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

Braşovul, judeţ al
siguranţei rutiere
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)
şi Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică (ATOP) Braşov au încheiat un
parteneriat care are ca scop întărirea
siguranţei la nivelul judeţului.
Scopul acestui parteneriat este colaborarea dintre cele două instituţii în
vederea „adoptării unui cadru unitar
de intervenţie şi conduită pentru diminuarea riscului rutier la nivel comunitar prin responsabilizarea participanţilor la trafic şi realizarea unui program eficient de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere”.
„Este un proiect la care Consiliul Judeţean Braşov ţine foarte mult, pe care
l-am pus la punct în cadrul întâlnirilor
din cadrul Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică cu reprezentanţii Poliţiei. Nu este vorba de amplasarea
unor camere pentru a se da amenzi, ci
este vorba de un proiect de prevenţie
şi care va permite monitorizarea traficului rutier spre şi din interiorul judeţului Braşov. Nu este un secret, este
un instrument foarte util pentru oamenii legii, de exemplu, când sunt date
în urmărire anumite autovehicule, care
pot fi identificate astfel dacă tranzitează Braşovul”, a precizat preşedintele ATOP Braşov, Claudiu Coman.

Investiţia este multianuală, anul trecut fiind alocaţi 35.000 de lei pentru
dezvoltarea dispeceratului de monitorizare a traficului auto şi 200.000 de lei
pentru implementarea unor sisteme de
supraveghere video a traficului rutier.
Conform parteneriatului, se doreşte „responsabilizarea participanţilor
la trafic în vederea adoptării unui
comportament preventiv, precum şi
îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii prin implementarea măsurilor/amenajărilor de siguranţă în zonele cu risc sporit de comitere a accidentelor rutiere”.
ATOP va asigura amenajări rutiere
care includ soluţii moderne de siguranţă în zonele cu risc crescut de comitere a accidentelor rutiere, în limitele competenţelor legale ale Consiliului Judeţean Braşov, va efectua studii de trafic şi va elabora şi implementa soluţiile de management al traficului în vederea asigurării unui grad
corespunzător de fluenţă.
De asemenea, vor fi amplasate sisteme de supraveghere video a traficului rutier pe arterele de circulaţie
de la limita judeţului, conectate la
un dispecerat.
IPJ Braşov va participa la implementarea campaniilor de educaţie şi

informare rutieră,
va furniza statisticile referitoare
la dinamica accidentelor de circulaţie în vederea
adoptării unor
măsuri pentru diminuarea riscului
rutier şi va organiza şi susţine activităţile de educaţie rutieră în rândul
copiilor şi tinerilor
participanţi la traficul rutier.

Claudiu Coman, preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

Primăria vrea să introducă
autobuze electrice în centrul istoric

Judeţul Braşov are
trei „Tezaure Umane Vii”

Mihai Pascu prezintă lucrările care vor fi
continuate în 2014 la Aeroportul Braşov

Deoarece centrul vechi e
una din zonele cele mai poluate şi pentru că Braşovul

Programul „Tezaure umane
vii” reprezintă una dintre
iniţiativele UNESCO pri-

Deşi în 2013 nu s-a alocat
niciun leu de la bugetul de
stat, există un interes cres-

s-a angajat să reducă noxele, primăria va introduce
autobuze electrice. pag. 3

vind salvarea, păstrarea şi
transmiterea patrimoniului
cultural şi material. pag. 4

cut şi din partea investitorilor şi potenţialilor parteneri privaţi.
pag. 5
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Ce firme de transport vor opera
cele 79 de trasee din judeţ
Licitaţiile pentru atribuirea licenţelor de transport
pe cele 79 de trasee din judeţ au fost finalizate la jumătatea acestei luni, ţinând
cont că licenţele operatorilor mai erau valabile doar
până la finele acestui an.
Astfel, Consiliul Judeţean a
aprobat propunerile Comisiei
paritare de emitere a licenţelor de traseu pentru câştigători. Nu toţi consilierii judeţeni au fost mulţumiţi, mai
ales că, în continuare, au rămas zone din judeţ neacoperite de transportul public, fiindcă operatorii nu au fost interesaţi de respectivele trasee.
Totodată, în cadrul CJ va
fi formată o comisie, care, din
ianuarie va verifica cu atenţie dacă operatorii respectă
traseele din contractele câştigate, dar şi care este starea
maşinilor aflate în trafic.
Totodată, a fost înfiinţat şi
un nou traseu pe ruta Râşnov
– Poiana Braşov, respectiv
pe o distanţă de 10 km, la solicitarea edililor din Râşnov.
Acesta va fi operat de firma
Trubli Transbus Service.
Cele opt trasee care nu au
prezentat interes din partea
firmelor de transport sunt:
Traseul 29: Moieciu de Jos
– Şimon (8 km), Traseul 32:
Predeluţ – Bran – Tohanu
Vechi (12 km), Traseul 48:
Făgăraş – Şoarş – Seliştat
(30 km), Traseul 49: Făgăraş – Hurez – Iaşi (18 km),
Traseul 54: Făgăraş –
Şoarş – Felmer (20 km), Traseul 62: Rupea – Jibert – Făgăraş (45 km), Traseul 63:
Rupea – Dacia – Grânari
(30km), Traseul 74: Rupea –
Homorod – Rupea (8 km).
Ce firme vor executa transportul în judeţ de la 1 ianuarie 2014 şi până la finele lui
2019:
● Traseu 1: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Sânpetru – Bod
(14 km) TRANSBUS SA
● Traseu 2: Braşov At. Super Univers Trans Srl (Autogara Vest) – Stupini – Bod
(14 km) SUPER UNIVERS
TRANS SRL
● Traseu 3: Braşov At.
Transbus (Autogara 1 CFR)
– Sânpetru (7 km) TRANSBUS SA
● Traseu 4: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Hălchiu – Crizbav
(25 km) TRANSBUS SA

● Traseu 5: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Hălchiu – Satu Nou
(19 km) TRANSBUS SA
● Traseu 6: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Feldioara – Rotbav
(22 km) TRANSBUS SA
● Traseu 7: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Măieruş – Apaţa
(35 km) DALMACO PROD
IMPEX SRL
● Traseu 8: Braşov At.
Transbus (Autogara 3) –
Hărman (10 km) TRANSBUS SA
● Traseu 9: Braşov At. Super Univers Trans Srl (Autogara Vest) – Prejmer – Lunca
Câlnicului (19 km) SUPER
UNIVERS TRANS SRL
● Traseu 10: Braşov At.
Super Univers Trans Srl
(Autogara Vest) – Hărman
Ramificaţie – Prejmer
(17 km) SUPER UNIVERS
TRANS SRL
● Traseu 11: Braşov At.
Super Univers Trans Srl
(Autogara Vest) – Lunca
Câlnicului – Prejmer (26km)
SUPER UNIVERS TRANS
SRL
● Traseu 12: Braşov At.
Transbus (Autogara 3) –
Brădet – Vama Buzăului
(64 km) TRANSBUS SA
● Traseu 13: Braşov At.
Transbus (Autogara 3) – Zizin – Purcăreni (24 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 14: Podu Oltului – Hărman – Braşov At.
Super Univers Trans Srl
(Autogara Vest) (20 km)

TRANSANDRE SRL
● Traseu 15: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Feldioara – Arini
(29 km) TRANSBUS SA
● Traseu 16: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Timişul De Jos –
Predeal Gară (26 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 17: Braşov At.
Transbus (Autogara 1
CFR) – Predeal – Pârâul
Rece
(36
km)
LA
CODREANU SERVICII
PUBLICE S.R.L.
● Traseu 18: Săcele – Tărlungeni – Purcăreni (17 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 19: Tohanu
Vechi – Poiana Mărului
(6 km) TRANSBUS SA
● Traseu 20: Tohanu
Vechi – Poiana Mărului –
Şinca Nouă (21 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 21: Tohanu
Vechi – Poiana Mărului –
Vulcăniţa
(23
km)
TRANSBUS SA
● Traseu 22: Tohanu
Vechi – Poiana Mărului –
Scurtila (9 km) TRANSBUS
SA
● Traseu 23: Tohanu
Vechi – Poiana Mărului –
Paltin (17 km) TRANSBUS
SA
● Traseu 24: Tohanu
Vechi – Tohanu Nou –
Sohodol
(9
km)
TRANSBUS SA
● Traseu 25: Tohanu
Vechi – Zărneşti Gară –
Măgura
(10
km)
TRANSBUS SA

● Traseu 26: Tohanu
Vechi – Vulcan (12 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 27: Moieciu De
Jos – Bran – Zărneşti
(17 km) DALMACO PROD
IMPEX SRL
● Traseu 28: Şimon –
Bran – Tohanu Vechi
(21 km) TRANSBUS SA
● Traseu 30: Fundata –
Moieciu De Jos – Zărneşti
(27 km) DALMACO PROD
IMPEX SRL
● Traseu 31: Moieciu De
Jos – Şirnea – Fundata
(12 km) TRANSBUS SA
● Traseu 33: Peştera –
Bran – Tohanu Vechi
(26 km) DALMACO PROD
IMPEX SRL
● Traseu 34: Zărneşti –
Râşnov – Braşov At. Transbus (Autogara 2) (27 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 35: Moieciu De
Jos – Bran – Braşov At.
Transbus (Autogara 2)
(30 km) TRANSBUS SA
● Traseu 36: Braşov At.
Transbus (Autogara 2) –
Cristian – Râşnov (15 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 37: Braşov At.
Transbus (Autogara 2) –
Codlea – Făgăraş (69 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 38: Braşov At.
Transbus (Autogara 2) –
Cristian – Tohanu Vechi –
Făgăraş – Victoria (117 km)
MARIUS TOUR S.R.L.
● Traseu 39: Braşov At.
Transbus (Autogara 2) –
Codlea – Dumbrăviţa
(27 km) TRANSBUS SA

● Traseu 40: Braşov –
Ghimbav – Codlea (13 km)
SAN INTERNATIONAL
BUSINESS SRL
● Traseu 41: Ghimbav –
Braşov At. Super Univers
Trans Srl (Autogara Vest)
(6 km) TRUBLI TRANSBUS SERVICE SRL
● Traseu 42: Vulcan –
Cristian – Braşov At. Transbus (Autogara 2) (15 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 43: Holbav –
Vulcan – Codlea (15 km)
SUPER UNIVERS TRANS
SRL
● Traseu 44: Făgăraş –
Sâmbăta De Sus – Drăguş
(38 km) TRANSBUS SA
● Traseu 45: Făgăraş –
Şercaia – Şinca Nouă
(36 km) TRANSBUS SA
● Traseu 46: Făgăraş –
Hârseni – Şercăiţa (31 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 47: Făgăraş –
Mândra – Toderiţa (16 km)
SUPER UNIVERS TRANS
SRL
● Traseu 50: Făgăraş –
Berivoi – Breaza (32 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 51: Făgăraş –
Calbor – Boholţ (14 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 52: Făgăraş – Şercaia – Grid (34 km) SUPER
UNIVERS TRANS SRL
● Traseu 53: Făgăraş –
Beclean – Rodbav (38 km)
SUPER UNIVERS TRANS
SRL
● Traseu 55: Făgăraş –
Calbor – Şona (9 km)
TRANSBUS SA

● Traseu 56: Făgăraş –
Părău – Cobor (52 km)
DANADELA-SERV SRL
● Traseu 57: Victoria –
Lisa – Făgăraş (41 km)
MARIUS TOUR S.R.L.
● Traseu 58: Victoria –
Drăguş – Lisa (20 km)
MARIUS TOUR S.R.L.
● Traseu 59: Victoria –
Viştea De Sus – Drăguş
(12 km) TRANSBUS SA
● Traseu 60: Victoria –
Ucea De Sus – Ucea
(10 km) TAVUCU TRADE
SRL
● Traseu 61: Rupea – Hoghiz – Făgăraş (48 km)
DANADELA-SERV SRL
● Traseu 64: Rupea – Dacia – Viscri (15 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 65: Rupea –
Hoghiz Sat – Ticuşu Vechi
(33 km)
DANADELASERV SRL
● Traseu 66: Rupea – Bogata Sat – Racoş (27 km)
DANADELA-SERV SRL
● Traseu 67: Rupea – Homorod Sat – Jimbor (18 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 68: Rupea – Homorod Sat – Ioneşti (21 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 69: Rupea – Homorod Sat – Beia (23 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 70: Rupea – Buneşti – Meşendorf (33 km)
DANADELA-SERV SRL
● Traseu 71: Rupea –
Hoghiz – Comăna De Sus
(26 km)
DANADELASERV SRL
● Traseu 72: Rupea – Ungra – Dăişoara (22 km)
TRANSBUS SA
● Traseu 73: Rupea – Rupea Gară – Ungra (11 km)
DANADELA-SERV SRL
● Traseu 75: Făgăraş –
Victoria – Zărneşti (120 km)
TRANSANDRE SRL
● Traseu 76: Hălchiu –
Stupini – Braşov At. Super
Univers Trans Srl (Autogara Vest) (21 km) SUPER
UNIVERS TRANS SRL
● Traseu 77: Budila – Săcele Primărie – Braşov At.
Transbus (Autogara 2)
(21 km) TRANSBUS SA
● Traseu 78: Rupea – Bogata Ramificaţie – Braşov
At. Transbus (Autogara 2)
(67 km) DALMACO PROD
IMPEX SRL
● Traseu 79: Râşnov – Râşnov Centru – Poiana Braşov
(10 km) TRUBLI TRANSBUS SERVICE SRL.
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Bugetul Braşovului
pentru anul 2014:
600 de milioane de lei
Primarul Braşovului, George Scripcaru a anunţat că
bugetul municipiului pentru anul 2014 va intra de
miercuri, în dezbatere publică, urmând să fie discutat în comisia de specialitate şi aprobat în şedinţa de
plen a Consiliului Local de
la sfârşitul lunii ianuarie.
„Bugetul pe acest an este
aproximativ la acelaşi nivel
ca cel din 2013. Sigur că necesităţile sau lucrurile pe
care am fi dorit să le luăm în
calcul în acest an ar fi fost
mult mai mari, dar suntem
constrânşi să ne încadrăm
într-un buget echilibrat, cu
prioritizări pe fiecare capitol. De exemplu, trebuia să
construim încă patru săli de
sport pentru patru şcoli generale, dar vom construi
doar una, la şcoala generală
numărul 15. Ar fi trebuit să
achiziţionăm instrumente
pentru Filarmonică, dar nu
avem resursa necesară, şi
exemplele ar putea continua”, a spus edilul.
Bugetul total al municipiului Braşov pentru acest an
este de aproximativ 600 de
milioane de lei din care, 171
de milioane reprezintă veniturile proprii preconizate a
se încasa de Direcţia Fiscală, 194,5 milioane de lei reprezintă sume alocate de bugetul de stat din cotele defal-

cate din TVA, urmând ca în
bugetul local să mai intre
47% din ce se încasează pe
raza municipiului reşedinţă
de judeţ din cote defalcate
din impozitul pe venit, TVA
pentru cheltuielile descentralizate care nu au venit de la
Direcţia de Finanţe.
De asemenea, primarul a
mai precizat că săptămâna
trecută a făcut demersuri la
Consiliul Judeţean şi la mi-

nisterele de resort solicitând
sumele destinate cofinanţărilor proiectelor în care sunt
parte şi care nu sunt la zi,
pentru a fi prinse în bugetul
pe 2014.
Dintre investiţiile care necesită finanţare în 2014 şi
care au fost începute anul
trecut, George Scripcaru a
enumerat: reparaţii capitale
şi reabilitări termice în şcoli,
licee, grădiniţe, sisteme de

supraveghere şi siguranţă în
şcoli şi creşe, finalizarea lucrărilor la grădina zoologică, modernizarea sistemului
de iluminat şi siguranţă publică în municipiu, reabilitarea şi modernizarea Pieţei
Sfatului, reparaţii capitale la
poduri şi pasaje, elaborarea
proiectului la pasajul subteran de la Micşunica, planuri
urbanistice şi studii aferente
în perspectiva elaborării planului de proiecte pentru perioada 2014 – 2020, elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcţia unui
stadion de mari dimensiuni,
Centrul de agrement şi divertisment din Poiana Braşov,
parcările din Poiana Braşov
şi Spitalul Militar, Centrul
de afaceri şi transfer tehnologic şi incubatorul de afaceri, demararea proiectului
privind dezvoltarea infrastructurii privind accesul în
zona economică de Sud-Est
a oraşului.
Scripcaru a arătat că aceste investiţii sunt în derulare
şi de aceea sunt prevăzute
fonduri pentru acestea în bugetul local.
Referitor la încasările la
bugetul pe 2013, primarul a
spus că nu s-a încasat suma
de 1,7 milioane de lei, din
care un milion de lei reprezintă taxa pe timbrul judiciar
şi care nu mai poate fi încasată în acest an.
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Primăria Braşov nu renunţă la
parcarea de sub parcul central

Unul dintre cele mai de
anvergură proiecte ale Primăriei Braşov, care vor fi depuse pentru obţinerea unei
finanţări europene din exerciţiul 2014 – 2020, este cel
al amenajării unui tunel rutier, dar şi al unei parcări
subterane în zona centrală,
respectiv în zona cuprinsă
între SIF Transilvania şi
Casa Armatei.
Proiectul este conceput
atât pentru a rezolva problema locurilor de parcare în
zona centrală, ţinând cont că
în prezent este în curs de
amenajare doar o singură
parcare supraterană cu 306
locuri în acest perimetru, dar
şi pentru a extinde spaţiul
pietonal şi a rezolva problemele de trafic.
Astfel, traficul rutier ar
urma să fie resistematizat în
această zonă, iar autoturismele să tranziteze această
porţiune din centru prin subteran, unde să fie asigurate şi
locurile de parcare care acum
sunt la suprafaţă. Proiectul
poate părea fantasmagoric,
însă, o investiţie similară va
prinde contur, anul acesta,
chiar în judeţul nostru, res-

pectiv la Râşnov, unde edilii
au obţinut deja o finanţare
europeană pentru a transforma centrul istoric al oraşului
într-un spaţiu exclusiv pietonal, urmând ca maşinile să
tranziteze această zonă
printr-un tunel, de unde se va
putea ajunge şi la o parcare
subterană cu 100 de locuri.
Proiectul amenajării unei
parcări sub parcul central
este unul mai vechi, însă nu
au fost până acum fonduri la
bugetul local în vederea realizării sale. Acum, în vederea extinderii zonei pietonale, edilii intenţionează şi
amenajarea unui pasaj rutier
care să pornească de la SIF
Transilvania, să urmeze traseul străzii Nicolae Iorga pe
lângă Primărie, şi să aibă ieşire în zona Casei Armatei
sau la Aro Palace.
Totodată, este prevăzută şi
construirea unei parcări multietajate în zona Bibliotecii
Judeţene. Capacitatea parcării propuse este de 326 locuri, repartizate pe 4 niveluri, iar documentaţia pentru
acest proiect a fost deja elaborată urmând să se găsească şi o sursă de finanţare.

Primăria vrea să introducă autobuze electrice în centrul istoric
Primarul Braşovului,
George Scripcaru, a anunţat,
într-o conferinţă de presă, că
se vor introduce autobuze
electrice în Braşov.
Scripcaru a precizat că primele autobuze electrice ar
urma să fie introduse în Centrul Istoric, iar finanţarea ar
urma să fie asigurată din fonduri europene.
Termenul este 2016, dacă
va fi accesat un program european. Noile mijloace de
transport în comun ar urma
să circule „de probă”, timp
de o lună, de la 1 februarie
2014. Până acum, în România, astfel de autobuze, produse în China, au fost probate la Timişoara şi Suceava.

„Braşovul este semnatarul
Convenţiei primarilor de la
Bruxelles, de acum câţiva
ani, prin care ne-am angajat
să reducem noxele cu 20%
până în anul 2020, iar o componentă, care se încadrează
pe strategia de eficienţă energetică, o reprezintă introducerea unui asemenea mijloc
de transport în municipiul
Braşov. Din datele pe care le
avem în urma măsurătorilor
efectuate şi care arată că
această zonă şi centrul oraşului sunt cele mai poluate,
se impune ca în centrul istoric să avem un asemenea mijloc de transport. Mai mult,
avem strategia pe transport
metropolitan la care lucrăm

în prezent pe
axa de mobilitate, care poate fi
finanţată din
fonduri europene. Cel puţin în
2016, în centrul
istoric vom avea
în circulaţie 2-3
chiar 4 asemenea autobuze,
dar sunt optimist şi cred că
vom face acest
lucru pe mai
multe trasee din
municipiu”, a
precizat Scripcaru.
Un autobuz electric costă,
la această oră, 500.000 de
euro, comparativ cu unul cu

motor Diesel (care funcţionează pe bază de motorină),
care este la preţul de 200.000
de euro, iar un troleibuz –

350-400.000 de euro.
Din estimările celor de la
RAT Braşov, autonomia
unui autobuz electric este de

170-210 kilometri pe traseele din Braşov, noile vehicule având nevoie pentru încărcarea acumulatorilor de
8 ore.
Potrivit reprezentantului
firmei importatoare (Cefin),
Stefano Albarosa, autonomia
unui autobuz electric este de
250 de kilometri. Acesta
spune că, un autobuz electric ar consuma, în echivalent, 8 litri de motorină/100
kilometri, faţă de unul Diesel, care „mănâncă” 40 de
litri/100 de kilometri.
Albarosa pretinde că, în
zece ani, economia obţinută
folosind un astfel de autobuz
este 330.000 de euro, faţă de
un autobuz obişnuit.
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Braşovul are trei
„Tezaure Umane Vii”
Programul „Tezaure umane vii – păstrători şi transmiţători ai culturii tradiţionale” reprezintă una dintre iniţiativele UNESCO
privind salvarea, păstrarea
şi transmiterea patrimoniului cultural şi material.
Scopul principal al programului este acela de a încuraja statele membre să adopte
acele măsuri prin care păstrătorii şi transmiţătorii anumitor elemente de patrimoniu cultural imaterial să beneficieze de o recunoaştere
şi de o vizibilitate adecvate
în rândul comunităţilor din
care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg.
În acelaşi timp, programul
urmăreşte identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune
candidatura, sunt capabile să
transmită un anumit element
de patrimoniu imaterial, contribuind astfel la asigurarea
viabilităţii acestuia. Adoptat
prin Ordinul nr. 2491 din
27.11.2009, al Ministrului
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Regulamentul de acordare al titlului de
„tezaur uman viu” prevede
criteriile de acordare al titlului, conţinutul dosarului de
candidatură, precum şi date

Barko Etelka
privind examinarea şi evaluarea dosarelor. „Prima sesiune de acordare al titlului
de Tezaur Uman Viu a avut
loc în 2010, instituţiile specializate în păstrarea patrimoniului cultural imaterial,
respectiv Centrele Judeţene
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, fiind invitate să identifice în
fiecare judeţ potenţialii candidaţi”, a declarat Adrian Văluşescu, şeful Centrului Judeţean pentru Conservarea,
Păstrarea şi Promovarea Tradiţiilor din Braşov.
Colectivul de cercetători
din cadrul C.J.C.P.P.T. Bra-

Nicolae Purcărea
şov a întocmit două dosare
pentru: Dumitru Sofonea,
meşter cojocar din Drăguş a
cărui faimă a depăşit de mult
graniţele ţării şi Barko Etelka, specialist în încondeiat
ouă, membră a comunităţii
ceangăieşti din Săcele.
Amândouă dosarele au
fost aprobate, Braşovul obţinând astfel două din cele
cinci titluri acordate în 2010
la nivel naţional. În luna noiembrie a acestui an a fost
finalizat dosarul pentru al
3-lea „Tezaur Uman Viu” al
judeţului Braşov, meşterul în
crestături şi sculptură în
lemn Nicolae Purcărea.

Se reia licitaţia pentru primul tronson
al ocolitoarei municipiului Braşov

CNADNR reia licitaţia
pentru primul tronson al centurii Braşov, cu o lungime de
7,29 kilometri, lucrările de
construcţie având o valoare
estimată cuprinsă între 109,5
milioane lei (24,4 milioane
euro) şi 117,4 milioane lei
(26,1 milioane euro), inclusiv TVA.
În martie 2012, CNADNR
a semnat cu Alpine Bau un

contract pentru construcţia lotului I al
centurii, acordul fiind reziliat în iulie
2013, din cauza intrării în insolvenţă a
constructorului austriac. Stadiul fizic al
lucrărilor la momentul rezilierii
contractului era de 56%.
Contractul pentru finalizarea tronsonului I, DN1 –
DN11, are o valoare estimată de 88,35 milioane lei fără
TVA, la care se vor raporta
ofertanţii pentru elaborarea
propunerii financiare. Pentru achiziţia ulterioară de lucrări similare este prevăzută
suma de 6,3 milioane lei,
fără TVA. Termenul pentru

finalizarea contractului va fi
de trei ani de la data atribuirii, potrivit anunţului de participare al CNADNR. Lucrările, finanţate cu fonduri europene şi bani de la buget,
vor fi atribuite prin licitaţie
deschisă, pentru preţul cel
mai scăzut.
Termenul limită pentru
primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26
februarie. Tronsonul III al
şoselei de centură Braşov a
fost deschis circulaţiei la începutul lunii decembrie. În
cazul tronsonului II, lucrările sunt estimate la 146,5 milioane lei, inclusiv TVA, iar
termenul pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de
participare este 5 februarie.

Dumitru Sofonea
„Personal nu m-am aşteptat la acest premiu pentru care
vă mulţumesc. Am învăţat să
încondeiez ouă de la tatăl meu
care era învăţător la Purcăreni.
Până acum am învăţat peste
100 de modele de încondeiat
ouă prin care transmit sentimentele şi caracterele umane.
În familia ceangăiască nu
există ca, la sărbătoarea de
Paşti, să nu fie pe masă ouă
încondeiate. Din anul 1991,
am început această activitate
în şcolile din Săcele, iar atâta timp cât ochii şi mâinile mă
vor ajuta, am să continui
această extraordinară activitate”, a spus Barko Etelka.

Nicolae Purcărea care, în
13 decembrie a împlinit 90 de
ani, le-a mulţumit, la rândul
său, cu lacrimi în ochi, „celor
care s-au gândit şi la el”.
„Arta populară este arta
îndeletnicirii poporului nostru. Arta populară este o artă
care îmbină utilul cu frumosul. De la prima pictură pe
o lingură de lemn şi sculpturi pe diverse obiecte, oamenii s-au specializat, iar
acum există o diversitate în
domeniu. Nişte străini miau spus că suntem ţara cea
mai bogată şi cea mai înzestrată cu obiecte de artă populară. Am o casă pe strada

Pe Tocile la nr.15 unde am
adunat foarte multe obiecte
de artă populară. Vă invit să
o vizitaţi, vă invit să vizitaţi
ceea ce este frumos”, a spus
Nicolae Purcărea.
Cel de al treilea meşter popular, Dumitru Sofonea din
Drăguş, în vârstă de 78 de
ani, lucrează şi acum şi va
lucra până va mai putea.
„Lucrez de la cojocul ciobănesc până la pieptare şi tot
felul de cojoace. Am material al meu personal aşa că,
cine nu are piei poate veni că
am eu. Am lucrat şi pentru
ambasadori şi pentru alţi
străini care au venit special
la Drăguş pentru un cojoc”,
a spus Sofonea.
Toţi cei trei meşteri populari au participat la numeroase expoziţii internaţionale,
dar şi în ţară, iar acum încearcă să lase acest meşteşug urmaşilor. Una dintre fiicele lui Dumitru Sofonea
care a preluat meseria, doreşte să deschidă o şcoală de
cojocărit la Drăguş cu fonduri europene, iar de la Nicolae Purcărea a învăţat meşteşugul sculpturii în lemn o
nepoată a sa.
La propunerea lui Văluşescu, Consiliul Judeţean
Braşov a aprobat la ultima
şedinţă din 2013 premierea
celor trei artişti cu câte 3.000
de lei net.

Zărneşti: Judecătoria, transformată în muzeu!
Consiliul Local Zărneşti a
aprobat, la ultima şedinţă din
2013, schimbarea destinaţiei
fostului sediu al Judecătoriei
Zărneşti, din str. Mitropolit I.
Metianu nr. 7. Astfel, Judecătoria va fi transformată în
Muzeul oraşului Zărneşti. Potrivit referatului de speciali-

tate primit de consilierii locali, aici se va amenaja primul muzeu din Zărneşti, unde
locuitorii, dar şi turiştii, vor
putea afla istoria, obiceiurile, tradiţiile, personalităţile
oraşului, etapele dezvoltării
oraşului, precum şi proiecte
de viitor ale comunităţii.

Ţara Făgăraşului, „capitala” picturii pe sticlă
În acest an, sate din judeţul Braşov precum Cincu
sau Şinca Nouă vor fi introduse într-un circuit turistic
al artei populare, prin care
se doreşte punerea în valoare a meşteşugurilor şi meşterilor locali.
„În fiecare an promovăm
un anumit meşteşug, iar
dacă anul trecut a fost vor-

ba de cel al lemnului, în
2014 a venit rândul picturii,
în special al celei pe sticlă”,
a anunţat Nicolae Marghiol,
preşedintele Asociaţiei „Cele mai Frumoase Sate din
România”.
Pe un traseu ce va porni
din Şinca Nouă, va trece prin
Cincu, iar apoi va părăsi judeţul nostru, în cadrul pro-

iectului „Izvoarele creaţiei”,
pasionaţii picturii pe sticlă
vor avea ocazia să îi urmărească pe meşteri şi să participe la ateliere şi lecţii alături de aceştia, la muzeu, în
sat, sau chiar la ei acasă. Turiştii vor beneficia de o hartă şi o broşură a circuitului,
cu ajutorul căreia îşi pot programa singuri excursia.
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Lucrările la aeroport
programate în 2014

Aeroportul va fi inclus în
strategia naţională aviatică

Mihai Pascu spune că există un interes crescut din partea investitorilor pentru Aeroportul Braşov
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Pascu, a prezentat
lucrările care vor fi continuate în acest an la Aeroportul Internaţional
Braşov – Ghimbav.
În 2013 nu s-a alocat niciun
leu de la bugetul de stat, deşi
această investiţie este vitală
pentru judeţele Braşov, Covasna, Harghita. Din acest
motiv, lucrările la pistă au
început cu bani dintr-un cre-

dit contractat de la o bancă
comercială.
„În 2014, vor fi realizate
restul suprafeţelor de rulare,
dintre pistă şi apront (locul
de parcare al avioanelor), lucrări care din punct de vedere tehnic sunt similare cu cele
de la pistă. Apoi, se vor executa lucrările de balizaj – instalaţii electrice şi de semnalizare, necesare unui aeroport
de talia celui pe care dorim
să-l realizăm la Braşov. De
asemenea, se va lansa licita-

ţia pentru construirea turnului de control, iar dacă lucrurile permit, în sensul că vom
obţine finanţare, vrem să atacăm şi terminalul. Dacă nu,
vom începe lucrările anul viitor”, a precizat Mihai Pascu.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean spune că există
un interes crescut şi din partea investitorilor şi potenţialilor parteneri privaţi. El a
reamintat faptul că, în septembrie 2013, a participat la
cea de a doua conferinţă in-

ternaţională de aviaţie de la
Istanbul, unde au participat
toate organismele care se
ocupă de aviaţie din lume.
„Am prezentat şi proiectul
aeroportului de la Braşov,
care a fost de interes pentru
cei prezenţi, pentru că Braşovul este cunoscut ca fiind
motorul de dezvoltare economică a întregii regiuni. Din
punct de vedere politic, strategic, inclusiv geografic, este
de foarte mare interes pentru
că toate datele statistice relevă că această zonă din curbura arcului carpatic este extrem de importantă. Bineînţeles, sunt şi voci care întreabă ce se va întâmpla cu aeroportul de la Otopeni, în momentul în care aeroportul de
la Braşov va exista. Bineînţeles, acest lucru va fi în defavoarea lor, pentru că, potrivit estimărilor, Braşovul va
lua peste un milion de pasageri de pe Otopeni, lucru care
nu este o fericire, în special
pentru Tarom, care pierde
sume importante de bani.
Până la urmă, zona noastră a
dovedit că se poate dezvolta
şi în perioade de recesiune şi
are perspective reale de dezvoltare, de aceea are nevoie
de acest aeroport”, a declarat Mihai Pascu.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai
Pascu, a avut, recent, o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, în
ceea ce priveşte susţinerea
construcţiei aeroportului internaţional de la Braşov.
„Doamna Mănescu, care
nu a făcut un partizanat pentru Tarom, chiar dacă este o
societate cu capital de stat (şi
care va avea pierderi după
deschiderea aeroportului de
la Braşov – n.r.), ne sprijină
pentru includerea în strategia naţională aviatică a aeroportului de la Braşov.
Nu putem obţine, însă,
fonduri europene, şi am avut
discuţii şi cu dânsa şi cu cei
de la Ministerul Fondurilor
Europene, nici măcar în
exerciţiul financiar 2014 –
2020, deoarece se alocă bani
doar pentru extindere şi dezvoltarea unor aeroporturi
existente, nu pentru aeroporturi noi.
În România, până la cazul
aeroportulului din Braşov,
nu s-a construit niciunul
după perioada comunistă.
Dacă noi am fi avut deja
acest aeroport construit, dacă
ar fi funcţionat chiar şi cu un
zbor pe săptămână, eram eligibili pentru a atrage fonduri
europene şi făceam investiţii cu fonduri europene, nu
cu bani româneşti.
Asta este, trebuie să facem
eforturile pentru a ajunge ca
aeroportul de la Braşov să
funcţioneaze, după care, bi-

neînţeles, vom putea gândi
dezvoltarea lui cu fonduri
europene nerambursabile”,
a declarat Mihai Pascu.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov a sublinat faptul că, de la demararea proiectului, costurile totale nu au crescut, cum se întâmplă de obicei cu investiţiile făcute de administraţiile publice locale, ci a scăzut.
„De exemplu, studiul de
fezabilitate a fost făcut de
către IPTANA, un institut
de proiectare cu capital de
stat, foarte cunoscut. Studiul
a fost făcut înainte de declanşarea recesiunii economice. Odată cu declanşarea
crizei, preţurile au scăzut
foarte mult, în principal manopera, chiar şi materialele.
Şi am avut surpriza plăcută
pentru noi, finanţatorii, că
atunci când am licitat pista
de aterizare-decolare, preţul
iniţial de 17 milioane de
euro plus TVA, evaluat de
IPTANA, cel mai mic preţ
licitat să fie de 12,7 milioane de euro plus TVA. E o diferenţă majoră.
Dacă extrapolăm acum, la
valoarea întreagă estimată a
aeroportului, ar însemna o
reducere substanţială, de
30%. Cu toate acestea, după
calculele noastre, mai este
nevoie de minimum 30 de
milioane de euro. De aceea
gândim un buget multianual
pentru plata construcţiilor
aferente”, a mai precizat
Pascu.

Reguli mai dure împotriva „piraţilor” din taximetrie
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică (ANATOP)
vrea introducerea unor reguli
mult mai drastice împotriva
celor care transportă persoane „la negru”.
Astfel, modificările propuse vin în sprijinul Poliţiei,
prin crearea cadrului legal
pentru sancţionarea persoanelor care nu sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi
efectuează transport în regim
de taxi cu autovehicule ce nu
au însemne, înscrisuri, dotări şi accesorii specifice autovehiculelor taxi.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu
modificările ulterioare, organele de poliţie pot aplica
sancţiuni doar transportatorilor care sunt definiţi prin
acest act normativ ca fiind
persoane fizice, asociaţii familiale sau persoane juridice înregistrate la Registrul
Comerţului pentru a desfă-

şura activităţi de transport cu
vehicule rutiere.
Potrivit art. 7 din Lege,
transportul în regim de taxi
sau transportul în regim de
închiriere se poate executa
numai de către transportatori
autorizaţi.
Această problemă a fost
rezolvată pentru o perioadă
scurtă de timp, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 34/2010, care a introdus
în art. 55, alin. (3), din Legea nr. 38/2003, o nouă literă, lit. „g”, prin care efectuarea de transport public de
persoane cu un autoturism,
fără respectarea prevederilor
art. 7 din aceeaşi lege, se
sancţiona cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la
5.000 lei.
În perioada scurtă cât au
fost în vigoare aceste prevederi legale, fenomenul de taximetrie ilegală a cunoscut
o diminuare semnificativă.

Ulterior, prin Legea nr.
168/2010 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2010, a fost
abrogată lit. g, fapt ce a dus
la o creştere a fenomenului
de taximetrie ilegală.
„Faţă de aceste aspecte şi
în scopul de a preveni săvâr-

şirea faptelor de taximetrie
ilegală, se impune adoptarea unui cadru legal care să
permită sancţionarea persoanelor vinovate. În acest sens
propunem modificarea Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, astfel: 1. La
art. 55, pct. (3) propunem să

fie introduse două
noi litere, lit. (g)
şi (h), cu următorul cuprins: „g)
aplicabilă persoanelor fizice, altele decât transportatorii definiţi prin
această lege, care
desfăşoară activităţi de transport
public de persoane cu autoturisme, fără respectarea prevederilor
art. 7 şi 8”. Prin
această modificare, persoanele fizice, neînregistrate la Registrul comerţului, care efectuează
transport de persoane, vor
putea fi sancţionate cu
amendă contravenţională de
la 1.000 lei la 5.000 lei. „h)
aplicabilă transportatorilor
pentru nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8. Amenda
aplicată transportatorilor în-

registraţi la Registrul Comerţului pentru nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8,
în cuantum de la 25.000 lei
– 50.000 lei, este mult prea
mare faţă de cea a persoanelor fizice, altele decât
transportatorii definiţi prin
lege, care desfăşoară activitate de transport, ceea ce
constituie o discriminare
având în vedere că este vorba de încălcarea aceloraşi
prevederi legale”, a declarat Claudiu Coman, preşedintele ANATOP.
„Menţionăm că aceste propuneri de modificare a Legii
nr. 38/2003, cu modificările
ulterioare, sunt esenţiale în
acţiunile poliţiei de întărire a
controlului în domeniul
transporturilor ilicite de persoane, cu rezultate deosebite în domeniul evaziunii fiscale, dar şi în ceea ce priveşte siguranţa călătorilor”, a
precizat preşedintele ANATOP, Claudiu Coman.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Au fost înlocuite auto-taxiurile
hodorogite din Braşov
Publicul braşovean a fost plăcut
impresionat văzând,
în ziua de Anul Nou
1932, înlocuite toate „autotaxiurile hodorogite” ce circulau pe distanţa Piaţa
Prundului – Gara
Bartolomeu, prin
„maşini noui” de un
confort „cu totul
modern”. Această
„renovare”, reclamată de atâtea ori de
braşoveni se datora „harnicului concesionar de auto-

taxi”, d-l Ioan Mireţ care,
după o muncă de 10 ani, a

preluat asupra sa fosta concesiune „Miess”, domina-

tă de oameni de afaceri şi concesionari
saşi. De un an, Ioan
Mireţ avea concesiunea auto-taxiurilor din oraşul „Ploeşti”, unde, spre
mulţumirea cetăţenilor, a dotat acest
„oraşu” cu auto-taxiuri confortabile şi
luxoase demne de
„reputaţia mondială
a marelui nostru
centru petrolifer”.
Carpaţii
6 ianuarie 1932

Şi totuşi, legionarii iau parte la alegeri
În ziua de 4 ianuarie 1938,
ziarul braşovean „Ardealul” a dat ştirea primită de
la Bucureşti şi anume că
publicaţiile din Capitală
au anunţat că Partidul „Totul pentru Ţară” nu va par-

ticipa la alegerile parlamentare. Dar, în seara zilei menţionate, publicaţia
pro-legionară „Buna Vestire” a publicat un comunicat în care liderul legionar Corneliu Zelea Co-

dreanu „a dat cea mai categorică desminţire acestor ştiri”. În acelaşi timp,
Zelea Codreanu a transmis
„pe cale telefonică” toate
instrucţiunile contenciosului legionar, „pentru ca di-

rectorii ziarelor cari au
lansat aceste veşti, menite să aducă un prejudiciu
mişcării legionare, să fie
imediat daţi în judecată”!
Ardealul
6 ianuarie 1938

Parastas pentru Şaguna, Mureşanu şi Bârseanu

La catedrala oraşului
nostru a avut loc, foarte recent, un parastas pentru po-

menirea „marilor bărbaţi ai
nea mului nostru, Andreiu
Şaguna, Andreiu Mureşa-

nu şi Andreiu Bârseanu”.
După oficierea serviciului
religios de pomenire, s-a

făcut o procesiune la cimitirul din Groaveri, unde îşi
dorm somnul de veci „Andreiu Mureşanu, poetul redeşteptării naţionale” şi
„Andreiu Bârseanu, luminatul dascăl al şcoalelor
braşovene”.
Atât la serviciul religios,
cât şi la procesiune a ţinut
să participe un numeros
„publicu”, cinstind astfel
„marea operă pe care au dăruit-o şi prestigiul pe care
l-au dat Braşovului” prin
activitatea lor prodigioasă.
Braşovul
14 ianuarie 1945

Slăbiciuni în funcţionarea bibliotecilor muncitoreşti
Ziarul comunist „Drum
Nou” era nemulţumit că la
biblioteca sindicală a Fabricii de celuloză şi hârtie din
Zărneşti, la început de an nou
1949, cărţile stăteau neatinse în dulapuri, iar bibliotecarul chiulea de cele mai multe ori, „astfel că cei dornici
să citească nu-l găsesc când
au nevoie de o carte-două”.

Mai mult decât atât, pachete întregi cu cărţi cumpărate în ultimele săptămâni, au fost depuse pe
dulap şi au rămas acolo,
umplându-se de praf şi fiind nevoite să suporte asediul nemilos al şobolanilor!
În schimb, lucrurile mergeau ceva mai bine la sec-

ţia „colturală” a Sindicatului Chimic din Zărneşti,
unde biblioteca funcţiona
cu un număr de 1.600 de
volume bine alese, secţia
organizând „o comisie de
întreceri” care avea ca sarcină „să difuzeze în mase
cât mai multe volume!”
Drum Nou
10 ianuarie 1949

Ministrul Râmnic la Braşov
În ziua de 10 ianuarie
1932, dom’ ministru D.
Munteanu-Râmnic, subsecretar de Stat la Ministerul
de Interne va sosi la Braşov,
unde va vizita Prefectura,
pentru recepţie şi cinematograful „Modern”, pentru o
întrunire populară.
La această întrunire, convocată de organizaţia Braşov
a Partidului Naţional de
„subt” preşedinţia d-lui prof.
Nicolae Iorga, al cărei preşedinte activ era dom’ Râmnic,
se va face o expunere a situaţiei politice, pentru lămuri-

rea „ţărănimei” din judeţul
Braşov vizavi de „proectul
conversiunei datoriilor agricole” ce va deveni lege în
primele zile din februarie
1932. În după-amiaza zilei
menţionate, dom’ ministru
Râmnic va prezida şedinţa
comitetului „secţiunei” locale a „Ligii Culturale” pentru
a se pune la curent cu activitatea desfăşurată de această
secţiune până atunci şi a da
„noui” îndrumări şi „indicăţii preţioase”.
Carpaţii
10 ianuarie 1932

A murit vechiul şi marele
comerciant braşovean Ilie Savu
Ziarul „Ardealul” anunţa
pe prima pagină că, vineri,
7 ianuarie 1938 s-a stins din
viaţă „vechiul şi bine cunoscutul mare comerciant şi
proprietar” braşovean Ilie
Savu.
Spre deosebire de alţi comercianţi şi „apropitari” din
Braşov, decedatul I. Savu se
bucura de multă stimă şi
„consideraţiune” printre românii braşoveni, jucând un
„rolu” important în viaţa po-

litică românească, fiind întotdeauna în fruntea „marilor acţiuni româneşti”.
Ilie Savu a sprijinit „fără
multă vorbă” atât asociaţiile culturale, cât şi pe cele comerciale şi industriale, fiind
un „bun îndrumător şi chibzuit în toate cele” (sic!).
Savu a fost înmormântat
în cimitirul „Groaveri” din
„Scheiu” Braşovului.
Ardealul
10 ianuarie 1938

Doi şpioni unguri ajutaţi de
un foncţionar din Braşov
Ziarul braşovean „Nihil
Sine Deo” anunţa că, în ianuarie 1921, în oraşul Sibiu,
au fost arestaţi doi „şpioni”,
Iaksa János şi Gábor János,
„cari făceau parte din secţia
maghiară de spionaj” din
Budapesta. Aceşti „şpioni
au cutreerat” aproape toate
oraşele din Regatul României şi au penetrat până şi
„dosul frontului nostru de la
Nistru” (sic!).

Cei doi Janoşi aveau bani
cu caru’ şi vagonu’ şi erau
„continu alimentaţi”(sic!)
de un anumit „domn ungure, funcţionar al Statului
Român din Braşov”! Nu se
ştia, însă, numele acestui
„domn ungure foncţionar”
şi nici dacă „şpionii” Iaksa
şi Gábor au fost sau nu condamnaţi.
Nihil Sine Deo
14 ianuarie 1921

Amnestie largă în favoarea
deţinuţilor politici
Oficiosul braşovean al
P.N.Ţ., „GB” primise spre
publicare, din partea... muncitorilor din Braşov, liste cu
sute de iscălituri în care se
adresau către domnii deputaţi:
dr. N. Lupu, Ghiţă Pop, Ionel
Pop, Virgil Madgearu, Mihai
Popovici, Ion Mihalache,
Szabó Béni şi dr. Ilie Lazăr.
Listele muncitoreşti fuseseră trimise cu ocazia intrării în

vigoare a noului Cod Penal,
în ele exprimându-se dorinţa
„maselor producătoare” din
Braşov, pentru o „amnestie
largă” în favoarea deţinuţilor...
politici, a căror singură vină
era, atunci, că au luptat împotriva „războiului distrugător”.
Gazeta Braşovului
14 ianuarie 1937
Iulian Cătălui
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ale ştiinţei şi
Robotica, la uzina „Tractorul” Realizări
tehnologiei braşovene:

Despre primele încercări,
fructuoase, ale roboticienilor de la „Tractorul” Braşov,
A.T. a mai vorbit şi scris în
aceste pagini. „Grupa” de
proiectanţi a inginerului
Dragomir Peneş, care a dat
naştere „primului robot programabil”, a devenit, între
timp, un atelier în toată regula, specializat, de acum,
în cercetarea, proiectarea şi

implementarea roboţilor industriali şi manipulatoarelor
în producţie.
Faţă de începuturile „firesc ezitante, marcate de tatonări”, se ajunsese la începutul anului 1986 la o activitate laborioasă, riguros
programată, în care proiectarea asistată de calculator,
testarea şi încercarea diferitelor module pe aparatură

modernă ş.a. vor deveni o
obişnuinţă.
Proiectele, ambiţioase, dar
realiste, defineau acest colectiv peneşian, care şi-a făcut deja un „nume”, nu doar
în uzina „Tractorul” Braşov.
Introducerea „sistemului
de comandă cu microprocesoare” era un prim câştig important, cum proiectarea modulară deschidea drumul fa-

bricării în serie a roboţilor.
RP2 (ziceai că e denumirea
unuia dintre roboţii filmului
american de S.F., „Războiul
stelelor”, de George Lucas,
n.n.), care lucra cu excelente rezultate la „motor”, a fost
urmat de robotul tip „pistol”,
în probe la „axe şi roţi dinţate”; în fază avansată de
execuţie, în atelierul special
constituit în cadrul secţiei
agregate, sunt robotul de
vopsire şi cel de tip „portal”.
Proiectele pentru alte 3 tipuri, fiecare având elemente
de „noutate absolută”, erau
în prag de finalizare. Anul
1986 va fi fost, eram asiguraţi de cei de la „Grupa” de
proiectanţi dragomirpeneşiană, anul care va consacra robotul industrial de la marea
uzină „Tractorul” din Braşov.
Un program de implementare viza locurile de muncă cu
condiţii grele din secţiile calde, prelucrătoare, de montaj,
de la control ş.a. (şi nu concedierea oamenilor, Doamne
fereşte!, aş adăuga, n.n.).
Trecerea de la experiment
la faza de producţie a roboţilor industriali era, de
atunci, o realitate de care se
vorbea aici ca despre o „tonică certitudine”.

Drum Nou
7 ianuarie 1986

Inteligenţa tehnică braşoveană în acţiune:
Sudura prin descărcarea instantanee de
condensatori electrici
Realizarea la I.C.I.M. Braşov, a „elementelor spaţiale
din beton armat” în cadrul
„fabricii de case”, presupunea efectuarea unui important
volum de sudură prin puncte
a armăturilor metalice, scria
informat Şt. Banaru.
Era vorba atât de confecţionarea plaselor sudate (industria având o capacitate limitată), cât şi de realizarea
carcaselor spaţiale, prin,
„atansion”, „sudarea plaselor de scăriţele nervuri”.
Până nu demult, aceste
operaţii se executau manual
– deci cu un consum mare de
manoperă – prin „legarea armăturilor cu sârmă”, sudura
electrică cu arc nefiind recomandată, deoarece armăturile se topeau parţial, datorită, graţie, mulţumită grosimii lor reduse.
Nici faimoşii, pe atunci,
cleşti clasici de sudat tablă
prin puncte nu se puteau folosi în condiţiile date. Toate
aceste dezavantaje au fost
însă eliminate prin realizarea
genială, nu-i aşa, de către un

formidabil colectiv de la
I.C.I.M. Braşov, format din
inginerii Emil Moldovan,
Mircea Jilăveanu, Erhard Gagesch, Silvia Demeter, Ioan
Paul, Ioan Purcărea şi Florin
Toma, a unei „maşini de realizat plase sudate sub formă
de covor continuu şi a unui
cleşte de sudat prin puncte a
plaselor pentru confecţionarea carcaselor spaţiale”.
Ambele dispozitive realizau o izbăvitoare sudură prin
puncte a armăturilor (barelor), prin descărcarea spontană de condensatori electrici
– ceea ce reprezenta o „noutate absolută la noi în ţară”.
Noua tehnologie nu deteriora secţiunea barelor ce se
sudau (aşa cum s-ar fi putut
închipui şi s-ar fi putut intra
puţintel în panică, am adăuga), deoarece presiunea realizată era mică (circa aproximativ 200 de kg.) spre
deosebire de sudura clasică;
nu folosea elemente de răcire după sudură, ceea ce simplifica construcţia maşinii şi
cleştelui (greutatea acestuia

din urmă era de circa 10 kg.,
putând fi uşor manevrat); rezistenţa la rupere a unui
punct sudat ajungea la 500
de kg.; ambele dispozitive se
puteau realiza din materiale
simple, prin autodotare, deci
preţul era redus, în comparaţie cu utilajele existente de
sudură prin puncte; realiza o
productivitate la nivelul uti-

lajelor similare de gabarit
mult mai mare.
Toate aceste avantaje recomandau realizarea şi de către
alte unităţi de construcţii a maşinii şi cleştelui de sudat prin
puncte, mai ales că ele puteau
fi folosite şi pe şantiere, nu numai în bazele de producţie.
Drum Nou
11 ianuarie 1979

Turbina eoliană de 20 kW
În ultimele zile ale lui decembrie 1982 a fost omologată cea de-a 4-a turbină eoliană construită în cadrul
„Laboratorului pentru utilizarea energiei vântului” al
Universităţii din Braşov –
după cele de 1 kW, TEV-1
şi „Savonius” şi cea de
6 kW-TEV-6.

Era vorba de turbina eoliană TEV-20, cu o putere nominală de 20 kW. După cum
a informat tov. ing. Ilie Vlad,
şeful laboratorului menţionat, turbina funcţiona la viteze ale vântului cuprinse între 4 şi 16 metri pe secundă,

lucru deosebit de important
dacă ne gândim la potenţialul eolian existent în diferite zone ale României.
Câteva cuvinte despre
construcţia, cu adevărat impresionantă a turbinei: înălţimea totală – 18 metri, diametrul rotorului – 14 metri,
acesta din urmă având 3 pale
drepte cu profil aerodinamic NACA
0012, cu coarda profilului de 915 mm.
Turbina era echipată cu „generator
asincron special şi
echipament de racordare la sistemul
energetic naţional –
prima turbină construită în ţară cu
această importantă
funcţiune”.
Deosebit de spectaculoase erau datele privind aportul
energetic anual al
turbinei braşovene: la o
funcţionare de 2.500 de ore
pe an se puteau obţine 50
MWh. Deci 10 astfel de turbine eoliene făceau cât o ditamai hidrocentrala!
Drum Nou
13 ianuarie 1983

Tractorul A – 5000
Cea mai importantă realizare a „Centrului de Cercetare
Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tractoare”, în
anul 1982, în domeniul asimilării de noi
produse, o constituia, fără îndoială, tractorul
agricol A-5000, preciza Şt.
Banaru.
Realizat de un colectiv al
cărui şef de proiect a fost
tov. ing. Dan Toma, noul
tractor agricol era dotat cu
un gigantesc motor de
256 CP, supraalimentat (fabricat în serie la Întreprinderea de Autocamioane din
Braşov, şi nu la uzina „Tractorul” Braşov cum s-ar fi putut crede), ceea ce îi permitea să realizeze puteri urieşeşti între 240 şi 280 CP.
De asemenea, transmisia
(realizată la uzina „Hidromecanica” din Braşov) şi
punţile de 15 tone (de data
aceasta la „Tractorul” Braşov) erau şi ele în producţia
de serie. Remarcabil şi magnific era faptul că acest tractor braşovean nu folosea nicio componentă din import!
Din perspectiva mai multor considerente economice,
inclusiv cel al reducerii

transporturilor de la uzinele
colaboratoare – tractorul A5000 era o „realizare meritorie” şi deoarece el va avea
un grad de integrare în municipiul Braşov de peste 90
la sută. Notabil în realizarea
mirificului tractor era şi
aportul grupei de design,
formată din tandemul Dan
Vasilescu şi Ioan Muscu,
care i-au imprimat o linie estetică de-a dreptul elevată.
Tractorul A-5000, al cărui prototip, sau „prototiptil”, vorba celor de la grupul
„Divertis”, a fost deja încercat, „cu rezultate bune”,
timp de 500 de ore în exploatare, realiza „adevărate
performanţe” la arături,
având o productivitate senzaţională de 2 hectare pe
oră, dublă faţă de vetustul
tractor de 180 CP:
Drum Nou
14 ianuarie 1983
Iulian Cătălui
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Tradiţii de iarnă braşovene

Poveşti despre şezători
După terminarea muncilor
agricole, când lumea satelor intra într-o perioadă de
repaus relativ, dar mai ales
după Lăsatul secului de
Crăciun, începea sezonul
şezătorilor.
Şezătorile erau întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar şi distractiv, oamenii îmbinând în mod plăcut
lucrul cu distracţia. Şezătoarea reprezenta locul în care
se învăţau deprinderi practice, dar se derulau şi numeroase obiceiuri.
În Postul Crăciunului,
principala preocupare casnică era legată de industria textilă, iar torsul cânepii, al inului şi a lânii se făcea cu mai
multă plăcere, cu mai mult
spor şi în condiţii mult mai
bune în cadrul unor întâlniri
comunitare.
La gazda şezătorii se plăteau bani. Se întâlneau pe
uliţe. Se făcea cu rândul, câte
o săptămână, între vecine.
Numai femei. Când erau fete
la şezătoare, veneau şi bă-

ieţi. De copile mergeau în şezătoare şi torceau feştilele.
Şi păcişalele, noi le torceam,
fetele şi mamele torceau fuiorul şi stupa că atâta se scotea dintr-o mănuşă. Şi dupaia depănai, îţi spun, e foarte mult lucru şi iarna băteai
şi nu erau atuncea cizme de
cauciuc, băteai pe un frig deţi umfla mâinile. Toată iarna boresele erau chinuite şi
lucrau şi să ţeasă atâtea pânze ş-apăi primăvara ieşeam
de le nălbeam.
La şezătoare se povesteau
noutăţile din sat, se mai potriveau nunţile, boresele. Tu,
cutare ar putea să ia pe cutare şi cutare pe cutare. No,
dup-aia mai veneau feciori
şi no, care erau de aveau fete
sau eram fete „No, hai să jucăm” şi jucam în şezătoare,
ştii. Joi sara mai luam rachiu. Atunci se făcea pâine
în casă. Zicea una „Eu dau
o pită”. No, hai să punem
fiecare câte doi lei şi să luăm
o ţâr de rachiu. La Sfântu
Neculae se făceau boţi, duceam făină şi frământam,

Şezătoare la Veneţia
duceam la una şi coceam
aşa nişte colăcei, le zicea
boţi. Feciorii se mai făceau
urâţi în şezătoare şi apoi o
luam prin sat, prin şezători.
Se făceau ori ţiganu şi ţiganca ori domn şi doamna, ori
mireasă şi mire şi nănaş. Se
făceau şi le murdăreau pe femeile care purtau ii.
La şezatori se juca de învârtit, rotogolu, cum s-ar

zice, poşovoaica, sârba, şi dastea, nu dans.
Fetele cântau în cor şi le
mai acompania câte un băiat cu muzicuţa:
„Mărioaro de la munte,
Păru-i lung şi mintea-i
scurtă.
De ţi-ar fi mintea ca părul,
N-ai iubi pe domnişoru.
Fost-am una la părinţi,
Cu părinţi plini de avere,

Mă ţineau ca mângâiere.”
La şezători se jucau jocuri, Bâza şi Cizma. La
Bâza, o persoană punea
mâna stângă, pe sub braţul
drept; mâna dreaptă o punea la ochi. Ceilalţi trebuia
să o lovească peste mână.
Dacă ghicea cine a dat, acea
persoană îi lua locul; dacă
nu, continuau până când
ghicea.

Fetele de la şezătoare,
vrând să vadă dacă vin feciorii, luau un fir dintr-un fuior,
îl aruncau în sus şi-i dădeau
foc. Dacă lua foc şi altă furcă, însemna că vin feciorii.
(Elena Cornea,
Mândra, 2006)
Şezătoarea era locul unde
învăţai ce este mai potrivit firii şi ce nu e bine să faci. În
şezătoare se transmiteau mai
departe nu doar tainele torsului lânii sau cânepii, a cusutului iilor şi a pregătirii zestrei fetelor, ci şi a cântecelor,
poeziilor şi jocurilor moştenite de la bunici. Munca era
mai spornică dacă femeile în
vârstă cântau cântece bătrâneşti, dacă o nevastă tânără
îşi amintea o strigătură plină
de tâlc şi haz sau o ghicitoare, ori dacă fetele încercau să
îşi afle ursitul. Flăcăii mergeau pe la casele în care
aveau loc şezătorile, însoţiţi
de muzicanţi. Când aceştia
intrau în aceste case, munca
era abandonată. Se juca, iar
pentru fetele tinere era locul
unde învăţau paşii de joc.

Întâlnirea vecinătăţilor
„Singurele forme de grupuri locale din Europa, relativ pure şi menţinânduse vii până în timpurile moderne, care nu au fost niciodată feudalizate şi au interacţionat cu statul modern având vechea lor formă sunt Vecinătăţile săseşti
din Transilvania” (Hans
Achim Schuber, 1980).
Numită de saşi Nachbarschaft, Vecinătatea, după
cum o arată şi numele, este
o asociere între vecini, după
criteriul strict al spaţialităţii: toţi locuitorii majori ai
unei străzi erau uniţi şi organizaţi într-o Vecinătate.
Iar dacă strada era prea
mare, ea era împărţită în mai
multe Vecinătăţi. Vecinătatea reunea în mod obligatoriu, sub conducerea unui
„tată de Vecinătate” ales democratic, pe toţi tinerii din
momentul căsătoriei lor sau
al împlinirii vârstei de 24 de
ani, viaţa în afara Vecinătăţii era de neconceput pentru
un sas ce locuia la sat. Fe-

meile aparţineau Vecinătăţii prin soţii lor.
Acest criteriu teritorial este
regăsit şi în Vecinătăţile româneşti şi în variantele maghiare. În prezent, după plecarea masivă a saşilor, cei rămaşi în sat se regrupează, de
regulă, într-o singură Vecinătate, indiferent de distribuţia lor spaţială în localitate,
criteriul devenind astfel etnic,
ca şi în cazul puţinelor Vecinătăţi ţigăneşti existente.

Din punct de vedere al
funcţiilor pe care le are de
îndeplinit, Vecinătatea se
aseamănă cu alte forme de
organizare a societăţilor ţărăneşti: „adunare a oamenilor celor delaolaltă spre ajutoriul cel dimpreună la întâmplarea lipselor, spre
ajungerea nărăvirilor bune
şi paza păcii obştescă”.
Concret, Vecinătatea reglementează astfel producţia şi
consumul, prin repartizarea

sarcinilor şi drepturilor în interiorul
Vecinătăţii, veghează asupra bunurilor comunitare
şi stabileşte normele de comportare.
Din punct de vedere al funcţiilor sociale generale, de o
importanţă crucială
este aşa numita
„ladă de Vecinătate”, în care sunt
păstrate statutele
acesteia, evidenţa
activităţilor precum
şi o contabilitate
detaliată a veniturilor şi cheltuielilor.
Dincolo de diferitele motive mai mult sau mai puţin
raţionalizate, regăsim în
aceste „organizaţii”, nevoia
de „a fi” şi de „a acţiona” împreună nu doar informal. Vecinătatea, ca formă de organizare socială, este capabilă
să acopere ambele nivele: să
exprime solidariatea, nevoia de „a fi” cu ceilalţi şi să
susţină ajutorarea, nevoia de

„a face” împreună cu ceilalţi.
Ipostazele care exprimă
solidaritatea şi ajutorarea
sunt: înmormântarea şi, în
general, toate situaţiile problematice.
Iarna există două momente importante în viaţa Vecinătăţilor: întrunirea membrilor Vecinătăţii şi petrecerea
de iarnă. În satele din judeţul Braşov unde mai există
Vecinătăţi: Dăişoara, Ticuş,
Comăna, Dacia etc., întrunirea membrilor şi petrecerea
de iarnă au loc în aceeaşi zi
(dimineaţa întrunirea şi seara petrecerea). Aceste petreceri au loc în jurul datei de
24 ianuarie. Spre deosebire
de Vecinătăţile vechi, astăzi,
la adunarea membrilor Vecinătăţilor participă şi femeile şi bărbaţii. Se discută activităţile din anul precedent,
se reajustează cuantumul co-

tizaţiilor, taxelor şi amenzilor, se discută noile cereri de
intrare în Vecinătate, se stabileşte noul tată de vecini, se
transmite registrul de la un
tată la altul. Adesea, Vecinătăţile care au petrecerea în
aceeaşi seară se vizitează între ele şi îşi fac reciproc daruri simbolice.
Vecinătăţile, prin natura
lor, reprezintă astăzi nu atât
o structură socială care se
perpetuează încă în mod miraculos, cât un model la îndemână de organizare asociativă, utilizabil pentru diferite nevoi comunitare specifice. Şi mai important însă
este faptul că vechimea acestui model a generat o practică asociativă pe măsură şi,
în ultimă instanţă, un „spirit
asociativ” împărtăşit în moduri diferite de majoritatea
populaţiei transilvănene.

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

