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Milităm pentru un buget
echilibrat şi raţional!
Fostul vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean şi
consilier judeţean în
acest mandat, Attila Kovacs, spune că a susţinut
şi promovat ca bugetul
judeţului pentru 2014 să
fie unul „echilibrat şi raţional”.

lul judeţului Braşov, pentru echilibrarea bugetelor
locale.
„Fondurile s-au îm părţit pe fiecare zonă, în
funcţie de priorităţile
stabilite de către primari
şi consiliile locale. Firesc, am susţinut să fie
alocaţi banii necesari pentru acele localităţi unde comunitatea maghiară are o
pondere reprezentativă. Este adevărat,
am primit din
teritoriu
solicitări de
alo-

Attila Kovacs este mulţumit de modul în care s-au
împărţit banii din cota
de 20% şi din
TVA, de
la nive-

Kovács Attila, consilier judeţean

cări de fonduri de cinci ori,
chiar zece ori mai mari
decât au existat. Acum, ei
trebuie să-şi aprobe alocările bugetare în fiecare
consiliu local şi să se apuce de treabă”, a precizat
Kovacs Attila.
El a precizat că au fost
avute în vedere investiţii
care erau începute anii trecuţi şi care s-au blocat din
cauza lipsei finanţării.
„Sunt investiţii importante la nivelul fiecărei primării. De exemplu, au început
lucrările de alimentare cu
apă şi canalizare la Tărlungeni şi Apaţa, pornite cu
finanţare de la Ministerul
Mediului, care din păcate
s-au blocat anul trecut. Oricum, aceste investiţii necesită şi o cofinanţare locală,
de aceea am alocat sume
de bani în această direcţie.
Apoi, există proiecte de infrastructură rutieră – construcţii şi reparaţii, la fel
pentru şcoli şi grădiniţe.
Un alt exemplu, la
Ormeniş, anul trecut
s-au asfaltat străzile
din comună, dar datoriile pentru aceste lucrări se întind şi pe
2014. La Racoş, încă
nu s-au finalizat lucrări de
ridicări topografice care
trebuie executate în regim

de urgenţă şi era obligatoriu să asigurăm finanţare.
La Jibert şi la Jimbor (comuna Homorod) sunt extrem de necesare lucrări de
repraţii la căminele culturale, iar la Budila trebuiau
alocate resursele financiare necesare pentru sistematizarea pârâului care trece
prin comună, care la fiecare rupere de nori produce
pagube în gospodăriile
oamenilor”, a dat Kovacs
Attila exemple de lucrări
pe care le-a susţinut şi pentru care a obţinut finan ţarea lor la discutarea
bugetului pe 2014
O altă categorie de activităţi pentru care Kovacs
a făcut lobby să fie finanaţate sunt cele de ordin cultural, organizate de comunitatea maghiară din judeţul Braşov.
Este vorba despre concursul de poezie „Bartalis
János” (poet maghiar născut în data de 29 iulie
1893, Apaţa – decedat în
7 decembrie 1976, la ClujNapoca). A primit titlul de
doctor în filologie în
1945). Debut absolut cu
poezii în „Ujsag” – Cluj,
1914). Acest concurs a
ajuns în acest an la a 21-a
ediţie. Apoi, Kovacs a mai
amintit şi de Festivalul

dansului folcloric din Ţara
Bârsei, Împuşcatul Cocoşului – tradiţie populară
unică de la Apaţa sau de
Festivalul meşteşugurilor
tradiţionale maghiare, care
are loc la începutul lunii
mai în Braşov, la Biserica
Reformată, eveniment la
care partiicpă anual aproximativ 3.000 de persoane. Nu în ultimul rând, trebuie amintite Zilele maghiare ale judeţului Braşov, care se desfăşoară
toamna, pe parcursul unei
săptămâni, cu atracţii gastronomice şi multe evenimente culturale.
Nu în ultimul rând, consilierul judeţean a precizat
că a solicitat şi sprijinirea
presei şi a bisericilor maghiare, în limita sumelor
disponibile, având în vedere că 2013 a fost un an
greu şi că există priorităţi
absolute pentru Braşov:
construcţia aeroportului şi
modernizarea Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă, care trebuie finalizate
cât mai rapid.
„În acest context, în
2014, dacă nu la nivel
de satisfacţie, sperăm să
avansăm măcar un pic cu
aceste investiţii”, ne-a declarat consililerul judeţean
Kovacs Attila.

Sumele alocate de Consiliul Judeţean
Braşov localităţilor din judeţ în 2014

AJOFM Braşov:
2013 a fost un an plin de realizări

Unirea Principatelor.
Alexandru Ioan Cuza şi Braşovul

Sumele alocate de la bugetul Consiliului Judeţean
pentru localităţile din judeţ,

Liliana Dragomir, directorului Agenţiei Judeţeane
pentru Ocuparea Forţei de

Drumurile Unirii românilor
au trecut totdeauna prin
Braşov. Arhiva Bisericii Sf.

investiţiile şi cheltuielile pe
care primăriile şi consiliile
locale le au în plan. pag. 2—5

Muncă Braşov, vorbeşte
despre realizările agenţiei
pe care o conduce. pag. 4

Nicolae din Schei prezintă
mărturii ale prezenţei lui
Al. I. Cuza la Braşov. pag. 8
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Sumele alocate de Consiliul Judeţean localităţilor în 2014
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Braşov
Codlea
Făgăraş
Săcele
TOTAL MUNICIPII
Ghimbav
Predeal
Râşnov
Rupea
Victoria
Zărneşti
TOTAL ORAŞE
Apaţa
Augustin
Beclean
Bod
Bran
Budila
Buneşti
Caţa
Cincu
Comăna
Cristian
Crizbav
Drăguş
Dumbrăviţa
Feldioara
Fundata
Hârseni
Hălchiu
Hărman
Hoghiz
Holbav
Homorod
Jibert
Lisa
Mândra
Măieruş
Moieciu
Ormeniş
Părău
Poiana Mărului
Prejmer
Racoş
Recea
Sâmbăta de Sus
Sânpetru
Şercaia
Şinca
Şinca Nouă
Şoarş
Tărlungeni
Teliu
Ticuş
Ucea
Ungra
Vama Buzăului
Viştea
Voila
Vulcan
TOTAL COMUNE

0,00
0,00
2.322,00
316,00
2.638,00
237,00
1.185,00
0,00
505,00
426,00
1.895,00
4.248,00
79,00
513,00
276,00
742,00
308,00
308,00
632,00
79,00
316,00
909,00
687,00
316,00
308,00
742,00
1.619,00
869,00
632,00
474,00
640,00
553,00
474,00
371,00
798,00
553,00
632,00
719,00
632,00
679,00
316,00
197,00
308,00
671,00
355,00
316,00
869,00
869,00
316,00
363,00
671,00
948,00
869,00
419,00
592,00
513,00
632,00
355,00
434,00
316,00
26.189,00

TOTAL GENERAL

33.075,00
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Braşov
Codlea
Făgăraş
Săcele
TOTAL MUNICIPII
Ghimbav
Predeal
Râşnov
Rupea
Victoria
Zărneşti
TOTAL ORAŞE
Apaţa
Augustin
Beclean
Bod
Bran
Budila
Buneşti
Caţa
Cincu
Comăna
Cristian
Crizbav
Drăguş
Dumbrăviţa
Feldioara
Fundata
Hârseni
Hălchiu
Hărman
Hoghiz
Holbav
Homorod
Jibert
Lisa
Mândra
Măieruş
Moieciu
Ormeniş
Părău
Poiana Mărului
Prejmer
Racoş
Recea
Sâmbăta de Sus
Sânpetru
Şercaia
Şinca
Şinca Nouă
Şoarş
Tărlungeni
Teliu
Ticuş
Ucea
Ungra
Vama Buzăului
Viştea
Voila
Vulcan
TOTAL COMUNE

0,00
0,00
618,00
84,00
702,00
63,00
315,00
0,00
135,00
114,00
505,00
1.132,00
21,00
137,00
74,00
198,00
82,00
82,00
168,00
21,00
84,00
242,00
183,00
84,00
82,00
198,00
431,00
231,00
168,00
126,00
170,00
147,00
126,00
99,00
212,00
147,00
168,00
191,00
168,00
181,00
84,00
53,00
82,00
179,00
95,00
84,00
231,00
231,00
84,00
97,00
179,00
252,00
231,00
111,00
158,00
137,00
168,00
95,00
116,00
84,00
6.972,00

TOTAL GENERAL

8.806,00
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Zărneşti: Drumurile
şi reţelele de apă,
priorităţi pentru edili

Primarul Dorel Bârlădeanu (foto medalion) pune accent pe infrastructura oraşului
În acest an, edilii oraşului
Zărneşti vor avea la dispoziţie 2,4 milioane de lei
alocate din impozitul pe
venit şi din cota de TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale.
Suma a fost aprobată de plenul Consiliului Judeţean
Braşov şi este destinată susţinerii programelor de dezvoltare şi proiectelor de in-

frastructură care necesită
cofinanţare locală.
Oraşul Zărneşti va mai
primi prin Direcţia generală
a Finanţelor Publice Braşov,
suma de 3,824 milioane de
lei din cota de 80% din impozitul pe venit şi 1,018 milioane de lei din cota de 80%
din TVA, acordată pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Potrivit primarului Dorel
Bârlădeanu, două proiecte

vor fi susţinute cu prioritate: reabilitarea, modernizarea reţelelor de distribuţie a
apei potabile şi extinderea
reţelelor de canalizare menajeră în oraşul Zărneşti,
pentru care sunt prevăzute
505.000 lei, şi reparaţiile capitale de străzi, pentru care
vor fi alocate 1,9 milioane
de lei.
Trebuie spus că aceste
sume vor fi completate cu

alte fonduri, de ordinul milioanelor de lei, care vor fi
prevăzute în bugetul local al
oraşului Zărneşti. Multe dintre acestea au trotuarele refăcute încă de anul trecut.
De asemenea, vor fi amenajate locuri de parcare. În privinţa modernizării infrastructurii de apă şi canalizare, proiectul a început în
2008, având următoarea
structură de finanţare: 85%
fonduri guvernamentale şi
15% fonduri locale. În momentul de faţă, o treime din
lucrări sunt încheiate. Primarul intenţionează să includă în bugetul local din
acest an 6,8 milioane de lei
pentru continuarea lucrărilor la reţelele de apă-canal.
„Bugetul pe care ni l-a alocat Consiliul Judeţean Braşov pentru anul în curs este
mai mare decât cel din anul
precedent, fapt care ne bucură, întrucât necesităţile de
investiţii la nivelul oraşului
Zărneşti sunt foarte mari, dar
am convingerea că ne vom
descurca şi vom reuşi să realizăm cât mai multe lucruri,
spre binele locuitorilor”, a
menţionat primarul Dorel
Bârlădeanu.

Proiect ambiţios la Lisa: pârtie de schi
la 2.400 de metri altitudine, în Munţii Făgăraş

În următorii ani, pe teritoriul administrativ al comunei Lisa se va realiza cel mai
mare domeniu schiabil din
România şi al şaptelea ca extindere din Europa. Vor fi 68
de kilometri de pârtii amenajate pe versantul nordic al
Munţilor Făgăraş, unele la
altitudini de peste 2.400 de
metri, fapt care va permite
menţinerea zăpezii pe o perioadă mult mai lungă decât

în oricare altă zonă de schi
din România. Accesul turiştilor şi legătura între pârtii
vor fi asigurate prin intermediul telegondolelor.
Pentru acest proiect ambiţios iniţiat de Primăria Lisa,
vor fi necesare investiţii de
mare anvergură, ce vor depăşi 120 de milioane de euro
şi care urmează să fie realizate în decurs de cinci ani,
după cum a apreciat edilul
comunei, Sorin Nicolae
Greavu (foto). „Avem prevăzute patru etape pentru implementarea acestui proiect,
care va genera o puternică
dezvoltare economică şi turistică a întregii zone. Pentru finanţarea lui ne-am asociat cu Consiliul Judeţean
Braşov şi dorim să accesăm
fonduri europene. La sfârşi-

tul anului trecut am primit de
la Consiliul Judeţean 80.000
de lei pentru plata studiului
de prefezabilitate. În acest an
vom termina şi studiul de fezabilitate la care s-a lucrat
doi ani. De asemenea, specialiştii au întocmit studii
comparative ale temperaturii şi evoluţiei stratului de zăpadă de pe suprafaţa viitorului domeniu schiabil, în diferite perioade ale anului,
astfel încât să avem o imagine clară asupra potenţialului
zonei”, a explicat primarul
din Lisa.
Consiliul Judeţean va sprijini acest proiect de dezvoltare, asigurând cofinanţarea
cheltuielilor. Preşedintele
CJ, Aristotel Căncescu, a
anunţat că din creditul de
5.000.000 de euro care ur-

mează să fie accesat de judeţ, 200.000 de euro sunt
destinate comunei Lisa. Deşi
proiectul se află abia la început, el a atras deja atenţia
investitorilor străini. Astfel,
o societate din Germania şi
alta din Austria s-au arătat
interesate de exploatarea viitorului domeniu schiabil.
În acest an, Primăria Lisa
a primit de la Consiliul Judeţean 700.000 de lei. Banii
vor fi repartizaţi pentru următoarele proiecte: alimentare cu apă – 200.000 de lei,
drumuri comunale – 300.000
de lei, şcoli, grădiniţe –
30.800 de lei, cămine culturale – 21.800 de lei, studii de
fezabilitate şi proiecte –
100.000 de lei şi lucrări la
reţeaua de gaz metan –
47.400 de lei.

2 milioane de lei pentru
proiectele din Şinca Nouă
Pe lângă fondurile alocate prin bugetul pe 2014, recent aprobat de Consiliul
Judeţean Braşov, comuna
Şinca Nouă va primi în
acest an şi alte sume considerabile.
Astfel, 2 milioane de lei
din creditul pe care administraţia judeţeană îl va contracta în perioada următoare vor fi destinate cofinanţării proiectelor de dezvoltare locală pentru care Primăria Şinca Nouă a accesat
în 2013 bani europeni. Este
vorba despre proiecte finanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
Unul dintre acestea, aprobat pe Măsura 125 b), vi-

zează reabilitarea şi extinderea mai multor drumuri
forestiere de pe teritoriul
administrativ al comunei:
DF 11 – Flucuşeşti, DF 14
– Pârâul Ţapului şi DF 13
– Găunoasa.
Valoarea nerambursabilă
a proiectului este de 1,5 milioane de euro. Un alt proiect, finanţat pe Măsura 322
a FEADR, este unul integrat,
având mai multe componente: modernizarea unor străzi,
modernizarea reţelelor electrice, înfiinţarea serviciului
social de tip „After school”
şi organizarea obiceiului local „Roata” în comuna Şinca Nouă. Valoarea nerambursabilă a acestuia este de
2,5 milioane de euro.

Bani pentru alimentarea
cu apă în Ormeniş
Primarul comunei Ormeniş, Gergely Janos, a înaintat către Consiliul Judeţean
cererea pentru a se aloca
fonduri în acest an pentru
următoarele lucrări în localitate.
„Vă rugăm să ne sprijiniţi
cu privire la acordarea sumelor necesare din cote defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 860.000 de
lei. Menţionăm că aceste
sume reprezintă lucrări de
investiţii în continuare şi urgente, având în vedere faptul că unele lucrări sunt deja
terminate şi recepţionate,

după cum urmează: construcţia garajului pentru maşina PSI Ormeniş – în valoare de 350.000 de lei; alimentare cu apă în comuna
Ormeniş – în valoare de
200.000 de lei; înfiinţarea
unui parc în comuna Ormeniş – în valoare de 250.000
lei, achiziţionarea unui teren pentru construcţia Căminului Cultural Ormeniş –
în valoare de 40.000 de lei
şi reabilitarea căminului
cultural Ormeniş – în valoare de 20.000 de lei”, se arată în memoriul trimis de
Gergely Consiliului Judeţean.

Rupea: Fonduri pentru
aşezământul cultural
Primarul oraşului
Rupea, Flavius Dumitrescu (foto), a
înaintat către Consiliul Judeţean Braşov
solicitarea de a primi
bani pentru modernizarea aşezământului
cultural din oraşul
Rupea.
Edilul a menţionat
faptul că suma de
640.000 de lei, compusă din 505.000 de
lei, bani proveniţi din
cote defalcate din impozitul pe venit şi
135.000 de lei, din
suma defalcată din
cota de TVA, repartizată localităţii Rupea, va fi utilizată pentru „Execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cul-

tural Rupea, care vor fi cuprinse la secţiunea de dezvoltare a bugetului local”, a
precizat primarul Flavius
Dumitrescu.
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AJOFM Braşov: 2013 a fost
un an plin de realizări
Anul 2013 a fost un an plin
de realizări pentru Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (AJOFM), obiectivul
strategic în domeniul ocupării forţei de muncă, cuprins şi în Programul de guvernare, fiind creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a ratei şomajului.

nivel judeţean au fost identificate 8.590 locuri de muncă, graţie relaţiilor strânse,
bazate pe încredere, create
între AJOFM Braşov şi angajatorii din judeţ, dar şi a
prevederilor legislative referitoare la declararea locurilor de muncă vacante”, conform directorului AJOFM,
Liliana Dragomir (foto).

Rata somajului la nivelul judeţului Braşov, în primul semestru al anul 2013 şi-a păstrat trendul descrescător şi s-a
menţinut până în luna septembrie, când a început să
crească, uşor, creştere cauzată de înscrierea în baza de
date a agenţiei a absolvenţilor de învăţământ promoţia
2013. Obiectivul general al
Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul
2013, a prevăzut încadrarea
în muncă a cel puţin 8.500
persoane (3.475 femei). Urmare a implementării programului de ocupare, în anul
2013, au fost încadrate în
muncă 6.344 persoane
(2.684 femei). „În vederea
realizării programului de
ocupare şi asigurării unui
grad cât mai ridicat de ocupare a persoanelor înregistrate la agenţiile de ocupare, la

Informarea, consilierea
şi formarea profesională – un succes
În anul 2013 au beneficiat
de servicii de informare şi
consiliere profesională un număr de 11.501 persoane
(5.195 femei), aflate în căutarea unui loc de muncă.
Conform protocolului încheiat între AJOFM Braşov şi
Penitenciarul Codlea, în anul
2013 au beneficiat de informare şi consiliere profesională un număr de 48 de persoane private de libertate. Ca
urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere profesională, 560 persoane au fost cuprinse la cursuri
de formare profesională şi
3.229 persoane (1.388 femei)
şi-au găsit un loc de muncă.
Prin implementarea programului „De la şcoală, la
viaţă profesională, spre ca-

rieră” au fost desfăşurate 99
de şedinţe de consiliere în
unităţi de învăţământ din localităţile Braşov, Rupea, Feldioara, Zărneşti, Râşnov, Făgăraş, Săcele, Codlea şi Predeal. La aceste şedinţe de
grup au participat 2.045
elevi. Cu această ocazie s-a
urmărit creşterea şanselor de
ocupare prin activitatea de
informare şi orientare profesională a elevilor din anii terminali ai învăţământului
preuniversitar.

Condiţii de înscriere pentru cei interesaţi
că fie preşedinţi la secţiile de votare

Autoritatea Electorală
Permanentă a reglementat
prin Hotărârea nr. 15/2013,
publicată în MO nr. 717/
21.11.2013, modul de întocmire şi avizare a listelor
cuprinzând persoanele care
pot fi desemnate preşedinţi
ai birourilor electorale ale
secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora.
După centralizare, aceste
liste se transmit Autorităţii
Electorale Permanente în vederea avizării.
În procedura de avizare
pot intra doar persoanele
care au întocmit cereri de
înscriere şi care figurează în
evidenţele AEP că au exer-

citat funcţia de preşedinte
sau locţiitor la cel puţin un
scrutin, sau care au participat la un program de instruire organizat de AEP.
Cererile de înscriere se
pot depune atât în perioada
electorală, cât şi în afara
acesteia, până la termenele
limită stabilite de lege, respectiv până cel târziu cu 35
de zile înainte pentru alegeri
locale, parlamentare şi europarlamentare, până cel
târziu cu 30 de zile înainte
pentru alegeri prezidenţiale
şi până cel târziu cu 15 zile
înainte în cazul referendumurilor.
Pot fi înscrise în aceste liste orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română,
scris şi vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate

corespunzătoare îndeplinirii
funcţiei;
e) nu are apartenenţă politică;
f) nu se află într-unul din
cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;
g) nu este urmărită penal,
trimisă în judecată penală
sau condamnată penal.
h) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu (la tragerea la sorţi vor
avea prioritate juriştii);
Persoanele interesate pot
adresa cererea de înscriere
fie Instituţiei Prefectului –
Judeţul Braşov, fie Primăriei
din localitatea de domiciliu.
La sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov cererile de înscriere (model
tip), însoţite de o copie a actului de identitate se pot depune de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.30, Registratură, parter cam. 1.

În anul 2013 au beneficiat
de servicii de informare şi
consiliere profesională un
număr de 30 persoane cu dizabilităţi (15 femei), din care
16 persoane (7 femei) au fost
angajate. În perioada ianuarie-decembrie 2013 au fost
organizate 59 de programe
de formare profesională
adresate şomerilor aflaţi în
evidenţa Agenţiei la care au
fost cuprinse 1.288 persoane (841 femei). Sectoarele
de activitate pentru care s-au

organizat cele mai multe
programe de formare profesională şi la care au fost cuprinse cele mai multe persoane sunt: servicii, construcţii, informatică/tehnologia informaţiilor şi industrie
alimentară. Meseriile la care
au participat cele mai multe
persoane sunt: operator introducere, prelucrare şi validare date, inspector resurse
umane, contabil, expert achiziţii publice, cameristă, lucrător comercial, manichiurist-pedichiurist etc.
De asemenea, în programele de formare profesională au fost cuprinse persoane
aparţinând unor grupuri cu
dificultăţi de integrare pe piaţa muncii, precum şi persoane care au beneficiat de gratuitate în baza prevederilor
Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, dintre care menţionăm
154 şomeri din mediul rural
şi 10 persoane de etnie romă.
Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în
muncă a absolvenţilor de învăţământ, diferenţiate în
funcţie de nivelul studiilor
absolvite de cel angajat, au
avut un aport important la
ocuparea tinerilor înregistraţi
în evidenţele agenţiei. Utili-

zarea tuturor mijloacelor de
informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi
consilierea privind cariera
elevilor din anii terminali de
studii, bursa locurilor de
muncă destinată absolvenţilor a făcut posibilă angajarea a 519 absolvenţi, după
cum urmează: 135 absolvenţi (26%) prin încheierea
de contracte individuale de
muncă, prin subvenţionarea
locului de muncă; 384 absolvenţi (74%) prin încheierea
de contracte individuale de
muncă dar fără subvenţionarea locului de muncă. Din
cei 135 absolvenţi angajaţi
prin măsura de subvenţionare a locului de muncă, 63
sunt absolvenţi de învăţământ superior, 70 sunt absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ
postliceal, iar două persoane sunt absolvente ale ciclului inferior al liceului.
Întreaga activitate a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov,
pe parcursul anului 2013, a
fost apreciată la nivel naţional, directorul executiv Liliana Dragomir primind calificativul „Foarte bine” la
evaluările asupra agenţiei.

„Haină” nouă la Drăguş, cel mai frumos sat
Consiliul Judeţean Braşov
a alocat din bugetul din acest
an suma de 390.000 de lei
comunei Drăguş.
Gheorghe Sucaciu, primarul comunei Drăguş, a declarat că banii vor fi alocaţi pentru repararea sediului primăriei (350.000 de lei) iar restul de 40.000 de lei vor fi folosiţi pentru cheltuieli curente de funcţionare. Mulţi dintre noi poate am auzit de

Drăguş după ce a fost votat
anul trecut pe internet „Cel
mai frumos sat din România”. Compeţiţia a fost organizată de Asociaţia Cele mai
frumoase sate din România
şi compania Carpatair. „Scopul nostru a fost de a scoate
din anonimat comuna, şi nu
oricum, ci prin proiecte originale şi valoroase şi inovative. Ne bucurăm de faptul
că am primit apreciere” a de-

clarat Gheorghe Sucaciu,
primarul comunei Drăguş.
Cojocarul satului – Dumitru Sofonea, declarat tezaur
uman viu, Labirintul de Porumb, unde vă puteţi întâlni
cu Ileana Cosânzeana sau
Făt Frumos, dar şi cu Zmeul
sau Baba-cloanţa sau pârtia
de schi din Drăguş sunt câteva dintre atracţiile din zonă
care au scos câştigător satul
braşovean.

Ample investiţii în comuna Jibert
Consiliul Judeţean Braşov
a alocat, în acest an, suma de
1,01 milioane de lei din cote
defalcate din impozitul pe
venit şi TVA comunei Jibert.
Banii sunt necesari pentru
reabilitarea şcolilor din localitate şi a sediului de primărie. De asemenea, vor fi
lucrări şi la căminele culturale şi dispensarul din satele aparţinătoare comunei Ji-

bert. Tot în acest an se vor
repara şi câteva drumuri comunale şi se va îmbunătăţi
reţeaua de alimentare cu apă
din comună, a declarat primarul Iancu Boeriu.
Concret, suma de 1.010 de
lei va fi repartizată astfel:
50.000 de lei pentru reparaţii şcoli şi grădiniţe, 60.000
pentru repararea sediului primăriei, 100.000 de lei pen-

tru reabilitarea căminelor
culturale, 20.000 de lei pentru lucrări la dispensar,
250.000 de lei pentru reparaţii ale drumurilor comunale, 300.000 de lei pentru lucrări la reţeaua de alimentare cu apă, 120.000 de lei
pentru elaborarea de studii,
60.000 de lei pentru cofinanţări la proiecte şi 50.000 de
lei pentru alte programe.
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Municipiul Săcele
intră în „şantier”
rism. După refacerea şi reintroducerea în circuitul turistic a canionului 7 Scări, vom
amenaja acolo şi o tiroliană
modernă de mari dimensiuni, a mai declarat primarul municipiului Săcele.

Canionul 7 Scări a reintrat în circuitul turistic

Primarul Nistor Florea spune că vor începe mai multe lucrări importante pentru municipiul Săcele
Investiţii majore în infrastructura localităţii. Edilii
vor demara lucrări de asfaltare pe mai multe străzi din
oraş, precum şi de introducere a reţelei de canalizare.
Consiliul Judeţean Braşov a
alocat suma de 400 mii de lei
din impozitul pe venit şi din
TVA municipiului Săcele.
Fondurile alocate de către
Consiliul Judeţean în 2014
vor fi direcţionate de către
conducerea primăriei din Săcele pentru asfaltarea câtorva artere din oraş.
„O prioritate pentru noi în
acest an este asfaltarea drumurilor din cartierul ANL
din Baciu, astfel încât locatarii să aibă asigurate toate

condiţiile. Vom prelua investiţia în acest an şi va trebui să ne ocupăm de infrastructură. De asemenea, vom
intra şi în carierul Electroprecizia pentru reabilitarea
şi asfaltarea drumurilor aflate în stare avansată de degradare. Suntem bucuroşi că am
reuşit anul trecut să dăm în
folosinţă ocolitoarea municipiului. Investiţia a fost
foarte importantă pentru că
în aşa fel, am reuşit dirijarea
traficului greu din interiorul
municipiului”, a declarat primarul Radu Florea Nistor.

Apă şi canal la Săcele.
Pe de altă parte, a continuat primarul, în acest an
continuăm lucrarea de intro-

ducere a canalizării şi a
aducţiunii de apă în zonele
Baciu, Turcheş, Cernatu şi
Satu Lung. Investiţia este
foarte costisitoare. „Din fonduri proprii şi din banii europeni contractaţi de Compania Apa am reuşit până
acum derularea lucrărilor.
Sperăm ca în cîţiva ani, canalizarea să fie introdusă în
întreg municipiul. Tot în cadrul proiectului cu fonduri
europene derulat de Compania Apa, vom înlocui până
în 2020 întreaga reţea de apă
din localitate. Există conducte de lemn, vechi de aproape 100 de ani, care trebuie
înlocuite”, a explicat primarul Radu Nistor Florea. Vom
continua şi investiţiile în tu-

Lucrările de reabilitare începute în luna iulie au fost
finalizate anul trecut, astfel
că braşovenii pasionaţi de
munte pot face o drumeţie în
acea zonă pentru a se bucura de natură. Reparaţia capitală a presupus înlocuirea totală a scărilor şi pasarelelor
de trecere, ceea ce asigură
vizitarea obiectivului turistic în cele mai sigure condiţii. Reamenajarea Canionului 7 Scări s-a finalizat
într-un timp record, cu o investiţie de aproximativ
330.000 de lei din partea
Consiliului Local Săcele.
Din 2012 obiectivul turistic
a devenit impracticabil din
cauza deteriorării ansamblului de scări metalice care puneau în dificultate accesul turiştilor în zonă. Pentru lucrările inaugurate acum s-a folosit oţel zincat garantat pentru 40 de ani, în condiţii de
umiditate mare.
„Am găsit această soluţie
ca împreună cu Regia Pădurilor Săcele, care are în administrare întreg fondul silvic al Săcelelui, să ne apucăm de această lucrare”, a
declarat Radu Florea Nistor,
primar Săcele.

Staţie de epurare a apelor
uzate în localitatea Crizbav
Consiliul Judeţean Braşov a alocat suma de 400
mii de lei din cote defalcate din impozitul pe venit şi
din TVA comunei Crizbav.
Primarul Sorin Balaşi a
declarat că banii vor fi repartizaţi astfel: 350.000 de
lei vor fi alocaţi pentru lucrările de investiţii la canalizarea apelor uzate mena-

jere şi staţiei de epurare a
apelor uzate în comuna
Crizbav. De asemenea, se
vor face lucrări la reţelele
de distribuţie a apei potabile în localitatea Crizbav
şi satul Cutuş, 50.000 de lei
fiind alocaţi pentru lucrările la sistemul de canalizare a apelor uzate din satul
Cutuş.

Drumuri reparate în Hoghiz
şi extindere cămin cultural
În acest an în localitatea
Hoghiz şi în satele aparţinătoare Bogata, Dopca, Fântâna, Cuciulata şi Lupşa vor
avea loc ample lucrări de reparaţii de drumuri.
Astfel, 500 mii de lei din
suma alocată de Consiliul
Judeţean din cote defalcate

şi din TVA pentru localitatea Hoghiz în acest an vor
fi alocaţi pentru lucrările de
reparaţii la drumurile comunale, a declarat primarul Ion
Şerban. Apoi, 200 mii de lei
sunt alocaţi pentru lucrările
de extindere la căminul cultural din satul Dopca.

Proiecte continuate
în comuna Viştea
În acest an se vor finaliza câteva dintre proiectele
de infrastructură începute
anii trecuţi în comuna Viştea.
Astfel, suma de 450.000
de lei alocată din cote defalcate din impozitul pe venit şi TVA de către Consiliul Judeţean comunei Viştea va fi repartizată astfel:
370.000 de lei vor fi alocaţi
pentru asigurarea cofinan-

ţării lucrărilor de canalizare şi staţiei de epurare,
30.000 de lei vor fi folosiţi
pentru elaborarea studiilor
de fezabilitate pentru reţele de canalizare în localităţile Olteţ şi Rucăr şi pentru
alimentarea cu apă în localitatea Vistişoara, iar
50.000 de lei vor fi folosiţi
pentru finanţarea lucrărilor
de reparaţii la sediul primăriei comunei Viştea.

Apaţa: Bani pentru datorii
Edilii locali din localitatea Apaţa au solicitat ca
fondurile obţinute de la
Consiliul Judeţean Braşov
pentru acest an să fie folosite pentru plata datoriilor
către furnizori. Astfel,
suma de 100.000 de lei care

a fost alocată din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA va fi folosită pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante la data
de 31 decembrie 2013 către furnizorii de bunuri şi
servicii.

Bani pentru canalizare, asfaltări şi iluminat în localitatea Bod
Aleşii locali din comuna
Bod au cerut Consiliului Judeţean în acest an fonduri
pentru asfaltarea drumurilor
din localitate, pentru reabilitarea dispensarului şi a căminului cultural.
Astfel, primarul comunei
Bod, Paul Cernat (foto), a
înaintat către Consiliul Judeţean propunerile privind nominalizarea pe cheltuieli de
categorii a sumei de 940.000
de lei, după cum urmează: canalizare – branşamente – în
valoare de 150.000 de lei, drumuri – asfaltare străzi şi trotuare – 450.000 de lei, lucrări
de reparaţii la dispensar –
100.000 de lei, reabilitarea că-

minului cultural – 140.000 de
lei, extinderea reţelei de iluminat public – 100.000 de lei.
„Sunt mândru să anunţ
acum că o mare investiţie în
comuna noastră este în faza
de finalizare. Vorbesc de încheierea lucrărilor de canalizare în comuna noastră. Deşi
localitatea s-a confruntat în
dese rânduri cu probleme financiare şi chiar organizatorice, iată că ceea ce am început împreună în 2007 am finalizat. Canalizarea a însemnat un efort financiar de
aproape 2 milioane de euro,
bani proveniţi din surse proprii de la Consiliul Local Bod
şi de la Consiliul Judeţean.

După finalizarea branşamentelor, de administrarea investiţiei se va ocupa Compania
Apa. Pe de altă parte, împreună cu locuitorii comunei
am hotărât să ne ocupăm în

acest an de lucrări neapărat
necesare pentru Bod. Deoarece în localitate s-a construit
foarte mult în ultimii ani, au
apărut chiar cartiere noi, suntem nevoiţi să le oferim noi-

lor locuitori ai comunei condiţiile necesare de confort.
De aceea am hotărât extinderea iluminatului public pe
străzile în care au apărut astfel de construcţii noi”, spune Paul Cernat.
Ca orice comună care urmează un drum european,
Bodul trebuie să se ocupe şi
de viaţa culturală a locuitorilor. Căminul cultural este
într-o stare avansată de degradare, cel puţin la nivelul
acoperişului. După fiecare
ploaie, apa se infiltrează producând pagube care ar putea
afecta chiar structura de rezistenţă. La fel se întâmplă şi
cu dispensarul din comună.

„Am considerat, aşadar, imperios necesar să reabilităm
aceste clădiri importante pentru comuna noastră. Legat de
infrastructură, vă mai spun
că vor mai fi şi în acest an câteva şantiere în comună, însă,
tot răul spre un bine. «Deranjul» va fi provocat de lucrările de asfaltare şi de amenajare de trotuare pe mai multe drumuri din localitatea
noastră. Banii nu vor fi niciodată suficienţi, însă este necesar ca fondurile primite să
fie cheltuite cu chibzuinţă şi
girate în funcţie de nevoile
reale ale locuitorilor comunei Bod”, a declarat primarul Paul Cernat.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

la săptămâna
Contribuţii braşovene la Trecerea
redusă de lucru, la uzina
înfăptuirea Unirii din 1859 „Tractorul” Braşov
Un prim moment la care a
dorit să se refere M. Petruţiu, în „DN”, a fost reprezentat prin tipăriturile Diaconului Coresi. Realizarea lor la
Braşov, a cărei motivaţie istorică şi culturală nu a fost
analizată în acest articol, a
conferit oraşului nostru valoarea unui „adevărat centru
de iradiere spirituală”.
Pentru că tipăriturile coresiene au avut audienţă în toată „seminţia românească” ele
fiind semnalate în medii cărturăreşti nu numai din Transilvania, ci şi din Ţara Românească sau Moldova,
„practic în toate ţinuturile locuite de români”. M.P. avansa ipoteza, cam hazardată totuşi, că tipăriturile coresiene
braşovene, realizate între
1556 – 1583 „au netezit,
într-un anume fel, drumul
spre prima unire politică a românilor sub Mihai Viteazul”.
Semnificative pentru circumscrierea locului şi rolului Braşovului în „lupta pentru unitate naţională” au fost
şi evenimentele din prima jumătate a veacului al XIX-lea.
În acest context, un prim aspect care merita să fie reţinut
se referea la anul revoluţionar 1821, documentele vremii atestând prezenţa în
această perioadă la Braşov a
numeroşi boieri din Ţara Românească.
Emigranţii munteni vor fi
intrat astfel în relaţii cu
„fruntaşii transilvăneni”, vor
fi schimbat impresii şi informaţii, vor fi formulat împreună cu aceştia „proiecte

de reformă”, vor fi redactat
memorii către marile puteri,
de reţinut, în numele „locuitorilor Dachiei”.
Între muntenii aflaţi atunci
la Braşov, puteau fi amintiţi
Nicolae Văcărescu, Constantin Câmpineanu, Ioan
Câmpineanu şi alţii, „cu care
ne vom întâlni în anul revoluţionar 1848”. Rolul Braşovului în lupta românilor pentru emancipare şi unitate naţională nu putea fi însă pe deplin evidenţiat decât prin raportare la „neobosita activitate desfăşurată aici, decenii
de-a rândul de George Bariţiu”. „Foloasele” pe care George Bariţiu le-a adus „unităţii de cultură a românilor şi a
simţului de solidaritate a neamului, care trebuie să rezulte dintr-ânsa” – scria istori-

cul Nicolae Iorga, erau întradevăr nepreţuite. Argumentând, M.P. a spus, înainte de
toate că Bariţiu a înţeles, când
încă alţii aveau o perspectivă
îngustă, local-regională, „sensul proceselor istorice”. Iată
în 1844, în „Foaie”, G. Bariţiu scria: „Unirea naţională
este frumoasa deviză ce răsună în toate părţile şi deşteaptă duhurile cu putere multă.
Popoarele Europei pricep şi
cunosc cum că tăria şi puterea unui popor, baza sa politică de cumpănire, nădejdile
sale, prezentul şi viitorul său
zac în unirea naţională”.
Era astfel limpede formulată finalitatea unui proces
istoric ireversibil, era astfel
legitimată lupta românilor de
pretutindeni pentru unirea în
„străvechea vatră a Daciei”.

Luând atitudine critică împotriva unor ziarişti saşi maghiari, evident, care publicau „ştiri şi interpretări eronate” cu privire la originea
românilor, George Bariţiu
sublinia, pe bază de argumente incontestabile faptul
că limba română „mai romanică chiar decât italiana”
conferă românilor din Transilvania, Moldova, Ţara Românească, Maramureş, Banat şi alte ţinuturi de ei locuite „dreptul de a se uni în
graniţele unui stat, în cadrul
căruia să poată împreună
conlucra pentru împlinirea
aceloraşi aspiraţii”.
Convins că izbânda era
aproape, George Bariţiu va
face din publicaţiile editate,
în primul rând din „Gazeta
de Transilvania”, o adevărată tribună de luptă, o oglindă fidelă a frământărilor românilor de pretutindeni.
Cert era că Bariţiu şi apoi
Iacob Mureşianu, continuatorul său la conducerea „foilor româneşti din Braşov”,
au contribuit în tot ce au întreprins la strângerea legăturilor între provinciile româneşti situate de-o parte şi de
alta a Carpaţilor. Iată de ce,
relatând de la faţa locului,
evenimentele de la Bucureşti
din memorabila zi de 24 ianuarie 1859, corespondentul
„Gazetei Transilvaniei” avea
suficiente motive să scrie:
„Faptul este atât de mare, bucuria atât de mare, încât pana
tremură în mâna mea”.
Drum Nou
23 ianuarie 1986

În ianuarie 1978, L. Alexandru i-a luat un interviu inginerului şef Tiberiu Vădănici de la uzina „Tractorul”
din Braşov, pe tema trecerii
în anul menţionat la „experimentarea săptămânii reduse
de lucru” în cadrul sectoarelor calde de la întreprinderea
menţionată. Vădănici a început însă cu un fierbinte omagiu adus tov. N. Ceauşescu şi
„grijii” acestuia pentru cei
care muncesc, pentru clasa
muncitoare, care, atunci părea că merge spre paradis, şi
abia după tămâiere a zis că
mai întâi trebuie asigurată o
productivitate sporită în vederea trecerii la săptămâna redusă la 46 ore pe săptămână.
Totodată, pentru a realiza
producţia planificată în condiţiile săptămânii reduse de
lucru uzina „Tractorul” Braşov ar avea nevoie de 160 de
muncitori în plus, evident,
dar măsurile propuse de conducerea întreprinderii, de
creştere a productivităţii
muncii, nu vor mai face necesare angajările de noi
muncitori. Astfel, în ore mai
puţin lucrate, se va realiza şi
aceeaşi remuneraţie.
La turnătoria de fontă şi de
neferoase, mai puncta tov.
ing. Tiberiu Vădănici, vor fi
extinse tehnologiile moderne atât la turnare cât şi în
„confecţionarea miezurilor”,
în scopul îmbunătăţirii calităţii, reducerii rebuturilor, şi
deci creşterea volumului de
piese bune, prin urmare a însăşi productivităţii muncii.
La oţelărie se va extinde
„mecanizarea lucrărilor, o

serie de tehnologii moderne,
cum este confecţionarea
miezurilor în cutii calde”.
La forja „Tractorul” se va
introduce „laminarea în locul preforjării, mecanizarea
operaţiilor de calibrare la
rece, containerizarea transporturilor pieselor mici, încălzirea prin inducţie”. La
tratamente termice – „deservirea multiplă a instalaţiilor
CIF, mecanizarea şi automatizarea transportului intern”.
T. Vădănici mai zicea, vizavi de pregătirile organizatorice a trecerii la săptămâna redusă de lucru, mai ales
că această iniţiativă a fost
dezbătută la „toate nivelele”,
sub directa îndrumare a organizaţiei de partid din întreprinderea braşoveană.
S-au făcut numeroase propuneri, s-au studiat alternative. S-a insistat foarte mult
asupra „necesităţii întăririi
ordinii şi disciplinei, a înlăturării oricărei risipe de timp,
de materiale şi capacităţi”.
Sub raport organizatoric
propriu-zis, măsurile luate
priveau în special „deservirea multiplă, întărirea asistenţei tehnice în schimburile II şi III, organizarea mai
bună a întreţinerii şi reparării maşinilor, calificarea şi
specializarea cadrelor, perfecţionarea aplicării acordului global”. Concret, cei de
la „Tractorul” se gândeau la
realizarea unei „zile libere
pe lună, respectiv schimbul
I de luni, la turnătorie, şi
sâmbăta – la forjă”.
Drum Nou
18 ianuarie 1978

Azi, gong inaugural în Festivalul de teatru contemporan – Braşov 1979
Organizat de Comitetul judeţean de cultură şi educaţie
socialistă şi de Teatrul Dramatic din Braşov, sub directa coordonare a Consiliului
Culturii şi Educaţiei Socialiste şi Asociaţia oamenilor de
artă din RSR, „Festivalul de
teatru contemporan” de la
Braşov va debuta pe 19 ianuarie 1979, în cea de-a 2-a
ediţie a sa, ca amplă manifestare în cadrul Festivalului naţional „Cântarea României”,
scria pentru „DN”, criticul şi

eseistul A.I. Brumaru. „Alături de alte manifestări de
acest fel, puse în slujba înfăptuirii politicii partidului
în domeniul culturii şi artei,
el acoperă anual o arie întinsă, atât sub aspectul teritorial, cât şi din unghiul problematicii abordate, festivalul braşovean fiind chemat
să contribuie substanţial la
structurarea conceptului de
spectacologie naţională, relevând, totodată, într-o însemnată măsură, elemente

noi şi constante dintr-un concept, pe cale de cristalizare,al
dramaturgiei naţionale”.
Ediţia din 1979 îşi propunea, „prin tema teoretică aleasă, prin criteriile de selecţie a
spectacolelor ce vor fi prezentate în festival o şi mai hotărâtă configurare a acestor
concepte”, mai sublinia A. I.
Brumaru. Seria spectacolelor
: „Floriile unui geambaş” de
Sütő Andras (Teatrul Naţional din Tg.-Mureş), „A treia
ţeapă” de Marin Sorescu

(I.A.T.C. „I.L. Caragiale”),
„Jocul” de Ion Băieşu (Teatrul de stat din Sibiu – secţia
germană), „Alegeţi-l singuri”
de Ivan Bukovcăn (Teatrul de
stat „Valea Jiului” din Petroşani), „Da sau Nu” de Alexandr Ghelman (Teatrul
„Giuleşti”), „Generoasa fundaţie” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Naţional „I.L.
Caragiale”), „Cer cuvântul”
de Dragomir Horomnea
(Teatrul de stat „Mihai Eminescu” din Botoşani), „Noap-

tea pe asfalt” de Th Mănescu (Teatrul maghiar de stat
din Sfântu Gheorghe), „A
cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din
Braşov), reprezentaţia, în afara concursului, a Teatrului
Mic, cu „Efectul razelor gamma asupra anemonelor” de
Paul Zindel, dezbaterile pe
marginea spectacolelor, întâlnirile cu artiştii amatori,
dezbaterile cu spectatorii (în
formula inedită „acasă” la ei)
vor fi avut, toate, menirea de

a desemna repertoriul ca principală sferă de angajare ideologică a teatrului de atunci.
Festivalul de teatru contemporan de la Braşov se va
proba ca o „universitate de
cultură teatrală, a cărei menire e tocmai înscrierea teatrului românesc în fenomenul
cultural naţional, cu responsabilitate civică şi artistică”.
Drum Nou
19 ianuarie 1979
Iulian Cătălui
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DAC 665 T – un autocamion
cu performanţe de „aur”
nul autovehicul braşovean
era echipat cu nişte anvelope ce puteau fi umflate pur şi
simplu şi genial din mers, putând străbate în acest fel vaduri adânci, canioane, ce
mai, de 1,2 metri, terenuri
acoperite cu straturi de noroi
groase de până la 0,4 metri,
trece şanţuri şi tranşee late de
0,7 metri!
În acest scop nobil, „DAC
665 T” dispunea de o instalaţie care permitea modificarea rapidă, de viteza luminii,
ce mai, tot din mers (comandată de şofer), a presiunii în
anvelope de la 0,5 atm. la
3,5 atm., în funcţie de starea
drumului. Instalaţia cu pricina asigura, de asemenea,
Expus la „EREN 79”, unde
a produs o impresie senzaţională şi inubliabilă în rândurile specialiştilor, medaliat cu
aur în septembrie 1979 la
Târgul internaţional de la
Plovdiv – Bulgaria, autocamionul „DAC 665 T”, cu sarcina utilă de 5 tone, se impunea ca „unul dintre cele mai
reuşite produse realizate de
constructorii braşoveni”.
Autocamionul era dotat cu
un forţos motor Diesel în patru timpi, cu şase cilindri în
linie, care dezvolta la 2.200
rotaţii pe minut o putere de
158 kW (215 CP) şi un
cuplu maxim de 74,7 mdaN

„umflarea din mers a unuia
sau mai multor pneuri avariate”.
Datorită acestei aderenţe
deosebite la sol, ca şi faptului că dispunea de un folositor, nu numai la casa omului,
troliu, el putându-se autotracta sau putea tracta alte vehicule până la 10 tf, rămase în

(76 kgm) la 1.400 rotaţii pe
minut. În acest fel, urieşescul autocamion putea remorca, trage după el, în funcţie
de starea drumului – amenajat sau neamenajat, fără probleme şi bătăi de cap ori de
volan, remorci cu sarcini
cuprinse între 5.000 kg şi
10.000 kg, ceea ce era de-a
dreptul mirobolant.
Spre deosebire de alte autovehicule, „DAC 665 T”
putea ataca victorios „rampe
de înaintare” de maximum
30 de grade şi rampe laterale de 20 de grade. Pentru a
putea face faţă acestor solicitări colosale, totuşi, moder-

pană sau împotmolite, pur şi
simplu. Transmisia troliuluiminune se realiza printr-o
„priză de putere” şi printr-o
„instalaţie hidrostatică”.
Noutăţi constructive prezenta chiar şi cabina autocamionului de la poalele Tâmpei,
care avea o siluetă mai scundă, mai foto şi telegenică,
aerodinamică, de Ferrari,
protejată în faţă de o bară
puternică, parbriz foarte lat,
înclinat la 45 de grade, care
asigura o bună şi necesară
vizibilitate.
Capacitatea sa era mult
sporită: 5 locuri, plus un şofer, care aveau spaţiu şi pentru alte activităţi, mai puţin
ortodoxe. Viteza maximă pe
care o dezvolta acest gigantesc şi uluitor autocamion era
de 85 km pe oră, cu un consum de combustibil care se
ridica, minune, numai la
33 de litri.
Drum Nou
ianuarie 1980

În pregătire – prima producţie de legume de seră a anului
Sub cupolele de sticlă ale
serelor A.E.S.C. Sânpetru,
campania agricolă de primăvară se afla în plină desfăşurare, scria R. Pleşa. În
prim plan se situa „producerea răsadurilor de legume
pentru ciclul I”.
Suprafeţele prevăzute au
fost însămânţate în totalitate, asigurându-se astfel peste 1,5 milioane fire de răsaduri de tomate, castraveţi,
ardei gras, gulioare şi salată verde. Plantele au răsărit
în mod uniform, iar muncitorii şi specialiştii acţionau
intens la „repicatul răsadurilor în cuburi şi ghivece”.
În paralel se continuau lucrările pentru pregătirea
„patului germinativ” pe cele
19 hectare de seră ce vor fi
fost plantate cu răsaduri de
legume. În acest scop nobil,
se acţiona cu toate forţele la

„fertilizarea întregii suprafeţe cu îngrăşăminte naturale”, asigurându-se între 300400 tone de îngrăşăminte organice pe fiecare hectar.

Această lucrare se afla
atunci în fază avansată fiind
efectuată pe cea mai mare
parte din suprafaţa prevăzută. În luna februarie 1986, se

va fi trecut la „plantatul
răsadurilor de legume” şi,
începând cu luna martie
1986, se va fi început „recoltarea salatei verzi”.

Prima producţie de tomate, castraveţi, ardei gras şi
gulioare, va fi fost recoltată şi pusă la dispoziţia gospodinelor încă din luna aprilie, când unităţile comerciale de profil vor fi fost aprovizionate din plin cu „trufandale”.
După cum declara directorul unităţii, tov. ing. Ioan
Rizea, toate lucrările agricole se efectuau la un „înalt
nivel calitativ” spre a se asigura astfel producţii maxime de legume. Ponderea o
deţineau tomatele şi „crastaveţii”, vorba lui I.L. Caragiale, cu care se va fi plantat cea mai mare parte din
suprafaţă, iar salata va fi
fost cultivată atât în asociaţie cu alte legume, cât şi în
„cultură pură”.
În timp ce în unele corpuri de seră se acţiona, aşa

cum, se arăta ceva mai înainte, la pregătirea viitoarei
recolte de legume, în altele
se desfăşurau cu toate forţele recoltatul garoafelor şi
freziilor.
Dar şi în aceste corpuri de
seră, prin lucrările agricole
ce se efectuau în paralel,
toamna se confunda cu primăvara. Adică pe lângă recoltatul florilor se lucra intens şi la „producerea butaşilor pentru înmulţirea florilor şi îndeosebi a garoafelor”. În acest fel se vor fi
asigurat răsaduri de flori
atât pentru satisfacerea cerinţelor unităţii, cât şi pentru aprovizionarea altor unităţi de profil şi a producătorilor particulari.
Drum Nou
ianuarie 1986
Iulian Cătălui
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Unirea Principatelor
Alexandru Ioan Cuza şi Braşovul
Drumurile Unirii românilor au trecut totdeauna prin
Braşov, pe aceleaşi artere pe
care le cunoştea Mihai Viteazul, unindu-i pe români
după „pohta ce-a pohtit” sau
le cunoşteau luptătorii unionişti care adunau la un loc
doar Principatele Moldova
şi Muntenia până la realizarea Unirii celei Mari, Braşovul situându-se la întâlnirea
drumurilor care duceau spre
Moldova şi Muntenia, iar
personalităţile care se aflau
în vâltoarea acestor evenimente au devenit simboluri
populare.
Sărbătorind Unirea Principatelor, găsim prilej de popas sufletesc pentru a răsfoi
în Scheii Braşovului, în bogata arhivă a Bisericii Sf. Nicolae, paginile documentelor acoperite de colbul istoriei, desluşind simboluri braşovene generate de aceste
evenimente.
Prezenţa lui Al.I.Cuza la
Braşov este una dintre mul-

tiplele mărturii care au oferit în timp spectacolul bucuriei unioniste. Un prim popas al viitorului domn al
Principatelor îl aflăm în condiţiile revoluţiei paşoptiste,
când împreună cu „mai mulţi
domni” veniţi de pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj, sunt
găzduiţi de braşoveni. O
placă comemorativă de pe
str. Poarta Schei nr. 3, imor-

talizează acest eveniment
consemnând că „aici a fost
sediul Casinei Romane, unde
cu ocazia evenimentului revoluţiei din 1848 au poposit
personalităţi de frunte ale
vieţii culturale şi sociale din
Ţara Românească şi Moldova: Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Ion Eliade Rădulescu, Cristian Tell, Gheorghe Magheru...” s.a., între ei
şi Alexandru Ioan Cuza,
care, împreună cu ceilalţi invitaţi participă la „un prânz
de cereaşe” de mai, în grădina protopopului Bonifatie
Pitiş din Schei, unde se năştea imnul „Deşteaptă-te Române” prin prelucrarea cântecului „Din sânul maicii
mele” de către dascălul şi
psaltul bisericii Sf. Nicolae,
George Ucenescu, pe versurile întocmite cu această ocazie de poetul Andrei Mureşianu. În aceeaşi lună Cuza
este martor şi colaborator la
editarea, tot la Braşov, a celor două documente, deveni-

te platforme revoluţionare:
„În numele Moldovei, a
omenirii şi a lui Dumnezeu”
şi „Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei”, ambele formulate şi redactate
de Vasile Alecsandri împreună cu revoluţionarii
moldoveni şi munteni prezenţi la Braşov. În această
efervescenţă, poetul muntean Eliade Rădulescu edi-

tează la Braşov „Expatriatul”, un cotidian de puternică trăire unionistă.
Cuza cunoaşte atunci şi
eforturile braşovenilor şi toate demersurile făcute de aceştia către autorităţi pentru înfiinţarea gimnaziului. Ca urmare, după urcarea pe tron,
în urma memoriului făcut de
braşoveni (protopopul Ion
Popazu, ziaristul, profesorul
George Bariţiu, diplomatul
Ion Maiorescu s.a.), Cuza încuviinţează anual dania de
18.500 lei din partea Moldovei şi 15.750 lei din partea
Munteniei (total 500 galbeni), în baza cărora gimnaziul, prin implicaţiile directe
ale Mitropolitului Andrei Şaguna, îşi completează cursurile la 8 clase, devenind
„gimnaziu superior” recunoscut de autorităţi în
13 octombrie 1860.
Prezentând Domnitorului
memoriul braşovenilor, Ion
Maiorescu (căsătorit la Braşov în 1837 cu sora protopopului Ioan Popazu) ţinea să
adauge: „Recomandându-Vă
cu toată căldura această petiţiune, subscrisul îşi ia libertatea de a vă ruga ca să nu
perdeţi din vedere că Braşovul, după poziţia sa geografică şi prin comerciul levantin susţinut de secole prin negustorii români de acolo, a
fost totdeauna punctul prin
care s-au menţinut oarecari
raporturi de unire între românii din Transilvania şi între Principate şi că literatura
română şi-a luat începutul
său în Braşov, de unde cam
pe la anul 1560 încoace din
tipografia diaconului Coresi
s-au răspândit prin Principate cele dintâi cărţi tipărite în
limba română”.
Se mai păstrează şi azi în
Schei stampa reprezentând
imaginea gimnaziului, realizată de Ion Maiorescu la
Viena în doar 500 de exemplare şi prezentată Principelui Cuza, alături de memoriul amintit. Sute de documente aflate în arhiva istorică a Bisericii „Sf. Nicolae”
redau implicaţiile pe care lea avut această subvenţie în
viaţa spirituală a românilor
braşoveni. Gestul lui Cuza
continua o tradiţie familiară
scheienilor, care, comănduiţi de slujitorii bisericii
voievodale din Schei, fuseseră sprijiniţi de domnii de

peste munţi prin impresionante privilegii, mărturie fiind cele peste 80 de hrisoave domneşti aflate în arhiva
bisericii.
Mai multe caiete folclorice ale timpului, realizate în
manuscris de dascălii gimnaziului ortodox „Andrei Şaguna” din Braşov, reproduc
versuri închinate voievodului Principatelor Unite, precum şi momentului istoric pe
care acesta îl simboliza. Un

ziua de 5 ianuarie a alegerii
lui Cuza, prin care, asemeni
lui Moş Ioan Roată, cântăreţul anonim îşi mărturiseşte teama ca Unirea Principatelor să nu fie furată de cei
care „vor trage plapoma asupra lor”.
Un alt manuscris inedit,
este semnat de dascălul braşovean Dumitru Oprea în
aceeaşi perioadă a Unirii
Principatelor. Hora Unirii
poartă aici titlul „Versul na-

da socoteală ca să afle că are
datorie de 700 milioane lei –
când în urmă Camera a proclamat de printu (pentru)
amândouă Prinţipatele pe Filip I., fratele regelui Belgiei.
s.s.Th. Mateescu” (grafie
chirilică). La câteva zile,
Cuza, însoţit de prinţesa Maria Obrenovici a Serbiei, se
găsea la Braşov, găzduit fiind de braşoveni în hotelul
local (str. Lungă nr. l). Placa
de pe faţada clădirii fostului

caiet folcloric început de
Bratul Baiul, cunoscutul dascăl zârneştean, fost elev al
şcolii din Schei şi continuat
de nepotul său, protopopul
braşovean Bartolomeu Baiulescu, reproduce cele mai
frumoase poezii patriotice
ale timpului. Alături de „Ce
e patria română” lansată pe
Câmpia Blajului în vâltoarea paşoptistă de Ion Cavaler de Puşcariu şi „Limba română” a poetului George
Sion, aflăm şi „Hora Unirii”
a lui Alecsandri, copiată de
dascălul braşovean în februarie 1859, deci la foarte
puţin timp după ce aceasta a
fost lansată de Matei Millo,
pe muzica lui Ioan Wachman, în premieră, pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti cu ocazia numirii lui
Cuza ca Domn al Principatelor (24 ianuarie 1859).
Imnul este continuat de
„Hora” închinată „Prinţului
românilor din 1859 Cuza
Alexandru Ioan I”, dar şi de
alte texte unioniste de mare
popularitate. Nu poate fi lipsită de semnificaţie parabola în versuri, intitulată „Plapoma de la gerul Bobotezei”, cu referire evidentă la

ţional în privinţa împreunării Principatelor”, iar cele câteva zeci de poezii unioniste au conţinut similar, ceea
ce conferă încă o dată convingerea că evenimentul se
bucura de o popularitate deosebită în Transilvania.
În aceeaşi aureolă legendară se păstrează şi ultimul
popas braşovean al domnitorului Al. Ioan Cuza, după
detronarea sa. Braşoveanul
Th. Mateescu, pe una din filele de forzaţ ale unei cărţi
vechi din Schei (C.V.325)
consemna: „1866 februarie
11. Ieram în Bucureşti, plecând de la moşia Valmuci,
Valta Magra, unde ieram
arendaş, ţiind şi pădurea Povăratu cu D. Noici, ctitoria
ce o luasem pe cinci ani cu
8000 de galbeni şi mergând
la Bucureşti am văzut căderea prinţului Cuza, cuprinzându-l noaptea pe la 5 ore
D. maior Lana (n.n. Lamy),
care în urmă a devenit generalu şi l-a răpus arestu a-şi

hotel mai păstrează încă informaţia, făcută din păcate
în termenii regretabili ai timpurilor nu de mult apuse: „În
această casă a locuit între 20
februarie şi 4 martie 1866, în
drum spre exil... Alexandru
Ioan Cuza, domn al Principatelor Unite”
În memoria evenimentelor
de atunci, în Piaţa Unirii din
Scheii Braşovului în acest an
are loc un ceremonial religios, la orele 14, urmat de
festivităţi dedicate Unirii
Principatelor, la care participă autorităţile locale, precum
şi Junii Braşoveni, care alătură Horei Unirii şi Hora Junilor, încostimaţi cu tradiţionalele lor haine sărbătoreşti,
iar în cadrul muzeului Primei
Şcoli Româneşti există o sală
dedicată evenimentului:
„Cartea – factor de unitate
naţională”, unde anual se
desfăşoară un simpozion
dedicat evenimentului.
Pr. prof. dr. Vasile Oltean

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

