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Modificări în transportul
din interiorul judeţului
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) al
Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public
local, cu modificările şi
completările ulterioare,
consiliile judeţene au obligaţia să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de
transport public desfăşurat pe raza administrativteritorială a acestora.
Prin Hotărârea nr. 51/
05.03.2009, Consiliul Judeţean Braşov a aprobat înfiinţarea Autorităţii Judeţene de
Transport de Persoane, au-

toritate care, a fost autorizată să-şi exercite atribuţiile legale în domeniul serviciilor
de transport public de persoane.
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public
local, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor
de transport public local, cu
modificările şi completările
ulterioare şi art. 2 al O.G.
27/2010, valabilitatea actualului program de transport
public judeţean prin curse regulate a fost prelungit prin

O.U.G. 30/2013 până la data
de 31.12.2013.
Noul program de transport
public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Braşov
nr. 238/20.12.2012 va intra
în vigoare în data de
01.01.2014 cu valabilitate
până la data de 30.06.2019.
Prin adresa nr. 72072/
07.10.2013, emisă de către
Primăria Braşov, care deţine preşedinţia Asociaţiei
Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov, se
solicită revizuirea Anexei I
a Hotărârii Consiliului

Judeţean Braşov nr. 238/
20.12.2012 privind aprobarea Programului Jude-ţean
de transport public de persoane prin curse regulate în
trafic judeţean pentru anii
2013 – 2019, în sensul eliminării din anexă a traseelor
care au originea şi destinaţia
în limitele teritoriului reprezentat de Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea
Durabilă a Transportului Public Braşov, în conformitate
cu prevederile Ordinului
353/2007 privind Normele
de aplicare a legii serviciilor
de transport public local nr.
92/2007, art. 17, lit. (h).
În acest context, Consiliul
Judeţean Braşov a decis modificarea Programului de
transport public de persoane
prin curse regulate în trafic
judeţean pentru anii 2014 –
2019, conform Anexei I,
prin eliminarea traseelor din
tabelul alăturat.
Aceste trasee vor fi introduse într-un program de
transport separat, pentru care
încheierea contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pentru operatorii de
transport declaraţi câştigători în urma licitaţiei electronice, să se facă pentru o perioadă limitată de timp, res-

Cod
traseu
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
36
40
42
76
79

Denumire traseu
Braşov – Sânpetru – Bod
Braşov – Stupini – Bod
Braşov – Sânpetru
Braşov – Crizbav
Braşov – Hălchiu – Satu Nou
Braşov – Rotbav
Braşov – Hărman
Braşov – Lunca Câlnicului
Braşov – Hărman – Prejmer
Braşov – Lunca Câlnicului – Prejmer
Braşov – Tărlungeni – Purcăreni
Podu Olt – Braşov
Braşov – Predeal
Braşov – Pârâul Rece
Săcele – Purcăreni
Braşov – Râşnov
Braşov – Codlea
Vulcan – Cristian – Braşov
Hălchiu – Braşov
Râşnov – Poiana Braşov

pectiv până la momentul organizării operaţionale a sistemului de transport public
metropolitan.
În acest sens este necesară obţinerea unei derogări de
la Ordinul 240/2012 privind
aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale
operatorului de transport, în
vederea atribuirii traseelor
pentru transportul rutier pu-

blic de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean,
care prevede la art. 3 că valabilitatea programelor de
transport judeţene de persoane este de 74 de luni. De asemenea, Executivul Consiliului Judeţean Braşov a fost
mandatat să obţină această
derogare.
Licitaţia pentru trasee va
avea loc în data de 13 noiembrie, iar câştigătorii vor fi
aprobaţi în plen.
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Piatra Craiului, zonă „ecoturistică”

Reţele noi de apă şi canalizare la Predeal

Modificări privind ajutoarele de încălzire

Până în primăvara anului
viitor, în România vor fi
certificate primele trei zone
ecoturistice: Creasta Coco-

Staţiunea Predeal va beneficia, în aproximativ doi ani, de
reţele noi de apă şi canalizare, precum si de o staţie nouă

Cadrul legislativ care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor a fost modificat.

şului-Mara-Cosău (Maramureş), Pădurea Craiului
(Apuseni) şi Piatra Craiului (Zărneşti).
pag. 2

de epurare. Valoarea totala
este de 5,6 milioane de euro,
din care bugetul local va asigura 1,083 milioane. pag. 2

Ajutorul se acordă pe tot
parcursul sezonului rece, în
funcţie de îndeplinirea condiţiilor de acordare. pag. 4
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Piatra Craiului a fost certificată
ca zonă „ecoturistică”
Preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Turism
(ANT), Răzvan Filipescu,
a declarat, miercuri, la Poiana Braşov, că, până în
primăvara anului viitor, în
România vor fi certificate
primele trei zone ecoturistice, alte şase proiecte similare fiind în analiză.
„În prezent avem în lucru
trei dosare, trei cereri pentru
a deveni destinaţii ecoturistice, un număr de alte şase
sunt în analiză. (…) În primăvară vom avea primele
trei zone (n.r. certificate ca
zone ecoturistice) şi până la
sfârşitul anului (2014 – n.r.)
eu zic să le avem pe toate celelalte şase care au depus”,
a declarat Filipescu.
Potrivit acestuia, cele trei
dosare care sunt deja în lucru se referă la zonele Creasta Cocoşului–Mara–Cosău
(Maramureş), Pădurea Craiului (Apuseni) şi Piatra Craiului (Zărneşti), printre celelalte aflate în analiză fiind şi
proiecte care vizează zonele
Crişan (prin Asociaţia „Ivan
Patzaichin – Mila 23”), Retezat (Ţara Haţegului) şi Călimani (Ţara Dornelor).

Filipescu a precizat că România este printre primele
ţări din Uniunea Europeană
care au implementat sistemul de certificare al destinaţiilor ecoturistice, subliniind
că acest gen de turism poate
să propulseze ţara noastră
din punct de vedere turistic.

„Este un parteneriat făcut
de noi, ca autoritate naţională de turism, împreună cu
mediul privat, cu Asociaţia
pentru Ecoturism din România, s-au stabilit criteriile
conform unui sistem european de desemnare al destinaţiilor ecoturistice. (…)

Reţele noi de apă şi canalizare la Predeal

Staţiunea Predeal va beneficia, în aproximativ doi
ani, de reţele noi de apă şi
canalizare, precum şi de o
staţie nouă de epurare, în
urma implementării Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei
potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la
50.000 de locuitori”, derulat
de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice, în calitate de coor-

donator, prin Compania Naţională de
Investiţii „C.N.I.” –
S.A., în calitate de
agenţie de implementare a proiectului”.
Astfel, prin HG nr.
733/ 25.09.2013 s-a
aprobat, în cadrul
acestui proiect, obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi execuţie staţie de
epurare nouă în localitatea
Predeal, judeţul Braşov”, care
vizează ca principali indicatori tehnico-economici: reabilitarea şi extinderea a 7 km
de reţea de apă pe străzile Libertăţii, Eroilor (până la hotel Porumbiţa), Trei Brazi, legătura la rezervor apă, Nicolae Bălcescu, reabilitarea şi
extinderea a 7km de reţea de
canalizare pe străzile Nicolae
Bălcescu, Libertăţii, Eroilor
II, Cartier Forestier, Mănăstirii, construirea unui rezervor
de înmagazinare a apei cu volumul de 1.000 mc (amplasat

în zona str.Trei Brazi) şi staţie de pompare Joita cu debit
maxim de 10 l/s şi o staţie
nouă de epurare, cu debitul de
1.888 mc/s, necesară pentru
echivalentul a 12.000 de locuitori.
„Finanţarea obiectivului
de investiţii se face din credite externe de la Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat,
prin Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice, din bugetul local,
precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Urmează ca zilele viitoare să
semnăm contractul pentru
această investiţie extrem de
importană pentru comunitatea noastră”, ne-a declarat
primarul staţiunii Predeal,
Liviu Cocoş (foto).
Valoarea totală a obiectivului este de 5,6 milioane de
euro, din care bugetul local
al oraşului Predeal va asigura suma de 1,083 milioane
de euro, reprezentând un cuantum de 19,23%.

Criteriile sunt numeroase şi
fac referire la foarte multe
aspecte, pentru destinaţia
eco, de la utilizarea parţială
de diverse surse de energie
alternativă, până la managementul deşeurilor în zona
respectivă. Vorbim de responsabilitate şi durabilitate

când vorbim în
principal de ecoturism şi vorbim
despre un lucru
care pe noi ne interesează foarte
mult, despre implicarea comunităţilor locale, pentru
că, pe lângă potenţialul imens pe
care România îl
are, şi ecoturismul
poate să devină
unul dintre produsele care să propulseze România
ca principală destinaţie turistică”, a
declarat preşedintele ANT.
Întrebat dacă
România are şanse
mai mari să atragă
turişti prin intermediul ecoturismului
decât prin intermediul unităţilor turistice clasice, el a punctat că turiştii caută diversitate şi tind să se reîntoarcă spre natură, iar România are potenţial în acest sens
care poate fi valorificat.
„Cu siguranţă. Pentru că
la nivel european vorbim de
o creştere a gradului de ur-

banizare, foarte multă lume
trăieşte în mediul urban şi
foarte multă lume încearcă
să caute diversitate şi experienţe noi şi România are
acest potenţial. La nivel european există o tendinţă pentru tot ceea ce înseamnă îmbunătăţirea stilului de viaţă.
Uitaţi-vă la ţările occidentale: toată lumea caută produse bio, produse ecoturistice,
o reîntoarcere spre natură.
Noi avem acest potenţial şi
trebuie valorificat şi nu în ultimul rând profilul turistului
căruia România i se adresează este exact acel turist cu
discernământ, care are o
anumită educaţie, deci partea noastră de promovare şi
produsele noastre se adresează exact acestor categorii”,
a explicat Răzvan Filipescu.
Potrivit preşedintelui ANT,
fondurile europene sunt folosite pentru promovarea ecoturismului în România. Răzvan Filipescu a participat, la
Poiana Braşov, la deschiderea celei de-a doua ediţii a
Conferinţei europene de ecoturism la care sunt invitaţi
peste 60 de specialişti din domeniu, reprezentând 20 de
ţări europene.

Prefectul Mihai Mohaci: Turismul „la negru”
poate fi stopat
Creşterea, înregistrată în
turismul din judeţul Braşov,
reprezintă, de fapt, evidenţierea corectă în documentele contabile a turiştilor sosiţi.
Acţiunea de control în domeniul turismului, iniţiată de
Instituţia Prefectului – Judeţul Braşov în luna iulie, începe să aibă efecte pozitive.
Astfel, din înregistrările statistice, în luna august reiese
că numărul total de turişti,
care au vizitat judeţul Braşov, a crescut cu 14,4% comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului trecut.
Sosirile turiştilor români
în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Braşov, în luna
august 2013 comparativ cu
luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat
o creştere cu 17,7% şi sosirile turiştilor străini au înregistrat o creştere cu 2,1%.
Cele mai mari creşteri s-au
înregistrat în cazul pensiunilor turistice (în august 2013
au fost cazaţi 13.960 de tu-

rişti faţă de 11.170 în
august 2012) şi în
pensiunile agroturistice (12.820 în august
2013 faţă de 9.596 în
august 2012).
Procentul de creştere al sosirilor turiştilor în judeţul Braşov, în luna august
2013, de 14,4% este
cu mult peste procentul naţional care este de doar
2,7%. În judeţul Braşov numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a
fost de 219.625 în luna august 2013, în creştere cu
21.8% faţă de aceeaşi lună a
anului 2012 (180.373).
„Datele oferite de Direcţia Judeţeană de Statistică
sunt o dovadă a faptului că
există soluţii pentru stoparea
turismului la negru. Judeţul
Braşov este un judeţ turistic,
un judeţ extrem de vizitat şi
nu putem tolera concurenţa
neloială şi practicile ilegale.
Mă bucur că acţiunea comună a instituţiilor de control a

înregistrat efecte pozitive şi
vreau să menţionez că astfel
de acţiuni nu vor înceta. Pentru sezonul de iarnă vom forma un Comandament de Iarnă, în componenţa căruia vor
intra toate instituţiile cu abilităţi în domeniul turismului,
care vor urmări, în mod
strict, modul în care se practică turismul în judeţul Braşov şi nu vor tolera sub nicio formă practicile ilegale.
Judeţul Braşov este şi va rămâne un judeţ etalon în ceea
ce priveşte calitatea serviciilor din turism, o să mă asigur personal de acest lucru”,
susţine prefectul Mihai Mohaci (foto).
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Transportul metropolitan
va asigura servicii decente
Arealul Metropolitan Braşov include 16 comunităţi
urbane şi rurale ce reunesc un număr de aproximativ 420.000 de locuitori
şi se întinde pe o suprafaţă
de aproximativ 1.500 km².
Zona Metropolitană Braşov
are importanţă pentru dezvoltarea României şi a Regiunii de Dezvoltare 7 Centru (judeţele Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş şi
Sibiu).
Zona Metropolitană este
constituită în jurul Braşovului, care este municipiu de
rangul I şi este singurul pol
de creştere naţional din regiunea de dezvoltare Centru.
În Zona Metropolitană sunt
integrate 3 municipii (Braşov, Codlea şi Săcele), 3 oraşe (Ghimbav, Predeal şi Râşnov) şi 10 comune (Bod,
Cristian, Crizbav, Hălchiu,
Hărman, Prejmer, Sânpetru,
Tărlungeni, Feldioara şi Vulcan). Statutul de pol de creştere naţional implică faptul
că în această zonă vor fi realizate cu prioritate investiţii
al căror impact este estimat
la nivel regional.

Infrastructura rutieră
La nivelul Zonei Metropolitane Braşov, reţeaua de
drumuri publice este corespunzător dezvoltată şi asigură conexiunea rutieră atât în
interiorul teritoriului analizat, între comunităţile componente, cât şi cu alte localităţi de la nivelul Regiunii
7 Centru precum şi cu alte
zone metropolitane şi aglomerări urbane.
Densitatea drumurilor
publice este de 27,8 km/100
km² teritoriu. Traficul auto
în interiorul Zonei Metropolitane Braşov este foarte intens, de aceea drumurile
europene/naţionale sunt supra solicitate din următoarele motive: există un număr
ridicat de navetişti care se
deplasează zilnic spre/ dinspre locul de muncă (unităţi
de învăţământ, zone comerciale etc.). Majoritatea navetiştilor folosesc autoturismul
personal în condiţiile unor
deficienţe majore ale sistemului de transport public de
persoane actual, prezenţa
unor fluxuri mari de turişti,
în special în week-end şi pe

perioada vacanţelor, care
vin/pleacă din localităţile turistice ale zonei. În urma
procesului de dezvoltare
economică şi socială al teritoriului metropolitan, multe
familii din clasa de mijloc au
luat decizia de a achiziţiona
o locuinţă într-una din comunităţile rurale limitrofe
Municipiului Braşov. Motivele care stau la baza acestei decizii sunt legate de unele aspecte ce contribuie la un
nivel ridicat de calitate a vieţii (spaţiu locativ disponibil
considerabil mai mare decât
în mediul urban, niveluri
scăzute de poluare, acces facil la reţele de utilităţi etc.).
Efectele acestui fenomen
se regăsesc în nevoia de mobilitate crescută. În general,
familiile care au migrat în interiorul spaţiului metropolitan dinspre urban către rural
nu îşi desfăşoară activitatea
curentă (serviciu, şcoală) în
localitatea de domiciliu. Din
acest motiv, nevoile de mobilitate sunt acoperite cu ajutorul unuia sau două autoturisme personale (de cele mai
multe ori) sau cu ajutorul serviciilor de transport persoane oferite în prezent de operatori privaţi în cadrul Planului Judeţean de Transport.

Transportul public
la nivel metropolitan
În municipiul Braşov,
transportul public este asigurat de către Regia Autonomă de Transport (R.A.T.),
societate aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Cea de-a doua localitate
care beneficiază de transport
public de călători este municipiul Săcele. Aici există o
singură linie de transport care
traversează localitatea de la
un capăt la altul până în municipiul Braşov (dată fiind
configuraţia teritorială a Municipiului Săcele care s-a
dezvoltat de-a lungul unei
singure axe). Parcul auto al
RAGCPS este format din 14
autobuze (8 autobuze solo şi
6 autobuze articulate) aflate
în stare avansată de uzură
astfel încât reînnoirea parcului este absolut obligatorie.
„În afara localităţilor Braşov şi Săcele, nicio altă localitate din arealul metropolitan Braşov nu dispune de

Dragoş David spune că transportul metropolitan este singura soluţie pentru oferirea de servicii decente
sistem de transport public de
persoane. La nivel metropolitan, sistemul de transport
public de persoane este asigurat în prezent de operatori
privaţi care deţin licenţele de
traseu conform Planului Judeţean de Transport (PJT)
elaborat în 2008 şi prelungit
prin acte normative până la
31 decembrie 2013”, precizează Dragoş David, directorul Agenţiei Metropolitane Braşov.
Conform acestui plan de
transport, principalele rute
operate sunt cele care asigură legătura dintre Municipiul
Braşov şi localităţile limitrofe. Actualul plan judeţean de
transport este perimat şi nu
reuşeşte să asigure legătura
între zonele de interes economic şi social dezvoltate recent.
În prezent, localităţile ai căror cetăţeni sunt beneficiarii
transportului către Braşov nu
au contract direct cu prestatorul, dar se solicită acordul
primăriilor din aceste locali-

tăţi în vederea contractării.
Dezavantajele majore ale
sistemului actual de transport public la nivelul arealului metropolitan sunt următoarele:
• Vechimea parcului auto.
Transportul este efectuat cu
microbuze vechi, cu un grad
ridicat de uzură.
• Lipsa dotărilor de specialitate privind siguranţa şi
confortul pasagerilor. Microbuzele utilizate de operatorii
deţinători de licenţă de traseu dispun, în marea majoritate, de dotări minimale privind siguranţa şi confortul
pasagerilor. Deşi transportul
pasagerilor în picioare nu
este permis conform legislaţiei în vigoare, operatorii neglijează acest lucru şi permit
accesul călătorilor care nu
mai au loc pe scaune. Aceştia dispun de un spaţiu minimal şi se expun pericolului
de accidente în cazul unei
opriri bruşte a vehiculului.
De asemenea, spaţiul destinat bagajelor este minimal.

• Întreg sistemul de transport judeţean este configurat
având Municipiul Braşov ca
element central. Astfel, nu
există legături între localităţi
rurale care oferă diferite
oportunităţi pentru populaţie. Spre exemplu, adolescenţii din localităţile Hărman, Bod şi Hălchiu nu au
acces decât la liceele din
Municipiul Braşov întrucât
singurele trasee de transport
public disponibile sunt cele
către Municipiul Braşov. Limitele sistemului de transport public fac imposibilă
valorificarea oportunităţilor
date de liceele din Prejmer
şi Codlea.
• Rutele de transport public fac uz excesiv de drumurile naţionale (foarte
aglomerate) şi în multe cazuri ignoră rute acoperite de
drumuri judeţene, mult mai
accesibile din punct de vedere al nivelurilor de trafic,
în special la orele de vârf.
• Actualul sistem de
transport de persoane la nivel judeţean funcţionează
astfel încât operatorul de
transport nu beneficiază de
subvenţii decât pentru anumite categorii de public. Din
acest motiv, există o presiune constantă asupra operatorilor de a asigura viabilitatea
financiară a sistemului. În
aceste condiţii, sunt frecvente cazurile în care operatorul
decide să anuleze una sau
mai multe curse unde nivelul de încărcare cu pasageri
este foarte mic (ex. cursele
operate la ore târzii).

• Transportul de persoane
este generator de evaziune
fiscală. Astfel, nu există
puncte de vânzare a biletelor în toate staţiile, iar şoferul mijlocului de transport
practică, în multe cazuri, încasarea sumelor pentru bilete fără emiterea efectivă a biletului. Acest comportament
este practicat în condiţiile
unei „complicităţi” din partea pasagerilor care acceptă
să călătorească fără bilet.
Evaziunea fiscală se practică cu acordul administratorilor operatorilor de transport
dat fiind faptul că aceştia nu
iau măsuri active pentru
combaterea acestui fenomen.
Pentru a eficientiza sistemul metropolitan de transport, la începutul anului
2013 a fost constituită Asociaţia Metropolitană pentru
Dezvoltarea Durabilă a
Transportului Public Braşov.
Această asociaţie are în componenţă 15 localităţi din
arealul metropolitan Braşov
alături de Agenţia metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.
„Asociaţia de Transport
Metropolitan, care este operabilă din 7 august 2013, va
opera staţiile de călători, primite prin hotărâri de consiliu local cu titlul de folosinţă gratuită, va stabili condiţiile de călătorie, se va ocupa de managementul traficului, va stabili tarifele. Fie că
va fi vorba de RAT Braşov
sau de alt operator privat, fiecare maşină va avea un dispozitiv electronic conectat la
sistemul de management al
AMB. Prin sistemul de e-ticketing, prin care se va monitoriza nivelul de dioxid de
carbon, timpul de parcurgere al traseului, fluxul de călători, în funcţie de care vom
stabili orarul curselor”, precizează şeful Agenţiei Metropolitane, Dragoş David.
În prezent se lucrează la
trei studii, în colaborare cu
specialiştii Universităţii
„Transilvania”: unul sociologic, pentru a vedea fluxul
de călători, unul economic,
pentru a vedea care este tariful maximal pentru fiecare
traseu în parte şi unul tehnic,
privind starea drumurilor pe
trasee, staţiile, starea mijloacelor de transport şi care sunt
cele mai eficiente trasee.
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Modificări legislative privind
acordarea ajutoarelor de încălzire
Cadrul legislativ care reglementează acordarea
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor a fost modificat prin Hotărârea de
Guvern 778/2013.
Astfel, principalele modificări legislative în privinţa
acordării ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei în sezonul rece noiembrie 2013 –
martie 2014 sunt:
– se introduc ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei cu
energie electrică – beneficiază familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu
lunar este de până la 615 lei/
persoană;
– corectarea cuantumului
ajutorului acordat pentru primele trei trepte de venituri în
vederea acoperirii creşterii
de 6 % a preţului la gazele
naturale şi menţinerea actualelor limite de venituri până
la care se acordă ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei cu
gaze naturale (limita maximă a venitului net mediu lunar este 615 lei/persoană);
– menţinerea actualelor limite de venituri până la care
se acordă ajutoarele pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat şi menţinerea gradului

de compensare procentuală
a contravalorii consumului
de energie termică furnizată
în sistem centralizat;
– pentru ajutoarele pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plata acestora se va
face la începutul sezonului
rece, pentru toate lunile sezonului. Şi în cazul acestora
se menţin actualele limite de
venituri, limita maximă fiind de 615 lei/persoană;
– introducerea obligativităţii prezentării de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile
realizate şi situaţia juridică
a locuinţei pentru a se evita
acordarea de drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate;
– ancheta socială se efectuează obligatoriu în cazul
ajutoarelor pentru energie
electrică, în termen de 15
zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la primărie, în
vederea verificării sistemului de încălzire utilizat şi a
îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de ordonanţă
privind acordarea dreptului;
– la stabilirea venitului net
mediu lunar pe membru de familie/persoană singură se iau
în calcul toate veniturile nete

realizate de membrii acesteia
în luna anterioară lunii în care
se solicită dreptul, aşa cum
acestea sunt prevăzute în Legea 416/2001 privind venitul
minim garantat. De asemenea
se ţine cont de bunurile deţinute de familia/persoana singură cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului social şi
în consecinţă al ajutorului
pentru încălzirea locuinţei.
– în cererea şi declaraţia pe
proprie răspundere solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune,
comodat sau altă formă de

Premiu pentru programul Prefecturii
Braşov de luptă-antidrog

Proiectul „Împreună împotriva drogurilor”, iniţiat de
Prefectura Braşov, a câştigat
locul I pe pilonul „Parteneriatul–formulă de succes a
performanţei instituţiilor în
beneficiul cetăţenilor”, la
Conferinţa internaţională
„Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada
17–19 octombrie, se arată
într-un comunicat al biroului
de presă al Prefecturii Bra-

şov. Proiectul, implementat
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia
Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Braşov şi Casa
Corpului Didactic, s-a desfăşurat în perioada septembrie
2010 – iunie 2013 şi şi-a propus consolidarea reţelei locale de prevenire a consumului de substanţe stupefiante
în mediul preuniversitar, prin
formarea unor cadre didactice în vederea abordării co-

recte a problematicii consumului de droguri. În urma
acestui program au absolvit
un număr de 121 de cadre didactice din judeţ.
„Premiul câştigat de acest
proiect este o apreciere a
efortului depus de cei implicaţi şi o recunoaştere a faptului că, în mediul preuniversitar, consumul de droguri
reprezintă o problemă şi este
necesar ca aceasta să fie tratată cu maximă seriozitate.
Proiectul şi-a atins scopul şi
a reuşit să contribuie la tratarea în mod profesionist a
problematicii drogurilor, în
judeţul Braşov, în şcoli. Premiul ne demonstrează şi că
instituţiile publice, prin colaborare, au capacitatea de a
juca un rol deosebit de important în societate şi de a
veni în sprijinul cetăţenilor
prin proiecte concrete”, se
precizează în comunicatul de
presă.

deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care
solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a
completa numărul de camere al locuinţei.
Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă pe tot parcursul sezonului rece, în
funcţie de îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor de
acordare. Pentru a beneficia
de ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2013, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere însoţită de actele dovedi-

toare pot fi depuse până la
data de 20 noiembrie 2013.
Formularele se depun individual sau prin asociaţiile
de proprietari/locatari. Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se
completează în nume propriu
de către persoana îndreptăţită, de reprezentantul legal al
familiei sau în numele persoanei îndreptăţite, în acest
caz fiind necesar mandat din
partea acesteia sau orice alt
document ce atestă această
calitate.
Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă numai
pentru un singur sistem de

încălzire, acesta fiind cel
principal utilizat de familiile şi persoanele singure care
îndeplinesc criteriile de acordare şi nu beneficiază de alte
forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în
baza contractelor de muncă
sau a unor reglementări specifice pentru diverse ramuri
ale economiei, precum şi în
baza legii. Ajutorul pentru
încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor
singure numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz,
de reşedinţă a acestora .
Administraţiile publice locale pot acorda de la bugetul local ajutoare peste limitele de venituri şi cuantumuri
celor acordate de la bugetul
de stat, prin hotărâri ale consiliilor locale.
Pentru derularea în bune
condiţii a programului de
acordare a ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2013 – 2014,
Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov a transmis primăriilor, în
regim de urgenţă toate modificările legislative intervenite. AJPIS Braşov are pe
site-ul propriu: www.brasov.prestatiisociale.ro posibilitatea preluării cererii.

Centrul Militar Zonal Braşov
a intrat în conflict cu Consiliul Judeţean
După ce la conducerea
Centrului Militar Zonal Braşov au venit noi şefi, aceştia
cer chirie Consiliului Judeţean pentru spaţii care au
fost igienizate şi amenajate
de administraţia judeţeană şi
care nu erau necesare CMZ,
pentru a muta acolo Direcţia de Sănătate Publică a
Consiliului Judeţean. Mai
mult, înţelegerea dintre instituţii era ca să fie reabilitat
imobilul de pe strada Lungă
de Consiliul Judeţean, care
ulterior putea folosi cinci birouri. Numai că mentalitatea de „ţepar” există şi la nivel de instituţii.
„În fiecare an am alocat
sume importante pentru
CMZ. Anul trecut, am adus
cinci spaţii în condiţii decente, care nu erau folosite din
cauza igrasiei. Consiliul Judeţean a reabilitat întreaga
clădire şi, conform unei înţelegeri cu Ministerul Apă-

rării forul judeţean putea folosi cinci spaţii din această
incintă, gratuit. Consiliul Judeţean nu doar că a reabilitat faţada şi interioarele Centrului Militar Zonal, ci a refăcut şi sistemul de încălzire. Mai mult decât atât, am
achitat şi facturile utilităţilor folosite de cei din clădire. Acum, am primit cu stupoare o adresă prin care
noua conducere a Centrului
Militar Zonal, ne solicită
bani de chirie pentru Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov, direcţie care
funcţionează în acele spaţii,
menţionez, în baza unui
acord în prealabil cu MApN.
Mi se pare cel puţin imoral
ca la toţi banii publici care
s-au investit în acea clădire,
acum tot din bani publici să
plătim o chirie retroactivă şi
chirii pentru acele spaţii.
Din acest motiv, vă rog să
ne gândim foarte serios dacă

mai este cazul să alocăm
fonduri către CMZ anul viitor”, le-a prezentat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu, această
situaţie.
Şeful administraţiei judeţene, Aristotel Căncescu,
spune că tot scandalul a izbucnit din cauza unor neînţelegeri din interiorul CMZ:
„Sunt nişte săpături interne
între cei care au fost, cei care
sunt pe acolo cu centrul militar. Eu regret că s-a ajuns
la această situaţie, cu atât
mai mult cu cât noi ne-am
implicat financiar foarte
mult acolo. Ministerul, părerea mea e că putea să fie
mai îngăduitor în această
privinţa, ţinând cont de sumele pe care le-am alocat.
Sume mari de-a lungul anilor şi vreau să vă anunţ de
pe acum că nu voi fi de
acord cu acordarea nici unui
leu anul viitor”.
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România va avea două poteci
de interes european
România va avea în perioada următoare două
drumuri turistice de interes european pentru practicarea drumeţiilor, alăturându-se astfel celor 35 de
ţări europene membre ale
Asociaţiei Europene a Drumeţiei (AED), iar Braşovul
va fi locul de desfăşurare
al Congresului Asociaţiei,
în 2017.
Anunţul a fost făcut joi, după
întâlnirea care a avut loc la
Consiliul Judeţean (CJ) Braşov între Lis Nielsen, preşedinta Asociaţiei Europene a
Drumeţiei şi reprezentanţi ai
Asociaţiei Carpatine Ardelene a Turiştilor – SKW
(care este membră a AED
din 2010) şi ai Autorităţii
Naţionale pentru Turism.
„Ne implicăm în prezent
în trasarea acelei porţiuni româneşti a Drumului European 3 şi ulterior a Drumului European 8. Drumul European 3 va fi pe lanţul carpatic şi va porni de la Sighetul Marmaţiei. Suntem în
contact cu colegii din Ucraina care definesc partea ucraineană. Traseul va merge pe
lanţul carpatic, făcând legătura între diferitele poteci
existente – nu inventăm altele – până la Turnu-Severin, unde ne legăm de Drumul European 3, terminat de

colegii din Serbia. Drumul
European 8, pentru care încă
lucrăm la definitivarea traseului, va pleca din Oradea
şi se va întâlni cu Drumul
European 3 în zona Masivului Retezat”, a declarat,
într-o conferinţă de presă,
Marcel Şofariu, director executiv al Asociaţiei Carpatine Ardelene a Turiştilor
(SKV).
Sursa citată a adăugat că,
din punct de vedere natural,
stăm foarte bine pentru ame-

najarea unor asemenea trasee, dar din punct de vedere
al infrastructurii sunt foarte
multe diferenţe faţă de restul Europei pentru că ne lipsesc cabanele.
„Pe un lanţ de 800 – 1000
de kilometri de traseu, este
nevoie de 30 – 35 de cabane,
iar acum, în România, există foarte puţine, şi dintre
acestea una-două îndeplinesc condiţiile civilizate
pentru turism. De aceea numărul turiştilor români şi

străini care pleacă în drumeţii este scăzut şi riscăm în
viitor ca, dacă nu se iau măsuri, numărul acestora să fie
şi mai scăzut. România este
singura ţară din Europa care
nu şi-a definit traseul european a celor două-trei drumuri care o va străbate”, a
mai spus directorul executiv
al S.K.V.
Vicepreşedintele CJ Braşov, Mihai Pascu, a precizat
că, în primul rând, trebuie
avut în vedere că Asociaţia

Europeană a Drumeţiei are
trei milioane de membri –
asociaţii şi 35 de ţări membre.
„Este normal şi firesc ca
noi, ca administraţie locală,
să intervenim pentru a promova turismul braşovean şi
românesc, pentru că este o
alternativă de creştere economică cel puţin pentru judeţul Braşov. Este normal să
intervenim pe de o parte pentru a sprijini potenţialul existent, în această structură europeană, a unor ONG-uri, în
Braşov, şi de asemenea să
investim în unele trasee, care
să corespundă criteriilor de
clasificare ale acestei structuri europene. Am prezentat
doamnei Lis Nielsen tot ce
înseamnă potenţial turistic la
nivelul judeţului Braşov şi
vreau să vă spun că nici nu
a trebuit să mă lungesc prea
mult cu prezentarea, că răspunsul a venit imediat, prin
faptul că, în anul 2017, Congresul Asociaţiei Europene
a Drumeţiei se va desfăşura
la Braşov”, a subliniat vicepreşedintele CJ.
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Roxana Niculescu a declarat
că se va încerca omologarea
a cât mai multor trasee,
„după care vom face o radiografie a zonei montane pentru că potenţialul este foarte
mare şi vom încerca să le-

găm trasee nou omologate
de traseele europene existente, astfel ca să existe trasee
mari în Europa, care să includă şi România”.

Impresionată de
frumuseţile din Braşov
Preşedinta Asociaţiei Europene a Drumeţiei, Lis
Nielsen s-a arătat foarte încântată de împrejurimile
Braşovului şi de potenţialul
zonei.
„Sunt fantastice peisajul şi
monumentele istorice de
aici. Aveţi un potenţial foarte mare pentru turismul de
drumeţie. Am venit aici să
vedem dacă putem organiza
în 2017 întâlnirea anuală a
Asociaţiei Europene de Drumeţie. În acest an, am ţinut
întâlnirea în Serbia, iar în
2017 dorim să venim la Braşov. Am venit aici cu o parte din membrii asociaţiei, oameni din opt ţări europene,
stăm aici de câteva zile şi ne
interesează să vedem ce fel
de experienţe turistice putem
avea, cum sunt serviciile.
Sunt convinsă că vom avea
o conferinţă foarte reuşită la
Braşov. Aici am simţit multă prietenie din partea oamenilor. De asemenea, locurile
mi s-au părut foarte curate şi
frumoase, iar pe oameni
i-am simţit mândri de ţara
lor”, a afirmat Lis Nielsen.

Canionul Şapte Scări va fi inaugurat în
2 noiembrie!

Consiliul Judeţean vrea să cumpere
un apartament din Casa Mureşenilor

Regia Publică Locală a
Pădurilor Săcele a investit
aproximativ 300.000 de lei
în reabilitarea totală a Canionului „Şapte Scări”, unul
dintre cele mai frumoase locuri din Braşov.
Ani în şir obiectivul turistic a fost lăsat în paragină.
Până acum s-au finalizat lucrările de igienizare de buşteni, trunchiuri şi bolovani
periculoşi, fiind refăcut şi
drumul de acces spre canion.
De asemenea, au fost montate scări metalice noi. A fost
reconstruită şi cabana de la
baza canionului.
Deschiderea oficială a traseului şi a Canionului 7 Scări
va avea loc în data de 2 noiembrie, ne-a delcarat Cristian Popa, din partea Regiei
Locale a Pădurilor din Săcele. Canionul Şapte Scări este

Consiliul Judeţean Braşov
a decis, vineri, să-şi exercite
dreptul de preempţiune în cazul vânzării de către proprietar al unei locuinţe din imobilul unde funcţionează Muzeul „Casa Mureşenilor”.

Potrivit vicepreşedintelui
Mihai Pascu, conducerea
muzeului spune că un nou
spaţiu expoziţional va pune
în valoare şi mai mult colecţiile şi va creşte valoarea de
patrimoniu a imobilului.

Proprietarii solicită pentru
locuinţă 45.000 de euro, dar
edilii au decis să se pronunţe
asupra valorii după ce va fi făcută o evaluare de către un expert acreditat, iar ulterior valoarea să fie aprobată în plen.

Au început reparaţiile la „Drumul Ruşinii”
un defileu săpat în calcar situat în masivul Piatra Mare.
Lungimea canionului este de
160 de metri cu o diferenţă
de nivel de 58 de metri, la o
altitudine de 948 metri.
Defileul este format din
şapte trepte cu înalţimi între
2,5 şi 15 metri, care îi dau
numele şi care se transformă
în cascade când volumul de
apă al pârâului Şapte Scări
este ridicat. Traseul poate fi
parcurs cu ajutorul unor
scări, nefiind nevoie de echi-

pament specializat. Accesul
principal se face dinspre localitatea Timişul de Sus şi
Dâmbul Morii, de pe drumul
naţional 1 (traseu bandă galbenă), în aproximativ o oră
de mers.
Peisajul de la Şapte Scări
este unul superb. Cascadele
sunt extrem de spectaculoase, iar odată parcurse cele
şapte trepte turiştii care au
condiţie fizică pot urca pe
vârful Piatra Mare. Drumul
durează între două şi trei ore.

Muncitorii s-au apucat de
repararea DJ 104, numit şi
„Drumul Ruşinii”, pe raza
localităţilor Comăna şi Hoghiz, ţinând cont că vremea
este bună, iar contestaţia privind derularea proiectului a
fost retrasă. Deşi costul final
al lucrărilor se va ridica la 9
milioane de lei, Consiliul Judeţean are bani doar să demareze lucrările, respectiv
suma de 6,48 milioane de lei
şi speră la o rectificare pozitivă a bugetului de la Guvern

pentru a finaliza proiectul,
dar şi pentru a demara o serie de lucrări pe alte şosele
care au nevoie urgentă de reparaţii.
Această sumă provine de
la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice prin Programul naţional de dezvoltare locală,
Subprogramul „Modernizarea satului românesc”. Drumul are o lungime de peste
24 de kilometri, astfel că
mare parte din acesta va ră-

mâne în aceeaşi stare dezastruoasă, fiindcă autorităţile
judeţene nu au alţi bani pentru a realiza investiţia. Pe zi
ce trece, din cauza intemperiilor şi a traficului greu şoseaua se degradează şi mai
mult ţinând cont că nu are
fundaţie. Ţinând cont că de
câţiva ani nu s-a mai pus nici
măcar o „plombă”, autorităţile judeţene speră totuşi, în
sprijinul Guvernului pentru
această investiţie estimată la
zeci de milioane de euro.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Schimbări pe harta industrială a
judeţului Braşov
Între Congresul al XI-lea
şi Congresul al XII-lea al
P.C.R., industria judeţului
Braşov şi-a reconfirmat
„prestigiul, puternicul ei dinamism” şi, ceea ce era mai
important, „înalta ei eficienţă şi competitivitate”, scria
I. O. în „DN”.
Se putea pentru ca să se spună că prahtic nu a existat nicio întreprindere, uzină, fabrică din „giudeţul” nostru care
să nu fi beneficiat de importante fonduri de dezvoltare şi
modernizare a producţiei.
În perioada menţionată, pe
harta industrială a scumpului
nostru judeţ au apărut la Hoghiz, celebrul Combinat de
Lianţi, la I.A.Bv. şi „Tractorul” s-au dezvoltat vertiginos
şi urieşesc capacităţile de producţie destinate giganteştilor autocamioane Diesel, a
colosalelor tractoare de 180360 CP. Tot la „Tractorul” a

fost pusă în funcţiune una
dintre „cele mai mari turnătorii de fonte speciale din
ţara noastră”. La „Rulmentul”, de asemenea, a intrat în
producţie „turnătoria de discuri” şi a crescut considerabil „capacitatea de producţie a cuzineţilor”.
A luat fiinţă „Hidromecanica II”, care la dimensiunile ei era o adevărată întreprindere. Capacităţi noi, inaugurate după Congresul XI,
funcţionau în 1979 şi la
„Electroprecizia” Săcele,
I.U.C. Făgăraş, I.M. Codlea.
În cadrul marilor combinate chimice de la Făgăraş şi
Victoria au apărut instalaţii
noi, în cea mai mare parte de
concepţie autohtonă, românească. Capacităţi purtând
„însemnele noii calităţi, ale
inteligenţei tehnice braşovene” s-au ivit, mai ceva decât
ciupercile după ploaie, la În-

turi valutare”. La un moment
dat, dispecerului Grimter
Hartman i-a venit „ideea funestă”, dar fulminantă, genială, de a sustrage câteva
butoaie cu alcool etilic din
gestiunea lui Alexandru Andresiu, ştiind că probabil
acesta va fi de acord, gestionarul Alex cedând cu puţin
timp înainte cu mare uşurinţă unor pretenţii similare formulate de un alt dispecer
amator de căpătuială: Ilie
Bîrsan. Dar Hartman nu putea pentru ca să fure de unul
singur, mai ales că butoaiele cu pricina trebuiau depozitate într-un loc ascuns şi sigur, până la găsirea unui moment prielnic. Atunci şi-a
asigurat complicitatea unor
lucrători de la formaţia de...
pompieri a întreprinderii râşnovene:
Nicolae Toropoc,
Anton Dogaru, Gh.
Porancea, Neculai
Rîşnoveanu şi Traian Manu, oameni
cu „moralitate şubredă, gata să abdice de la orice principiu de dragul unui
câştig nemuncit”.

Centrul de calcul electronic
al C.I.T.M.A. a fost dotat, în
toamna anului 1978, cu un
nou calculator electronic. Era
cel de-al doilea „Felix C–512”
din judeţul Braşov, dotat cu
„discuri de masă şi unităţi de
bandă de mare capacitate”.

Aşa, ca o noutate, puteau fi remarcate „cuploarele de teletransmitere”, cu ajutorul cărora vor fi fost conectate la
acest centru de calcul toate
unităţile centralei.
„Drum Nou”
19 octombrie 1978

Noi capacităţi intrate în
funcţiune, la Tractorul
treprinderea chimică Râşnov, la „Nivea” Braşov, precum şi la întreprinderea de
industrie uşoară „Carpatex”,
„Tricotaje”, Întreprinderea
de postav Prejmer, „Timpuri
noi” şi multe altele.
Având în vedere aceste
„substanţiale dezvoltări reprezentând în perioada ce a trecut din acest cincinal, punerea
în funcţiune a unor fonduri
fixe în valoare de peste 20 miliarde lei, precum şi investiţia
superioară de inteligenţă tehnică făcută de oamenii mun-

cii – români, maghiari şi germani – judeţul Braşov a reuşit să realizeze suplimentar o
producţie industrială de peste
6 miliarde lei, să producă pentru prima oară autocamioane
şi autobasculante echipate cu
motoare Diesel de mare capacitate, tractoare industriale de
180-360 CP, noi tipuri de
transmisii hidraulice, turbosuflante, rulmenţi, motoare şi
echipamente, noi sortimente
de produse chimice”.
„Drum Nou”
27 octombrie 1979

„Conştiinţe mânate de lăcomie” sau
Marele jaf de la Întreprinderea chimică Râşnov
La Întreprinderea chimică
de la Râşnov se comisese în
toamna anului 1979 un furt
în dauna avutului obştesc
care, „prin proporţiile şi implicaţiile sale depăşeşte cadrul unui fapt penal obişnuit”,
scria V.Şt. Popescu în „DN”.
Factorii care confereau acestei „întâmplări regretabile”
un caracter insolit constau
atât în mărimea prejudiciului: peste 265.000 de lei, mare
pentru acea vreme, cât mai
ales în numărul neobişnuit de
mare al infractorilor: 28.
Dar să vedem ce naiba se
întâmplase în uzina râşnoveană. Uzina folosea în procesul de producţie o serie de
materii prime şi materiale
costisitoare, unele aduse din
import cu „importante efor-

Un nou Felix C–512 la Braşov

Pentru ca planul hartmanului să poată fi pus în aplicare, mai trebuiau şi „neşte”
paznici. Grimter a întins
nada şi câţiva dintre aceştia
au înşfăcat-o repede, cu lăcomie, hulpavi nevoie mare
şi lipsă de scrupule, Aurel
Cabăl, Gh. Şerb, Gh. Fenechiu şi Ioan Fenechiu, din
corpul de pază militarizată,
în loc să apere „averea obştească”, a căror securitate
le-a fost încredinţată, s-au
metamorfozat în adevăraţi
complici ai hoţilor.
Reţeaua s-a extins ineluctabil, amplificându-se geometric, fiind nevoie şi de mecanicii şi manevranţii din
compartimentul C.F.U., aceştia contribuind la ejectarea din întreprindere a unor
„importante cantităţi de bunuri materiale”. Între timp,
Hartman şi-a extins sfera de
activitate, pe lângă alcool furând şi romacril, romopal,
motoare electrice, corpuri de
iluminat. Mai lipseau de jefuit becurile simple, băncile,
birourile, maşinile şefilor, ce
mai, toată întreprinderea!
Şi-a asigurat complicitatea lui Mihaly Olah, impie-

gat la staţia C.F.R. Râşnov,
cu ajutorul căruia depozita
provizoriu bunurile furate
până găsea amatori să le
cumpere la preţ de chilipir.
Aceştia s-au ivit gârlă, în
persoana unor: Gh. Miuţă,
Martin Vaida, I. Martin Vaida II, din judeţul Sibiu şi Aurel Jentschi din Craiova, ei
devenind părtaşi la delictele
hartmaniene.
În total, s-au comis 76 de
infracţiuni! În acest context
apărea cu atât mai fără sens,
absurdă, eugenionesciană o
caracterizare pe care Întreprinderea chimică Râşnov
i-o făcea lui Ioan Lăzăroiu,
care şi-a însuşit din avutul
obştesc bunuri în valoare de
23.000 lei! Aceasta, adresată instanţei judecătoreşti, cuprindea o serie de elogii halucinante la adresa infractorului, încheindu-se cu următoarea precizare: „Este un tovarăş foarte apreciat de colectivul de muncă, se preocupă în mod deosebit de sarcinile ce revin colectivului
şi îndeplineşte şi unele sarcini obşteşti”(sic!).
„Drum Nou”
30 octombrie 1979

La Întreprinderea „Tractorul” din Braşov au intrat în
funcţiune, în octombrie 1978,
două noi capacităţi de producţie. Era vorba în special despre dotări de utilaje tehnologice de înaltă productivitate, care
vor face să crească producţia
anuală de motoare Diesel între 45 şi 70 CP, cu 8.000 bucăţi şi cea de tractoare grele între 150 şi 360 CP, cu 300 bu-

căţi. Pe lângă aportul antreprenorului general al lucrărilor de
investiţii pe platformă, I.C.I.M.
Braşov, o contribuţie deosebită la montajul utilajelor tehnologice şi legarea lor la utilităţi,
au adus echipele proprii ale întreprinderii „Tractorul” Braşov, din secţiile beneficiare şi
secţia de reparaţii.
„Drum Nou”
20 octombrie 1978

„Ziua Recoltei” la Braşov
Asemenea întregii ţări, în
ziua de 19 octombrie 1986,
pe tot cuprinsul judeţului
Braşov s-a desfăşurat „Ziua
Recoltei”, tradiţionala sărbătoare a ţărănimii. Atunci, în
toamna anului menţionat,
când se aduna „rodul câmpului”, gândul celor de la
„DN”, al „tutulor”, ce mai,
încărcat de „profunde semnificaţii”, se îndrepta ineluctabil, inevitabil către „lucrătorii pământului”, spre aceşti
oameni care, „prin hărnicia
şi priceperea lor, prin pasiune şi dăruire”, au dobândit
cu fiecare an, „ştiinţa de a

obţine recolte bogate, sigure şi stabile”.
Standurile din pieţele braşovene au stat mărturie „grijii permanente a lucrătorilor
de pe ogoare de a crea belşug de produse”. Dar, în acelaşi timp, această zi de bilanţ
a fost un prilej de „puternică mobilizare a forţelor şi
energiilor satelor braşovene
pentru strângerea rapidă şi
fără pierderi a ultimelor cantităţi de produse, pentru finalizarea tuturor lucrărilor
de sezon”.
„Drum Nou”
21 octombrie 1986

Primele producţii la
Întreprinderea Piscicolă Braşov
A. Socaciu se afla în faţa
magazinului „Agrocoop” de
pe str. Lungă din Braşov,
unde se punea în vânzare un
„nou transport de peşte
proaspăt” şi a „tras” un reportaj, după ce a auzit şi zicerea unui cumpărător, de
genul: „Frumos peşte ne-a
trimis Tulcea...”
El s-a interesat ulterior de
furnizorul peştelui proaspăt
care se desfăcea în octombrie 1986 în multe magazine braşovene şi a aflat că, în
afara peştelui primit din Deltă, piaţa se aproviziona cu
acest „valoros aliment”, în
cantităţi tot mai mari, industriale, am spune, de la un
producător specializat din judeţul Braşov – tânăra Întreprindere Piscicolă de Stat

Braşov (peştele de la magazinul „Agrocoop” venea în
acea toamnă „tomnai”, am
adăuga noi, de la „Minidelta” de la Satul Nou, cu cele
24 de eleştee şi iazuri).
A.S. a ţinut să ceară amănunte de la derectorul
I.P.S.Bv., to’ar’şu’ injiner
Coriolan Ardeleanu. Şi astfel erau informaţi cetitorii că
în acea toamnă, până pe 20
octombrie, întreprinderea a
livrat fondului pieţei 150 de
tone peşte de consum – sub
formă de „peşte viu şi prelucrat” – cu 50 tone mai mult
faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut.
„Drum Nou”
30 octombrie 1986
Iulian Cătălui
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Brassói Lapok 1983
A modela, a ocroti
În ultimii 10 ani s-au obţinut rezultate parţiale,
dar importante privind ocrotirea şi restaurarea
celor 200 de monumente ale Braşovului istoric
În 1973 s-au finalizat lucrările la Poarta Ecaterina,
în 1974 la Turnul Alb. A

fost nevoie de timp mai
mult pentru lucrările de restaurare a Cetăţii Braşovului, iar în cazul
Bisericii Negre
lucrările încă
sunt amânate.
De-a lungul
anilor 70 atât
semnatarul articolului (arhitectul Günther
Schuller) cât şi
alţi restauratori
braşoveni au
atras atenţia
asupra îngrijirii
spaţiilor verzi
din jurul monumentelor şi
obiectivelor istorice. De multe ori acestea
sunt sufocate
de vegetaţia
neîngrijită.

Cetăţile, zidurile au fost
ridicate în puncte strategice importante pentru a avea
şi o perspectivă largă asupra zonei. Şi Cetatea Braşovului a avut acest rol. În
jurul cetăţii, era o alee largă de unde se vedea lanţul
munţilor din sud şi vest, iar
spre nord şi est se întindea
Ţara Bârsei.
Dar azi cei care doresc să
vadă un frumos apus de
soare de pe Cetate trebuie
să aibă portofelul mai gras
pentru a se aşeza la mesele
restaurantului aflat în Cetate, iar de privelişte au parte doar dacă aleg curtea superioară, din cauza copacilor crescuţi dincolo de ziduri. Acelaşi lucru se poate povesti şi de zona din jurul Turnului Alb. Fosta promenadă însorită deschidea
privirilor casele din Şcheii

Braşovului, Biserica Neagră şi aglomeraţia din Piaţa Sfatului, azi putând avea
această privelişte doar
toamna şi doar după căderea frunzelor.
Pentru braşoveni, spaţiile
verzi reprezintă plămânii
oraşului şi este necesară păstrarea şi îngrijirea lor în mod
eficient, având în vedere că
cetăţenii contribuie din
punct de vedere material la
lucrările de construcţie ale
oraşului. Serviciul de Amenajări Spaţii Verzi, pe lângă
micile amenajări florale şi
înfiinţări de parcuri, ar trebui să efectueze şi lucrări
mai ample de aranjare a zonelor verzi din jurul monumentelor, pentru a le pune şi
mai mult în valoare.
Günther Schuller.
În: Védeni – alakítani.
Brassói Lapok, nr.42

De ştire despre vremea sentimentelor: Interviu cu
Nina Cassian realizat de Lendvay Éva

Ne cunoaştem de 20 de
ani. Prima oară am bătut la
uşa casei ţărăneşti de pe malul mării, unde te duceai să
scrii în fiecare vară, împinsă de o atracţie spirituală.
Datorită acestei atracţii
am reuşit să traduc mai
multe dintre poeziile tale şi
să scriu despre persoana ta.
Care este părerea ta despre
aceste „afinităţi”?
Acesta este cel mai prosper tip de atracţie, lipsit de
invidie şi interes, şi fără
această atracţie nu ar exista
literatura universală. Există
şi atracţii spirituale non-personale – faţă de scriitori, artişti care nu mai sunt printre
noi – care ne ajută să pătrundem în lumea operelor lor.
Aşa simt acum citind Shakespeare sau poeziile lui Icik
Manger, căruia am reuşit să-i

traduc mai multe poezii şi să
le public în volumul Balada
evreului care a ajuns de la
cenuşiu la albastru.
Văd o carte pe biroul tău,
The Lady of Miracles, apărută în Statele Unite, în limba engleză, tradusă de Laura Schiff...
Laura Schiff este o poetă
americană, cu origini maghiare. Nu m-am întâlnit niciodată cu ea, mi-a citit poeziile într-o traducere brută şi
a reuşit să mă simtă, să transmită în limba engleză starea
de spirit a poeziilor mele.
Volumul s-a bucurat de succes în StateleUnite.
În poezia de final din volumul Numărătoarea inversă
apărută la editura Eminescu
scrii: „Chiar de voi fi îngropată / într-o străină ţărînă /
tot învia-voi odată / în limba
română.” O declaraţie extraordinară despre dragostea
faţă de limba maternă...
Da, e dragoste, dar şi încredere în faptul că limba
maternă ne va păstra, dacă o
păstrăm şi noi aproape de suflet. Ne va susţine să rămâ-

nem oameni într-o lume inumană, să rămânem sufletişti
şi reprezintă şi patria când
eşti departe de casă.
Eşti de părere că pentru
poet limba maternă poate
însemna şi patria?
Patria e unică, dar limba
natală este un refugiu, şi nu
numai pentru poeţi...
Se cunoaşte că în afara
limbajului poetic, te exprimi
şi prin limbajul muzicii.
După suita simfonică intitulată Pisica de una singură (a cărei primă audiţie a
avut loc în iunie 1979 la
Braşov, sub prestigioasa baghetă a lui Ilarion IonescuGalaţi), au urmat mai multe compoziţii vocal-simfonice în care parcă simt influenţa lui Bartók...
Cine ar putea spune că nu
este influenţat de acest mare
compozitor. După părerea
mea, Bartók nu a fost egalat
în muzica contemporană, în
ceea ce priveşte originalitatea şi filozofia muzicii.
În locuinţa din Bucureşti
am ascultat ultimele două
noi compoziţii: Fascinaţii

tonale şi Variation perpetua. Simt că te apropii de
„despărţirea de text”...
Sunt poetă, dar sunt atrasă
foarte mult de muzică... Parcă îmi dă libertate... Se poate compara cu cineva care călătoreşte cu vehicule terestre
şi dintr-o dată doreşte să
zboare în spaţiu. Calitatea cunoaşterii este diferită...
Te invidiez pentru această cunoaştere...
Te rog, nu. Câteodată mă
cuprinde îndoiala că dacă
sunt interesată, atrasă de mai
multe domenii, să nu cad în
capcana diletantismului. În
zilele noastre nu există creatori enciclopedici, toată lumea este specializată.
Dacă este aşa, atunci artiştii, în special poeţii, trebuie
să facă cunoscută o eră trecută, o eră a sentimentelor.
Este posibil. Şi mă angajez cu mare drag pentru acest
serviciu.
Lendvay Éva. Hírt adni az
érzelmek koráról: Nina
Cassian-nal beszélget Lendvay Éva. În: Brassói
Lapok, nr. 41

De ce nu este producţie continuă
la Fabrica de Zahăr Bod?
În timpul vizitei făcute la
Fabrica de Zahăr din Bod,
s-a constatat o linişte neobişnuită în curtea fabricii. În bazinele de depozitare a sfeclei
de zahăr s-au descărcat doar
trei vagoane şi o remorcă cu
sfeclă de zahăr. Inginerul
Gheorghe Leancu afirmă că
în cei zece ani de când lucrează aici nu a mai văzut
această situaţie.
Prelucrarea sfeclei de zahăr a început în 20 septembrie, dar capacitatea de producţie a fost atinsă abia după
o săptămână. Dar de curând
instalaţiile de prelucrare
merg în gol 2-4 ore pe zi din
cauza lipsei de materie primă. Acest fapt duce la scăderea producţiei, iar din acestă lună începând salariile vor
fi în funcţie de îndeplinirea
indicatorilor de producţie.
S-a creat o situaţie contradictorie pe linia recoltării şi
prelucrării sfeclei de zahăr.
Pe teritoriul unităţilor agricole şi în centrele de preluare din judeţele Braşov şi Covasna peste 10.000 de tone
de sfeclă aşteaptă să fie
transportate. A fost prevăzut

ca zilnic să ajungă la fabrică 2.100 tone de sfeclă, în
realitate ajungând între 1300
– 1800 tone pe săptămână.
De vină ar fi transportul feroviar neregulat, cu mari întârzieri şi o slabă organizare
în gări. Nici transportul cu
camioane nu este mai eficient, unităţile dispunând de
prea puţine maşini. Pe lângă
aceste aspecte negative ale
organizării transportului sfeclei de zahăr la Bod, se semnalează şi recoltarea destul
de înceată pe câmp, în unele zone din judeţ. Dacă nu se
va accelera ritmul strângerii
recoltei, operaţiunea se va
lungi cu cel puţin o lună,
ceea ce nu este recomandat
din cauza condiţiilor meteo.
Directorul Direcţiei de
Agricultură Braşov, Toma
Cardoş cunoaşte aceste neconcordanţe şi este în drum
către şedinţa comitetului de
partid, pentru a găsi soluţii
pentru eliminarea acestor
factori necorespunzători.
Szeredai Béla. Miért nem
termel ütemesen a
botfalusi cukorgyár? În:
Brassói Lapok, nr.40

Semnalări
Scrisoarea sosită în redacţie anunţă vernisajul expoziţiei retrospective Hans
Mattis-Teusch (foto) la
Muzeul Kassák din Budapesta. Sunt expuse 65 de lucrări ale artistului braşovean, lucrări aflate în colecţiile muzeelor din ţara vecină şi colecţii private.
În cadrul expoziţiei se
poate studia, răsfoi şi Monografia Mattis-Teusch, în-

grijită de Szabó Júlia, precum şi un album cu linogravurile artistului.
Continuând tradiţia familiei, în aceeaşi perioadă expune la Budapesta şi nepotul lui Hans Mattis-Teutsch,
Waldemar Mattis-Teusch.
La Braşov se pregăteşte
pentru sfârşitul anului expoziţia „Cei trei Mattis”.
Sipos András. Jelzések.
În: Brassói Lapok, nr. 41
DINU Eva
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Strada Brâncoveanu
continuare din numărul trecut

Tot din strada Nisipului se
deschide strada Stâncii din
care începe strada Stejerişului cu puţine case, dar mult
„stejeriş” (grădini cu pomi
roditori şi tufe de liliac). La
nr. 8 se află Sanatoriul pentru copii, secţia T.B.C. „Tuberculoză extrapulmonară”,
în clădirea în care la început
a fost o pensiune apoi sanatoriul „Butt”.
Ajunşi la „Restaurantul
Warte” (care numai restaurant
nu e), în apropiere era o cruce din lemn pe partea dreaptă, dar a dispărut. Se spune că
era „Crucea lui Iancu Jianu”.
În apropiere, la Stejeriş este o
mică grotă, de aproximativ un
metru adâncime, căreia localnicii îi spuneau „Peştera lui
Iancu Jianu”.
În dreapta grădinii sanatoriului dinspre Dealul Spirii
erau trei bănci cu picioare de
beton numite „Băncile Vulpilor” (Fuchsbanke), pentru
că de aici pândeau vânătorii
vulpile. Unii bătrâni spun că
le zicea „Băncile teologilor”
(Theologenbanke). Azi n-a
mai rămas nimic din ele, precum şi crucea din lemn aflată în apopiere.
De aici se poate ajunge la
Stejeriş, unde şaguniştii ţineau vestitele lor maialuri,
dar şi membrii societăţilor
„Lumina”, „Sodalii” şi Junii. Primăria a ridicat aici în
clădire din lemn, un restaurant, lângă care era şi o cruce din lemn. Dar la 1930 a
ars şi restaurantul şi crucea.
Revenind pe strada Brâncoveanu, după ce trecem de
şcoală, se deschide strada
După Inişte, care duce ca şi
strada Nisipului spre Dealul
Spirii şi Ştejeriş. Saşii şi maghiarii nu i-au tradus numele în limba lor, căci „inişti”,

aşa cum îl pronunţau şcheienii ar fi „vinişti”, ceea ce
dovedeşte că pe vremuri aici
se cultiva viţa de vie.
S-ar putea – după cum
presupune Candid Muşlea
ca numirea dată străzii
„După Grădini” (în documentele germane „Hinter
den Garten”), pe care o întâlnim şi în registrele de impozite ale oraşului din anii
1725 – 1726, să fie din cauza multor grădini. Este bine
apreciată grădina fostului
prefect Emil Socaciu sau a
oierului Dumitru Roncea şi
a profesorului Ioan Ciurea.
În documentele oficiale
ale Braşovului, studiate de
Candid Muşlea apar în
această zonă Radu Bunghez,
Ion Tocaine, Oprea Caţanaş
(scris Katzenhannes), iar la
1732 Ion Gâsculeţ, Ion Călugărul şi Stoica Gogonat.
La 1745 Ion Oncioiu „urloier” (hornar), Stanca Pană,
Todor Roman, Buretz(ea),
Todoran, Ţarălungă, Săcuianca, Călbază, Frunză, Priş-

cu, Drăgan, Cociş, Bulz,
Cârstea Românaş, iar în
1751 – 1755: Simion Hertz
(Hârş), Popa Statie (Grid,
cunoscutul protopop al Bisericii Sf. Nicolae), Vasile
Grid (tot preot la Biserica Sf.
Nicolae), Popa Nistor şi în
1752 un logofăt, al cărui
nume este indescifrabil.
La nr. 13 este o cruce frumoasă şi bine îngrijită, păstrând inscripţia „Ioan şi Ecaterina Caţanaş, 1900”.
După casele cu nr.17 şi 21,
două străduţe întortochiate
duc la stânga spre „Colţul
Putinarilor” (în documentele germane „Bottchenrucken”), care este cel mai înalt
punct al Şcheiului, unde se
iveşte mai de dimineaţă soarele. Se crede că aici au locuit odată români care se
ocupau cu fabricarea putinilor pentru lapte de băut.
În registrele de contribuţie,
după cum dovedeşte Candid
Muşlea, apare şi sub numele
„Bedner Rucken” şi uneori
„Auf dem Werdt” (Pe vârf).

În documentele dintre anii
1540 – 1554 ca şi cele din
1584 sunt doar patru saşi
menţionaţi aici, restul fiind
români băştinaşi. La 1625
este consemnat Nicula Glava şi ginerele preotului Ioan,
iar în 1648 Vlad Puşcaşul şi
Dobre de la Făgăraş. În 1674
este consemnat Leucă şi
Brustulea, în 1687 Raduk
Blidar, Ioan Duşoiu, în 1712
Radu Ţârcă, Dumitru Piperea, în 1720 Radu Blăvard,
Dumitru Puşcălatu.
Candid Muşlea consideră
că tot aici se afla şi „Oberhalb
der Stadt” (Deasupra oraşului), unde la l632 locuia Stanciu Hoban şi Itomir. Tot acolo este consemnat în documente germane toponimul „In
der Kaul” (În văgăună), unde
la 1682 locuia Oţoţoi, Frăţineanu, Fulga, Căpăţână, Spuderca şi Stan Grădinaru.
Versantul dinspre Şchei
românii îl numesc „Faţa Boltaşului”, toponim care aminteşte de un „boltaş” Izsai,
care îşi făcuse o casă în zonă,
locul fiind folosit de şcheieni ca păşune pentru oile
unor măcelari din Şchei. Pe
aici au coborât ostaşii români spre Şchei în toamna
anului 1916. Ulterior s-au
clădit mai multe vile şi case
frumoase.
În coborâre şi la capătul
străzii era pe vremuri fabrica de lichioruri. La nr. 6 este
casa fostului negustor Ioan
Lupan-Gurică şi în continuare era atelierul tinichigiului
Dumitru Irimie şi la nr. 30 în
colţ, casa mare cu etaj a lui
Gheorghe Stinghe („Ghiţă
de la lanţ”), care avea restaurant aproape de Biserica
Neagră.
Peste drum, la nr.24 o casă
mare cu etaj a lui Ioan Şuteu,
apoi, la nr. 26 a Mariei Negru-Muntean. Prin a doua jumătate a secolului al XVIIlea „viile din calea Cacovei”
aparţinătoare pe vremuri bisericii Sf. Nicolae din Şchei,
motiv pentru care unii cercetători consideră că numele „Inişte” al străzii provine
de la „vinişte” (locuri cu vii)
şi nu de la „in”, care nu se
dovedeşte a se cultiva aici.
Într-o fundătură, care ducea spre Stejeriş – ne asigură Steluţa Pestre – a locuit,
evadând sezonier din Bucureşti, un cuplu de scriitori,
Henriette Yvonne Stahl
(1900 – 1984), autoare a numeroase romane („Voica”
„Pontiful”, „Martorul eternităţii”) şi scriitorul avangardist Ion Vinea (1895 –

1964), cunoscut pentru creaţiile sale în proză: „Descântecul şi flori de lampă”
(1925), „Paradisul suspinelor”, romanul postum „Lunaticii” (1965).

lie de cărturari şi tipografi
Ciurcu. În această zonă se
păstrează o troiţă ridicată,
după cum confirmă inscripţia, la 1900 de Ioan şi Ecaterina Caţanaş.

În aceeaşi zonă de După
Inişte, părinţii scriitoarei au
cumpărat prin anii 1932 casa
de la nr. 26, unde s-au refugiat şapte ani după bombardamentul asupra Bucureştiului din 1944. Aici Yvonne
Stahl a scris romanul
„Steaua robilor” (1934).
În partea de sus a străzii se
deschide urcuşul spre Cacova (termen slavon, care înseamnă „mestecăniş”) cu impunătoarea casă a fostului căpitan Romano, unde a locuit
şi profesorul Sterie Stinghe,
unul din cei mai buni cercetători privind trecutul românilor din Şchei. Sunt de fapt
trei Cacove: de sus, de mijloc şi de jos. Saşii – ne mărturiseşte Candid Muşlea –
aveau alte denumiri pentru
acestea. La 1555 le numeau
„Auf den Birken” (La mesteceni), în 1660 „Bune
Grundt” şi „Bune Graben”,
„Kakova pe vale”. În 1658 ei
le numeau „Cacova”, „Cacova la grope” (groapă) şi „Cacova pe valye”.
Urcând, panta devine din
ce în ce mai mare şi strada
duce spre dreapta pe Calea
Vacilor sau „Ghirău”, amintind de ciurdele care erau duse
pe aici spre Poiană, dar şi de
vreun „ghirău” (birău), cum
spuneau şcheienii preşedinţilor de companie grecească.
Ajungem de aici la „Colţul Putinarilor” (în documentele germane „Botchenrucken”) şi la casa cu etaj a fostului negustor Teodor Ciurcu, care la 1757 locuia acolo, de unde zona a primit numele de „Malul Ciurcului”,
amintind de valoroasa fami-

Coborând spre Cacova, în
spatele unei grădini a familiei Rusu se mai află o cruce
mică din lemn (40/20 cm) lipită de gard. Zona a fost cam
neglijată de autorităţi şi abia
la 1958 au început aici lucrări de canalizare. Casele de
azi amintesc de numele unor
oameni de vază ai Şcheiului,
pe Cacova de sus (azi strada Traian Moşoiu, fostă
„6 Martie”) la nr. 2 este casa
cu cerdac a lui Teodor Ciurcu, cunoscutul tipograf şi librar, iar următoarea casă (de
la nr. 4) este a lui Constantin
Purcărea, fost director la
Cartea Funduară şi epitrop
la biserica Sf. Nicolae.
La nr. 6 este casa în care a
locuit covrigarul Şoric şi brutarul Ion Bacicu amintit de
calendarul braşovean de la
1886. Peste drum este o cruce „din chirpic” (gresie pulverizată), căreia i-a dispărut
inscripţia, tocmai datorită
materialului de construcţie.
La nr. 41, peste drum de
casa unde s-a născut Gheorghe Dima, este casa unde au
locuit celebrii cărturari ai
Şcheiului Gheorghe Bogdan
Duică, Ion Bogdan şi Alexandru Bogdan. În casa
următoare, la nr. 43 o casă
bătrânească aparţinea fostului preşedinte de tribunal Mihail Rusu, având o grădină
întinsă cu pomi fructiferi şi
o pivniţă mare, boltită, care,
după aprecierea lui Candid
Muşlea, ar data de pe la 1650
şi aparţinea lui Teodor Bucur, bunicul colonelului de
brigadă Pavel Rusu.
(va urma)
Pr. prof.dr. Vasile Oltean
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