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Braşovul va fi principalul
centru logistic al României
Braşovul va cunoaşte o
dezvoltare economică explozivă în câţiva ani. Vestea bună este că s-a deblocat un proiect care zăcea în
dulapurile Ministerului
Transporturilor din 2010,
deşi toate forţele politice
din Braşov l-au susţinut.

litane Braşov şi Sorin Taus,
primarul din Feldioara.
„Am reuşit să introducem
şi judeţul Braşov în acest
proiect. Am făcut toate
demersurile la Ministerul
Transporturilor pentru a debloca acest proiect, deja am
avut două întâlniri cu cei de
la Compania Naţională de
Căi Ferate şi cu cei de la autoritatea de management
pentru a vedea până când putem depune proiectul intermodalului pentru finanţare.
Proiectul este scris pentru
varianta de 25 de milioane
de euro şi poate fi finanţat în
cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Transporturi, în exerciţiul financiar 2007 – 2013. Dacă România nu va reuşi să obţină
finanţarea acestui proiect va
pierde banii”, a precizat Mariana Câju.
Dacă se obţine finanţarea,
proiectul trebuie implementat până la finele anului
2015. La nivelul ţării mai
sunt prevăzute centre modale de căi ferate la Iaşi, Timişoara, Constanţa, Bucureşti
şi Craiova, dar Braşovul este
cel mai avansat în ceea ce
priveşte documentaţia.

Mariana Câju a reuşit să deblocheze situaţia de la Ministerul Transporturilor

Trotuar rulant până în vârful Pârtiei Bradul

Cetatea Feldioara va fi reconstruită

Ce drumuri judeţene se vor asfalta

Se va construi o pârtie de
schi special pentru copii care
va fi delimitată de restul pârtiei cu plase speciale de pro-

Constructorii şi restauratorii Cetăţii din Feldioara lucrează cu materiale speciale care sunt rezistente la in-

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Pascu,
a anunţat astăzi care sunt
drumurile judeţene din Bra-

tecţie şi va fi dotată cu un
trotuar rulant cu care micuţii vor ajunge mult mai uşor
în vârful pârtiei.
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ulterior este încărcată pe un
alt mijloc de transport, în
funcţie de destinaţie. Transportând marfa pe calea ferată, se reuşeşte protejarea infrastructurii, iar costurile pe
care le implică această activitate sunt mult mai mici.
La nivelul Comisiei Europene, în elaborarea politicii de transport, se pune
accent pe transportul intermodal, care este văzut ca o
soluţie de mobilitate suste-

nabilă, prietenoasă cu mediul şi eficientă din punct de
vedere al resurselor, în special în ceea ce priveşte
transportul de marfă. Politicile europene de transport
promovează co-modalitatea
– combinarea diferitelor
moduri de transport pentru
un singur lanţ logistic – ca
soluţie pentru efectele adverse ale transportului: poluarea, aglomerarea rutieră,
consumul energetic.

face ca Braşovul să fie principalul centru logistic al României. Proiectul centrului
modal de la Feldioara poate
fi finanţat din fonduri europene, iar noi la această oră
facem demersurile pentru a
putea prinde finanţarea pe
exerciţiul financiar 2007 –
2013. Este vorba despre o
sumă de 18 – 25 de milioane de euro, în funcţie de varianta tehnică ce va fi adoptată”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Pascu.
Pentru realizarea acestui
proiect trebuie să se asocieze Consiliul Judeţean, municipiul Braşov, comuna Feldioara şi Compania Naţională de Căi Ferate, aceasta din
urmă fiind cea abilitată să
depună proiectul pentru finanţare. Consiliul Judeţean
va aproba asocierea cu celelalte părţi la viitoarea şedinţă de plen.
Potrivit lui Pascu, sunt
şanse foarte mari de a fi finanţat, iar la această oră s-a
creat o echipă de lucru, din
care face parte el şi consilierul judeţean Mariana Câju
(cea care a reuşit să deblocheze situaţia de la Ministerul Transporturilor), Mihail
Veştea – coordonatorul polulului naţional de creştere
Braşov, Dragoş David – directorul Agenţiei Metropo-

Este vorba despre construirea unui nod intermodal de
căi ferate la Feldioara. Practic, transportul feroviar din

Constanţa sau cel venit din
Vestul Europei va avea locul de destinaţie Feldioara,
de unde se va continua pe
căile rutiere în întreaga ţară,
cu atât mai mult cu cât s-a
decis şi construirea autostrăzilor Comarnic – Braşov şi
Braşov – Sibiu!
„Practic, intermodalul va
fi la 8 kilometri de aeroportul de la Ghimbav. Aceste
două investiţii – aeroportul
şi nodul intermodal – vor

Ce este terminalul
intermodal
Terminalul intermodal este
locul în care ajunge marfa şi

temperii, dar care sunt şi
mai aproape de materialele
folosite la construcţia iniţială a cetăţii.
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Mihai Pascu: „Proiectul poate fi finanţat din fonduri europene”

şov, a căror reparaţie şi modernizare vor fi finanţate cu
bani europeni.
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Cursa RAT Braşov
Trotuar rulant până
„100” – Poiana Expres în vârful Pârtiei Bradul
Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov anunţă
înfiinţarea, cu titlu experimental, a liniei cu numărul
100 („Poiana Expres”)
Această linie de transport în
comun va asigura legătura
directă şi rapidă între Gara
CFR Braşov, centrul oraşului şi staţiunea Poiana Braşov. Noua linie va intra în
funcţiune începând cu data
de 29 noiembrie.
„Dorim să venim în întâmpinarea braşovenilor şi
turiştilor care vor să se deplaseze în staţiune. Momentul ales pentru această măsură are legătură cu deschiderea sezonului de ski şi credem că, prin demersul nostru, vom fi un sprijin pentru
cei ce vor să ajungă pe pârtiile din Poiana Braşov. De
asemenea, prin înfiinţarea

acestei linii, intenţionăm să
contribuim la măsurile luate de municipalitate pentru
a fluidiza circulaţia rutieră
pe Drumul Poienii şi în interiorul staţiunii. Tocmai
pentru a face atractivă această cursă, am decis şi tarifarea la un preţ avantajos pentru călători. Astfel, un bilet
pe linia 100 va costa 5,5 lei,
sumă mai mică decât în cazul în care s-ar folosi două
mijloace de transport în comun”, a declarat directorul
general al RAT Braşov, ing.
Cristian Radu.
Autobuzele de pe linia
100 „Poiana Expres” vor
circula în zilele de vineri,
sâmbătă şi duminică, iar
frecvenţa de circulaţie va fi
de 60 de minute, conform
unui orar adaptat cerinţelor.
În măsura în care va exista
solicitare de transport, RAT

va modifica orarul, pentru a
răspunde cerinţelor călătorilor. Înfiinţarea acestei linii
nu va afecta în nici un fel
circulaţia liniei 20, Livada
Poştei – Poiana Braşov.
Autobuzele care vor circula pe traseul liniei 100 vor
pleca din terminalul de la
Gara CFR Braşov şi vor opri
în staţia „Sanitas”, dar NU
vor opri în capătul de linie
Livada Poştei. Pe sensul
spre Gara CFR, autobuzele
vor pleca din capătul de linie Poiana Braşov şi apoi
vor opri în staţiile „Hidro A”
(zona Camera de Comerţ) şi
Gară. Nu vor opri în Livada
Poştei.
Orarul de circulaţie al liniei „Poiana Expres” va fi
afişat în toate staţiile de pe
traseu, precum şi pe site-ul
Regiei, www.ratbv.ro, în
secţiunea „Trasee şi orare”.

Au început lucrările la capetele de linie ale RAT
Cele cinci capete de linie
(Noua – strada Brazilor, Roman – strada Poienelor,
Rulmentul – strada 13 Decembrie, Saturn – bulevardul Saturn şi Triaj – strada
Hărmanului) pentru care
edilii braşoveni au obţinut
o finanţare europeană în vederea modernizării, au intrat în şantier începând de
astăzi.
Dintre toate staţiile terminale ale RAT, doar capătul
de linie de la stadionul Municipal este modernizat.
Restul nu mai corespund de
multă vreme cerinţelor de
mediu şi de confort actuale.

„Vrem să profităm de condiţiile meteo şi să lucrăm cât
mai mult în această perioadă,
mai ales că, până în luna iulie
a anului viitor, aceste lucrări
trebuie încheiate. Constructorul aproape a finalizat prima
etapă, aceea de pregătire a terenului în vederea începerii
construcţiilor, iar în următoarea perioadă trebuie să lucreze într-un ritm alert, pentru a
se putea încadra în graficul de
lucrări, pentru că vorbim despre un proiect foarte important pentru oraşul nostru, dar
şi pentru întreaga zonă metropolitană”, a precizat primarul
George Scripcaru.

Clădirile vor fi realizate în
stil clasic, din cadre de beton armat şi monolit şi pereţi
portanţi, prevăzute cu termoizolaţie şi placate pe faţadele principale cu lemn, în
vederea integrării în spiritul
construcţiilor montane. Copertinele sunt continue pentru 4 locaţii, şi individuale
pentru locaţia din strada Brazilor, din cauza suprafeţei
mici a terenului. Acoperişurile se vor realiza din ferme
metalice, iar învelitorile pe
structuri metalice tip fagure
cu tablă pe structură de lemn
şi panouri de sticlă pe structură metalică.

Una dintre propunerile pe
care specialiştii francezi
le-au făcut edililor braşoveni a fost de a amenaja o
pârtie destinată exclusiv
prichindeilor, delimitată
de restul domeniului schiabil şi facilităţilor din Poiană, unde aceştia să fie în
siguranţă.
Anul trecut, pe vremea
aceasta, o echipă de specialişti din Franţa, Louis Guily,
Vincent Tassard şi Yvnes
Chedal, membri ai Clusterului Montagne, care gestionează domeniile schiabile
din zona Trois Vallees (din
care fac parte şi staţiunile
Courchevel şi Maribel), dar
şi din Andora, au venit la
Braşov pentru a vedea care
sunt proiectele de infrastructură pentru dezvoltarea domeniilor schiabile, realizate
şi propuse, atât de Braşov,
cât şi de staţiunile montane
din jurul Braşovului şi pentru a le da unele sfaturi autorităţilor.
„Este foarte important să
sanctuarizezi acest domeniu,
întrucât copiii sunt cei care

aduc cei mai mulţi clienţi,
respectiv vin însoţiţi de părinţi sau de bunici. Această
pârtie pentru copii trebuie
pusă cât mai în faţă, să fie vizibilă. Ei sunt, oricum, clienţii de mâine, şi dacă nu îi formăm de acum, nu o să mai
avem clienţi pe viitor”, a explicat Yvnes Chedal, expertul uneia dintre societăţile
care administrează domeniile schiabile din acest Clusterul Montagne.

Investiţie pe banii Ana
Teleferic
Edilii s-au conformat recomandărilor făcute de specialişti şi cu ajutorul firmei Ana
Teleferic, care administrează instalaţiile de transport pe
cablu din Poiană, Pârtia Bradul va fi reamenajată, până
la deschiderea noului sezon,
astfel că pe partea stângă va
fi amenajată o zonă special
destinată pentru cei mici în
vederea iniţierii. Aceasta va
fi delimitată de restul pârtiei
cu plase speciale de protecţie şi, surpriza o constituie
amenajarea unui trotuar rulant de ultimă generaţie, cu

care micuţii vor ajunge mult
mai uşor în vârful pârtiei. Lucrările de amenajare au început deja şi vor fi gata cel târziu la finele lunii. Banda are
o lungime de 100 de metri şi
poate transporta o mie de
persoane pe oră, fiind o alternativă mult mai bună pentru copii faţă de teleschiul
existent pe pârtie. Un astfel
de sistem există în apropiere
de Braşov, doar la Azuga, pe
Pârtia Sorica. „Pârtia Bradul
este destul de aglomerată şi,
în conformitate cu recomandările specialiştilor de la Courchevel, am decis să facem
aceste amenajări pentru ca
micuţii să fie în siguranţă, să
nu mai existe riscul producerii unor accidente. Investiţia
a fost suportată de firma privată, însă, încasările se vor
împărţi în conformitate cu
hotărârea de Consiliu Local
emisă luna trecută”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul
de cuvânt al Primăriei Braşov. Noua investiţie îi va
scuti pe micuţi de efortul urcatului cu teleschiul şi va
face ca randamentul lecţiilor
de schi să crească.

Metropolitan Police Londra vrea să educe romii din comuna Apaţa
În urma unei operaţiuni
desfăşurate de Metropolitan
Police Londra, privind taberele amplasate ilegal pe domeniul public sau privat din
Londra şi locuite de cetăţeni
români, s-a constatat că majoritatea românilor identificaţi provin din judeţul Braşov. Astfel, din 65 de persoane identificate în tabăra din
Hendon, 47 proveneau din
judeţul Braşov din care 34
din comuna Apaţa. Pentru a
eradica fenomenul taberelor
ilegale locuite de cetăţenii
români din Londra, Metropolitan Police a iniţiat proiectul „PROSPERA”, proiect care va fi realizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Principalul obiectiv al
proiectului „PROSPERA” este reducerea nivelului de infracţionalitate prin educaţie şi informare.
În vederea implementării acestuia, Adrian Usher, şeful Poliţiei Barnet
şi Andy Mariner, şeful
Poliţiei de Proximitate
din cadrul Metropolitan
Police, au realizat o vizită de lucru în Bucureşti şi
în Braşov. Au avut loc întâlniri cu autorităţi publice, ca Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului – Judeţul
Braşov, precum şi cu ce-

tăţeni, în special, din
comuna Apaţa.
Prefectul, Mihai
Mohaci, ne-a precizat
că „se fac eforturi
susţinute din partea
autorităţilor pentru a
găsi soluţii pentru ca
cetăţenii români să nu
mai fie nevoiţi să plece peste hotare pentru
a-şi asigura traiul de
zi cu zi. Taberele ilegale din Londra reprezintă unul dintre
cele mai triste exemple ale modului în
care, în special, cetăţenii de etnie romă,
aleg să trăiască. Ei
aleg să plece din ţară
cu promisiunea unei

himere, speră că acolo vor
găsi modalităţi de a obţine
„mai uşor” bani fie prin cerşit, muncă sau chiar fapte ilicite. Imaginea pe care aceşti
oameni o creează despre România nu ne onorează şi nu
ne defineşte, astfel, încercăm, prin toate mijloacele,
să identificăm soluţii pentru
a le oferi un viitor aici, în
ţară. Au nevoie de educaţie,
locuri de muncă şi case, dar
mai ales, trebuie să înţeleagă că nicăieri, în lume, nimeni, nu le va oferi nimic
fără muncă. Sper ca proiectul „PROSPERA” să contribuie măcar la conştientizarea acestora a ceea ce înseamnă condiţii de trai şi
muncă în Marea Britanie”.
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Situaţia ariilor protejate din
Braşov, în vizorul Prefecturii
Ce amenzi a dat Garda
de Mediu până acum

Teoretic, 7% din suprafaţa judeţului, respectiv
28.350 de hectare, este
constituită din arii protejate, însă, limitele şi suprafeţele acestora nu coincid
în legislaţie cu realitatea,
ceea ce duce la o serie de
probleme.
Acest lucru a fost subliniat
atât de reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, cât şi de custozii acestor rezervaţii într-o
întâlnire cu reprezentanţii
Prefecturii, care au vrut să
afle tocmai problemele cu
care se confruntă aceştia.
Reprezentanţii APM Braşov au precizat că limitele
ariilor naţionale protejate, cu
excepţia parcurilor naţionale, nu sunt legiferate, ci este
menţionată doar suprafaţa
acestora în Legea 5/2000
privind planul de amenajare al teritoriului naţional.
Totodată, limitele Siturilor
Natura 2000 au fost trasate
grosier şi imprecis fiind introdus şi intravilanul localităţilor, care de fapt nu face
parte din zona de conservare. De exemplu, în Legea
5/2000, Pădurea Bogăţii,
care este rezervaţie naturală de tip faunistic, floristic
şi geologic, figurează cu
6.329 de hectare, dar în realitate aceasta are 8.500 de
hectare. O situaţie similară
este şi în zona umedă Cotul
Turzunului, dintre Hoghiz şi

Şi zona masivului Tâmpa este una dintre ariile protejate la nivelul judeţului Braşov
Racoş, care în această lege
este notată cu 0,3 hectare,
dar se întinde în realitate pe
aproape 400 de hectare.

Fără regulamente nu se
poate face nici turism
Lipsa acestor date a condus şi la imposibilitatea
conturării unor planuri de
management sau a unor regulamente pentru aceste
arii. În unele cazuri, cum ar
fi pentru Parcul Naţional
Piatra Craiului aprobarea

planului de management,
care trebuie să fie făcută
prin hotărâre de Guvern, se
tot amână din 2011, din cauza schimbărilor de la nivel
central. Şi reprezentanţii
Fundaţiei Carpaţi care administrează mai multe arii
protejate, cum ar fi Dealul
Lempeş sau mlaştinile eutrofe de la Prejmer, au solicitat sprijinul Prefecturii în
vederea urgentării aprobării regulamentelor pentru
aceste arii protejate, docu-

mentele fiind întoarse de
mai multe ori, fără motive
temeinice, de autorităţile de
la protecţia mediului de la
nivel central.
Prefectul Mihai Mohaci a
ţinut să sublinieze că problemele din ariile protejate trebuie clarificate, astfel ca să
existe regulamente certe, iar
aceste zone să poată intra în
circuitul turistic, astfel încât
turismul să nu aducă prejudicii biodiversităţii. Mai
mult decât atât prefectul a

făcut apel la dialog şi colaborare – „pentru ca şi noi să
fim la curent cu problemele
cu care vă confruntaţi, dumneavoastră, în calitate de
custozi ai ariilor protejate,
ar trebui să ne semnalaţi dificultăţile şi să ne străduim
ca împreună să găsim soluţii. Sunt convins că vom
reuşi să mişcăm lucrurile în
direcţia corectă şi să reuşim
să asigurăm ariilor protejate condiţiile specifice, respectul şi prestigiul cuvenit”.

Neexistând o situaţie clară
a acestor limite ale ariilor protejate se ajunge, de multe ori,
la intervenţii neautorizate, respectiv ridicarea unor construcţii sau alte exploatări pentru
care se obţin chiar şi acte în
regulă de la primării, care ori
din dezinteres, ori din neştiinţă nu colaborează cu custozii.
„Nu trebuie să ne prevalăm de
aceste lacune legislative, iar
împreună cu custozii şi celelalte instituţii responsabile în
domeniu să le aducem la cunoştinţă autorităţilor locale ce
înseamnă aceste arii protejate
şi de ce trebuie să ţină seamă
atunci când emit anumite avize, cum ar fi certificatele de
urbanism”, a precizat subprefectul Elisabeta Fleşeriu.
Totodată, şi şeful Comisariatului Judeţean al Gărzii de
Mediu Braşov, Mircea Paraschiv, a precizat că reprezentanţii instituţiei vor verifica în
teren dacă datele coincid în
vederea continuării demersurilor pentru legiferarea limitelor tuturor ariilor protejate.
Comisarii de mediu au
aplicat o serie de sancţiuni, în
ultima perioadă, pentru nerespectarea legislaţiei privind
ariile protejate, printre care
10 suspendări de activitate,
16 amenzi în valoare de
245.500 de lei, dar şi 26 de
avertismente înaintând totodată, organelor abilitate o
plângere penală.

Cetatea Feldioara, reconstruită cu materiale similare celor istorice
Echipa de constructori şi
restauratori care lucrează la
reabilitarea Cetăţii din Feldioara lucrează cu materiale
speciale care sunt rezistente
la intemperii, dar care sunt
şi mai aproape de materialele folosite la construcţia iniţială a cetăţii.
Pentru injectările realizate în zidărie, precum şi pentru realizarea tencuielilor de
refacere a suprafeţelor degradate s-a folosit un var hidraulic natural certificat
NHL5, produs în Italia cu
materie primă extrasă şi prelucrată din Munţii Dolomiţi.
„Şi pentru piatra pe care o
folosim am fost la mai multe balastiere de pe o rază de
100 de kilometri pentru a

găsi o piatră cât mai aproape de cea istorică. De asemenea, drumul de strajă al cetăţii va fi construit din lemn
de brad aşa cum a fost cel
iniţial. Am găsit cetatea
într-un stadiu avansat de degradare. În urma lucrărilor şi
a săpăturilor au fost descoperite vestigii în perimetrul
fortificaţiei despre care nu
existau informaţii. Lucrările
de restaurare sunt complexe,
sunt executate cu riscuri
mari dar şi o oarecare frică,
pentru că zidurile sunt şubrede şi nu se ştie când cedează. În momentul când va începe să ningă lucrările vor
înceta până la primăvară”, a
declarat joi, pentru Agerpres,
Alexandru Stoica, inginer

constructor, coordonatorul
lucrărilor. Până acum, în cadrul proiectului s-au executat săpături cu supraveghere
arheologică, concomitent cu
o cercetare în acest scop, lucrări de sprijiniri ale elementelor degradate şi desfaceri
de zidării degradate.
În ceea ce priveşte consolidările au fost efectuate injectări, plombări, subzidiri,
decapitări de tencuieli degradate, rostuiri şi lucrări de zidărie nouă.
Lucrările au început în
luna martie 2013, iar termenul de finalizare este prevăzut pentru luna martie 2016.
Potrivit constructorului, dacă
fondurile vor fi suficiente,
lucrările ar putea fi termina-

te la sfârşitul anului 2015.
Investiţia pentru restaurarea
cetăţii Feldioara este de 15
milioane de lei, bani de la
Consiliul Judeţean.
Cetatea din Feldioara, localitate aflată la 20 de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ, a fost construită
de cavalerii teutoni între anii
1211 – 1225. Cetatea a fost
distrusă de-a lungul vremii
de mai multe ori de către tătari, dar şi de trupele lui
Vlad Ţepeş şi Peru Rareş.
Odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare, Consiliul Judeţean
doreşte să includă cetatea
într-un circuit turistic al cetăţilor şi bisericilor fortificate din Transilvania.
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Podul de lemn ce leagă
Braşovul de Covasna
va fi refăcut în totalitate,
în regim de urgenţă

Astra

Autostrada Braşov
– Sibiu este bugetată
pentru anul viitor!
După ce în septembrie se vehicula ideea construcţiei unei
autostrăzi Braşov – Sibiu, de
către Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România
(CNADNR), vă informăm că
aceasta este deja prinsă în
bugetul pentru anul viitor.

Podul de lemn care leagă
judeţele Braşov de Covasna,
aflat în zona comunei Măieruş, va intra în reparaţii capitale. Podul de lemn care traversează Oltul spre satul
Arini, de pe Drumul Judeţean
103G, se află într-o stare
avansată de degradare, fiind
construit în anul 1950, astfel
că există riscul ca localnicii
să rămână izolaţi de Braşov.
Totodată, pe acest pod se
face legătura şi între DN 13
şi localităţile covăsnene Baraolt şi Hăghig, fiind un
drum de legătură pentru cei
din zona Măieruşului cu
Sfântu Gheorghe.
Consiliul Judeţean Braşov
a aprobat din vară indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei şi a alocat un
milion de lei pentru execu-

ţia lucrărilor, iar, de curând,
a fost lansată şi licitaţia pentru selectarea constructorului. Lucrările au fost estimate la suma de 1,12 milioane
de lei, fără TVA, din care
10% sunt cheltuieli diverse
şi neprevăzute.
Autorităţile judeţene aşteaptă ofertele până în data
de 5 noiembrie şi speră că nu
vor fi piedici în calea desemnării constructorului, astfel
ca lucrările să demareze în
regim de urgenţă.
În prezent, podul, care are
o lungime de 61,85 metri,
este destul de şubred, iar barele metalice de restricţionare a autovehiculelor de gabarit depăşit au dispărut.
Conform caietului de sarcini,
lucrările ar trebui definitivate în cel mult zece luni.

Iniţial, Comisia Europeană
nu a dat acceptul modificării
traseului culoarului patru european, însă reprezentanţii
Guvernului au venit cu argumentele necesare şi, în cele
din urmă, CE şi-a dat acordul pentru această modificare. Astfel, construcţia viitoarei autostrăzi este prinsă pentru finanţare pe anul 2014.
„Este cel mai important
proiect de infrastructură care
va începe în judeţul Braşov
anul viitor. Lucrările pot începe chiar din primăvara viitoare. Deja au fost expropriate o parte din terenurile
necesare construcţiei autostrăzii. Practic, unul din tronsoane, Braşov – Făgăraş,
este identic cu cel al autostrăzii Transilvania, iar de la

Bani pentru deblocarea proiectului care
rezolvă problema gunoaielor la Făgăraş

Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ISO-Mediu
în domeniul salubrizării localităţilor din Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov au împărţit proiectul de management al deşeurilor în judeţ,
realizat încă din 2010, în
două etape, tocmai pentru a
nu se pierde finanţarea.
Prima etapă presupune închiderea gropilor neecologice de deşeuri, realizarea staţiilor de transfer şi de tratare, pe de o parte, şi construirea staţiei de valorificare
energetică a deşeurilor de la
Braşov, pe de altă parte. Făgăraşul a avut însă o mare

problemă în privinţa rezolvării situaţiei juridice a căii
de acces spre terenul unde va
fi amplasată staţia de sortare şi transfer din municipiu,
existând riscul blocării întregului proiect.
Tocmai pentru a depăşi
această barieră, autorităţile
făgărăşene au solicitat Consiliului Judeţean Braşov sprijin financiar pentru definitivarea documentaţiei cadastrale necesare finalizării proiectului, ţinând cont că nu
puteau susţine întreaga cheltuială din bugetul propriu.
Plenul CJ Braşov a aprobat,
în şedinţa ordinară, alocarea

sumei de 18.000 de lei din
bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului pentru definitivarea documentaţiei cadastrale necesare, astfel ca
să se rezolve şi problema căii
de acces şi proiectul să intre
în linie dreaptă.
Proiectul integrat de management al deşeurilor în judeţul Braşov are o valoare de
170 de milioane de euro şi
va fi finanţat din fonduri europene.
Pe lângă realizarea unei
staţii de prelucrare mecanică a deşeurilor la Făgăraş şi
a unor staţii de transfer, în
masterplan se mai prevedea
şi construirea unei unităţi de
valorificare a deşeurilor menajere ce ar fi urmat să producă energie termică şi electrică, în apropiere de Braşov.
Pentru realizarea acestei investiţii ar urma să fie depusă o cerere de finanţare în următorul ciclu bugetar european, respectiv 2014-2020.

Făgăraş la Sibiu se va merge pe traseul drumului expres care era în proiect şi
pentru care există documentaţie”, a declarat vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Popa (PSD).
Practic, de la Bucureşti se
va putea merge spre graniţa
de Vest pe autostradă via

Ploieşti – Comarnic – Predeal – Râşnov – Codlea –
Făgăraş – Sibiu, iar de aici
fie pe A3, spre Oradea, fie
pe A1, spre Arad.

Proiect pentru refacerea încălzirii
centralizate din municipiul Făgăraş
Conducerea Consiliului
Judeţean Braşov vrea să
pună la punct un proiect
care va fi depus pentru finanţare cu fonduri europene, prin care să se rezolve
problema termoficării în sistem centralizat din municipiul Făgăraş.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Popa, a precizat că este vorba despre „un proiect mare,
care se va derula prin Ministerul Energiei, pentru reabilitarea reţelei de termoficare, eficientizarea sistemului,
cu centrale de cogenerare pe
biomasă”, despre care a discutat atât cu ministrul Energiei, deputatul Constantin
Niţă, cât şi cu şeful administraţiei judeţene, Aristotel
Căncescu, ambii susţinând
acest demers.
La această oră, făgărăşenii au probleme foarte mari
cu încălzirea, deoarece firma care se ocupă de presta-

rea acestui serviciu, Ecoterm, se
află în faliment.
În sistem au mai
rămas branşate
aproximativ
2.000 de apartamente, care trebuie să suporte
pierderi din sistem cât pentru
10.000 de apartamente, ceea ce
duce la facturi
foarte mari pentru populaţie.
„Avantajul pentru acest
proiect, care există la această oră, este că vom profita de
faptul că reţelele din oraş
sunt relativ noi, înlocuite
printr-o finanţare a Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în anii
’90, iar centralele sunt performante. Apoi, Făgăraşul se
pretează la soluţia tehnică de
a folosi drept combustibil
biomasa. Costul total al acestui proiect a fost evaluat la

aproximativ 30 de milioane
de euro, unde va trebui să
existe şi o cotă de cofinanţare privată de circa 30%. Mai
mult, trebuie precizat şi faptul că preţul gigacaloriei facturat populaţiei va scădea cu
30%-50%, în funcţie de câte
apartamente vor fi rebranşate la noul sistem de termoficare. Practic, aceasta este
singura şansă pentru Făgăraş de a rezolva problema încălzirii municipiului”, a declarat Mihai Popa.
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Ce drumuri judeţene se
vor asfalta în 2014 –2020

Lisa reabilitează drumurile…
care traversează pădurile

Vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mihai Pascu,
a anunţat astăzi
care sunt drumurile judeţene din Braşov, discutate la
Alba-Iulia cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare
Centru şi cu ai celorlalte judeţe, a căror reparaţie şi modernizare vor fi finanţate cu bani
europeni.
„Ceea ce am reuşit
să facem la nivelul
Regiunii 7 Centru
este o negociere cu
celelalte cinci judeţe
– Alba, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu – în aşa fel încât
investiţiile noastre să fie coerente, să aibă o logică care
să asigure accesibilitatea tuturor judeţelor. Pentru mare
parte dintre drumuri avem
deja documentaţii întocmite. Trebuie spus că pe viitorul exerciţiu financiar cu fonduri europene nu mai poţi
solicita finanţări pentru orice drum, chiar dacă acesta
este extrem de important
pentru o localitate, prioritare vor fi cele care leagă direct sau indirect culoare europene (cele colorate cu galben pe hartă – n.r.). în contextul în care, după cum ştiţi,
s-a decis şi realizarea autostrăzii Braşov – Sibiu, deja

Primăria Lisa a obţinut o finanţare nerambursabilă prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în vederea reabilitării drumurilor
forestiere de pe raza comunei.
Costul investiţiei este estimat la suma de 6,13 milioane de lei, fără TVA, iar constructorul urmează să fie
desemnat până la finele acestui an, firmele specializate
putându-şi depune ofertele
până în data de 11 noiem-

brie. Câştigătorul va trebui
să realizeze şi proiectul tehnic pentru această investiţie,
valoarea efectivă a lucrărilor fiind de 5,35 milioane de
lei fără TVA.
Valoarea estimată aferentă documentaţiilor necesare
pentru obţinerea acordurilor,
avizelor şi autorizaţiilor proiectului este de peste 2.600
de lei, fără TVA, lucrările
neprevăzute fiind în cuantum de 527.060 lei.

„Drumul Ruşinii” va fi
clasificat ca drum naţional

harta drumurilor din Regiunea Centru capătă o nouă
configuraţie, care pe noi ne
avantajează foarte mult”, a
precizat Mihai Pascu.
Iată care sunt drumurile
judeţene (cele colorate cu
mov) care vor putea fi finanţate, conform discuţiilor purtate la Alba-Iulia:
ll DJ112F – Moieciu –
Moroeni (judeţul Dâmboviţa) – proiectul Transcarpatica
ll DJ104A – drumul pe
sub munte, pe partea nordică a Masivului Făgăraş.
Acesta leagă toate localităţile pornind de la Perşani
până la Victoria, iar de aici

se ramifică pe de o parte spre
Ucea, iar cealaltă către judeţul Sibiu, unde intersectează
Transfăgă-răşanul.
ll Drumul Ruşinii –
acum se lucrează la clasificarea lui ca drum naţional.
Dar şi în acest caz se pare că
reparaţia lui se va face tot
printr-un proiect finanţat cu
fonduri europene
ll DJ104 b, DJ 104D –
vor face legătura dintre Făgăraş şi Sighişoara, ceea ce
va pune în valoare zona turistică. Practic, această distanţă se va putea parcurge în
35 de minute.
ll DJ 131 – Măieruş –
Ormeniş – Apaţa – Augus-

tin. Va face legătura către
Baraolt şi către Odorheiul
Secuiesc.
ll Alternativă la DN1 –
Săcele – Brădet – Valea
Doftanei – Câmpina
Vicepreşedintele Mihai
Pascu a mai precizat că discută cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna
despre construirea unui
drum expres care să lege
municipiul Sfântu Gheorghe
de centura ocolitoare a Braşovului, iar de aici să se
ajungă rapid pe autostradă.
În prezent se discută despre
două variante: una prin Bod,
iar cealaltă prin Podu Olt
(Hărman).

Veşti bune pentru locuitorii din comunele Şercaia –
Comăna – Hoghiz: DJ 104
va fi reclasificat ca drum naţional şi trecut în administrarea Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
„Până la sfârşitul acestei
luni trebuie să fie aprobată o
hotărâre de guvern pentru reclasificarea drumului judeţean ca drum naţional. Apoi,
avem promise fonduri de
aproximativ 22 de milioane
de euro pentru repararea întregului tronson, care vor fi
primiţi prin CNADNR. Practic, cei de la Compania de
Drumuri trebuie să pună la

punct proiectul de Hotărâre
de Guvern pentru a se primi
finanţarea. Noi, Consiliul Judeţean, le-am pus la dispoziţie toată documentaţia tehnică. Împreună cu ministrul
Energiei, dl. deputat Constantin Niţă, am mers la ministrul
Marilor Proiecte de Infrastructură şi am primit aviz favorabil”, a declarat Mihai
Popa, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
În prezent, se fac lucrări la
DJ 104 cu bani de la bugetul Consiliului Judeţean, însă
doar în zona de intravilan a
localităţilor, ceea ce reprezintă 8-10% din totalul lucrărilor necesare.

Au început lucrările de modernizare a aducţiunii de apă din Făgăraş
După ce în vară a fost semnat
contractul pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal
din Făgăraş, săptămâna aceasta, a
fost semnat şi cel pentru reabilitarea captării şi a aducţiunilor spre
oraş.
Trei firme s-au asociat pentru a
duce la bun sfârşit această lucrare
în valoare de 12,5 milioane de lei:
Hidroconstrucţia, General Concrete Cernavodă şi Benni Prest. Banii
au fost accesaţi de la Uniunea Europeană, ca de altfel şi pentru celelalte lucrări, prin POS Mediu. Din
momentul începerii acestor lucrări
şi până la finalizarea lor nu va trebui să treacă mai mult de 18 luni,
termen stipulat în contract.

Termenul de execuţie
este de 1,5 ani
Contractul prevede reabilitarea a
30 de puţuri din Pojorta, Hurez şi

Iaşi, construcţia a 4,5 kilometri reţea de legătură între puţuri, reabilitarea a două rezervoare înmagazinare apă şi două staţii de pompare. De asemenea vor fi înlocuite
conductele de aducţiune prin care
apa este transportată la Făgăraş pe
o lungime de peste 10 km.
În vederea modernizării şi extinderii reţelelor de apă şi canal din
municipiu, lucrări care au început
din vară, se vor investi 43,49 de milioane de lei, din bani europeni. În
total, cu aceşti bani, vor fi reabilitaţi 28,4 kilometri de conductă de
alimentare cu apă şi se va realiza o
extindere de 3,6 km a reţelei.
În ceea ce priveşte canalizarea
vor fi refăcuţi 25,5 kilometri de reţea şi se va realiza o extindere de
8,6 de kilometri. Lucrările durează 22 de luni, astfel, peste un an şi
jumătate, făgărăşenii vor avea reţele de apă moderne.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Braşovenii pe şantierele patriei
Debutând în vara anului
1980, „Acţiunea 7.000” a rămas şi va rămâne „pildă vie
de muncă înflăcărată, de răspuns plin de dăruire şi înalt
patriotism” la chemarea „Patriei mai mult cărbune”, scria
fotoreporterul P. Popovici.
Cei 7.000 de specialişti detaşaţi din întreaga ţară şi
aproape încapsulaţi în bazinul carbonifer al Gorjului
„au răspuns cu toţii prezent,
ca un singur om”. Printre
aceştia, de fiecare dată, şi nu
printre cei din urmă, au răspuns şi braşovenii.
Într-una din sâmbetele
toamnei anului 1983, Popovici a poposit în perimetrul
Întreprinderii Miniere Lupoaia, în căutarea nu a lui
Godot, ci a braşovenilor detaşaţi acolo şi „s-a convorbit” cu to’ar’şu’ derector al
întreprinderii pomenite, Ion
Stamatoiu, care a ţinut ca
P.P. să scrie neapărat că bra-

şovenii erau
„printre cei mai
buni”, muncind
cu spor zi-lumină şi că „au
nivelat peste
1.500.000 mc
de steril”, o
mare suprafaţă
fiind astfel redată agriculturii: „Nu găsesc
cuvintele de
laudă cele mai
potrivite pentru
munca lor!”, a declarat tov.
Stamatoiu.
În drum spre Valea Mănăstirii, unde a aflat că-i găseşte
pe buldozeriştii braşoveni detaşaţi de la I.U.G.T.C., P. Popovici l-a cunoscut pe şofeurul Constantin Begu: „Auzi
vorbă, cine nu-i cunoaşte pe
braşoveni?! Au speriat lumea
cu depăşitul normelor!”, a râs
mânzeşte acesta, cam lăudăros, totuşi. Pe cei 4 din foto-

grafie, care au speriat nu Vestul, ci lumea întreagă, maistrul A. Năstase, buldozeriştii
A. Stănilă şi Jenică Macovei
şi mecanicul conducător auto
D-tru Ciobanu, P.P. i-a descoperit în Valea Cerveniei,
ceilalţi – tovărăşeii I. Vîlcu,
M. Ursache, Gh. Tudose,
Puiu Onofreasa, V. Moldovan, Jan Anuşca – aveau cică
„program administrativ” şi
erau prin oraş la shopping,

cum se zice acum. Aici, preciza maistrul Năstase, era
grea mai ales „depărtarea de
casă, de cei dragi”. „La noi,
s-a băgat în discuţiune A.
Stănilă (care la cei 24 de ani
câştiga lunar în jur de 5.000
lei, un salariu foarte mare,
atunci în 1983!), mai grea
este singurătatea din cabina
buldozerului.
Atunci când avem timp
mergem la clubul taberei, la
filme şi la spectacole”. Sunt
curios dacă acesta văzuse filmul italian „I se spunea Buldozerul”, cu Bud Spencer în
rolul principal, am adăuga
noi. „Am făcut şi o mulţime
de excursii, intervine sfătos
şi nea Jenică Macovei. Am
fost la Turnu Severin, Orşova, Tismana şi Băile Herculane (sau Frauculane, cum se
zicea pe atunci), că noi lucrăm la foc continuu”.
„Drum Nou”
8 noiembrie 1983

Vizita la Braşov a preşedintelui Austriei,
dr. Rudolf Kirchschläger
În ziua de 10 noiembrie
1978, preşedintele federal al
Republicii Austria, dr. Rudolf
Kirchschläger, împreună cu
d-na Herma Kirchschläger,
au vizitat Braşovul, poposind
mai întâi la Întreprinderea de
Autocamioane.
Aici, au fost întâmpinaţi
de ministrul industriei construcţiilor de maşini, tov. Ion
Avram, de primarele Braşovului, tov. Ioan Drăghici, de
numeroşi muncitori care au
făcut oaspeţilor austrieci o
„călduroasă primire”.
Vorbind despre industria
românească de autocamioane, tov. Viorel Husea, directorul general al Centralei de
resort, a arătat că I.A.Bv. a

produs până atunci (în nov.
1978), aproape 500.000 de
autovehicule, într-o gamă
variată de tipuri, 100.000
dintre ele fiind echipate cu
motoare Diesel şi că realizând 34.000 de autocamioane pe an, întreprinderea braşoveană se situează pe locul
6 în Europa în cadrul marilor producători de autovehicule, acoperindu-şi propriile cerinţe etc.
Gazdele au subliniat împortanţa pe care colectivul
I.A.Bv. o acordă colaborării
cu firma „Steyer” din Austria. În timpul vizitei, oaspeţii au avut „cuvinte de apreciere pentru realizările colectivului braşovean”, preşedin-

tele Austriei
notând, printre
altele, următoarele în cartea de onoare a
întreprinderii:
„Uzina este un
exemplu de
planificare
clarvăzătoare, de realizare
tehnică impresionantă şi de
înaltă specialitate”.
În continuare, soţii Kirchschläger au vizitat noile cartiere de locuinţe ale Braşovului, care reflectă „eforturile făcute de statul nostru pentru asigurarea unor condiţii
tot mai bune de locuit oamenilor muncii”. A fost vizitată apoi „şcoala din Şcheii

şi de secţia propagandă a Comitetului judeţean de partid.
Pe vreo 10 panouri erau
înfăţişate sugestiv „principalele obiective ale dezvoltării
din cincinalul actual şi în
perspectivă, în conformitate
cu Planul-Directivă de dezvoltare economico-socială a
judeţului Braşov pe perioada 1981–1985”.

Prin grafice, cifre, fotografii, erau prezentate „dinamica
principalilor indicatori de plan
în cincinalul 1976 –1980 şi
1981–1985. Reieşea, din
această succesiune de imaginisimbol, faptul că judeţul Braşov, care dădea 6,7 la sută din
producţia industrială a României, va fi avut în 1980 o producţie globală pe locuitor de

În acest articol semnat de
psihologul R. Băciulescu şi
maiorul V. Iordache era vorba despre supravegherea cu
moderne aparate radar de către miliţie a „bunei desfăşurări a traficului rutier, depistării operative a cazurilor de
încălcare a disciplinei, am
spune, a eticii, circulaţiei”.
Cei doi au însoţit „la lucru”, pe traseu, un echipaj al
formaţiunii de lucru din cadrul Miliţiei „muncipiului”
Braşov, condus de tov. maior A. Iurac, „înarmat” cu
staţii de radio-emisie-recepţie şi aparat radar. Prima
oprire, pe str. Aurel Vlaicu,
unde au şi apărut „cascadorii”, nu ai vitezei.
Astfel, tov. P. Sulică, conducătorul autoturismului
aparţinând de C.I.L.A. Braşov, circula prin dreptul radrului cu viteza de 89 km pe
oră, deci cu 29 km la oră mai
mult decât prevederile legale! „Cum, am depăşit viteza
legală? Nu se poate, nu
cred... Io sînt şofer de ani de
zile şi conduc cu multă atenţie”, scoate pe gaura gurii,
tâmp, Sulică.
Mai „grăbit”, N. Cristoloveanu, angajat la uzina „23
August” Bucureşti, circula
prin Braşov nici mai mult nici

mai puţin „decât cu... 112 km
la oră”! Amatorii de viteză
excesivă nu au lipsit nici de
pe Calea Bucureştilor, astfel
I. Capriş, aflat nu pe o capră,
ci la volanul unui autoturism,
„zbura” cu 79 km la oră, deşi
trebuia să ruleze cu maximum 60 km pe oră. Un alt şofer, tov. ing. L. Ludu, care
conducea un autotusrim cu
75 km la oră a răspuns cu
candoare: „Nu ştiam că ie
acizdea radaru’. Nu l-am observat, toarşu’ maior”!
Recordul de viteză în oraş
l-a deţinut în acea zi de pomină, fără doar şi poate, tov.
I. Crăciun, mecanic auto la
„Auto-service” Bartolomeu,
care a fost oprit când conducea parcă inconştient de nebun autoturismul cu 116 km
la oră!
Erau însă şi şoferi profesionişti care conduceau maşinile nesăbuit de dement; astfel,
C. Istrate, conducătorul unei
autofurgonete care avea 60
km la bord la trecerea prin
dreptul radarului, era „ferm
convins că circula reglementar deşi, se ştie, viteza maximă prevăzută de regulament
pentru acest tip de autovehicule este de 40 km la oră”.
„Drum Nou”
5 noiembrie 1972

Autocamionul ROMAN – Diesel
100.000
Braşovului, vechi lăcaş de
cultură, unde s-au format generaţii de cărturari români”.
Oaspeţii au fost, de asemenea, şi la Biserica Neagră,
unde se află o „bogată colecţie de covoare, precum şi interesante picturi murale”,
după care au poposit în renumita staţiune Poiana Braşov.
„Drum Nou”
11 noiembrie 1978

Judeţul Braşov pe coordonatele cincinalului 1981–1985
În întâmpinarea Congresului al XII-lea al P.C.R., cu prilejul Conferinţei judeţene de
partid, în holul Teatrului Dramatic s-a deschis expoziţia
„Dezvoltarea economico-socială a judeţului Braşov în
cincinalul 1981–1985”, organizată de Consiliul judeţean
de control muncitoresc al activităţii economice şi sociale

Cu radarul pe străzile Braşovului

104.690 lei, iar în 1985 de
144.377 lei, deţinând, sub
acest aspect, PRIMUL LOC
pe ţară. Deosebit de sugestive
erau şi panourile cuprinzând
creşterile în domeniul investiţiilor – nu mai puţin de 77
unităţi industriale vor fi fost
dezvoltate în cincinalul viitor.
„Drum Nou”
4 noiembrie 1979

În ziua de 8 noiembrie 1978, la Întreprinderea de Autocamioane Braşov
s-a consumat un
eveniment deosebit
şi senzaţional: de pe
conveiorul de montaj a ieşit autovehiculul cu motor Diesel cu numărul de
ordine 100.000! Era vorba
despre un impunător şi
aproape gigantesc autoşasiu
„ROMAN – DIESEL” de
12 tone, dotat cu un motor
de 256 CP, destinat transporturilor rutiere internaţionale.
De remarcat că, până la finele anului 1978, la întreprinderea braşoveană va fi
fost atinsă impresionant de
uluitoarea cifră de 500.000
de autovehicule fabricate din
1954 încoace. Procesul acesta fascinant de „dieselisare”
a producţiei de autocamioane, impus de cerinţele economiei de combustibil pe
plan mondial, început deja

în 1971, când s-au fabricat
circa 100 de autovehicule
Diesel, a continuat într-un
„ritm intens”, planul pe anul
1978 însumând 28.000 de
autovehicule de acest fel.
În „DN” se mai menţiona
că, atunci, în 1978, la Întreprinderea de Autocamioane
din Braşov se fabricau nu
mai puţin de 12 familii de
autovehicule în aproape 500
de variante constructive, producţia sa urmând să se diversifice în continuare.
„Drum Nou”
9 noiembrie 1978
Iulian Cătălui
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Brassói Napló 1933
Situaţia demografică în judeţul Braşov

Evadare din anonimat: despre Uzina 2
De-a lungul drumului care
duce în localitatea Zizin se
aliniază clădirile care aparţin Uzinei 2. Poate din cauza acestei aşezări, uzina este
vizitată mai rar de reporteri.
În halele uzinei se fabrică o
gamă vastă de produse, fiind
unici în industria socialistă.
Uzina 2 se mai poate spune că este o uzină colaboratoare. Ea a avut un rol important în câştigarea medaliei de aur obţinută de tractorul Universal 650 la Târgul internaţional de la Leipzig, şi a contribuit la performanţa camioanelor produse
la Braşov, acestea urcând cu
uşurinţă pe munţii din Asia
şi America de Sud având încărcătură semnificativă.
Locomotivele electrice
Diesel duc pe şine experienţa şi sârguinţa muncitorilor
de la Uzina 2. În cazurile de
mai sus motoarele utilizate
aveau carburatorul fabricat
la Uzina 2.
Primele carburatoare au
fost montate în anul 1962 şi
au fost 30 de bucăţi – afirmă
inginerul şef Radu Vijoli.
Datorită talentului şi price-

perii specialiştilor producţia
a crescut semnificativ şi
acum se asigură necesarul de
carburatoare pentru Uzina de
Autocamioane, Uzina Tractorul şi altele.
Se produc 9 tipuri de carburator şi în 1969 producţia
a trecut de 85.000 de carburatoare. De fiecare dată se încearcă îmbunătăţirea produsului pentru mărirea performanţei motorului. Aşa s-a
reuşit o reducere a consumului de carburant la autocamioane cu 3 litri/100 km.
Conducătorul secţiei de
carburatoare şi filtre, inginerul Marius Zaharescu îi
aminteşte aici pe Gheorghe
Priscu, Ion Enache, Gheorghe Negustoru, Nicolae Ghibilia şi Grigore Huţu.
În 1967 uzina a obţinut o
creştere a producţiei de filtre cu 60%, ceea ce înseamnă 180.000 de bucăţi. În
această secţie este evidenţiată munca depusă de Dumitru Pintece, Horts Roth şi
Gheorghe Frăţilescu. Există
o secţie unde se are în vedere diversificarea diferitelor
produse, cum ar fi profilele

Brassói Napló 1933

de cuplare, ceasurile de gaz
etc. Secţia este condusă de
Teodor Tatu, iar în subordinea lui lucrează oameni devotaţi: Vasile Marian, Bibó
Sándor, Gheorghe Ungureanu, Molnár Árpád, Paraschiva Costea, Vasile Derta.
Acum trei ani au primit o
sarcină diferită. La o comandă din străinătate trebuiau
produse pentru un anumit dispozitiv: supape de siguranţă
şi regulatoare de presiune.
Prin experienţa şi priceperea
specialiştilor comanda a fost
onorată cu succes, ceea ce a

adus un câştig de 34 milioane de lei pentru statul român.
Olimpiu Munteanu, directorul uzinei, vorbeşte cu entuziasm despre rezultatele
bune obţinute datorită organizării eficiente a proceselor
de producţie. Acestea au dus
la depăşirea planului de producţie prevăzut, dar mereu se
priveşte în viitor, în curând
se va începe producţia de carburatoare şi filtre pentru autoturismele Dacia.
KŐVES László. Kitőrés a
névtelenségből. În: Brassói
Lapok, nr. 18, 1969

Brassói Lapok 1969

Săcelele zilelor noastre În faţa vitrinelor
Scopul acestui articol este
prezentarea localităţii Săcele,
o localitate modernizată, curată, cu oameni gospodari. Să-

celele, sau mai corect spus Patru Sate (Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satu Lung) cu cei
14.000 de locuitori are mai
degrabă imaginea unui orăşel
câmpenesc decât a unui sat.
Majoritatea caselor sunt
din piatră şi multe cu etaj.
Cele patru sate sunt contopite, turistul neavând cum să
observe trecerea dintr-un sat
în altul. Drumul principal are
aproximativ 7 km, iar comuna se întinde în stânga şi
dreapta acestuia.
Aproximativ fiecare a zecea casă are antenă radio,

ceea ce înseamnă mult pentru o comună. În Cernatu este
un cinematograf unde se vizionează filme cu sonor din
ce în ce mai bune.
În centrul comunei se poate admira statuia ridicată în
cinstea eroilor, şi
nu departe este sediul Casei de Economii Săcele. În
1920 s-a înfiinţat o
societate de electricitate în Săcele, şi
de atunci comuna are străzile luminate în fiecare noapte. Se organizează diverse
evenimente culturale la cele
două săli de bal şi la terasa
de vară. Cea mai impozantă
clădire este a gimnaziului,
lângă care se află şi internatul. Comuna are un teren de
sport şi un teren de tenis.
Odată cu oraşul se modernizează şi populaţia. Bărbaţii umblă cu pălării şi cravată, iar baticul se poartă doar
la femeile mai în vârstă.
KISS Endre. A mai Hétfalu.
În: Brassói Napló, nr.106

Puţini sunt cei care nu
aruncă măcar o privire asupra vitrinelor magazinelor.
De cele mai multe ori o plimbare relaxantă se poate termina cu cumpărături inspirate
de aceste vitrine. O vitrină
frumos aranjată poate creşte
cu mult profitul magazinului.
În Braşov există trei grupuri
care se ocupă de aranjarea estetică a vitrinelor.
Graficianul Gaál István
conduce unul dintre grupuri
şi are o experienţă de 10 ani
în acest domeniu. A câştigat
multe premii pentru Braşov
la concursurile de acest gen.
Anul acesta a obţinut locul I
la secţiunea industrie alimentară. El este la curent cu noutăţile publicate în revistele de
specialitate, participă la
schimburi de experienţă. Se
mândreşte că la întrunirile naţionale Braşovul mereu este
apreciat, iar ideile pentru decorare propuse de braşoveni
sunt aplicate în toată ţara.
Munca de decorare este
complexă, începând de la
creaţie, cunoaşterea produsu-

lui, până la legarea curentului pentru iluminatul vitrinei
sau fixarea poliţelor pe pereţi.
Momentan vitrinele magazinelor transmit o atmosferă de
toamnă caldă şi colorată, dar
pe biroul lui deja sunt gata
schiţele pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt spuse
şi câteva neajunsuri ca lipsa
materialelor decorative, lipsa
unui fotograf pentru a realiza
fotografii la dimensiuni mai
mari, precum şi lipsa călătoriilor de studiu în străinătate.
În final reporterul prezintă câteva magazine cu vitrine atrăgătoare: magazinul
Carpaţi, magazinul de textile
nr. 22, câteva alimentare de
pe strada 7 Noiembrie.
Dar cum se îndepărtează de
centrul Braşovului vitrinele
devin mai gri, neamenajate,
chiar prăfuite. Semnalează
lipsa vitrinelor cu obiecte artizanale, care ar atrage turiştii.
DEMETER Szabolcs.
Kirakat őrjárat.
În: Brassói Lapok, nr.19
DINU Eva

Conform datelor statistice
pe parcursul anului au fost
2280 de naşteri şi 1202 decese. Numărul căsătoriilor a
fost 683, iar a divorţurilor 39.
Situaţia administrativă a
judeţului Braşov este destul
de bună. Pentru repararea
drumurilor şi podurilor afectate de inundaţii s-au alocat
4 milioane lei numai de la
administraţia judeţului, pentru învăţământ 2 milioane.
Au început construcţiile
pentru două şcoli, iar la 39
de şcoli s-au efectuat reparaţii. Situaţia populaţiei din
judeţ, excluzând oraşul Braşov, este: 93.068 de români,
40.512 de maghiari, 31.402

de saşi, 2.183 de evrei şi
2.347 alte naţionalităţi.
Judeţul stă bine şi din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei. Boli contagioase nu
prea s-au semnalat, dar cazurile de tuberculoză şi sifilis nu
au scăzut. La Întorsura Buzăului au fost câteva cazuri de
pelagră, ceea ce arată că oamenii din zona aceea nu au
condiţii bune de viaţă. Se intenţionează amenajarea unei
clinici aici pentru îngrijirea
gratuită a oamenilor nevoiaşi.
Népesedési mozgalom
Brassó vármegyében.
În: Brassói Napló, nr. 105
DINU Eva

Zborul zeppelinului deasupra Braşovului
După ce în luna august a
făcut un zbor în jurul Pământului parcurgând 21 de zile,
marţi 15 octombrie, zeppelinul şi-a început un nou traseu
spre Balcani pe ruta: Germania, Viena, Bratislava, Budapesta, Seghedin, Belgrad, Sofia, Plevna, Bucureşti, Braşov, Sibiu, Timişoara.
În jurul orelor 16.00, anunţat de clopotul mare al Bisericii Negre, zeppelinul îşi face
apariţia dinspre Tâmpa, în ad-

miraţia publicului care aştepta pe străzi. Însoţit de un avion
al Fabricii de aeroplane, uriaşul zeppelin înaintează lin deasupra oraşului la o înălţime
de 450 m, astfel că se putea
citi pe el înscrisurile mărcii
„D-Z L 127” şi „Graf Zeppelin”. După două viraje deasupra oraşului, a luat direcţia Sibiului continuându-şi drumul
de întoarcere.
Gazeta de Transilvania,
nr. 110, 1929

Alegerea preotului la Biserica Sf. Nicolae
S-a încheiat procesul de vot
pentru alegerea preotului de
la Biserica Sfântul Nicolae
din Şchei. Candidaţii au fost
Nicolae Stinghe, care a şi câştigat cu 285 de voturi, Nicolae Furnică a obţinut 116
voturi şi alţi doi C. Muşlea şi

N. Constantin, care s-au retras. Alegerea a durat 6 ore şi
nu a fost lipsită de incidente,
fiind nevoie de asistenţa poliţiei pentru păstrarea ordinii.
Au votat 401 alegători.
Gazeta de Transilvania,
nr. 239, 1912

Recordul aviatorului Alexandru Papana
Locotenentul-aviator Alexandru Papana a fost ofiţer
al Forţelor Aeriene, absolvent al Şcolii Militare din
Versailles, brevetat ca pilot
de vânătoare şi câştigător al
unor competiţii sportive precum cea de bob din anul
1933, când a adus României
titlul de campion mondial,
sau cea de automobilism din
primăvara anului 1937, când
a stabilit primul record pe
traseul Bucureşti – Braşov
într-o oră şi 38 de minute.
Detaşat la Uzinele I.A.R.
Braşov ca pilot de încercare,
el a reuşit în 16 iulie 1935,

la ora 17.45, stabilirea recordului naţional aviatic de înălţime, în mai puţin de o oră,
pe un aparat IAR 16, conceput de dr. ing. Elie Carafoli
şi realizat prin mijloace proprii în uzinele braşovene.
În articol se precizează recordul naţional de 10.550 de
metri, reuşit de pilotul Romeo Popescu, dar pe un
avion francez (Potez), însă
nu se spune altitudinea atinsă de pilotul Papana cu avionul braşovean.
Astra, II, nr. 10, 1967
Mihaela LUPU
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Strada Brâncoveanu
continuare din numărul trecut

Cea mai cunoscută troiţă a
zonei este „Crucea de la Şargu”, ridicată în dreptul casei
cu nr. 54 de bunicul profesorului Sterie Stinghe (1874 –
1917), şi aici an de an se făcea „joc” în Duminica Mironosiţelor de către Junii Roşiori; acelaşi lucru făcându-se şi în „Valea Cacovei”
ca şi în „Malul Cucului”.
Troiţa, având dimensiunile de 1,80 x 80 cm, este încadrată de o capelă destul de
bine îngrijită. Repetatele încercări de întreţinere au făcut ca inscripţia chirilică privind datarea şi ctitorul ei, să
fie imposibil de descifrat.
Mai putem descifra din grafia chirilică, din cele două însemnări doar următoarele:
„în numele Tatălui şi Fiului... pomeneşte pe robii tăi
Florea, Neacşa cead (fiii),
Văsâi, Măria, cead...”
Elementele grafice sunt tipice celorlalte troiţe ridicate
în veacul al XVIII-lea. Pe
braţele crucii se disting următoarele scene biblice: Învierea, Răstignirea, Arhanghelii Mihail şi Gavril, Sf.
Vasile. Spaţiul din preajma
troiţei este bine amenajat
pentru jocul feciorilor.
Mai sus este „Petrişul”, un
platou larg, unde şcheienii făceau joc duminica de după
Sfâtu Ilie, iar în ziua de Paşti
făceau joc „roşiorii” şi „curcanii”. Troiţa de la Pietriş,
aflată la drumul vechi al Poienii, pe locul numit „La Pietriş”, pe un platou bine conservat, cunoscută şi sub numele de „Crucea lui Furnică”,
sau Troiţa Junilor Roşiori.

Furnică a fost unul din cunoscuţii epitropi ai Bisericii
Sf. Nicolae, care a protecţionat şi crucea de pe str. Podragu. Actuala troiţă de la Pietriş a fost construită de Iosif
Notar şi soţia sa Paraschiva,
născută Barbu, doar la anul
1930 pe locul unei vechi troiţe, care se distrusese. Crucea
interioară este protejată de o
frumoasă capelă, pe frontispiciul căreia se poate citi:
„Troiţa Grupului de Roşiori –
Monument istoric”.
În interior, pe peretele de
sud al capelei se poate citi
inscripţia în grafie latină:
„Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
Sfântului Duh s-a ridicat
această sfântă cruce împreună cu adăpostul ei întru slava Sfântului Ilie de robii lui
Dumnezeu Dumitru şi Paraschiva Furnică, în zilele Măriei Sale Carol al II-lea şi a

P.S. Sale Arhiepiscopului şi
Mitropolitului dr. Nicolae
Bălan, în locul sfintei cruci
celei vechi de la 1909, care
a fost ridicată de Iosif Notar
şi soţia sa Paraschiva, născută Barbu. Lucrarea s-a terminat la 20 iulie 1930”.
Crucea din piatră este pictată, redând scena Răstignirii Domnului Nostru Iisus
Hristos. Pe perete sunt scenele bisericeşti, reprezentând
pe Arhanghelul Mihail şi Sf.
Paraschiva. În ziua de Sf. Ilie
sau în duminica ce-i urma,
pe vremuri se făceau procesiuni de sfinţire a apei, după
care ctitorii troiţei cinsteau
oaspeţii cu gustări şi un pahar de vin, iar junii tineri făceau aici joc. În zilele noastre roşiorii merg la Pietriş
doar în ziua de Paşti.
De la „Petriş” încolo, trecând peste Valea Dracului,
încep dealurile dinspre Poiană. Aici păşteau vaci, cai,
oi şi capre, altădată foarte
numeroase.
Revenind pe strada
Brâncoveanu, după casa de
la nr. 23 a fraţilor Nicolae
(fost director al Cărţii Funduare şi epitrop al Bisericii
Sf. Nicolae) şi Teodor
Stinghe, la nr. 25 este casa
fostului negustor pielar Roth,
care avea în grădină un solariu cu picturi interesante.
Cea mai impozantă clădire
datează din 1903, la nr. 27
fostă şcoală maghiară, apoi
şcoală de fete, devenită şcoală mixtă şi azi liceu.
Urmează casa cunoscutului filolog german Julius
Gross, autor al unui valoros
catalog de carte veche braşoveană şi director al liceului
Honterus. În colţ, la nr. 31 a
locuit directorul gimnaziului şagunist Virgil Oniţiu şi

familia cumnatului său, Victor Branisce, directorul Gazetei de Transilvania.
În apropiere, la nr. 41 a locuit marele slavist Ioan Bogdan cu fraţii săi Bogdan Duică şi Alexandru Bogdan, cunoscuţi cărturari braşoveni.
Bătrânul Ion Bogdan
(1832 – 1906), fiind mic comerciant, nevoit să abandoneze comerţul pentru a deveni un modest funcţionar la
Sinaia şi apoi lucrător la fabrica de sticlă din Azuga şi
soţia sa, Elena (născută Munteanu (1846 – 1911)) fac cu
greu faţă obligaţiilor casnice
având de îngrijit cei 11 copii
(7 băieţi şi 4 fete) îndrumându-i spre învăţătură.
Toţi copiii aveau să se ridice deasupra comunului:
Gheorghe Bogdan Duică
(1865 – 1934), istoric literar,
colaborator la „Convorbiri
literare”, profesor la liceul
„Mihai Viteazul” din Bucureşti, apoi universitar la Cluj,
fiind şi el membru al Academiei Române; Ştefan Bogdan (1875 – 1954) profesor
universitar la Facultatea de
Farmacie Bucureşti; Alexandru Bogdan (1881 – 1914)
doctor în filologie, cu tema
„Metrica lui Eminescu” sub
conducerea folcloristului
german Gustav Weigand, cu
studii la Budapesta, Berlin şi
Leipzig, profesor de română, latină şi germană la liceul
„Andrei Şaguna”, victimă a
primului război mondial, la
numai 33 de ani, când este
lovit pe front de un obuz rusesc la Zumina (în Galiţia).
Deşi sfârşind atât de tânăr,
lasă o bogată operă din care
menţionăm: „Cântece de copii şi jocuri”, Braşov 1905;
„Ritmica cântecelor de copii”, Bucureşti, 1906 – ope-

re de pionierat
în domeniu, urmate de un studiu de specialitate, „Altă ortografie”, Bucureşti, 1912 şi
multe studii şi
comentarii în
presa timpului,
în calitate de
secretar al Astrei, preşedinte
al filialei locale
al „Societăţii
pentru Fond de
Teatru Român”
şi preşedinte al
Reuniunii de
Gimnastică şi
Cântări; Maria
Bogdan (1873 –
1963) căsătorită Popescu, animatoare a
vieţii teatrale braşovene, 40
de ani profesoară în Braşov,
din 1919, preşedinte al Societăţii pentru Ocrotirea Orfanilor de Război şi din 1935
preşedintă a Reuniunii Femeilor Române din Braşov,
sfârşindu-se din viaţă la 90
de ani; Ecaterina (1878 –
1941) devine soţia marelui
istoric Nicolae Iorga.
Cel dintâi membru al familiei purta numele tatălui, fiind vorba de slavistul Ioan Bogdan
(1864 – 1919), care
se naşte în Şcheii
Braşovului în 25 iulie 1864. După absolvirea în Şchei a
şcolii primare la numai 10 ani este elev al
gimnaziului „Andrei Şaguna”, continuând cursurile
facultăţilor de litere şi filozofie din Bucureşti şi Iaşi,
încheindu-le cu teza de licenţă: „Istoria coloniei Sarmisegetusa”, ca student al lui
Xenopol şi Densuşianu.
Începe cariera didactică
predând latina şi greaca la un
liceu particular din Dorohoi
(Pomârla) şi tot atunci începe colaborarea la „Convorbiri literare”. În 1880 este trimis cu o bursă în Germania
de ministrul D.A. Sturza,
apoi cu o altă bursă în Italia
(Riviera), urmată de Viena
(1887) specializându-se în
slavistică, colaborând cu
B.P.Haşdeu şi marele slavist
austriac Jagic.
Urmează apoi studiile la
Petersburg şi Cracovia timp

în care trimite în ţară mai
multe studii cu privire la
manuscrisele slavo-române
în biblioteci străine (Viena,
Petersburg ş.a). De acum
participă la mai multe congrese istorice în străinătate
(Moscova, Sofia şi Viena),
când încă nu împlinise 20
de ani. Pentru a studia Cronica bizantină a lui Manasses pleacă la Roma. Revenit în ţară este profesor pentru catedra de limbi slave la
Universitatea din Bucureşti,
fiind coleg cu Haşdeu, Odobescu, Maiorescu, Gr. Tocilescu. Timp de 28 de ani
de învăţământ realizează un
impresionant număr de manuale şi studii didactice şi
publică colecţii întregi de
documente, ca: „Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu
Braşovul şi Ungaria în sec.
XV-XVI în arhiva Braşovului”, „Documente privitoare la istoria românilor culese din arhive şi biblioteci
polone.”
Ca urmare a bogatei activităţi publicistice în anul
1903 este ales membru al
Academiei Române, secţia
istorică, pentru ca din
1910 să devină vicepreşedintele Academiei Române,
cumulând şi
funcţia de preşedinte al Comisiei istorice a
României, comisie care a editat cele mai multe
documente medievale din istoria noastră, fondând şi disciplina „filologia
slavo-romanică”.
Ultima parte a vieţii o petrece la Bucureşti alături de
soţia sa Maria născută Colţescu în Bucureşti (cu toate
că se căsătorise în anul 1897)
şi cei trei copii: Radu, un talentat poliglot, Constantin,
judecător, mort la 41 de ani
şi Viorica căsătorită cu publicistul Gh. Tulbure. Când
nu împlinise 55 de ani, la 15
mai 1919 Ioan Bogdan se
stinge din viaţă fiind înmormântat la cimitirul Bellu.
Lasă în urma sa o monumentală operă dedicată cunoaşterii istoriei medievale, încă
incomplet valorificată.
(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

