Un apropiat
al Marelui Maestru este rec-

torul Universitatii din Linz,
oraş înfrăţit cu Braşovul, astfel că am discutat şi despre
o strângere a relaţiilor dintre
Universitatea din Linz şi
Universitatea Transilvania,
dar şi despre alte proiecte ce
ar putea fi puse în practică
cu ajutorul părţii austriece”,
a precizat Macedonschi.
Platter a declarat că, pentru Ordinul pe care îl conduce, Feldioara este o localitate foarte importantă, chiar
dacă cavalerii teutoni au fost
doar 14 ani prezenţi în Ţara
Bârsei, pentru că aceasta a
fost prima în care s-au oprit
în Europa acum peste 800 de
ani, venind din Ţara Sfântă,

ei fiind la originea civilizaţiei săseşti care s-a dezvoltat
ulterior în regiunea noastră.
Mai mult, Dr. Platter a precizat că în muzeul lor de la
Viena există documente originale din acea perioadă, dar
şi alte mărturii ale prezenţei
lor la Marienburg (Feldioara de astăzi).
„Am discutat şi despre posibilitatea organizării la Feldioara a unui muzeu al teutonilor, unde să fie expuse
toate aceste mărturii ale începuturilor acestei localităţi,
muzeu care ar putea fi deschis odată cu reinaugurarea
Cetăţii”, a precizat preşedintele APDT.
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Carfil Industrial Parc
oferă consultanţă
gratuită locatarilor

Consiliul Judeţean Braşov
a devenit oficial proprietar
al Bazei Sportive Olimpia

Pentru a veni în întâmpinarea locatarilor parcului
cu servicii cât mai complexe, Carfil Industrial Parc
S.A. a încheiat un acord de
parteneriat pentru consultanţă în domeniul fondurilor europene.
Parteneriatul a fost încheiat
cu o firmă prestigioasă din
Bucureşti, cu o vastă experienţă în problematica fondurilor europene.
Serviciile oferite sunt:
consultanţă şi asistenţă în
vederea identificării pentru

achizitor a surselor de finanţare tip alocaţie financiară
nerambursabilă prin fonduri
naţionale şi/sau structurale
europene; consultanţă şi
asistenţă în vederea asigurării condiţiilor de eligibilitate atât ale proiectului cât şi
cele ale solicitantului; conceperea şi redactarea corespondenţei cu Organismele
Intermediare şi Autoritatea
de Management pentru programul de finanţare identificat pentru achizitor şi pe
care achizitorul decide să îl
acceseze cu sprijinul consul-

tantului; concepere şi redactare a oricăror documente
apreciate de finanţator sau
consultant ca necesare şi utile pentru accesarea programului de finanţare identificat; urmărirea periodică a
calendarelor estimative ale
surselor de finanţare; analiza şi evaluarea acestora în
concordanţă cu necesităţile
achizitorului şi prezentate
acestuia sub forma unui raport. Toate aceste servicii
vor fi oferite în mod gratuit.
„Am considerat necesară
identificarea de soluţii pen-

tru a veni în întâmpinarea
nevoilor locatarilor parcului. Accesul la informaţie,
eligibilitatea şi finanţarea
în sine sunt proceduri anevoioase care de multe ori nu
sunt luate în calcul de către
operatorii economici pentru că nu au timpul sau pregătirea necesară să se ocupe de astfel de chestiuni.
Facilitarea accesului la astfel de informaţii şi efectuarea demersurilor necesare
sunt oferite de partenerii
noştri, consultanţi specializaţi, pentru a construi cadrul necesar accesării a cât
mai multor fonduri nerambursabile. Este stabilită astfel o relaţie de schimb care
va fi benefică pentru operatorii economici şi îi va ajuta să se extindă, să îşi modernizeze afacerea, să ofere mai multe locuri de muncă şi să contribuie la dezvoltarea sustenabilă pe termen lung. Am încredere că
acest parteneriat se va dovedi a fi extrem de folositor şi probabil vom reuşi să
oferim un model de sprijin
şi bună colaborare în cadrul
parcurilor industriale”, spune Răzvan Iosif (foto), director general Carfil Industrial Parc.
Persoana de contact pentru fondurile europene: Denisa-Maria Bucur, telefon
Carfil Industrial Parc S.A.:
0268.333.674.

Baza Sportivă Olimpia
este alcătuită dintr-un teren
de aproape 5.100 mp, plus
construcţiile aferente. Clădirea principală a bazei datează din sec. IX şi este clasificată drept monument istoric.
Intrată în insolvenţă acum
doi ani şi după numeroase
procese, Baza Sportivă a fost
răscumpărată de Consiliul
Judeţean, spune preşedintele Aristotel Căncescu, care a
semnat zilele trecute, la notariat, actele de intrare în
proprietate. Primăria Braşov,

în calitate de coproprietar, va
participa şi ea cu fonduri la
investiţiile care urmează să
se realizeze pentru menţinerea în cele mai bune condiţii a imobilului care datează
din secolul al IX-lea, mai
spune preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu.
Pe timpul verii, la Baza
Olimpia, sunt amenajate terenuri de tenis, iar pe timpul
iernii terenurile bazei sunt
transformate în patinoar artificial.

Primarii braşoveni, instruiţi
în „Legea cabliştilor”
Reprezentanţii Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au prezentat primarilor din Braşov
responsabilităţile ce le revin
aleşilor locali în privinţa implementării Legii nr. 154/
2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. La nivelul
judeţului Braşov sunt autorizaţi în acest moment 20 de
furnizori de servicii de comunicaţii electronice. Potrivit legii, accesul furnizorilor
de reţele de comunicaţii pe
proprietatea publică sau pri-

vată se poate face numai în
urma încheierii unui contract,
termenul maxim de negociere a acestuia fiind de 2 luni
de la data primirii cererii de
acces. În situaţia în care un
astfel de contract nu se poate încheia în termenul menţionat, furnizorul se poate
adresa instanţei competente.
Totodată, legea interzice
stabilirea altor impozite,
taxe, tarife sau sume suplimentare faţă de cele care rezultă din contractele încheiate pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate
publică.

toleranţei, al acceptării deosebirilor, al valorilor comune, al afirmării cetăţeniei europene şi vă suntem recunos-

cători că ne oferiţi acest
exemplu de o jumătate de secol” ne-a declarat prefectul,
Mihai Mohaci.

50 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee
În acest an se împlinesc 50
de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee, moment
istoric pentru Franţa şi Germania, dar mai ales, pentru
naţiunile europene – este
momentul în care ideea de
unitate, colaborare şi dezvoltare pentru un viitor comun
a primat în faţa orgoliului şi
a rănilor trecutului. Preşedintele Charles de Gaulle şi cancelarul german Konrad Adenauer au reuşit să iniţieze reconcilierea pentru două naţiuni care au înţeles că este
mai important ceea ce le
uneşte şi le aseamănă decât
ceea ce le desparte şi le deosebeşte. Tratatul de la Elysee consfinţeşte comunitatea

de valori, interese şi obiective comune ale celor două
naţiuni care au devenit
exemplu şi motor al dezvoltării europene.
Pentru a aniversa această
reconciliere, în cadrul festivalului „Musica Coronensis
2013”, a fost organizată o
seară franco – germană la
care au participat Werner
Hans Lauk, ambasadorul
Republicii Federale Germania, Philippe Gustin, ambasadorul Republicii Franceze,
Mihai Mohaci, prefectul judeţului Braşov, George
Scripcaru, primarul Braşovului, Ion Ciolacu, consul
onorific francez şi numeroase alte personalităţi.

„Reconcilierea franco –
germană a fost posibilă din
dorinţa lor comună de a pune
capăt ororilor războiului şi
a-şi asuma responsabilitatea
faţă de viitorul continentului
european. Tratatul de la Elysee ar fi rămas un simplu document dacă milioane de
francezi şi de germani nu ar
fi transformat în fapte de zi
cu zi prevederile lui: înfrăţiri între oraşe, schimburi de
tineri, cooperarea economică, dorinţa sinceră de a se înţelege, de a se apropia, de
a-şi construi împreună viitorul. Se împlinesc 50 de ani
de la acceptarea faptului că
unitatea şi colaborarea pot
doar să contribuie la dezvol-

tare comună şi la
recunoaşterea
valorilor individuale într-un
spaţiu al toleranţei şi al colaborării. Pentru România şi pentru
români acest tratat are valoare de
model şi de confimare a faptului
că identităţile
naţionale nu vor
pieri în spaţiul
european, ci îşi
vor împărtăşi valorile şi experienţele în numele egalităţii de şanse, al
dezvoltării şi al cunoaşterii.
Viitorul este al dialogului, al
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Centenar – Rafinăria Braşov

La Braşov şi Făgăraş:
Zilele Târgului 1986

Ziarul „DN” scria despre
împlinirea în toamna lui 1979
a 100 de ani de la înfiinţarea
Rafinăriei Braşov, puţine ţări
din lume putându-se lăuda,
mândri, făli cu performanţa
de a avea în funcţiune, încă
din 1879, şi fără întrerupere,
o rafinărie de petrol!
În 1879, „Fabrica de petrol”
din Braşov, iar apoi „Rafinăria de petrol Transilvania”, făcea primii paşi din existenţa
sa centenară. De atunci, de la
„modesta producţie de benzină, petrol lampant, motorină
şi păcură, până la ultimele tipuri de uleiuri aditivate”, fără
de care nu „mişcă” niciun utilaj, nicio instalaţie din ţară,
era un drum lung.
„Adevărata istorie” a Rafinăriei Braşov începea imediat
după 23 august 1944, când,
întreprinderea, distrusă de
bombardamente, a trebuit reconstruită din temelii. Cei mai
vechi dintre muncitorii rafinăriei, aflaţi şi în 1979 la datorie, îşi aminteau de acea perioadă de avânt, când se lucra
zi şi noapte pentru repunerea
în funcţiune a instalaţiilor,
„pentru a se putea livra în cel
mai scurt timp produsele de
care ţara avea nevoie”.
După naţionalizare, odată
cu „preluarea puterii economice de către muncitori şi instalarea primului director comunist”, s-a trecut cu hotărâre la modernizări ale tehnologiilor, la diversificarea şi ridicarea parametrilor calitativi

Adevărat examen pentru
organizatori, „Zilele târgului
1986”, desfăşurate în 4-5 octombrie 1986 au atras, cum
era şi firesc, în pieţele din
Braşov şi Făgăraş, zeci de mii
de locuitori ai celor două municipii. La reuşita manifestării şi-au dat concursul „colectivele tuturor întreprinderilor comerciale de stat, lucrătorii
din cooperaţie, cei ai
unităţilor de alimentaţie publică şi turism
din cele două oraşe”.
La dispoziţia cumpărătorilor, prin sugestive expoziţii cu
vânzare, au fost puse
„însemnate cantităţi
de produse industriale de sezon, mărfuri agroalimentare, preparate şi semipreparate culinare”.
Comparând manifestarea
din 1986 cu cea de anul tre-

ai produselor. Ziarul „DN”
semnala, de-a lungul timpului, „frecvente realizări ale rafinorilor braşoveni, ale căror
performanţe ridicau tot mai
mult calitatea produselor la
un nivel competitiv pe plan
mondial”.
În octombrie 1979, când
producţia din 1945 se realiza
în numai 10 zile, când gama
sortimentală a ajuns la peste
130 de produse, aducând România din situaţia de importatoare, în aceea de a-şi realiza integral necesarul de „uleiuri minerale şi unsori consistente”, când marea majoritate a produselor fabricate aici
erau „unicate pe plan naţional”, era momentul să se elogieze munca şi creaţia acestor oameni, activitate încununată, în acel an, de „ordinul
Muncii clasa a III-a” şi „Drapelul de unitate fruntaşă pe ra-

mura chimiei”, pentru rezultatele de excepţie obţinute în
„întrecerea socialistă”.
N. Pintilie, I. Roşca, M. Vasilescu, P. Filon, M. Turcu,
V. Mănoiu, Gh. Creangă ş.a.
erau numai câţiva dintre „comuniştii, dintre oamenii de
frunte ai acestui colectiv centenar”, care raporta „noi şi însemnate succesuri” în cinstea
Congresului al XII-lea al „Peceriei”, respectiv „îndeplinirea planului pe primii patru
ani ai cincinalului, a angajamentului asumat” în 1979.
Iar dacă uleiurile pentru
prelucrarea metalelor, uleiurile aditivate pentru turbine,
uleiurile hidraulice de extremă presiune, uleiurile pentru
turbocompresoare ş.a. erau
prezente în absolut toate ramurile economiei României,
de la combinatele siderurgice
şi întreprinderile constructoa-

re de maşini şi până la marile termo- şi hidrocentrale, bucurându-se de „aprecieri unanime”, aceasta se datora indubitabil şi ineluctabil „spiritului creator”, geniului locului, ce caracteriza colectivul
de rafinori braşoveni.
Adunarea festivă ocazionată de sărbătorirea centenarului „Rafinăriei” Bv. a prilejuit
inevitabil „esprimarea unei
calde manifestări de dragoste din partea petroliştilor braşoveni faţă de conducerea
partidului, în frunte cu secretarul său general, toarşu’
Ceauşescu, a hotărârii lor ferme de a aplica în viaţă politica internă şi externă a partidului şi statului nostru, de a
întâmpina cu rezultate şi mai
valoroase în muncă Congresul al XII-lea al P.C.R.”
„Drum Nou”
7 octombrie 1979

Avaria nu s-a mai produs... la turnătoria de fontă
a Întreprinderii de autocamioane Braşov
Duminica trecută, începând de la ora 13 şi până
luni, 9 octombrie 1978 la ora
2 noaptea, platforma cuptoarelor de elaborare de la turnătoria de fontă a Întreprinderii de autocamioane Braşov a fost scena unui eveniment ieşit din comun.
În răstimpul celor 12-13
ore, o mână de oameni (cei
mai mulţi dintre ei, desprinşi
din ambianţa duminicală a
familiilor lor, scria I. Obeadă) „au săvârşit imposibilul,
luptându-se eroic cu focul,
cu aburul, cu apa clocotită,
dar mai ales cu ei înşişi şi cu
secundele”. Şi aceasta, în vecinătatea a 3 mari cuptoare

cu inducţie de topit metal,
care datorită unor „sincope
în sistemul de răcire” deveniseră „veritabile bombe”,
ameninţând fatal la un moment dat viaţa acelor oameni
şi a turnătoriei de la I.A.Bv.
„Dar nici explozia, nici
perforarea cuptoarelor, nici,
nici, nici... nu s-au mai produs. N-a mai fost timp să se
întâmple nenorocirea”. Acei
oameni au oprit, pentru cât a
trebuit să fie oprit... timpul.
I. Obeadă l-a întrebat pe
unul dintre ei – care îşi opărise mâinile pe „circuitele instalaţiilor de răcire” – de ce a
stat de duminică dimineaţa
(fusese de serviciu până la ora

2 noaptea, dacă i-a spus cineva s-o facă, dacă i-a fost frică. Omul acela a rostit un simplu cuvânt: „Nu”. Îi flutura în
schimb în ochi „o lumină frumoasă, de bună seamă lumina datoriei împlinite”.
Un alt stegar, Mihai Rogoz (28 de ani de muncă neîntreruptă la I.A.Bv. şi 22 de
ani de când era secretar al organizaţiei de partid) zicea că
pagubele ar fi fost aşa de
mari, accidentul putând lua
asemenea proporţii încât „înlăturarea lui merita riscul”.
Pe lângă cei doi, s-au mai
evidenţiat : V. Puşcaş – electrician, Ghiul C. şi Patrichi V.
– topitori, Floricel, Pleşu, Du-

mitrăşcoaie, Zaharia Man –
electricieni şi ei, Ionescu D.,
ofiţer de serviciu în acea zi nefatidică, Vlădoiu M. şăful secţiei, Popescu I. – mecanicul
şăf. „Am ştiut când, de ce şi
pe ce punem mâna. Curajul
mai presus de orice, înseamnă competenţă şi conştiinţă”,
concluziona toarşu’ Rogoz.
Luni dimineaţa, turnătoria
de fontă de la I.A.Bv. lucra
la parametrii normali. În
schimb, peste nici un an, în
ziua de 1 septembrie 1979,
o mare explozie avea să se
producă la turnătoria uzinei
„Tractorul”....(n.n.).
„Drum Nou”
12 octombrie 1978

cut (1985), se cuvenea să se
sublinieze preocuparea întreprinderilor, organizaţiilor
şi unităţilor participante pentru a asigura la toate punctele de desfacere o gamă cât
mai largă de produse şi, în
acelaşi timp, o „servire corespunzătoare a clienţilor”.

Ziarul „DN” aprecia însă că
„s-ar putea face ceva mai
mult pentru a creşte operativitatea servirii”.
„Drum Nou”
5 octombrie 1986

Inteligenţa tehnică braşoveană
în acţiune: Cofraj metalic spaţial
„Montarea cofrajelor metalice pentru stâlpii halelor
industriale multietajate în
vederea turnării betonului
monolit (soluţia prefabricării lor în poligoane sau pe
şantiere nefiind posibilă)”,
era o operaţie care consuma
multă manoperă şi deci imobiliza, un timp însemnat, forţa de muncă.
Acest dezavantaj a fost
însă eliminat de un colectiv
de la Trustul de Construcţii
Industriale (T.C.I.) Braşov,
format din ing. Georgel Velcu, proiectantul Dumitru
Oprescu şi ing. Werner
Schobel, din secţia de proiectare, care au realizat în
toamna lui 1978, cu sprijinul
atelierului de autodotare de
la S.U.M.T., un „cofraj metalic spaţial pentru stâlpii cu
capitel”, utilizaţi pentru realizarea structurilor etajate ale
halelor, informa ing. Teodor
Vecerdi, tot de la T.C.I. Bv.
Noutatea absolută a acestui cofraj consta în faptul că
era prevăzut cu un „sistem
de funcţionare” care-i asigura o structură spaţială şi îi
permitea să fie pus „pe poziţie” într-un timp foarte
scurt, cu consum minim de
manoperă, la locul unde
urma a se turna stâlpul din
beton monolit, „deci fără ca

cofrajul să fie montat în
prealabil din elementele sale
componente”.
Acestea aveau posibilitatea
să execute mişcări de rotaţie
şi translaţie, ceea ce permitea
cofrajului să fie poziţionat la
dimensiunile precise ale stâlpilor, putându-se deci adapta „din mers” pentru diferite
secţiuni ale acestora.
De asemenea, deplasarea
cofrajului de la un stâlp la altul se făcea cu macaralele
obişnuite pe şantier, datorită faptului că „acesta a fost
conceput cu o structură unitară, nedemontabilă (decât la
terminarea tuturor lucrărilor
pe şantierul respectiv)”.
După calculele făcute (pe
11-12 octombrie 1978 cofrajul conceput la T.C.I. trecea
cu succes probele „de casă”),
consumul de manoperă se
reducea, la aceeaşi unitate de
măsură, cu circa 60 la sută,
productivitatea muncii crescând în aceeaşi proporţie.
Se menţiona că folosirea
cofrajului răspomenit elimina practic cea mai mare parte a lucrărilor de finisare (tencuielile), realizându-se un
„beton aparent, de calitate”.
„Drum Nou”
12 octombrie 1978
Iulian Cătălui
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Brassói Napló 1933
Braşovul nou. Construcţia
abatorului şi stadionului
La marginea Braşovului,
unde se termină ultimele
case, se zăresc două construcţii mari. Ziduri mari din
cărămidă, betoane, schele şi
o armată de muncitori.

Abatorul
Dincolo de gara din Bartolomeu, în dreptul drumului către Feldioara se văd
şase clădiri deja şi mai urmează câteva. Spaţiile destinate birourilor sunt la marginea drumului. Dincolo de
ele urmează o construcţie
imensă, abatorul propriu-zis.
Este prevăzut cu camere diferite pentru sacrificarea animalelor.
Metoda sacrificării va fi
una modernă, prin împuşcare
cu un tip de armă special pentru a evita chinuirea animalelor. Vis-a-vis de spaţiile de sacrificare sunt ridicate camere
frigorifice. Pe partea bârsea-

nă vor fi aşezate grajdurile şi
garajele. Se observă după modul de organizare a abatoru-

lui, că acesta a fost construit
după modele folosite în străinătate. Pentru viitor este prevăzută şi o extindere.

Stadionul
La 10 minute
distanţă pe jos
de oraş se vede
o construcţie
albă.
Având
aproximativ 4050 m lungime,
aşezată pe stâlpi
de beton de
15 m înălţime,
se înalţă tribuna
pe zona unde se
afla vechea piaţă de păsări.

Se lucrează la structura
acoperişului, o muncă imensă. În România încă nu s-a
construit o asemenea structură. În paralel se pregăteşte şi
terenul, se îndreaptă şi deja
se conturează şi pista de atletism din jurul terenului de joc.
Tribuna oferă o privelişte
splendidă cu toţi munţii din
jurul Braşovului, astfel spectatorii dacă nu vor fi captaţi
de frumuseţea jocului, vor fi
recompensaţi de frumuseţea
naturii.
Az új Brassó. Mintha a földből
nőttek volna ki, olyan gyorsan
épülnek a közvágóhid és a
sporttelep. În: Brassói Napló,
nr. 82, 6 octombrie 1933

Cine a găsit colţii de mamut?
Doi tineri din Braşov au descoperit colţi de mamut şi i-au trimis
Muzeului Naţional Secuiesc
Despre senzaţionala descoperire povestesc în redacţia ziarului tinerii Kraus
Vilmos şi grafologul Hertl
Lajos, ei fiind pasionaţi de
săpături:
„Acum o săptămână, duminica, am plecat la Araci
la căutat obiecte antice. Între Araci şi Ariuşd, pe malul stâng al pârâului am observat o scobitură. Am intrat pe burtă într-un spaţiu
de 12 – 13 m lungime şi în

pietriş am dat peste
un os de circa 150 m
lungime şi 15 cm grosime şi ne-am dat seama că este un colţ de
mamut.
În Braşov am anunţat descoperirea la
Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei, de unde am
fost îndrumaţi către
muzeul Naţional Secuiesc
din Sfântu Gheorghe.
Săpăturile au durat 6 ore,

după care bucăţile de colţ
au fost transportate la muzeu pentru a fi restaurate.

Kik találták meg a
mamutagyarát. În: Brassói Napló, nr.80, 4 octombrie 1933
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Sosire dezamăgitoare
în frumosul Braşov
Reporterul descrie gara şi
zona gării din punctul de vedere al unui turist străin,
ajuns pentru prima oară în
frumosul oraş Braşov.
După ce părăseşte peronul, trece prin sala de aşteptare urât mirositoare şi aglomerată. În faţa gării este
asaltat de taximetrişti agresivi, ei considerând că turistul nu va alege transportul
public mai ieftin, ci va merge cu un mijloc de transport
mai confortabil.
Încet ajunge într-o zonă
îngustă şi gri. În mijloc se
înalţă un stâlp de metal

rul deteriorat, şi hanul Predeal cu pereţii jupuiţi dau
impresia turistului că a ajuns
într-o localitate inexistentă
pe harta ţării, şi nicidecum
în lăudatul oraş de sub poalele Tâmpei.
Priveliştea oferită de munţii din jurul Braşovului este
acoperită de panouri jupuite
cu reclame şi de corturile
vânzătorilor de fructe. Turistul după toate acestea trebuie să fie foarte optimist să
spere că va vedea şi ceva frumos aici.
Reporterul atrage atenţia
asupra importanţei de a avea

imens, despre care nu ştii ce
să crezi, o fi paratrăsnet sau
antenă radio. În realitate este
un stâlp de iluminat, care
mai repede luminează cerul
decât pământul.
Restaurantul „Calul Alb”
din dreapta pieţei cu exterio-

o gară modernă, curată, iar
zona gării să nu sperie turiştii care doresc să-şi petreacă
timpul liber la Braşov.
u.sz. Kiábrándító
megérkezés a bübájos
Brassóban. În: Brassói Napló,
nr. 80, 4 octombrie 1933

Expoziţie de caricaturi
S-a deschis o expoziţie interesantă în clădirea Asociaţiei Astra (fosta vila Baiulescu). Sunt expuse mai mult de
100 de caricaturi realizate de
Iorda Marin, ilustrând mai
ales personalităţi braşovene. Caricaturile
sunt inedite,
artistice în
desen şi colorit, actuale
şi corespunzătoare.
Sunt reprezentate
persoane din
viaţa publică braşoveană:
Voicu Niţescu, Voicu Cornel, Socaciu Emil, Radu
Pascu, dr. Ioachim Ciurea,
prefectul Voinea, comisarulşef Crăciun, dr. Liviu Câmpian, dr. Căliman, Schmutzler Emil, generalul Florescu, dr. Blaga Iosif, dr. Gla-

jar Vazul, dr. Radu Olteanu,
secretarul simpatic al Astrei
– dl. Colan, Alecu Bacila, şi
mulţi alţii.
Spiritualul desenator reuşeşte să redea trăsăturile ca-

racteristice fiecărui personaj. Intrarea este liberă şi
merită să vizitaţi această expoziţie.
h.gy. Karikaturák.
În: Brassói Napló, nr. 80,
4 octombrie 1933

Dinu Eva
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Ziarul

Astra

Strada Brâncoveanu

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

În partea opusă, vizavi de
Policlinică este casa Greiner,
unde a locuit după 1900, timp
de 9 ani, medicul balneolog
austriac din Graefenberg dr.
Ioan Hozan, dar şi dr. Marius
Sturza, nepotul său.
Următoarele două case,
înainte de farmacie au aparţinut cunoscutului avocat şagunist Alexandru Străvoiu,
care, aflat în legătură cu Titu
Maiorescu, a apărat în multe procese gimnaziul braşovean şi Biserica Sf. Nicolae.
Farmacia, până în 1925, era
proprietatea bătrânului farmacist Klein.
În continuare la nr.11 întâlnim casa profesorului Nicolae
Sulică (N.N.State), filolog şi
istoric, autor a mai multor studii istorice privind Braşovul
medieval (+1949). La nr. 15
este casa arhitectului Mazuchi, socrul compozitorului
dr. Tiberiu Brediceanu.
Urmează o stradă pasaj,
cam îngustă, cu sens unic,
din care se poate pătrunde în
strada Băilor (fostă şi Nicolae Cristea), care de fapt începe din colţul gimnaziului.
În documentele germane
strada apare sub numele
„Dampfbadgasschen” pentru că aici era intrarea la băile „Flora”, dar şi intrarea
prin spate la Băile Eforiei
Şcolare de lângă gimnaziu.
Puţin spre dreapta se deschide o străduţă numită
„Fântâna Roşie” (în documentele germane „Brunnengasse” – strada Neagră) denumire care nu are nici o legătură cu comuniştii, întrucât toponimul i s-a dat după
costumaţia tăbăcarilor de
cordovan roşu care locuiau
aici, iar denumirea germană,
după apa neagră care ieşea

din tăbăcăriile de aici. Din
necunoaştere străzii i s-a
schimbat numele în str. Nicolae Teclu, vestitul savant
braşovean.
Actele oficiale ale Braşovului consemnează în această zonă la 1535 pe Stănilă şi
Cristina Mustaţă, după 1581
pe Aldea Duşe, Velican,
Vlad Fust, Manzar, Stanca,
Aldea, după 1595 Radul şi
Tanislau Gască, Todor Mănişor, după 1643 Dumitru
Lăptaru, Savu al Marcii, Mihai Grămăticul, Dumitru Putinarul, Todor Cărbunarul,
după 1687 pe Vasile Zugravul, la 1772 pe Petru Boghici
şi Stoica Inaşu, Dumitru Ţarălungă ş.a.
Sextil Puşcariu mărturisea că pe vremea copilăriei
sale la colţul străzii era un
argăsitor, ce aşternea coaja
cu miros greu, cu care argăsea pieile.
Tot pe această stradă
(„Fântâna Roşie”) era Baia
Flora, căreia îi spuneau „a
Ţânţăreanului”, sau „baia lui

Dumitru Vasilache”, cu un
bazin rece, în care se scăldau
copiii care nu puteau merge
la Băile Eforiei, din apropiere sau în Blumăna.
O particularitate pe care o
remarcăm în arhitectura caselor monument de pe această stradă (ca de altfel din tot
Şcheiul) este tocmai arhitectura brâncovenească, aceasta fiind
o consecinţă a relaţiilor marelui voievod cu românii din
Şchei.
Înainte de a fi
domn, la 1764
vine la Braşov ca
trimis al voievodului Gheorghe Duca
pentru a lămuri pe boierii munteni refugiaţi
aici (mai ales Cantacuzinii), să revină în ţară. După
lupta de la Zărneşti (1690),
unde cade pretendentul său
la tron, Aga Constantin Bălăceanu, relaţiile cu Şcheiul
sunt tot mai dese. După ce
primise deja în 1679 (când
nu era încă domn)
diploma de nobil
ardelean, cu drept
de stabilire la Braşov, la l695 primeşte şi pe cea de
prinţ ereditar al
Sfântului Imperiu,
cu dreptul de a
purta şi titlul de
„Illustrisime” oferit de Leopold I.
Numeroasele hrisoave din Şchei,
confirmă multiplele înlesniri făcute de Brâncoveanu negustorilor
din Şchei. La Braşov, Brâncoveanu

îşi comandă argintăria sa
(meşterilor saşi May), dar şi
postavurile şi obiectele casnice. Tot de aici aduce la
curte familia Corbeştilor
(David, Teodor şi Ioan) folosiţi

atât în cancelaria sa, cât şi în
relaţiile sale cu ruşii, polonezii şi ungurii. Prin intermediul lui David Corbea
cumpără case pe actuala stradă Brâncoveanu, fiind scutite de impozite datorită calităţii sale de prinţ ereditar.
Tradiţia îi atribuie două
proprietăţi: casa de la nr. 10,
construită în stil brâncovenesc, pe trei nivele, în formă
de T, pe o fundaţie de piatră,
cu zidărie portantă alternată
cu cărămidă şi cu un subsol
acoperit cu bolţi cilindrice de
cărămidă. Parterul în asize,
are arcul în plin centru al intrării, subliniat de profile neoclasice cu emblemă decorativă la cheie. Nivelele superioare sunt acoperite cu planşee din lemn tencuite. Acoperişul corpului principal este
în două ape cu dublă pantă şi

cu pinion teşit şi cu lucare.
Streaşina este profilată numai
la faţada principală.
Cea de-a doua proprietate,
casa de la nr. 12, construită
tot în stil brâncovenesc, mai
păstrează inscripţia anului
1793. Sunt mărturii, conform
cărora aceasta aparţinea unui
negustor grec, cel mai posibil lui Manolache Lambrino,
soţul domniţei Bălaşa (fiica
voievodului) stabilită la Braşov pe perioada domniei lui
Brâncoveanu.
Clădirea are două nivele
pe un plan dreptunghiular.
Accesul în clădire se face pe
faţada laterală spre curte,
printr-un pridvor cu stâlpi
neoclasici. În interior, tavanele sunt ornate cu ştiucaturi. Ancadramentele neoclasice ale ferestrelor chiar
şi spre curte sunt lucrate în
piatră. Cornişa de deasupra
parterului are o mică copertină, iar deasupra acoperişul
în două ape are pinioane cu
vârf teşit. Acoperişul a păstrat forma originală cu şarpantă din lemn acarisat cu
învelitoare din ţiglă
solzi. În curte se păstrează un pavilion
de vară, o evidentă
influenţă brâncovenească de stil
oriental. Mergând în continuare pe str. Brâncoveanu, înainte de
a ajunge la str.
Nisipului de Sus, la
nr. 16 a fost casa familiei Toma Ioan Brenciu, în locul căreia s-a ridicat o altă casă după tipare
moderne. Din această familie este bine cunoscut Toma
Brenciu, un vestit cântăreţ
al Bisericii Sf. Nicolae din
Şchei, pe care Sextil Puşcariu îl prezintă în termeni deosebit de elogioşi: „Pe când
eram în liceu – spune Puşcariu – a venit Toma Brenciu cu un glas dumnezeiesc
de tenor, care i-a rămas curat până azi, că e bătrân. Şi
Dumnezeu ştie dacă l-a menajat, căci nu era chef la
Braşov la care să nu fie chemat şi minunatul cântăreţ”
(Sextil Puşcariu, Braşovul
de altădată, Editura „Dacia”,
Cluj-Napoca, 1977, p. 140).
În timpul Primului Război

Mondial ajunge şi el alături
de mulţi braşoveni prin Moldova în Rusia la Darniţa. Fiica lor, Maria avea să se căsătorească cu directorul Şcolii Comerciale „Popazu”,
Radu Prişcu, colaborator la
revista „Şcoala şi familia”,
iar fiul lor, deci nepotul lui
Toma Brenciu, prof. dr.
Radu Prişcu a fost unul dintre cei mai importanţi specialişti români în domeniul
hidroenergeticii, rector al
Institutului de Construcţii
din Bucureşti. O bună perioadă de timp Toma Brenciu a locuit în curtea Bisericii Sf. Nicolae, în clădirea
din veacul al XVIII-lea,
unde astăzi este amenajat
Muzeul „Andrei Şaguna” şi
unde, după tradiţie locuia
cântăreţul bisericii, pridvorul fiind decorat cu modele
de instrumente muzicale.
Pe partea dreaptă a străzii
Brâncoveanu, în colţul casei
cu nr. 18 începe strada Nisipului de Sus (Sandgasse, în
vechile registre şi documente germane). Pe locul alimentarei de azi a fost pe vremuri popicăria „La Raţă”.
Cealaltă stradă Nisipului
(de Jos) a purtat şi numele
Babeuf. Aici la nr. 9 locuia
inspectorul pensionar C.F.R.
D. Teodorescu şi profesorul
Traian Jianu, iar la nr. 42-44
familiile C. Chirculescu şi
văduva avocatului Constantin Moga.
După 300 de metri cele
două străzi se întâlnesc şi duc
spre Dealul Spirii, cu multe
grădini şi vile frumoase.
Candid Muşlea, în baza
cercetărilor din vechile registre, menţionează pentru
secolul al XVII-lea pe Stanciu Cătană, Ion al Popii,
Boscoi, Crăciun, Preda,
Oprea Raţ, Costa Miştoc
(Mitoc), Todoran Furcă,
Stoican, Stoica Hiertul.
Între anii 1593-1614 locuiau aici: Laţcul Furcă, Albotino, Ion Bran, Şerb Solomon, Văsâi Olteanul şi Stan
Mircan. În documentele dintre anii 1712-1713 se afla
aici un „Riegel” (închizătoare), care despărţea probabil
locuinţele saşilor de ale românilor.
(va urma)
Pr. prof. dr. Vasile Oltean

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

