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La Mulţi Ani, România!
1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după înlăturarea regimului comunist.
Din punct de vedere istoric,
la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba
Iulia, constituită din 1.228 de
delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi
din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o
Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg
Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi
Ţara Ungurească (Crişana,

Sătmar şi Maramureş) cu
România.
Ziua de 1 Decembrie 1918
încununează deci lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează
momentul creării României
Mari, situându-se în continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia
(27 martie 1918) şi Bucovina
(15 / 28 noiembrie 1918).
Poporul român a ştiut
atunci sa valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată în urma
primului război mondial şi a
destrămării imperiilor Ţarist
şi Austro-Ungar.

Aşa cum sublinia şi istoricul Florin Constantiniu,
„ ...Marea Unire din 1918 a
fost şi rămâne pagina cea
mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii
naţionale nu este opera nici
unui om politic, a nici unui
guvern, a nici unui partid;
este fapta istorică a întregii
naţiuni române, realizată
într-un elan ţâşnit cu putere
din străfundurile conştiinţei
unităţii neamului, un elan
controlat de fruntaşii politici,
pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă
spre ţelul dorit. [...]

Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizani
Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi
destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul
lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina,
Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va
da Basarabia; o biruinţă o
excludea pe cealaltă, astfel
că nimeni nu vedea cum ar
fi cu putinţă ca toate aceste
provincii să intre aproape

simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]
Nu o victorie militară a stat
la temelia României Mari, ci
actul de voinţă al naţiunii
române de a-şi da armătura
teritorial-instituţională care
este statul naţional. [...]
O necesitate istorică – naţiunea trebuie să trăiască
într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât
orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”.

94 de şcheieni au fost
la Alba Iulia
Documentele păstrate la
Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului
vorbesc despre participarea
braşoveana la Marea Adunare Naţionala de la Alba
Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
Bătrânul cartier braşovean se
poate mândri că, dintre cei
1.228 de români care s-au
aflat, în urmă cu 91 de ani,
în oraşul Unirii, 94 erau
şcheieni. Contribuţia braşoveană nu este impresionantă doar numeric: statura intelectuală a delegaţiei de la
Braşov, în rândul căreia s-au
aflat compozitorul Tiberiu
Brediceanu, lingvistul Ion
Lacea şi istoricul Stere Stinghe, vorbeşte despre calitatea şcheienilor ce s-au alăturat fraţilor lor veniţi din toată zarea românescă.

Braşovenii nu s-au dus
însă, la Alba Iulia, doar ca
să privească sau să asculte:
cei 94 au stat pe podiumul
oficialilor şi au contribuit la
întocmirea documentelor.
Chiar procesul-verbal al
Marii Adunari Naţionale a
Poporului Român din Transilvania, Banat şi Părţile Ungurene este găzduit în arhiva Muzeului Primei Şcoli
din Şcheii Braşovului.
Întins pe câteva zeci de
pagini, documentul aminteşte că doctorul Ştefan C. Pop,
în calitate de preşedinte al
Marelui Sfat Naţional Român din Arad, a fost cel care
a convocat Adunarea. Acelaşi act închide în cuprinsul
său şi vorbele nemuritoare
rostite de Iuliu Maniu la
Alba Iulia: „Istoria ne-a
învăţat că nu trebuie să aşteptăm nimic de la împăraţii străini şi de la fiii altor
neamuri, ci de la propriile
noastre puteri. Adevărul ce
ne călăuzeşte acum e că singura noastră forţă, care ne
poate ţinea în viitor, e aceea
provenită din unirea tuturor
românilor”.
Discurs înflăcărat, care a
electrizat sutele de români
de la Alba Iulia veniţi să
consfinţească în cetatea în
care Mihai Viteazu intra triumfal în 1599 şi care vedea,
în 1922, la Catedrala Reîntregirii, încoronarea regelui
Ferdinand şi a reginei Maria, Unirea Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Secretul vieţii celui mai longeviv rupean –
Nicolae Bălica a împlinit un secol de viaţă

S-a semnat contractul pentru încălzirea
Colegiului „Dr. Ioan Şenchea” din Făgăraş

Braşovul şi-a depus oficial candidatura
pentru Jocurile Olimpice de Tineret din 2020

Nicolae Bălica a fost sărbătorit de familie, de comunitate, dar şi de autorităţile

Proiectul este destinat Colegiului Naţional „Dr. Ioan Şenchea”, deoarece distanţa până

Reprezentanţii Comitetului
Olimpic şi ai Primăriei Braşov au trimis scrisori de in-

locale şi cele judeţene, fiind
primul din oraş care a ajuns
la această vârstă.
pag. 4

la oraş este foarte mare şi nu
putea fi legat la sistemul centralizat de încălzire. pag. 4

tenţie cu privire la organizarea la Braşov a J.O. de Iarnă
pentru Tineret 2020. pag. 5
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Întâlnire pe tema fondurilor
europene la Cetatea Rupea
Braşovenii care vor să obţină finanţări nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare rurală mai pot să
aplice doar prin Axa LEADER a PNDR la cele patru
Grupuri de Acţiune Locală (GAL) din judeţ: Asociaţia Transilvană Braşov
Nord, Asociaţia Ţinutul
Bârsei, GAL Microre giunea Valea Sâmbetei şi
GAL Transcarpatica.
Asociaţia Transilvană Braşov Nord (ATBN) face parte din prima serie de GALuri selectate şi acoperă zona
Rupea – comunele Apaţa,
Augustin, Buneşti, Caţa, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruş, Ormeniş, Racoş, Ticuş, Ungra şi oraşul Rupea.
Certificarea ca Grup de
Acţiune Locală de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a făcut pe
baza strategiei de dezvoltare a teritoriului, document
elaborat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului
Braşov. Ulterior, s-au alocat
aproximativ 2,3 milioane de
euro pentru implementarea
strategiei de către Asociaţia
Transilvană Braşov Nord,
asociaţie formată de 68 de
membri reprezentanţi ai sectorul public, privat şi ai societăţii civile.

bători locale sau alte evenimente marcante pentru comunităţile din teritoriu, aşa
cum a fost în acest an redeschiderea Cetăţii Rupea.

Mai pot fi depuse
proiecte până în
martie 2014

Zona vizată este una dintre cele mai sărace zone ale
judeţului, o treime din populaţie fiind reprezentată de comunităţi compacte de etnie
romă în care majoritatea au
ca principală sursă de venit
ajutorul social.
Teritoriul este caracterizat
de un grad de urbanizare
foarte scăzut, singurul oraş în
acest teritoriu de 1.178 km2
fiind Rupea, şi de un volum
mic de investiţii. Practic,
Asociaţia Transilvană Braşov
Nord a început să funcţione-

ze în 2012 într-un teritoriu cu
o experienţă infimă în accesarea fondurilor europene pre
şi post-aderare.
În acest context, în cei
aproape doi ani de funcţionare, echipa GAL ATBN a
desfăşurat o activitate continuă de animare şi promovare a posibilităţilor de obţinere de finanţări nerambursabile pe care le au actorii din
teritoriul asociaţiei. Au fost
organizate întâlniri publice
în fiecare localitate din teritoriu, întâlniri individuale

pentru consilirea oricărei
persoane care manifesta un
interes cât de mic pentru finanţare prin LEADER, evenimente de lansare a apelurilor de selecţie în cadrul cărora s-au făcut prezentări detaliate ale măsurilor care pot
fi accesate. Pentru că animarea presupune mai mult
decât organizarea unor evenimente, pentru cunoaşterea
reciprocă şi clădirea unei relaţii de încredere cu actorii
locali, membrii echipei GAL
au participat la târguri, săr-

Ca urmare a acestei activităţi, au fost selectate la nivelul GAL ATBN 27 de proiecte, 7 solicitanţi au deja încheiate contracte cu Agenţia
de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit şi alţi 8
au proiectele în evaluare la
structura judeţeană sau regională a APDRP.
Pentru fondurile rămase
pentru strategia de dezvoltare a acestei zone, GAL Asociaţia Transilvană Braşov
Nord mai poate selecta proiecte până la 31 martie 2014.
„Ultima serie de apeluri de
selecţie o vom lansa imediat
după sărbători, în cursul lunii ianuarie. Până atunci trebuie să ştim cât mai exact
care sunt intenţiile de depunere de proiecte ale celor din
teritoriu pentru că în funcţie
de interesul manifestat de
actorii locali vom încerca să
alocăm şi sumele pentru fiecare dintre măsurile: 121 –
Modernizarea exploataţiilor
agricole, 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor

agricole şi forestiere, 312 –
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 – Încurajarea activităţilor turistice.
Pentru că timpul rămas
este foarte scurt, este important să luăm o decizie bazată
pe intenţiile reale ale actorilor locali cu privire la alocarea fondurilor încă disponibile. Prin urmare, în data de
5 decembrie 2013, vom organiza o întâlnire în cadrul
căreia îi invităm pe membrii
asociaţiei şi pe toţi aceia care
sunt interesaţi să profite
practic de ultima şansă de
accesare a fondurilor pentru
dezvoltare rurală în perioada
de programare 2007–2013.
Vă vom povesti cum a decurs activitatea GAL-ului
până acum, care sunt problemele cu care ne-am confruntat şi noi şi beneficiarii din
teritoriu, dar vom aloca timp
şi pentru a discuta fiecare
nouă intenţie de proiect în
parte. Aşadar, vă aşteptăm
joi, 5 decembrie 2013, orele
12.30, la Cetatea Rupea,
pentru a afla detalii referitoare la posibilităţile de
finanţare prin Axa LEADER
într-un cadru cât mai interesant şi mai puţin formal”,
ne-a declarat Magda Dinu,
din partea GAL Asociaţia
Transilvană Braşov Nord.

Motivele pentru care Branul rămâne doar staţiune de interes local
Localitatea Bran nu poate să devină staţiune turistică de interes naţional din
cauza stării drumului
DN73 dintre Râşnov şi
Bran şi a lipsei unei staţii
proprii de ambulanţă, deşi
la ultima evaluare a avut
un punctaj foarte bun,
fiind la un pas de a obţine
statutul de staţiune de interes naţional, a declarat
primarul localităţii, Gheorghe Hermeneanu.
„Rămânem în continuare staţiune turistică de interes local. La ultima evaluare, am avut un punctaj
foarte bun, la un pas de a
obţine statutul de staţiune
turistică de interes naţional, dar am fost depunctaţi
din cauza stării drumului
DN73 Braşov–Piteşti, porţiunea dintre Râşnov şi
Bran, dar şi a lipsei unei

staţii proprii de ambulanţă. Ne dorim foarte mult să
obţinem această titulatură.
Am făcut multiple intervenţii pentru refacerea drumului dintre Râşnov şi
Bran, dar am înţeles că s-a
făcut licitaţia şi se aşteaptă alocarea fondurilor. În
interiorul localităţii, noi am
asfaltat drumurile principale care fac legătura cu
cele patru sate ale comunei, Şimon, Sohodol, Poarta şi Predeluţ, şi am intrat
în a doua etapă de modernizare a drumurilor de importanţă turistică cu fonduri de la bugetul local”, a
spus Hermeneanu.
Referitor la partea de
agrement, primarul a precizat că se are în vedere extinderea zonei pentru practicarea sporturilor de iarnă
de la Zănoaga – care are,

în prezent, trei pârtii de
schi, una pentru începători
şi două pentru mediu-avansaţi, instalaţie de noctură,
instalaţie pentru zăpadă artificială, teleschi – dar şi
crearea unui număr mai
mare de locuri pentru picnic şi mai multe evenimente culturale, a afirmat primarul Branului.

S-a inaugurat Centrul
de informare turistică
Primăria Bran a implementat proiectul cu finanţare europeană „Construire punct de informare turistică în Comuna Bran şi
promovarea potenţialului
turistic în zona omogenă
Bran–Moieciu–Fundata”.
Acesta a fost inaugurat
cu ocazia „Târgului Branului”, pentru a se stabili o
bună colaborare între Cen-

trul de Informare Turistică
Bran şi toţi operatorii de
turism din zonă.
Apoi, a fost organizată
o masă rotundă pe tema
„Necesităţi şi perspective
asupra turismului local”, la
„Pensiunea Curtea Brăneană”, „unde am prezentat
principalele noastre preocupări privind dezvoltarea
şi susţinerea turismului din
Zona Bran–Moieciu–Fundata, dar şi să preluăm toate recomandările şi iniţiativele operatorilor de turism din zonă şi în acelaşi
timp să stabilim toate modalitaţiile practice de lucru,
care să reunească eforturile noastre conjugate în scopul promovării tot mai eficiente a turismului zonal”,
a precizat primarul comunei Bran, Gheorghe Hermeneanu.

Ziarul

Astra

3

Fiscul blochează
angajările la Comăna

Au început lucrările de
electrificare la Holbav

„La Comăna avem un singur asistent social, care trebuie să se ocupe de 280 de
dosare de protecţie socială.
În comparaţie, la Făgăraş
sunt 14 angajaţi care se ocupă de acest serviciu, dar care
au 800 de dosare. Este evidentă inegalitatea administrativă privind relaţia cu oamenii. Degeaba am făcut noi
demersuri ca să angajăm personal, prevederea legală care,
teroretic, ar fi deblocat angajările de personal nu este
funcţională. Degeaba zic ei
că s-a relansat activitatea în
domeniul sistemului bugetar”, îşi spune oful Grusea.

„Artificii”
pentru benzină

Primarul Viorel Grusea este nemuţumit că descentralizarea adminstraţiei este doar „pe hârtie”
Descentralizarea serviciilor la nivel teritorial nu
pare să convingă şefii administraţiilor locale.
Primarii, cei care trebuie să
aplice legile în teritoriu, se
confruntă cu multe aberaţii
legislative gândite „de la
centru”, de persone care nu
şi-au depăşit performanţa de
a vedea care sunt problemele în teritoriu.
Primarul din Comăna, Viorel Grusea, se plânge de birocraţia de stat privind angajarea de funcţionari, chiar dacă
există o lipsă acută de personal care să deservască locuitorii pe care-i reprezintă!

Oficial, legea permite încadrarea doar a unui funcţionar, pe un post vacantat
(Schema cu 1 la 4). Concret,
Grusea spune că nu poate angaja doi salariaţi, de care are
extrem de mare nevoie, din
cauza procedurilor prevederilor de la nivelul Ministerului de Finanţe, care îi plafonează nivelul cheltuielilor de
personal.
„Dacă fondul necesar de
salarii pentru întreg anul este
de o sută de milioane de lei,
Direcţia de Finanţe alocă
doar 60 de milioane de lei,
bani care ajung pentru plata
retribuţiei doar până pe la jumătatea anului. Ceea ce le

creează angajaţilor o nesiguranţă financiară. Nu poţi să
le ceri oamenilor care câştigă doar 602 lei, la ghişeu, şi
performanţă, şi să fie zâmbitori, în contextul în care
vin oameni care nu înţeleg
prevederile legale şi înjură şi
devin violenţi”, apreciază
Grusea.
Edilul din Comăna a mai
precizat că la Primărie sunt
16 angajaţi, însă instituţia ar
trebui să funcţioneze cu 22
de funcţionari. Grusea spune că are nevoie urgent de un
post la starea civilă, dar şi de
un angajat la asistenţă socială, ţinând cont că sunt în
lucru peste 280 de dosare.

Atât Grusea, cât şi primarul din Caţa, Gheorghe Vocilă, au dat un exemplu în
ceea ce priveşte obtuzitatea
gândirii birocratice „de la
centru”.
Pirmăriile au aceeaşi cotă
de benzină pe maşină – 75
de litri – indiferent de poziţionarea localităţii faţă de
centrul adminstrativ judeţean. „Eu, de la Caţa, în 2-3
drumuri am teminat cota de
benzină. Mergem după avize, după documente, şi alte
lucruri. Iar banii ni-i impută
nouă! Este normal?”, întreabă retoric Vocilă.
La rândul lui, primarul din
Comăna este contrariat că
statul îi obligă să facă „«tot
felul de artificii», ca să rezolvăm problemele comunităţilor pe care le reprezentăm”.

Guvernul a aprobat stema comunei Prejmer
Guvernul a aprobat stema comunei Prejmer.
Originile Prejmerului se
pierd în negura vremii. Se
presupune că în acest loc a
existat o aşezare mai veche,
de origine slavă, fapt confirmat de toponimul românesc şi maghiar al locali tăţii. Documentele atestă
localitatea în anul 1240,
atunci când regele Béla al
IV-lea al Ungariei (1235–
1270), cedează biserica din
Prejmer cu „toate veniturile şi drepturile” sale mănăstirii Cîteaux în Bourgogne,
abaţia-mamă a Ordinului
cistercian, pentru folosul
obştesc al întregului ordin.

În preajma anului 1211,
Andrei al II-lea Regele Ungariei pomeneşte într-un
document adresat teutonilor numele râului Tărlung,
pe lânga care va creşte localitatea Prejmer.
Cavalerii teutoni care
primesc drepturi asupra
acestui teritoriu sunt cei
care vor ridica până la un
anumit nivel biserica din
Tartlau. Lor li se datorează
planul în cruce greacă, unic
în Transilvania, dar având
corespondent în câteva biserici din nord-estul Germaniei.
Construcţia este terminată imediat după anul 1240

de către cavalerii teutoni.
Aceasta a fost construită în
stilul gotic burgund introdus de cistercienii de la
Cârţa. Este cea mai bine
păstrată şi cea mai puternică biserică-cetate din estul
Europei.
Prejmerul era prima localitate care primea loviturile turcilor veniţi prin pasul Buzău, de aceea regele
Sigismund de Luxemburg
a dispus ridicarea unor sisteme de apărare în Ţara
Bârsei.
Aşa a început fortificarea
bisericii, prin ridicarea unei
incinte înalte şi puternice,
înconjurată de un şant lat

de apă. Cetatea Prejmer a
fost clădită în formă de cerc
având ziduri groase de 3-4
metri şi înalte de 12 metri,
poduri şi porţi de fier care
se ridicau.
În cetate sunt fixate în ziduri nişte guri de foc pe
care se turnau smoala, apa
clocotită şi uleiul încins.
Unul dintre dispozitivele de
luptă era „Orga Morţii”,
formata din mai multe arme
care trăgeau toate deodată.
Aceasta producea frica
inamicului şi multe pierderi. În jurul cetăţii erau făcute şanţuri adânci care
erau umplute cu apă, în caz
de pericol.

De două
săptămâni,
în comuna
Holbav, au
demarat lucrările în vederea electrificării celor
94 de case
care nu au
avut nicio dată lumină
electrică
până acum.
Investiţia, ce
depăşeşte un
milion de lei,
este suportată atât de Primăria din localitate, care se
ocupă de realizarea reţelei
de joasă tensiune, cât şi de
Electrica, care a început
amenajarea reţelei de medie tensiune şi montarea
transformatoarelor.
Primarul comunei, Lucian
Oprea (foto), a precizat că
electrificarea acestor gospodării, în care locuiesc
circa 300 de persoane, respectiv peste 20% din locuitorii comunei, a fost o investiţie destul de dificilă,
ţinând cont că satele ne elec tri ficate sunt într-o
zonă greu accesibilă, pe
dea luri, pe o suprafaţă de
aproximativ 40 de km pătraţi. Reţeaua va avea o
lungime de 11,8 km, şi
practic electrificarea zonei
se va realiza în trei etape.
„Prima etapă este şi cea
mai complexă şi ar urma să
se finalizeze în şase luni.
Anul viitor, urmează să începem şi celelalte două etape, astfel că cel târziu la
finele lui 2014 toate locuinţele din comună să fie electrificate. Din 2008, tot am
făcut demersuri pentru a
realiza lucrările, dar, din

păcate, până acum, ni s-a
tot promis, fără a se întâmpla ceva concret. Este bine
că am reuşit, în sfârşit, să
demarăm proiectul, au fost
semnate toate contractele
de execuţie, şi în funcţie de
cum va fi vremea s-ar putea să finalizăm investiţia
chiar mai repede”, a explicat primarul.

Alimentarea cu apă –
80% executată
În altă ordine de idei, edilul a precizat că o altă investiţie importantă pentru
comunitatea din Holbav
este alimentarea cu apă,
care la această oră a fost
executată în proporţie de
80%. „Avem mai multe
captări noi de apă, s-au
cons truit două bazine de
înmagazinare a apei. Sper
ca anul viitor să finalizăm
lucrările”, a declarat Oprea.
Valoarea totală a lucrărilor
este de 1,9 milioane de lei
plus TVA.
În ceea ce priveşte canalizarea, aceasta e la statutul
de proiect, lucrările fiind extrem de costisitoare, având
în vedere că trebuie construită şi o staţie de epurare.
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Secretul vieţii celui
mai longeviv rupean
A trecut printr-un război
mondial, a luptat chiar în
linia întâi a frontului,
fiind mitralior, şi este un
exemplu de cinste şi curaj pentru întreaga comunitate din Rupea.
Nicolae Bălica a împlinit
pe 23 octombrie un secol
de viaţă şi a fost sărbătorit
aşa cum se cuvine de familie, de comunitate, dar şi de
autorităţile locale şi cele
judeţene, ţinând cont că
este primul localnic din
oraş care a ajuns la această venerabilă vârstă.
Simbolic, din partea Primăriei Rupea, nenea Nicolae a primit o nouă carte de
identitate care este valabilă încă 60 de ani, până în
2073. „Sper să ne întâlnim
măcar la aniversarea de
110 ani, sau dacă nu, la 160
de ani, pentru a-i re înnoi
buletinul. În semn de respect, l-am declarat pe domnul Nicolae şi cetăţean de
onoare al oraşului Rupea”,
a spus primarul Flavius
Dumitrescu.
La iniţiativa acestuia, şi
Consiliul Judeţean Braşov
i-a acordat, în semn de respect şi preţuire, veteranului

mine”, a spus, glumind,
vârstnicul.

3.000 de lei. „Este un gest
simbolic şi ne-am gândit
să-l sărbătorim aşa cum se
cuvine pe domnul Bălica şi
să-i oferim această sumă de
bani pentru a putea să sărbătorească cu întreaga familie această vârstă venerabilă”, a spus vicepreşedintele
CJ Braşov, Mihai Pascu.

Nu a luat nici măcar
o pastilă în 100 de ani

O familie numeroasă
Bătrânul a primit în dar şi
un tort şi a ciocnit o cupă
de şampanie cu reprezentanţii autorităţilor braşo vene, depănând şi câteva
amintiri cu aceştia, mai ales
că o perioadă bună de timp
a lucrat împreună cu pri marul.
Nenea Nicolae are acum
o familie numeroasă şi toţi
membrii ei îl iubesc, fiind
un exemplu de voinţă, optimism şi dragoste pentru
aceştia. Este fericit în sânul
familiei, fiind înconjurat cu
dragoste de cei cinci nepoţi,
de cei şapte strănepoţi, de
fiul său, dar şi de un străstrănepot, care s-a născut
exact când acesta a împlinit 100 de ani.
„A luptat în război şi în
est, şi în vest, a avut multe
cumpene, dar a trecut cu

mult curaj peste toate, ajungând chiar şi în Munţii Tatra şi apoi a reuşit să se întoarcă acasă şi să ia viaţa de
la capăt, fiindcă nu-i mai rămăsese nimic. Ne bucurăm
că a ajuns la această vârstă
şi îi dorim multă sănătate”,
a pus fiul său Nicolae, în
vârstă de 64 de ani.

Bărbatul în vârstă de 100
de ani nu şi-a uitat nicio dată trecutul militar şi îşi
aminteşte clipele grele prin
care a trecut. „A fost greu
în război, nu ştiu cum am
scăpat din unele situaţii
care au fost la limită. Puteam să fi rămas acolo şi să
nu ne mai fi întâlnit în ziua

de astăzi”, a mărturisit nenea Nicolae.
Acesta susţine că secretul pentru a ajunge la o vârstă aşa de înaintată este un
regim de viaţă cumpătat,
fără prea multe excese şi
fără prea multă băutură.
„Nu prea am mers la cârciumă, că e departe de

Rudele sale spun că în
ciuda vârstei, nu a avut probleme de sănătate şi, mai
mult decât atât, nu a fost
niciodată bolnav. „Chiar în
ziua când a împlinit 100 de
ani ne-a spus că a început
să-l cam doară spatele, însă,
până acum, nu a luat nici o
pastilă. Este sănătos şi sperăm să nu aibă probleme în
continuare. Până acum patru ani era şi mai în putere,
mergea chiar şi la coasă,
însă, decesul fiicei sale,
sora mea, l-a slăbit”, ne-a
destăinuit fiul său Nicolae.
„Nu ştiu cum ar putea fi
viaţa fără bunicul, fiindcă
suntem şi vecini şi ne-am
obişnuit aşa. Este un om
deosebit, care a fost şi critic şi împăciuitor, când a
trebuit, şi întotdeauna a fost
alături de noi”, a spus şi
Gheorghe Repede, unul
dintre nepoţi. „Sunt foarte
fericită că am un străbunic
de la care am ce învăţa şi
este un lucru extraordinar”,
a completat şi Camelia, nepoata veteranului rupean.

Ministerul Energiei a semnat contractul pentru încălzirea Panouri de informare
Colegiului „Dr. Ioan Şenchea” din municipiul Făgăraş
pentru turiştii care vin la schi

Primăria Făgăraş va derula proiectul „Investiţie în
modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei regenerabile în municipiul
Făgăraş, judeţul Braşov”,
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractu-

lui de finanţare încheiat cu
Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, Organismul Intermediar pentru Energie. Investiţia se încadrează în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Proiectul este destinat Colegiului Naţional „Dr. Ioan
Şenchea”, deoarece distanţa
până la oraş este foarte mare
şi nu putea fi legat la sistemul centralizat de încălzire.
Cererea a fost depusă în
anul 2009, iar contractul s-a
semnat săptămâna aceasta,
cu ajutorul ministrului
Energiei, Constantin Niţă,
(preşedintele PSD Braşov –
n.a.), Viorel Beltechi, director general al organismului
intermediar pentru Energie
din Ministerul Energiei şi
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Popa (PSD).
Contractul semnat cu Primăria Făgăraş este în valoare totală de 1.816.204,00 lei,
din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
1.427.714,96 lei.

Proiectul va rezolva reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal
combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de
energie electrică, implicarea
mai activă a mediului de
afaceri (companiilor private din ţară), în procesul de
valorificare a resurselor regenerabile de energie, protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi
combaterea schimbărilor climatice prin producerea unei
cantităţi de energie electrică de 227,7 MWhe/an, în
contextul în care puterea instalată în cadrul proiectului
este de 0,330 MWt.

Pentru a veni în sprijinul turiştilor care aleg să schieze în
Poiana Braşov, Primăria Braşov, în parteneriat cu firma austriacă Schubert & Franzke, a
demarat un proiect în vederea
amenajării unui sistem de informare a turiştilor care să rivalizeze cu cele din Austria sau
Elveţia. Investiţia a fost suportată în totalitate de firma privată, proiectul având o valoare
totală de aproximativ 100.000
de euro.
În cadrul acestui proiect au
fost montate mai multe panouri
de informare digitale, care
transmit în timp real informaţii precum starea pârtiilor din
staţiune sau a vremii. Primul
panou a fost montat deja în Livada Poştei. Acesta prezintă
harta pârtiilor şi a instalaţiilor
de transport pe cablu şi oferă
informaţii despre acestea, res-

pectiv care sunt deschise sau
care nu funcţionează, şi care
este temperatura la acel moment în staţiune, astfel ca turiştii să fie informaţi încă de dinainte de a ajunge în staţiune
dacă vremea este prielnică pentru schi sau dacă sunt probleme şi instalaţiile de transport
pe cablu nu funcţionează.
Alte panouri vor fi montate
la Capra Neagră şi în zona Telecabinei Kanzel. Încă două panouri, care oferă însă informaţii mult mai complexe vor fi
amplasate în zona de plecare a
telescaunelor Ruia şi Lupului.
Schiorii vor putea afla care este
stratul de zăpadă, care este starea pârtiilor, în detaliu (respectiv dacă doar o porţiune dintro pârtie este în stare excelentă), cum va fi vremea, dar şi ce
evenimente sunt în acel moment în staţiune.
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A început asfaltarea
„Drumului Ruşinii”

Demarate la finele lunii
trecute, lucrările de modernizare a DJ 104 Şercaia – Hoghiz, la intravilan,
se apropie de final.
În această prima etapă, s-au
executat lucrări de asfaltare
doar în intravilanul localităţilor Şercaia, Părău şi Comăna, iar în primăvară vor începe reparaţiile şi în Veneţia de Jos şi pe raza administrativă a comunei Hoghiz.
Drumul are o lungime de
peste 24 de km, însă banii
deţinuţi de Consiliul Judeţean Braşov, 6,48 de milioane de lei, nu au ajuns decât
pentru modernizarea carosabilului în interiorul localităţilor, iar autorităţile speră la
un sprijin guvernamental în
vederea finalizării proiectului, prin clasarea acestei şosele în drum naţional. Cel

mai probabil, pentru realizarea investiţiei se va încerca
obţinerea unei finanţări europene.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, a precizat că reabilitarea „drumului ruşinii” a
fost inclusă în lista de proiecte care vor fi finanţate cu
bani europeni din tranşa
2014–2020 şi care au fost
deja discutate cu reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Centru.
Localnicii din zonă sunt
mulţumiţi că măcar în sate şi
comune se fac reparaţii,
ţinând cont că pe anumite
porţiuni nici nu mai exista
asfalt, iar drumul arăta ca o
uliţă plină de gropi şi denivelări, iar din cauza trepidaţiilor produse de camioanele de mare tonaj şi structura
caselor avea de suferit.

Trotuare şi uliţe
asfaltate în Comăna
Totodată, în acestă perioadă şi în prima parte a anului
viitor, patru tronsoane de
drumuri, judeţene şi comunale, de pe raza comunei Comăna vor fi asfaltate şi amenajate cu trotuare şi rigole
pentru scurgerea apelor pluviale. Deja s-a turnat asfalt
pe un prim tronson al unei
uliţe din Comăna de jos.
„De asemenea, începând
cu anul viitor vom asfalta
alte trei artere importante.
Este vorba de drumul principal din localitatea Comăna şi de alte două străzi din
Crihalma şi Ticuşu Nou.
Pentru că apa potabilă este
trasă pe toate cele patru drumuri, vom amenaja numai
trotuarele şi rigolele. Banii
pentru aceste lucrări au venit de la Consiliul Judeţean

şi de la bugetul propriu al comunei. Iniţial trebuia să finalizăm totul în acest an,
însă am avut întârzieri din
cauza procedurilor greoaie
pe care le presupune organizarea licitaţiilor prin sistemul naţional electronic”, a
precizat primarul comunei
Comăna, Viorel Grusea.
Edilul se plânge de blocajul la care se ajunge din cauza contestării licitaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
„Acum lucrăm la o stradă,
pentru repararea căreia strângem bani la fondul de rulment de şase ani – 800.000
de lei. Au fost la licitaţia cinci
firme, condiţiile noastre de
bază fiind preţul cel mai mic
şi o garanţie de minimum
cinci ani pentru lucrări. A fost
desemnat un câştigător – Goo
Strasse SRL (din Ghimbav –
n.r.), care a fost contestat de
cei de pe locul 2 – asocierea
dintre Consal (patronată de
Marcel Butuza) şi Beni Prest.
Cei de pe locul doi aveau o
ofertă cu 200 de lei mai mare
şi au acuzat că cei de pe primul loc nu puteau face lucrările cu banii ăia… S-a întrunit comisia şi s-a dat câştig
de cauză celor de pe locul 2.
Acum, au contestat licitaţia
cei care fuseseră declaraţi
câştigători şi, uite aşa, am
ajuns să stăm cu banii în cont
şi să nu putem repara strada”,
s-a arătat nemulţumit Grusea
de legislaţia care permite ca
aceste contestaţii să blocheze activitatea primăriilor.
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Cetatea Rupea devine
„magnet” pentru turişti
Dacă atunci când au cerut
fonduri europene pentru reabilitarea cetăţii au estimat un
număr de 5.000 de turişti pe
lună, aşteptările primăriei au
fost cu mult depăşite.
Astfel, în cinci luni, pragul
cetăţii a fost trecut de 45.000
de vizitatori. Autorităţile sunt
convinse că vor reuşi să atragă la Rupea 200.000 de turişti pe an.
Cetatea Rupea a fost ani
buni în paragină. Anul acesta, la jumătatea lunii iunie,
aceasta a fost redeschisă, după
ce timp de trei ani a fost restaurată cu fonduri europene.

Acum arată extraordinar şi
este pregătită să primească turişti. Cetatea este deschisă publicului în intervalul orar
10.00 – 20.00. Preţul unui bilet de intrare este de 10 lei
pentru adulţi, 5 lei pentru copii şi 8 lei de persoană pentru cei care vin în grupuri organizate. Turiştii care vor
ajunge să o viziteze au la dispoziţie căi de acces de calitate, 110 locuri de parcare din
care 10 pentru autocare, centru de informare turistică şi
un sistem special de iluminare care va pune în evidenţă
obiectivul istoric.

S-a stabilit traseul drumului
rapid Braşov – Sf. Gheorghe

La solicitarea autorităţilor
covăsnene, reprezentanţii
consiliilor judeţene Braşov
şi Covasna au convenit asupra construirii unui drum rapid între cele două municipii reşedinţă de judeţ.
Interesul covăsnenilor este
de a ajunge cât mai repede
la viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov – Sibiu şi, de
aici, spre graniţa ţării.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, a precizat că s-a stabilit traseul viitorului drum.

„Deşi iniţial discutasem
despre două variante, una
prin Podu Olt (Hărman) şi
de aici spre centura ocolitoare a Braşovului, iar cealaltă prin Vâlcele – Bod –
ocolitoarea Braşovului,
până la urmă s-a ajuns la o
soluţie de mijloc: de la
Ilieni, se trece Oltul pe la
Podu Olt, iar de aici se traversează direct spre centură, pe traseul respectiv urmând să facem exproprieri
pentru o situaţie de interes
public”, a precizat Pascu.

Braşovul şi-a depus oficial candidatura pentru Jocurile Olimpice de Tineret din 2020
Primarul Braşovului,
George Scripcaru, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că reprezentanţii Comitetului Olimpic şi Sportiv
din România au trimis către
Comitetul Internaţional
Olimpic (CIO) scrisori de
intenţie ale preşedintelui
COSR şi ale conducerii Primăriei Braşov cu privire la
organizarea la Braşov a Jocurilor Olimpice de Iarnă
pentru Tineret din anul
2020. Scripcaru a mai spus
că a primit confirmarea de
la preşedintele Comitetului
Internaţional Olimpic (CIO)
că scrisoarea a fost depusă.
„Răspunsul a venit din
partea lui Gilbert Felli,

directorul executiv al CIO,
care confirmă primirea scrisorii de intenţie pentru organizarea Jocurilor Olimpice şi ne anunţă că în foarte
scurt timp vom primi detaliile despre următorii paşi
pe care îi avem de parcurs.
Am decis să facem acest pas
împreună cu Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pornind de la experienţa pe care o avem de la
organizarea în 2013 a Festivalului Olimpic al Tineretului European. Vor fi foarte multe condiţii pe care trebuie să le îndeplinim pentru
că această competiţie este
diferită de FOTE, dar spe-

răm că vom reuşi”, a spus
primarul Braşovului.

Reprezentanţii CIO
vor veni în inspecţie
După depunerea candidaturii, va urma o vizită la Braşov a reprezentanţilor CIO
pentru a vedea ce poate oferi
zona pentru organizarea
competiţiei sportive. Alături
de Braşov – Poiana Braşov,
în proiect urmează să fie cuprinse şi Râşnov, Predeal şi,
probabil, Valea Prahovei.
La rândul său, Liviu Cocoş, primarul oraşului Predeal, a spus că se bucură de
această iniţiativă, dar că este
nevoie de sprijinul Guvernului pentru îmbunătăţirea

infrastructurii în zonă. „Este
un lucru care ne bucură
foarte mult. Sperăm că vor
veni bani de la Guvern pentru că localităţile nu vor putea să susţină investiţii în infrastructură din resursele
proprii. Sunt costuri foarte
mari, dar sper că, cu sprijinul Guvernului, va fi un
eveniment cu care România
se va putea mândri. Cred că
vom putea organiza această ediţie, deoarece la FOTE
niciuna dintre echipele participante nu a reproşat nimic
României, iar din cele 11
ediţii de până acum, cea din
România s-a clasat pe locul
întâi”, a spus primarul Predealului.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Premii pentru studenţii braşoveni
Cea de-a XVIII-a ediţie a
„Conferinţei naţionale a cercurilor ştiinţifice studenţeşti”,
manifestare bienală care reunea cele mai reprezentative
lucrări realizate de viitorii
specialişti din toate centrele
universitare, a constituit prilejul „reconfirmării nivelului
superior de pregătire a studenţilor Universităţii din
Braşov”, scria ziaristul şi
poetul Sorin Basangeac.
Dacă cele 47 de premii şi
menţiuni cucerite în 1986 la
etapa naţională a Concursului profesional-ştiinţific studenţesc atestau o „pregătire
teoretică superioară”, succesul de atunci reflectând „gradul de integrare a învăţământului cu producţia (sursa principală a tematicii abordate)
şi cercetarea ştiinţifică”. Sub
îndrumarea cadrelor didactice şi a altor specialişti din
Universitate şi unităţi economice, studenţii facultăţilor
braşovene „au depăşit nivelul iniţierii în activitatea de
cercetare, realele lor aptitudini fiind mai bine valorifi-

cate”. În întrecerea finală, din
toamna anului
1986, învăţământul superior
braşovean a prezentat în 30 de
secţiuni, 150 de
lucrări finalizate
de colective alcătuite din 432
de studenţi, cu toţii premianţi
la ultimele 2 ediţii ale Sesiunii judeţene de comunicări a
cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a cercurilor de creaţie
tehnico-ştiinţifică a tineretului din judeţul Braşov.
Bilanţul a fost „cu adevărat remarcabil”: 56 de premii
şi menţiuni, dintre care 5 premii I, 8 premii II, 4 premii III,
18 menţiuni şi 18 premii speciale oferite de institutele şi
societăţile de profil. Cu premiul I au fost distinse lucrările „Simularea numerică a
sistemului de convertoare statice de medie frecvenţă cu
funcţionare în paralel (2.500
Hz – 1 MH)”, realizată de
studenţii Adrian Crăciun şi

Iosif Kovacs – secţia Electrotehnică, sub îndrumarea şefului de lucrări dr. ing. Iuliu
Szekely şi a asistentului univ.
ing. Marius Măcelaru, „Studiul şi proiectarea unui modul de translaţie telescopic şi
de rotaţie destinat manipulatoarelor şi roboţilor industriali”, elaborată de Alexandru Popa, şi Sorin Papuc –
Facultatea de Mecanică Fină,
conduşi de şeful de lucrări dr.
ing. Ion Achiriloaie, „Influenţa ultrasunetelor asupra
germinării seminţelor”, aparţinând studenţilor Dan Puiu
Grosan şi Marina Marinescu
– Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere, îndrumaţi de prof. univ. dr. ing.

Victor Stănescu, „Studiu privind utilizarea elementelor
decorative la piese de mobilier prevăzute cu tăblii traforate”, autori Iulian Paiu şi
Ella Natti – Facultatea de Industrializare a Lemnului, îndrumători şef lucrări prof. dr.
ing. Ivan Cismaru (da, da,
viitorul vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Braşov
de după Zavera din decembrie 1989, mai precis în perioada 1996-2000, n.n.) şi şef
lucrări ing. Maria Cismaru şi
„Semnificaţii ontologice şi
epistemologice ale procesului de matematizare a cunoaşterii ştiinţifice”, studiu
efectuat de Radu Dîmboianu, Ovidiu Vegheş, Zoltan
Szabo şi Bogdănel Negoiţă,
sub conducerea asistentului
univ. Romulus Chiriţă.
Spaţiul nu permitea consemnarea tuturor titlurilor şi
colectivelor de autori, dar
problematica abordată dovedea însă „aria largă a precupărilor”.
„Drum Nou”
29 noiembrie 1986

Inteligenţa tehnică braşoveană în
acţiune: Arbore cotit pentru Dacia 1300
Asimilarea tehnologiei de
elaborare a arborelui cotit
pentru motorul „Dacia
1300” a ridicat „probleme de
mare complexitate” pentru
specialiştii de la Întreprinderea de Autocamioane din
Braşov necesitând „cercetări
intense, experimentări pentru rezolvarea a o serie de
condiţii tehnice deosebite”,
scria în noiembrie 1978 pentru „DN” Ioan Murzea, şeful cabinetului tehnic de la
I.A.Bv. Realizată pe o linie

din noua turnătorie de fontă
a colosalei întreprinderi braşovene, „în varianta executării formelor în coji”, pe un
genial dispozitiv conceput şi
realizat, executat cu forţe
proprii, tehnologia prezenta
„soluţii inedite”, fiind cu
adevărat o „tehnologie de
vârf, chiar pe plan mondial”
şi interstelar ori intergalactic, am adăuga noi.
Stabilirea unei reţete optime de şarjare, datorită căreia se eliminau „incluziunile

de zgură, microfisurile, petele”, a condus ineluctabil şi
indubitabil-cartezian la obţinerea nesperată a unei cantităţi „net superioare a arborilor turnaţi”, care se comportau bine în exploatare, pe
lângă precizia lor dimensională, productivitatea muncii
sporită incredibil, cheltuielile materiale reduse în progresie geometrică, am spune, şi multe alte beneficii şi
profituri. Tehnologia, concepută de un colectiv condus

de ing. Mircea Boghici, din
care au făcut parte ing. Mircea Vlădoiu, maistrul Gabriel Enache, ing. Ioan Olaru şi ing. Silvia Cibianu, a
fost înregistrată ca o „valoroasă inovaţie”. Prin asimilarea în elaborare şi turnare
a arborelui cotit pentru motorul „Dacia 1300”, se elimina importul, lucru senzaţional, rezultând o „importantă
economie valutară”.
„Drum Nou”
23 noiembrie 1978

Primul cerc de bibliofilie şi ex-libris din ţara noastră şi-a început activitatea la Braşov
La Braşov şi-a început activitatea primul cerc de bibliofilie şi ex-libris din România, la şedinţa inaugurală
participând oficialităţi localo-regionale, cadre didactice ale Universităţii Bucureşti, oameni de ştiinţă şi de
artă, colecţionari, cercetători
şi bibliotecari din numeroase centre ale ţării, elevi şi
studenţi, un numeros public.
Au rostit tot felul de alocuţiuni, cuvântări şi chestii cam

tămâioaso-panegirice tov.
prof. Petre Istrate, preşedintele Comitetului municipal
Braşov pentru Cultură şi educaţie socialistă, preşedintele
cercului menţionat în titlu, istoricul literar toarşu’ Dan
Zamfirescu, redactor al revistei „Contemporanul” (care
avea să fie demascat după
1989 drept ofiţer Secu! În
prezent este europarlamentar
de-al lui Vadim! N.n.), tovarăşa Ecaterina Trenie, din

partea Bibliotecii centrale de
stat din Bucureşti, tov. Emil
I. Bologa, preşedinte de
onoare al cercului de bibliofilie şi ex-libris.
Cu acest prilej, a avut loc
şi primul simpozion al cercului la care s-au prezentat
comunicări. Expunerile au
fost susţinute cu proiecţii documentare. Participanţii au
putut vizita o expoziţie cuprinzând piese de minigrafică, volume cu valoare biblio-

filică, docomente, precum şi
piese premiate sau participante la Congresul mondial
de ex-libris de la Helsingör
sau Elsinore, cum ar zice
Shakespeare, unde se afla
castelul lui Hamlet.
Pus sub semnul aniversării Republicii şi al Anului internaţional al cărţii, simpozionul s-a bucurat de un „deosebit interes”.
„Drum Nou”
16 noiembrie 1972

Triunghiul fabricaţiei de rulmenţi
La Braşov, producţia de
rulmenţi a început cu succes
în incinta Întreprinderii de
Autocamioane, un „colectiv
de muncitori şi specialişti”
asumându-şi această „sarcină cutezătoare”, scria Şt. Petraru în „DN”.
Primul lot de rulmenţi fabricat experimental a fost ridicat de către un delegat al...
minerilor din Valea Jiului!
Cu primii rulmenţi fabricaţi
în România, aşezaţi cu grijă
într-o... servietă, acesta a
pornit grăbit spre gară, pentru a prinde primul tren.
Apoi a început fabricaţia
în serie a rulmenţilor, mai întâi într-o simplă secţie a
I.A.Bv., ulterior fiind puse
bazele unei fabrici specializate. Acesteia, „dezvoltarea
vertiginoasă a producţiei” i-a
atribuit emblema de prestigiu de „Uzină”.
Un grup de muncitori şi
specialişti de la întreprinderea din Braşov a plecat să alcătuiască nucleul noului colectiv pentru cea de-a doua
fabrică de rulmenţi din ţara
noastră, construită la Bîrlad.
Tradiţia deosebit de valoroasă, făurită într-o etapă de
timp derizorie pentru o asemenea ramură industrială, a
asigurat Braşovului şi atri-

butul de reşedinţă a Grupului de întreprinderi producătoare de rulmenţi.
Până în 1972, două fabrici
de rulmenţi se aflau de mulţi
ani în producţie. O a treia se
înălţa, pe un mare şantier, la
Alexandria. În secţiile de
producţie ale uzinei din Braşov şi la grupul şcolar profesional de pe lângă această uzină se pregăteau „viitoarele cadre de muncitori
care vor fabrica în viitorul
foarte apropiat rulmenţi la
Alexandria”.
La 5 ianuarie 1972, uzina
„Rulmentul” din Braşov, „cu
harnicul ei colectiv”, a primit vizita de lucru a secretarului general al C.C. al
P.C.R., toarşu’ Nicolae
Ceauşescu, zis şi „Stejarul
din Scorniceşti”. Dând o „înaltă apreciere realizărilor obţinute”, toarşu’ Ceauşescu a
avut o „adevărată consfătuire de lucru cu muncitorii şi
specialiştii uzinei”.
Au fost stabilite coordonatele noi ale dezvoltării fabricaţiei de rulmenţi din ţara
noastră în uzinele care alcătuiesc „triunghiul acestei ramuri”, Braşov – Bîrlad –
Alexandria.
„Drum Nou”
19 noiembrie 1972

Un record cu peste 50.000 de semnături
În ziua de 21 noiembrie
1979, la închiderea bilanţului pe primele două decade
ale lunii noiembrie, colectivul Întreprinderii de Autocamioane din Braşov a raportat un record uluitor şi
senzaţional: „depăşirea planului producţiei fizice, în numai o decadă, cu 280 autocamioane, din care 120 de
mare capacitate”.
Succesul, aşa cum declara pentru „DN” ing. Ion Mateescu, directorul general al
întreprinderii – era dedicat
„marelui forum al comuniştilor, al întregului popor”.
Mateescu a mai precizat:
„Suntem prezenţi la acest
Congres cu fruntea sus, pentru că putem raporta secretarului general al partidului că
acumulările cantitative din
domeniul muncii politico-organizatorice, al disciplinei,
autoconducerii şi autogestiunii, s-au transformat, datorită perseverenţei, încrederii,
optimismului, într-un salt calitativ. Recordul pe care vreţi

să-l consemnaţi nu are deci
un caracter de unicat, ci constituie o rezultantă firească a
materializării indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, privind alinierea noastră
la cerinţele noii calităţi”.
„Ora 9 final, conveiorul I.
Tactul benzii are uniformitatea pulsaţiilor unei inimi.
Iese al zecelea camion de
135 CP. Se remarcă calmul,
ordinea şi curăţenia”.
Secţia 630. Turnătoria veche. Tot zi record. Plan – 78,
realizat – 89,6 tone. Recordul-recordurilor – la linia
chiulase. Şi tot aşa şi în alte
secţii. Aceste rezultate ultraextrademenţiale îşi aveau izvorul şi dincolo de porţile
uzinei. Cei 180 de colaboratori, care asigurau fabricaţia
de autocamioane în permanenţă cu circa 20.000 repere şi subansamble, şi-au adus
o merituoasă contribuţie.
„Drum Nou”
22 noiembrie 1979
Iulian Cătălui
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Cucerim lumea cu flori

George Enescu, sărbătorit la Braşov

Ţinutul „verii veşnice” îşi
primeşte vizitatorii cu mare
fast. Acum 8 decenii s-au
construit primele sere pentru flori la Codlea, pentru a
bucura braşovenii cu cadouri
înmiresmate şi colorate, iar
azi trimit flori în toată ţara,
chiar şi în străinătate. Generaţii la rând au cultivat flori
şi au crescut cu ele.
Serele de sticlă s-au răspândit în perioada dintre cele
două războaie mondiale. Se
cultivau flori pe 35.000 mp.
După eliberare serele de la
Codlea au început imediat să
producă, şi atunci începe şi
cultivarea legumelor în sere.
Anul 1953 este important
în existenţa serelor Codlea.
Se pune accent pe modernizarea serelor şi pe diversificarea produselor. În 1965 începe producţia în primele
sere industriale. La începutul
anul 1969 cele cinci ferme de
la Codlea se întindeau pe 8
hectare. Pe un hectar şi jumătate se cultivau legume, restul de teren fiind transformat
într-un covor de flori. Acum

s-au mai pus în funcţiune sere
pe încă 11 hectare.
Inginerul şef Ioan Pârvulescu face ghidajul printre serele vechi şi noi. Într-unul din
halele care se construiesc
acum ne întâlnim cu inginerul şef al trustului de construcţii cu numărul 502,
Montsch Harald. Amândoi au
interesul să se finalizeze noua
seră ce va aduce un câştig de
mai multe milioane.
Tradiţia şi modernul se
îmbină armonios aici. În curând irigarea plantelor, precum şi prepararea soluţiilor
de stropit se va face automatizat. Cu o producţie de 2 milioane de garoafe pe hectar,
aici este cea mai mare şi modernă uzină de flori. La Sere
Codlea lucrează 400 de angajaţi, dintre care 11 ingineri
agronomi.
Cel mai apreciat şi respectat este meşterul grădinar
Dénes Jakab, despre el se
poate afirma că este omul
numărul 1 al grădinăritului
din Codlea şi are o vechime
de patruzeci de ani în impe-

Duminică, 15 noiembrie
1931 s-a sfinţit prima „casă
de adăpost” a turiştilor români din Braşov, pe muntele Postăvaru.
Situat chiar pe creasta
muntelui, la o altitudine de
1690 m, adăpostul oferă turiştilor pe lângă o admirabilă privelişte, oportunitatea de

a se odihni într-un spaţiu
confortabil.
Necesitatea acestei construcţii a venit din faptul că,
vechea casă de turism
S.K.V. a saşilor devenise neîncăpătoare pentru afluenţa
de turişti ce urcă pe munte.
Gazeta de Transilvania,
nr. 117, noiembrie 1931

Cursuri gratuite de limba
şi literatura română
Profesorul dr. Ioan Baciu
(tatăl poetului Ştefan Baciu),
oferea cursuri gratuite pentru doamnele şi domnişoarele din Braşov interesate de
limba şi literatura română.

Cursurile se ţineau la
Gimnaziul român (astăzi Liceul Andrei Şaguna) şi ţineau toată iarna.
Gazeta de Transilvania,
nr. 252, noiembrie 1912

de către „Societatea Doamnelor Române” din Braşov.
În articol se spune că
„Maestrul părea că se întrece pe sine în interpretarea
programului variat, transportând numerosul public în
cele mai înalte sfere ale artei sale divine”.
Gazeta de Transilvania,
nr.113, noiembrie 1931

Unde este biblioteca din Şercaia?

riul florilor. Alături de el
sunt menţionaţi meşterii de
specialitate Vasile Vîntu,
Berecz Lajos, Stoff Hugo,
muncitorii Ambrus István,
Tóth Magda, Viorica Seceleanu, Göbel Franz, Elena
Comănelea.
Sere Codlea se bucură de
o apreciere foarte mare şi pe
plan internaţional. Exportă
flori la Berlin, Londra, Oslo,
Praga, Viena, München, Belgrad, Leipzig, Helsinki,
Genf. Este ceva special să
poţi trimite în lume avioane

pline cu florile de la Codlea.
Acestea au dus la un export
de flori de patru ori mai mare
decât anul trecut. În acest an
s-a extins şi reţeaua de florării şi vin cereri din toate
zonele ţării. Cererea mare pe
piaţa florilor reflectă creşterea nivelului de trai, florile
reprezentând prietenul confident al vieţii cotidiene.
Fazekas István. Virággal világot hodítók. În: Brassói Lapok, nr.20, noiembrie 1969

DINU Eva

Institut cultural
româno-german la Braşov
Cabana „Touring Clubul
României” pe Postăvaru

În 29 octombrie 1931,
marele compozitor George
Enescu s-a aflat la Braşov
susţinând un concert în sala
festivă a Liceului Honterus.
Evenimentul a oferit ocazia publicului să-l omagieze
pe maestru la împlinirea vârstei de 50 de ani. I s-au oferit
mai multe cununi de lauri, între care una lucrată în argint

Miercuri, 6 noiembrie
1935, s-a ţinut în sala Sfatului adunarea generală de
constituire la Braşov a filialei Institutului Cultural româno-german sub conducerea prof. univ. Simion Mândrescu.
Au participat circa 60 de
persoane din care o treime
români, restul saşi. A luat
cuvântul prof. Eftimie Mărculescu care a arătat importanţa consolidării raporturilor culturale dintre români şi

La adunarea generală a
Asociaţiunii „Astra”, ţinută
la Cernat, Diamandi Manole – mare comerciant braşovean, susţine într-o prelegere, valoarea industriei de
casă şi priceperea femeilor
săcelene la confecţionarea
veşmintelor din postav.

Gazeta de Transilvania,
nr. 89, noiembrie 1935

Duminică, 22 noiembrie
1936, avea loc inaugurarea
şi sfinţirea „Casei Copilului” din Braşov, aflată sub
patronajul Reginei Maria.
Dotată cu şcoală, cantină,
săli de joc, vestiare, sufragerie, dormitor şi baie, instituţia asigura îngrijirea şi
educaţia copiilor braşoveni.
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa principesei

Gazeta de Transilvania,
nr. 119, noiembrie 1931
Mihaela LUPU

Gazeta de Transilvania,
nr.116, noiembrie 1930

El propune înfiinţarea unei
şcoli române de ţesături de
lână şi bumbac în Săcele.
Astfel, până la finalul şedinţei, se adună 873 de florini,
în articol publicându-se lista celor care au contribuit.
Gazeta de Transilvania,
nr. 89, noiembrie 1880

Plângerile birjarilor braşoveni
Mai mulţi birjari braşoveni au depus la Magistratul Braşov (Primăria) o plângere în care îşi arată nemulţumirile legate de interzicerea folosirii cailor slabi la
curse cerând verificarea sanitară a acestora, precum şi
lipsa unui loc adecvat în care
birjarii să fie feriţi de vremea rea. Ei invocă scumpi-

scopurile declarate mai sus.
Pentru mai multă convingere se face următorul apel:
„Nu poate exista civilizaţie
adevărată care să excludă
sărmanele fiinţe fără protecţie, de la sprijinul şi mila oamenilor. Prin urmare, ajutaţi
animalele, care vă aduc foloase reale”. Semnează în numele comitetului provizoriu
al societăţii, prof. Herbert.

parohiei, pentru a nu cădea
pradă distrugerilor.
După război însă, s-a pierdut urma acestuia. S-au găsit scrijelite pe dulapul bibliotecii numele unor soldaţi
(David Nicolescu, caporal
Anghelescu, sergent Butănescu), la care preotul face
apel să transmită mesajul
ofiţerului, cu rugămintea înapoierii bibliotecii.

Şcoală românească de ţesut la Săcele

saşi prin concerte muzicale,
expoziţii, şezători culturale,
biblioteci. A urmat discursul
prof. Oscar Wittstock în care
a pledat pentru apropierea
dintre cele două naţii. S-a
ales apoi comitetul de conducere format din: Eftimie
Mărculescu, Oscar Wittstock, Annemarie Schnell,
C. Sassu, I. Lemeny, I. Hozan, P. Teodorescu, Samuel
Biemel şi Beckner jr.

„Societatea pentru protecţia
animalelor” din Braşov
În 23 septembrie 1931 s-a
hotărât înfiinţarea la Braşov a
„Societăţii pentru protecţia
animalelor”. Scopul declarat
era acela „de a proteja animalele şi de a le îmbunătăţi soarta prin toate mijloacele legale”. Societatea va căuta să deştepte în inimile tuturor mila şi
interesul pentru vieţuitoare.
De asemenea se va urmări
şi interveni în cazul persoanelor ce maltratează animalele. Societatea anunţă că
primeşte noi membri, aceştia
urmând să participe activ la

Părintele greco-catolic din
Şercaia, Valeriu Crişan, deplânge dispariţia bibliotecii
din localitate. În anul 1916
prin Şercaia au trecut mai
multe batalioane ale armatei
române. Populaţia s-a refugiat în pădurea comunei Bucium, ferindu-se din calea
trupelor maghiare care se retrăgeau.
Un ofiţer român, al cărui
nume nu se mai cunoaşte, a
luat cu el cărţile bibliotecii

rea preţului la cai şi a hranei
acestora, de aceea ei mai
pretind mărirea taxei unei
călătorii cu birja, dar şi scutirea lor de la plata vămii.
Ei vor ca petiţia să ajungă
la Magistrat, în caz contrar
ameninţă cu întreruperea
serviciului la piaţă şi la gară.
Gazeta de Transilvania,
nr. 254, noiembrie 1912

Deschiderea „Casei Copilului”
Alexandrina Cantacuzino.
Serviciul religios l-a efectuat Ioan Brânzea, iar despre aşezământul nou deschis
a vorbit preşedinta instituţiei, Margareta Bleahu.
Învăţătoarea Maria Popescu a încheiat cu un program artistic susţinut de către copii.
Gazeta de Transilvania,
nr. 93, noiembrie 1936

Concertul tânărului George Dima
În sala Ateneului bucureştean s-a ţinut un concert la
care a participat, printre alţi
solişti, tânărul braşovean George Dima (33 de ani). Concertul s-a dat în prezenţa regelui Carol. Publicul format
în mare majoritate din aristocraţi, a aplaudat cu plăce-

re, iar la interpretarea „Brâului românesc”, spectatorii din
primele bănci „au început a
juca de ţi se părea că eşti pe
vremea bătrânului Orfeu”.
Gazeta de Transilvania,
nr. 95, noiembrie 1880
Mihaela LUPU
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Strada Brâncoveanu
continuare din numărul trecut

Casa de la nr. 32, este casa
Fromm cu tavanele cu ştiucatură şi pereţii pictaţi cu
scene biblice, prin tradiţie
este socotită lăcaşul de găzduire a domniţei Ancuţa, fiica voievodului Brâncoveanu, căsătorită cu boierul moldovean Nicolae Ruset.
La l731 Ancuţa moare la
Braşov şi este înmormântată în paraclisul de nord al
Bisericii Sf.Nicolae, dar înainte de a muri lasă prin testament bogate daruri pentru
biserică. Casa, construită
iniţial în stil gotic, este refăcută în stil brâncovenesc,
desigur în timpul domniei
marelui voievod.
Faţada principală este prevăzută cu ancadramente profilate în tencuială la ferestre,
iar acoperişul cu pinioane cu
vârf teşit. O cornişă cu copertină de ţiglă desparte parterul de etaj. La partea superioară se găsesc trei nişe asemenea unor ocniţe. Parterul
are planşe din lemn, cu
grinzi aparente şi o boltă în
cruce. Pe grinda din încăperea posterioară sunt incizaţi
anii 1769 şi 1770, evident
scrişi cu ocazia restaurării ulterioare a clădirii. În 1970
statul român a preluat o parte din teren pentru a face o
intrare la blocurile construite în spate la nr. 34 A.
La fel şi casa de la nr. 36,
păstrează sub creasta casei
trei firide goale, unde altădată erau fixate icoane, iar
basorelieful de pe tavan reprezintă „Înmormântarea
Domnului”, în altă cameră
„Botezul Domnului” pentru
că era amenajată în veacul al
XVIII-lea drept capelă grecească, dar nu pentru mult
timp, pentru că apoi capela
a fost amenajată în „Târgul
Boilor” (fostă „Nicolae Titulescu”, iar astăzi strada
„Diaconul Coresi”), aici ră-

mânând să locuiască doar
preoţii. Ulterior a aparţinut
inginerului Constantin Sasu.
Unele case de pe această
stradă, care au aparţinut pe
vremuri negustorilor greci,
nu au pe creasta din faţă a
caselor crucea obişnuită a românilor, ci o stea sau o sferă mică şi deasupra lor o cruciuliţă. În vremurile vechi,
când năvăleau turcii, de teama lor, românii nu puneau
pe case cruci mari de lemn
sau de tablă, ci îşi ciopleau
din lemn cruci abia vizibile.
Casa de la nr. 38 a lui Teochar Alexe, cunoscutul editor şi director al Băncii Albina şi marele pictor Constantin Lecca şi fratele său Dimitrie Lecca, autorul primei
cărţi de contabilitate. Documentele vechi oferă începând cu veacul al XV-lea
mărturia locuirii aici a protopopului Mihai (cunoscutul
colaborator coresian), cronicarul Radu Tempea, dascălul Petcu Şoanu ş.a.
Pe partea opusă, în casa de
la nr. 39, pe colţ, a locuit o
perioadă Gheorghe Dima,
apoi ginerele său, avocatul
dr. Constantin Moga, fost
primar al oraşului. Candid
Muşlea menţiona că deasupra porţii era o stemă, cu o
cruce – ancoră pe un scut
oval ca şi deasupra şcolii

greceşti, dar nu a putut-o
descifra.
La nr. 41 au stat fraţii profesori Gheorghe Bogdan
Duică şi Alexandru Bogdan.
În colţ, unde începe strada
După Inişte, la nr. 44, se află

Muhe Preis” (Munca este
podoaba cetăţeanului, binecuvântarea este preţul strădaniei).
Pe zidul lateral dinspre str.
După Inişte o altă inscripţie
germană reproduce prover-

casa fostului brutar Kotzbacher-Gogoş, iar în celălalt
colţ, la nr. 46 este „Sonnenheim”, o casă mare, veche
boierească, cu pivniţe săpate în stâncă şi cu cireşi în
curte. Pe frontispiciu este
scris „Sonnenheim” şi alături este sculptat un soare cu
raze. Pe aripa dreaptă este
scris proverbul în limba germană: „Arbeit ist des Burgere Zierde, Segen ist der

bul „Munca este brăţară de
aur”. La subsol, pivniţele
sunt imense, iar la parter tavanele sunt boltite, spre deosebire de cele de la etaj,
unde tavanele au fost refăcute cu planşee din lemn, tencuite. Accesul în clădire se
face atât prin faţada centrală, cât şi pe cea secundară.
Dintre casele, care prin arhitectură se presupun a fi
brâncoveneşti, figurează şi
casa din str. Lungă nr. 5,
fostul han „La Cerbul de
Aur” şi clădirea alăturată, la
nr. 1, a fostului han „La Vulturul de Aur”.
Casa de pe str. Brâncoveanu apare în documente la
1745 sub titulatura „Haus
der Woijewoden”, deci casa
voievodului, în care, conform aceluiaşi document
„Radul, en Huter drinnen”
(locuia un paznic Radu).
Cu siguranţă că este casa
cumpărată de voievodul
Constantin Brâncoveanu de
la sasul Thomas cuţitarul,
moştenită de nepoţii lui

Brâncoveanu, Emanuel şi
Grigore, care pe la l800 o
restaurează. Probabil atunci
au refăcut şi poarta în formă
de arc de triumf, întocmai ca
palatul de la Sâmbăta de
Sus, pe care Grigore Brâncoveanu îl moştenise împreună cu moşia de la Poiana Mărului. Casa are pridvor deschis tipic brâncovenesc, prin care se făcea acces la camerele de la parter.
Clădirile au un plan dreptunghiular cu trei nivele.
În casa de la nr. 48 locuia
familia de măcelari Lupan,
o casă veche cu cerdac. Andrei Lupan a fost epitrop la
Biserica Sf. Nicolae şi casier al Eforiei Şcoalelor.
Profesorul Lupan a avut
două fete, motiv pentru care
a împărţit casa şi grădina în
două. Partea din faţă a ofe-

rit-o ginerelui, ing. Kogălniceanu şi partea din spate,
cu cerdac a dăruit-o ginerelui Micu, maistru la Tractorul. Partea din faţă a fost

vândută de doamna Kogălniceanu familiei inginerului
Hera, conducătorul orchestrei Astra Braşov (n. 26
octombrie 1937). Urmează
la nr. 52 o casă mai nouă a
avocatului Petrache Muntean şi la nr. 54 a măcelarului Costi Orghidan.
La capătul străzii Nicolae
Teclu, în colţ cu strada Brâncoveanu era pe vremuri fabrica de lichioruri Kenyeres,
iar vizavi la nr. 33, o casă
mare unde funcţiona pe vremuri o şcoală profesională
de fete.
Intrând pe strada Nicolae
Teclu, la nr. 6 este casa fostului negustor Ioan Lupan
Gurică, iar pe dreapta o casă
mare cu etaj a lui Ioan Şuteu
şi la nr. 26 tot o casă cu etaj
a Mariei Neguş-Muntean.
Alături se afla atelierul tinichigiului Dumitru Irimie.
Urmează o lăptărie şi o
tutungerie şi pe colţ, la nr. 30
o casă mare cu etaj a lui
Gheorghe Stinghe „Ghiţă de
la lanţ”, căci avusese înainte un restaurant aproape de
Biserica Neagră, unde se afla
un mic teren înconjurat cu
lanţuri groase (azi un mic
scoar).
Începând cu casa Krothmar – Boloand, la nr. 18 intrăm în piaţa Prundului.
Şcheienii înălbeau pânza
ţesută de saşi, pe care o spălau, o uscau şi o întindeau la
soare pe iarba din Pajiştea
Mare. De la această ocupaţiune a lor a rămas până astăzi numele unei străzi „Înălbitori” ca şi numele unora
din şcheieni.
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