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Judeţul Braşov are doi
primari „de patru stele”
Asociaţia Comunelor din
România, care numără peste 3.000 de comune şi tot atâţia edili din ţara asta, şi-a
premiat cei mai buni şefi de
administraţie.
Din Judeţul Braşov, au primit
distincţia de
„primar de 4
stele” Dumitru Flucuş,
primarul comunei Şinca
Nouă
şi
Dragoş Serafim, primarul din
Cristian.
Premierea
s-a făcut la Bucureşti, acolo
unde săptămâna tre-

cută, timp de 3 zile, s-au desfăşurat lucrările Asociaţiei.
Printre criteriile care au făcut
posibilă departajarea lor au fost
realizările serioase ce se pot vedea în teren şi alegerea lor de către electorat de cel puţin
patru ori pentru fotoliul de primar.
Dragoş Serafim, primarul
comunei Cris tian a declarat:
„Pe perioada
celor patru
mandate am
avut grijă să
pun la punct
infrastructura,
care era la pământ. Vorbim
despre reţelele de
apă, canal, am adus
investi-

tori pe raza comunei Cristian,
ceea ce a dus la creşterea veniturilor proprii şi ne-am putut
duce la îndeplinire promisiunile
făcute comunităţii. Comuna
Cristian este din toate punctele
de vedere pusă la punct, putem
spune că avem condiţii de oraş.
Pentru 2014 facem investiţiii de
3 milioane de euro, unde sunt
prinse lucrări de importanţă locală, bază sportivă, cu teren de
fotbal acoperit, cu o pistă de
alergare, piscină şi o popicărie,
aici urmând să atragem şi fonduri europene. Vom finaliza lucrările în cartierul Tineretului.
Am introdus apa, canalizarea,
curentul electric, mai avem de
asfaltat. De asemenea, am preluat vechiul Cămin Cultural, care
aparţinea Bisericii Ortodoxe,
unde vom da peste 350.000 de
euro pentru a-l aduce la forma
iniţială. Nu în ultimul rând, în
acest an am alocat fonduri substanţiale la vechea biserică românească, aproximativ 6 miliarde, iar la biserica nouă, care este
în construcţie, aproape zece miliarde de lei vechi”.
Primarul din Şinca Nouă, Dumitru Flucuş spune că şi-a împărţit sarcina de edil pe două
componente principale: ridicarea infrastructurii săteşti şi
schimbarea mentalităţii tinerilor
din comună.

Dragoş Serafim, primarul comunei Cristian

„Să schimb mentalitatea copiilor dintr-un mediu sătesc mia fost cel mai greu. Tinerii din
mediul rural au un complex ridicat de inferioritate, când termină cele 8 clase şi merg la oraş
la liceu. Şi nu pentru că
nu ar fi şi ei inteligenţi ori învăţaţi
cu morala şi bunele maniere!
Le-am explicat
că nu sunt mai
prejos decât colegii lor de la
oraş, că tradiţionalitatea satului nu exclude
modernismul
oraşului… Au
prins atât de bine
învăţătura, încât
astăzi nu e weekend, fără să
nu se întoar-

că în sat toţi elevii şi toţi studenţii care învaţă prin alte părţi!”,
a declarat edilul din Şinca Nouă.
Un al doilea premiu în anul
2014 va primi edilul de la Şinca
Nouă în vara acestui an. În 12 iulie se împlinesc 250 de
ani de când s-a în fiinţat localitatea
Şinca Nouă, ocazie cu care conducerea Asociaţiei Comunelor din România va fi
prezentă în sat
şi îi va înmâna
primarului o
diplomă pentru
folclor, în semn de
recunoaştere a tradiţiei folclorice pe
care o menţine
vie primarul
satului făgărăşean.

Dumitru Flucuş, primarul comunei Şinca Nouă

Branul s-a dezvoltat în 15 ani
cât era preconizat în 30!

Premieră în România:
Cupa Mondială de sărituri cu schiurile

Eficienţă maximă
în managementul situaţiilor de urgenţă

Performanţa s-a realizat
printr-un program multianual, din 1993 până astăzi,

Pentru 1–2 martie, la Complexul de sărituri cu schiurile de la Râşnov este pro-

În anul 2013, dispeceratul
medical integrat ISU-SAJ
a gestionat un număr de

în care s-au alocat bani de
la Consiliul Local şi de la
Consiliul Judeţean. pag. 3

gramată, în premieră în România, Cupa Mondială la sărituri cu schiurile. pag. 4

68.183 apeluri de urgenţă,
desfăşurând şi numeroase
acţiuni de prevenire. pag. 5
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Mihai Popa face lobby
pentru ocolitoarea
municipiului Făgăraş

Centru de Informare
Turistică la Cristian
Comuna Cristian are, începând de sâmbătă, 1 martie,
un centru de informare turistică, situat în spatele şcolii germane şi lângă piaţa
centrală din localitate.

Fondul European de Dezvoltare Regională are în vedere pregătirea construcţiei
a şapte variante de ocolire a
unor localităţi, printre care
şi cea a municipiului Făgăraş, în valoare totală de
11.734.879 lei, 85% fiind
sprijinul nerambursabil alocat de Comisia Europeană.
Prin implementarea acestui proiect s-au asigurat toate condiţiile necesare pentru
începerea etapei de construcţie. „Ocolitoarea Făgăraşului nu mai este printre priorităţile de investiţii pentru
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, având în ve-

dere construirea autostrăzii
Braşov – Sibiu, însă ocolitoarea este un proiect personal la care ţin foarte mult şi
sper să am sprijinul în continuare al autorităţilor locale pentru a-l implementa.
Are o lungime de 8,4 kilometri şi va conecta municipiul de autostradă. La această oră este finalizată în proporţie de 50%. Iniţial a fost
un drum de ţară, a fost început şi abandonat în urmă cu
4-5 ani. Vreau să finalizăm
această investiţie, care este
importantă pentru făgărăşeni”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Popa (foto).

Casa de Cultură din Victoria
va fi modernizată
Consiliul Judeţean Braşov
a alocat suma de 540.000 de
lei din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA,
oraşului Victoria.
Primarul Gheorghe Cristian a declarat că banii vor
fi cuprinşi în bugetul local
al oraşului Victoria pentru
reabilitarea, modernizarea
şi dotarea Casei de Cultură
din oraş. Reabilitarea aces-

tui aşezâmânt cultural este
foarte importantă pentru comunitate.
Casa de Cultură deţine un
cinematograf cu 600 de locuri, acesta putându-se folosi
şi ca sală de spectacole. Tot
în incinta Casei de Cultură
funcţionează şi biblioteca
orăşenească precum şi alte
spaţii care se pot închiria
pentru diferite activităţi.

Investiţia a fost realizată cu
fonduri eruopene nerambursabile. Pentru acest obiectiv
au fost alocate 500.000 de lei
(pentru construcţie şi dotarea cu mobilier şi aparatură),
dar în urma licitaţiei suma
cheltuită s-a înjumătăţit.
„Comuna Cristian se află
între două oraşe puternice,
Braşov şi Râşnov, care au un
aflux puternic de turişti. Comuna noastră estre atractivă
nu doar pentru că avem pensiuni foarte bine puse la
punct şi care oferă condiţii
excelente turiştilor, dar şi
pentru arhitectura săsească,
care culminează, ca punct de
atracţie, cu biserica fortificată. Oamenii au înţeles şi
au renovat casele, le-au zugrăvit şi pot spune că avem
una dintre cele mai frumoase comune din ţară”, a declarat primarul Dragoş Serafim.

1362 – prima atestare
documentară
Înfiinţat în prima jumătate a secolului al XIII-lea de
coloniştii germani (ulterior
deveniţi saşi), în 1362 Cristianul este pentru prima oară
menţionat ca Krestyenfalu,
într-o scrisoare a regelui Ludovic de Anjou, mai apoi în
1367 (Villa Cristiani), 1377
(Nova Civitas), şi mai târziu, sub diverse denumiri
care nu îi vor aminti însă statutul de oraş, ci, descendent,
va fi numit în documente ca
târg sau sat.
În jurul anului 1270 este
construită biserica Sf. Nico-

lae, mai târziu, biserica evanghelică. De-a lungul timpului, aceasta a suferit numeroase modificări.
Corpul basilical iniţial al
bisericii fortificate a fost ridicat în stil romanic având
însă elemente sculpturale de
factură gotică (din care se
mai păstrează o rozasă integrală şi trei chei de boltă decorate cu bustul lui Isus, un
Agnus Dei şi o floare de cireş), care demonstrează prezenţa unui atelier de filiaţie
cisterciană (adică aflat sub
influenţa mânăstirii de la
Cârţa). Toate aceste elemente împing datarea bisericii vechi către prima jumătate a secolului al XIV-lea.
În prima jumătate a secolu-

lui al XIX-lea biserica a fost
reclădită în stil neoclasic
(specific transilvănean) în
urma dărâmării parţiale, dar
şi cu scopul lărgirii, în noua
clădire fiind încorporat, pe
lângă elementele decorative menţionate mai sus, şi
portalul vestic în stil romanic cât şi piatra de mormânt
a preotesei Anna May
(1631) salvate de la biserica iniţială.
Fortificaţia ce împrejmuieşte biserica a fost construită în prima jumătate a secolului al XV-lea sub forma
unei incinte ovale cu opt turnuri şi un bastion pe poartă
(transformat în secolul al
XIX-lea în casă parohială)
dublată de un zid mai jos

(zwinger) şi de un şanţ cu
apă (astăzi acoperit).
Pe latura estică a fortificaţiei, în exterior, s-a construit
cimitirul evanghelic (datat
1826). În prezent tot ansamblul se află într-o bună stare
de conservare.
Un alt monument însemnat al satului este biserica ortodoxă, construită în stil neogotic în 1795. Bolţile naosului şi altarul sunt acoperite cu picturi murale datând
din 1821 (pictor: Stoica Popovici). De asemenea, în biserică se găsesc icoane „împărăteşti” pictate în 1770,
precum şi potirul executat de
atelierul de argintărie al lui
Constantin Brâncoveanu,
anume Beckner (datat 1793).

Prefectul Braşovului, Mihai Mohaci, a început programul de audienţe în teritoriu
Prefectul judeţului Braşov, Mihai Mohaci, a început seria întâlnirilor cu cetăţenii în teritoriu, o primă întâlnire a avut loc la sediul
Primăriei din Făgăraş cu locuitorii din zonă.
În cadrul acestor întâlniri
prefectul ţine audienţe alături de subprefect, şeful Serviciului Juridic al Instituţiei
Prefectului, responsabilul cu
fondul funciar şi de responsabilul cu relaţii publice.
Scopul audienţelor din teritoriu este acela de a veni în

întâmpinarea problemelor
cetăţenilor care ajung mai
greu la sediul Instituţiei Prefectului din municipiul Braşov şi de a stabili cu aceştia
o modalitate de comunicare
directă.
„Audienţele pe care le-am
ţinut la Făgăraş s-au dovedit
a fi foarte bine primite de cetăţeni, solicitându-ne sprijinul aproximativ 50 de braşoveni din Ţara Făgăraşului
care se confruntă cu diverse
probleme ce ţin de legalitatea actelor administrative sau

de alte aspecte care intră în
domeniul nostru de competenţă. Prin astfel de întâlniri
dorim să facem mult mai accesibilă activitatea Prefecturii şi a competenţelor sale,
pentru mulţi locuitori din
zonă fiind mai dificil să se
deplaseze la Braşov pentru
a-şi rezolva anumite probleme punctuale. Fiecare instituţie a statului se află în slujba cetăţeanului şi ar trebui să
identifice posibilităţi de a
veni cât mai aproape de
acesta şi a-i soluţiona pro-

blemele. Aceste întâlniri vor
continua pe tot parcursul
anului 2014, în mai multe
zone din judeţ, urmând să
anunţăm în timp util data şi
locaţia unde ne vom deplasa”, a declarat prefectul Mihai Mohaci.
În acelaşi scop, pentru a
ajunge mai aproape de cetăţeni, şi reprezentanţi ai Serviciului de Paşapoarte, aflat
în subordinea Prefecturii, se
deplasează o dată pe lună la
Făgăraş şi răspunde solicitărilor locuitorilor.
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Branul s-a dezvoltat în 15 ani
cât era preconizat în 30!
Gheorghe Hermeneanu
este primar de zece ani şi a
fost în conducerea administrativă a comunei alţi
alţi opt ani înainte, ca viceprimar.
El spune că principala preocupare pe care a avut-o ca
edil a fost să asigure o dezvoltare armonioasă a localităţii în toate domeniile. Comuna Bran este compusă din
cinci sate (Bran, Sohodol,
Poarta, Şimon şi Predeluţ),
iar fiecare sat are problematica şi particularităţile lui.
Unul dintre obiectivele
principale este asigurarea infrastructurii minime, pentru
a se putea dezvolta continuu
şi pentru ca locuitorii să-şi
poată pune la punct nu doar
o activitate economică, ci să
ducă şi un trai civilizat.
„La acest moment, s-a
ajuns ca în 15 ani să atingem
nivelul de dezvoltare preconizat pentru 30 de ani. Astfel, am reuşit să asigurăm,
printr-un program multianual, din 1993 până astăzi,
în care am alocat bani de la
Consiliul Local şi de la Consiliul Judeţean, iar 90% din
problema apei este aproape
rezolvată (evident, în această perioadă s-au făcut şi modernizări, lucrări care continuă şi acum, construcţia de
rezervoare de apă, precum şi
redimensionarea reţelelor la
nivelul actual, captarea de
alte surse de apă pentru a asigura debitul necesar, mai
ales în vârfurile de sarcină,
când există o afluenţă foarte mare de turişti). Cât priveşte canalizarea, aceasta
este una dintre principalele
obiective pentru a deveni o
staţiune turistică în adevăratul sens al cuvântului. La
sfârşitul anului 2012 a fost
pusă în funcţiune staţia de
epurare, care anul trecut a
funcţionat în parametrii optimi, iar noi am reuşit să executăm aproximativ 4 kilometri de reţea de canalizare,
dintr-un total de 22 de kilometri. Pentru anul în curs,
este cea mai mare alocare la
capitolul investiţii, 6,8 miliarde de lei vechi (din care
2 miliarde de lei de la Consiliul Judeţean Braşov), cu
care se vor mai realiza aproximativ 3 kilometri de reţea,
astfel încât să se ajungă în
zona centrală a Branului. Bi-

zecilor de cabluri”, şi-a spus
oful edilul.
Apoi, şi în acest an continuă modernizarea Târgului
Branului, unde se doreşte
amenajarea acestuia pentru
că acolo a fost dintotdeauna locul de tranzacţii între
cele două principate româneşti. „Acolo am făcut şi un
centru de informaţii turistice şi vrem să facem o piaţă
unde producătorii să-şi vândă produsele tradiţionale
într-un cadru civilizat.
Acest amplasament va putea permite şi organizarea
unor evenimente cu specific tradiţional”, a declarat
pentru Ziarul „Astra” Gheorghe Hermeneanu.

Zănoaga, principalul loc
de agrement din Bran

Primarul Gheorghe Hermeneanu se bucură că a reuşit să facă din Bran o staţiune turistică renumită
neînţeles, această investiţie
va fi prioritară şi pentru anii
următori, iar prin Grupul de
Acţiune Locală Transcarpatica sperăm să atragem finanţare pentru a finaliza cât
mai repede această investiţie”, spune primarul Gheorghe Hermeneanu.
În ceea ce priveşte alimentarea cu gaz a comunei, putem spune că reţeaua de distribuţie existentă, realizată
printr-un contract de concesiune, acoperă în prezent
aproape toate marile aglomerări demografice ale localităţii. Este foarte greu să
duci gaz pe un vârf de deal,
pentru că investiţia este foarte mare şi se amortizează
foarte greu.

De la drumuri de pământ,
la străzi asfaltate
În paralel, primarul din
Bran spune că a pus la punct
un program ambiţios de reparaţii ale drumurilor.
„Am pornit din 1990 cu un
mare handicap, când Branul
nu avea atunci nici măcar un
drum asfaltat, iar multe drumuri de interes local erau din
pământ. Branul are o reţea
de drumuri de circa 250 de
kilometri, iar eforturile ad-

ministraţiei publice locale au
fost foarte mari. Din această cauză, am alocat anual
sume pentru fiecare sat, pentru că nu puteam văduvi
vreunul dintre ele şi să existe o dezvoltare uniformă.
Putem spune acum că foarte multe drumuri au fost rezolvate din acest punct de vedere. Vorbim despre drumuri
pe care localnicii nu sperau
vreodată că vor apuca să circule cu maşina pe ele, mai
ales că şi căruţele se împotmoleau când ploua. În paralel, ne-am preocupat să asfaltăm drumurile care fac legătura între centrul comunei
şi satele aparţinătoare, iar
acum am început o etapă
nouă de a asfalta străduţele
adiacente drumurilor principale. În acest an ne-am mai
propus să asfaltăm următoarele străzi: în Sohodol: Dumitru Renghea şi Reteşti, la
Predeluţ: Nicolae Boş, în
Bran centru – strada Livadie,
precum şi alte străduţe laterale care fac racordul cu
DN73. Se vor continua lucrările de modernizare la strada
Valea Tisei din Şimon, precum şi câteva străzi laterale
din satul Poarta”, precizează
Gheorghe Hermeneanu.

Bineînţeles, se va continua
cu împietruirea drumurilor
unde nu s-a intervenit încă.
În acest an edilii din Bran
doresc să implementeze un
program care este finanţat cu
fonduri europene, pentru
amenajarea drumului forestier care face legătura între
Valea Glăjăriei şi satele Sohodol, Poarta şi Şimon, care
va fi un drum turistic deosebit, către Şaua Diham şi de
acolo către Valea Prahovei.
„Finanţarea a fost blocată în
urma contestaţiei licitaţiei,
dar sperăm să se rezolve cât
mai repede şi să ne apucăm
de treabă”, a mai precizat
primarul din Bran.

Imaginea Castelului,
„înceţoşată” de cablurile
de la Electrica
Tot în acest an, primarul
vrea să înfrumuseţeze şi centrul comunei. „Avem în licitaţie extinderea reţelei de trotuare. Întâmpinăm greutăţi
din cauza celor de la Electrica, care nu vor să ne ajute să
îngropăm reţeaua de energie,
având prioritate pentru ei zonele urbane. Pierdem foarte
mult din punct de vedere turistic. Practic, nu poţi să fotografiezi castelul din cauza

Bineînţeles, autorităţile locale sunt preocupate şi de
dezvoltarea unei reţele de
agrement şi de petrecere a
timpului liber. An de an s-au
făcut eforturi pentru dezvoltarea domeniului de schi de
la Zănoaga, unde există un
parteneriat între Primărie şi
un investitor privat.
Sunt trei instalaţii pe cablu, care deservesc cele trei
pârtii (dintre care una pentru
copii), care totalizează o lungime de aproximativ 2000
de metri.
„Tot în această direcţie,
dorim să finalizăm în acest
an baza sportivă din Zănoaga, unde este stadionul, dar
unde vom dezvolta cât mai
multe activităţi sportive.
Suntem preocupţi de o dezvoltare turistică a localităţii
şi facem toate eforturile pentru a promova localitatea
prin noul Centru de Informare Turistică, să sprijinim investitorii să se autorizeze, să
găsească cât mai uşor reţele
de promovare şi să întocmească pachete turisitice
care să-i facă cât mai atractivi. Nu în ultimul rând, organizăm evenimente culturale tradiţionale, prin care să
atragem cât mai mulţi turişti,
colaborând cu asociaţii de
profil din zonă”.

Creşterea animalelor
şi Castelul salvează
economia comunei
Împreună cu Asociaţia
Crescătorilor de Animale,
autorităţile încurajează creşterea animalelor, care este

componenta principală economică a localităţii.
„La această oră avem oficial peste 34.000 de ovine şi
în jur de 4.000 de bovine.
Suntem o vatră zootehnică
de primă mărime la nivel naţional. De aceea vrem să
menţinem acest specific zootehnic al Branului, pentru că
oamenii au asigurat hrana
populaţiei, dar oferă şi produse tradiţionale de calitate
în pensiuni, iar terenurile au
ajuns să fie întreţinute şi cultivate. Aceasta este sursa
principală de bogăţie a localnicilor. Ulterior, ei au investit în case de oaspeţi, în pensiuni. Bineînţeles, nu în ultimul rând, trebuie menţionat şi Castelul Bran”, a precizat primarul din Bran.

Brănenii nu (e)migrează
Apoi, mai trebuie sus că,
având condiţii de trai bune, de
învăţământ, copii nu au intenţia de a pleca, cum se spune,
la oraş, sau în alte ţări, cum se
întâmplă în alte locuri, iar
acest lucru se datorează calităţii factorului uman din comună, crede primarul, care
este mândru de faptul că din
Bran s-au înălţat în decursul
timpului foarte mulţi oameni
de seamă pentru România.
„De aceea nu am neglijat
niciodată condiţiile pentru
elevi. Şcolile au fost modernizate. În fiecare an ne-am
ocupat de o şcoală din fiecare sat. Anul trecut am modernizat şcoala din Predeluţ,
am reparat acoperişul, reparaţii interioare, exterioare,
s-au montat geamuri termopan. Mai trebuie să finalizăm
un teren de sport în curtea
şcolii. În acest an ne vom
ocupa de şcoala din Şimon,
unde vom avea de efectuat
acelaşi gen de lucrări. Nici
căminele culturale nu le-am
uitat, care sunt întreţinute,
am pus la punct grupurile sanitare, încălzirea centrală”,
explică Hermeneanu priorităţile autorităţilor locale.
Edilul spune că veniturile
din taxele şi impozitele locale, precum şi ajutorul financiar venit de la Consiliul Judeţean sunt insuficiente, însă
problematica şi specificul comunei Bran sunt foarte complexe, de aceea soluţia este
depunerea de proiecte pentru
obţinerea de fonduri europene nerambursabile.
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Premieră în România: Cupa
Mondială de sărituri cu schiurile
Un număr de 46 de sportive din Japonia, Germania,
Rusia, Slovenia, Norvegia,
Austria, Franţa, Italia,
SUA, Elveţia, Cehia, Finlanda, România s-au înscris la Cupa Mondială de
sărituri cu schiurile care va
avea loc în premieră, în
România, în zilele de 1-2
martie, la Complexul de
sărituri cu schiurile de la
Râşnov.
Printre participantele înscrise în competiţie se numără
actuala campioană olimpică,
reprezentanta Germaniei,
Carina Vogt (22 ani), japoneza Sara Takanashi (17
ani), deţinătoarea recordului
de victorii în Cupa Mondială, şi austriaca Daniela Iraschko-Stolz (31 ani), prima
săritoare care a depăşit 200
de metri în zbor şi care s-a
clasat de 13 ori pe podiumul
Cupei Mondiale.
România este reprezentată în concurs de sportiva
Dana Haralambie de 16 ani,
membră a echipei naţionale
de sărituri cu schiurile, susţinută prin programul OMV
Move&Jump.
Sportivele vor concura pe
trambulina de 100 de metri,
cea mai înaltă a Complexului din Râşnov. Competiţia
va cuprinde două manşe, primele 30 de sportive cu cele
mai bune rezultate în prima

rundă având dreptul să ia startul în cea de a doua manşă.
Primarul oraşului Râşnov
Adrian Veştea a declarat că
este foarte fericit că s-a reuşit organizarea acestei mari
competiţii extrem de importantă pentru sportul românesc şi pentru oraşul Râşnov
ca destinaţie sportivă de nivel mondial.
„Pregătirile sunt aproape
gata. Împreună cu voluntarii, cu reprezentanţii Federaţiei Române de Schi, cu colegi din primăria Râşnov au
pregătit trambulina de 100
de metri cu zăpadă adusă din
zona Diham unde am depozitat-o din vreme având în
vedere iarna atipică din acest
an. Până acum s-au transpor-

tat 100 de autocamioane cu
zăpadă, a fost aşezată pe toată trambulina, bătătorită şi
pregătită pentru concurs. Activitatea începe dimineaţa în
jurul orei şase, iar cei peste
150 de voluntari lucrează
până seara ca totul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Ne dorim ca joi, să organizăm în Cetatea Râşnov
o festivitate de înmânare a
numerelor de concurs astfel
ca sportivele prezente la
competiţie să poată vedea şi
acest frumos monument istoric”, a declarat primarul
Adrian Veştea.
Veştea a adăugat că Primăria va acorda suma de 36.000
de euro din bugetul propriu
pentru premiile câştigătoare-

Cinci poliţişti au primit titlul de „Erou
al comunităţii” din partea ATOP Braşov

Conducerea Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) continuă şi în
acest an să-i recompenseze
pe braşovenii care s-au remarcat prin fapte deosebite
în slujba comunităţii. Cinci
angajaţi ai Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov au fost răsplătiţi cu titlul
de „Erou al comunităţii”, cu
diplome de merit şi premii
în bani a câte 2.000 de lei,
activitatea şi meritele lor fiind evidenţiate în cadrul şedinţei ordinare a ATOP chiar

de către şeful IPJ
Braşov, chestorul
de poliţie Ioan
Aron. Cei cinci
poliţişti sunt Cristina Ogarcă, Georgiana-Ramona
Hâncu, Marian
Vasile, Mihai
Nechita şi Dănuţ Pupăză.
Cristina Ogarcă lucrează la
Serviciul de Investigare a
Fraudelor şi a avut rezultate
deosebite în combaterea evaziunii fiscale. Georgiana-Ramona Hâncu este poliţista
care anul trecut a dus la bun
sfârşit o misiune de capturare a unui infractor dat în urmărire generală, condamnat
la şapte ani de închisoare.
Comisarul-şef Marian Vasile este psihologul unităţii,
specializat în interpretarea
testelor poligraf şi a contri-

buit la soluţionarea unor cazuri complexe. Mihai Nechita lucrează ca agent de ordine publică la Secţia 4 de Poliţie Braşov şi s-a remarcat
printr-un adevărat record în
ceea ce priveşte prinderea în
flagrant a infractorilor din
cartierele Noua şi Metrom.
Dănuţ Pupăză, specialist
în munca judiciară, a contribuit la destructurarea unor
grupuri infracţionale de hoţi,
tâlhari şi proxeneţi. „Avem
satisfacţia că îi putem evidenţia pe oamenii care prin
natura meseriei lor au în atribuţii asigurarea unui climat
de siguranţă publică şi care
îşi fac datoria în mod exemplar. Ei sunt valori ale comunităţii cu care ne mândrim”, a spus preşedintele
ATOP, consilierul judeţean
Claudiu Coman.

lor. Premiile vor începe cu
locul întâi, în valoare de 7000
de euro, şi vor fi acordate
până la locul 15, al cărui premiu va fi de 500 de euro.
Sportiva Dana Haralambie, reprezentanta României,
a declarat că are emoţii mari
pentru că este acasă, dar va
încerca să treacă peste ele şi
să obţină un loc bun.
„Bineînţeles că am emoţii, dar încerc să trec peste
ele şi mă voi concentra să
obţin un loc cât mai bun. În
acest sezon, cel mai bun rezultat obţinut a fost clasarea
în primii 20”, a spus Dana
Haralambie, care a fost completată de antrenorul loturilor naţionale de sărituri cu
schiurile masculin şi femi-

nin, Florin Spulber precizând că „dacă va sări bine,
rezultatele vor veni”.
Florin Spulber a mai declarat că sportivii au beneficiat din 2007 de un program
eficient de pregătire iar rezultatele încep să vină. „Pot
să spun că viitoarea Olimpiadă din 2018 va însemna pentru noi un obiectiv final unde
să participăm cu echipa de
fete şi cea de băieţi şi să fim
în primele 10 echipe ale lumii. Acesta este şi obiectivul
nostru final de performanţă
alături de construirea unei
şcoli româneşti de sărituri cu
schiurile. Avem asigurat
schimbul de generaţii. Alături de Dana Haralambie mai
avem şase fete care au obţi-

nut puncte FIS şi chiar puncte de Cupa Continentală, născute în anii 2000-2001, iar la
băieţi avem opt sportivi care
au participat la competiţii
FIS şi Cupa Carpaţi. Avem
un rulaj de peste 160 de copii care participă la competiţii interne de la şapte ani, şi
ne dorim să mărim aria de selecţie”, a explicat Florin
Spulber.
Cupa Mondială la sărituri
cu schiurile de la Râşnov
este organizată de Federaţia
Română de Schi Biatlon
(FRSB), sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi
(FIS), cu sprijinul OMV Petrom, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Primăria Râşnov.

Aducţiune de apă potabilă în comuna Şoarş
Consiliul Judeţean Braşov
a alocat suma de 850 mii de
lei din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA,
comunei Şoarş.
Situată la 13 km de Făgăraş comuna are în administrare satele Şoarş, Bărcuţ,
Seliştat, Rodbav, Felmer.

Un proiect major pentru
comuna Şoarş este introducerea apei potabile în sate.
Pentru acest proiect s-au alocat 450 mii de lei.
Un alt obiectiv este construirea unui cămin cultural în
localitatea Şoarş. Primarul
Dănuţ Timiş a precizat că

s-au alocat în acest sens
60 mii de lei. Au mai fost alocaţi 290 mii de lei pentru alte
programe (planuri parcelare)
şi 50 mii de lei pentru studii.
Alte proiecte de investiţii
sunt construirea unui dispensar uman în Şoarş şi reabilitarea de drumuri comunale.

Şcoală cu predare în germană la Drăguş
Primarul din Drăguş,
Gheorghe Sucaciu, vrea să
pună la punct o şcoală cu
predare în germană, în comuna pe care o păstoreşte.
El vrea să aducă germani
care să le predea copiilor în
limba lui Goethe.
Acest lucru se va întâmpla din acest an şcolar, când
se va înfiinţa „clasa 0” cu
predare în limba germană.
Înscrierile se fac în această
perioadă şi sunt aşteptaţi nu

doar copiii din comuna Drăguş, ci şi cei din localităţile
învecinate.
Sucaciu speră ca prin şcolarizarea copiilor să atragă
investiţii cu capital german,
fapt ce va duce dezvoltarea
economică a întregii zone,
nu doar a Drăguşului.
Pentru început, predarea
în limba germană se va face
doar la „clasa 0”. Copiii care
vor fi înscrişi în această clasă vor fi îndrumaţi de un ca-

dru didactic specializat de
naţionalitate germană.
Înscrierile au loc până în
data de 14 martie pentru
anul şcolar ce va începe în
septembrie. Secţia germană va funcţiona la Şcoala
Generală „Ion Codru Drăguşanu” din comună. De
anul viitor autorităţile s-au
gândit să înfiinţeze şi un
centru after-school cu predare în limba germană şi
limba engleză.
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Eficienţă maximă
în managementul
situaţiilor de urgenţă
Pe parcursul anului 2013,
dispeceratul medical integrat ISU-SAJ a gestionat
un număr de 68.183 apeluri de urgenţă, respectiv
un număr mediu de 244
apeluri în 24 de ore.
În anul 2013 serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Braşov au intervenit la 5.512 situaţii de
urgenţă, în medie 15 pe zi.
Faţă de anul trecut, numărul
intervenţiilor a crescut cu
1,75%, fapt datorat în parte
operaţionalizării în luna
martie a dispeceratului integrat ISU-SAJ la nivelul judeţului Braşov, care a avut
ca urmare o creştere importantă a numărului de intervenţii pentru acordarea de
asistenţă medicală şi primajutor calificat.
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.) a intervenit la 4.766 cazuri asistând
un număr de 5.025 persoane
(4.447 adulţi şi 578 copii),
intervenţii din care au fost
4.024 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă, 742 accidente pe căile de transport
(731 accidente rutiere din
care 29 cu descarcerare şi 11
accidente feroviare din care
2 cu descarcerare). Pe timpul intervenţiilor S.M.U.R.D.
s-au înregistrat 237 persoane decedate, 15 dintre acestea la accidente rutiere şi 4 la
accidente feroviare.
Gărzile de intervenţie ale
subunităţilor inspectoratului, împreună cu serviciile
voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă au intervenit la 746 situaţii de urgenţă, şi anume: 319 incendii, 89 incendii de vegetaţie,
180 cazuri de asistenţă a persoanelor, 123 alte situaţii de
urgenţă (specific de protecţie civilă), 5 intervenţii pentru protecţia mediului, 8 salvări de animale şi 22 alte tipuri de intervenţii. În urma
intervenţiilor au fost salvate 221 persoane (199 adulţi
şi 22 copii), fiind protejate
bunuri în valoare aproximativă de 92.624.900 lei. De
asemenea, s-au înregistrat
un număr de 7 persoane de-

Comuna Apaţa are un
primar interimar nou
Comuna Apaţa are
un nou primar interimar.
Schimbarea a fost decisă
de Consiliul Local, care a
decis alegerea unui nou viceprimar.
Majoritatea din Consiliul
Local Apaţa a decis să-l
schimbe pe fostul viceprimar Dorin Ganea, care îndeplinea şi atribuţiile de
primar interimar, după dispariţia regretatului Iuliu
Boloni, care a dispărut dintre noi după o boală îndelungată.

În locul lui Dorin Ganea,
consilierii locali l-au ales
pe colegul lor Tana Iuliu
pentru funcţia de viceprimar şi, simultan, primar interimar la Apaţa.
Pentru ocuparea fotoliului vacant de primar al comunei Apaţa, se pare că
vor fi organizate alegeri
parţiale în aceeaşi dată
când se vor desfăşura alegerile europarlamentare,
care sunt programate să
aibă loc în data de 25 mai
2014.

Locuinţe pentru rromii din
comuna Hălchiu, prin ANL

cedate, 11 persoane rănite
sau intoxicate şi pagube materiale în valoare de
11.506.440 lei.
Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţ au totalizat, în
anul 2013, un număr de 140
de acţiuni de intervenţie, din
care un procent de 80% (113
intervenţii) în colaborare cu
subunităţile Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă,
astfel: incendii – 97, incendii de vegetaţie – 40, asistenţa persoanelor – 1, salvare de
animale – 1, alte situaţii de
urgenţă – 1.

408 incendii în 2013
În anul 2013, serviciile
profesioniste, voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru
stingerea a 408 incendii, din
care 89 incendii de vegetaţie uscată şi deşeuri. Pe timpul acestor intervenţii au
fost salvate 83 de persoane
(71 adulţi şi 12 copii) şi bunuri în valoare aproximativă de 92,5 milioane de lei.
De asemenea, s-au înregistrat 6 persoane rănite şi 4 decedate, iar valoarea bunurilor distruse a fost estimată
la 11,5 milioane lei. În mediul urban au avut loc 61%
dintre incendii, iar în mediul
rural 39%. Cele mai frecvente cauze de incendiu, în
2013, le-au reprezentat coşurile de fum defecte sau necurăţate (22,6%), defecţiuni
ale instalaţiilor electrice
(20,7%), folosirea focului

deschis în spaţii deschise
(9,7%), fumatul (8,5%), folosirea focului deschis în
spaţii închise (7,8%), acţiuni
intenţionate (6,3%). Însă
ponderea cea mai mare a incendiilor a izbucnit la gospodăriile şi locuinţele populaţiei – 59,6%.
În anul 2013 s-au înregistrat şi un număr de 123 de
intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă, astfel: 78 misiuni pe timpul evenimentelor publice de amploare ce
pot genera situaţii de urgenţă, 39 misiuni pentru asanarea teritoriului de muniţie
neexplodată, 5 acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor inundaţiilor, 1 acţiune pentru înlăturarea efectelor unei explozii.

Activitate de prevenire
Pe timpul activităţilor de
prevenire a situaţiilor de urgenţă, în anul 2013 inspectorii au constatat 4.825 deficienţe, iar 276 au fost înlăturate pe timpul controalelor. Pentru încălcări ale
legislaţiei în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă au fost aplicate 4.345
sancţiuni contravenţionale
principale, dintre care 4.065
avertismente şi 280 amenzi
în cuantum de 968.200 lei.
Comparativ cu anul 2012, se
constată că în anul 2013 faţă
de 2012 numărul avertismentelor a crescut de 5 ori,
iar numărul deficienţelor
identificate a crescut cu
31%.

Managementul
situaţiilor de urgenţă
La nivelul judeţului Braşov, managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă se
realizează prin intermediul
Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, coordonat de prefectul Mihai Mohaci. Astfel, în anul 2013, a
fost necesară întocmirea
şi/sau reactualizarea următoarelor documente: Planul
de înştiinţare-alarmare al judeţului Braşov, Schema de
Riscuri Teritoriale a judeţului Braşov, Planul de analiză
şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Braşov, Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor
caniculei şi a secetei prelungite la nivelul judeţului Braşov, Planul de intervenţie în
caz de cutremur la nivelul judeţului Braşov, Planul de
măsuri dispuse la nivelul judeţului Braşov pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor
economice şi sociale în sezonul de iarnă 2013-2014 şi
Planul de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov. „Îmbunătăţirea nivelului de securitate al cetăţenilor, proprietăţii şi mediului constituie obiectivul principal al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov,
pentru eficientizarea managementului situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local şi în anul 2014”, susţine
prefectul Mihai Mohaci.

Pentru prima oară, Agenţia Naţională pentru Locuinţe alocă în acest an
bani pentru construirea de
locuinţe sociale pentru
rromi.
Programul-pilot a fost
aprobat încă din 2008, dar
anul acesta au venit şi banii.
Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) are
pentru acest an 10 milioane de lei (2,2 milioane de
euro) pentru construcţia de
locuinţe sociale pentru comunitatea rromă.
„Pentru prima dată avem
10 milioane de lei pentru
construirea de locuinţe
pentru rromi. Până acum
nu au fost bani de la buget”, a declarat Dumitru
Nancu, directorul ANL.
Programul pilot trebuia demarat în 2008, atunci când
a fost aprobat prin HG
1237/2008.
Programul prevede construcţia unui număr de maxim 300 de locuinţe pentru
rromi cu venituri reduse.
Repartiazarea locuinţelor

sociale se va face de fiecare autoritate locală, după
examinarea solicitărilor, pe
baza unor criterii. Din comisiile de examinare vor
face parte şi câte un reprezentant al biroului judeţean
penru rromi.
Persoanele care au acces
la acest program trebuie să
aibă un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în
ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie. Locuinţele vor fi
module cu regim de înălţime parter, însumând şapte
apartamente/modul.
În judeţul Braşov, din
cele 301 apartamente care
vor fi construite în cadrul
acestui program-pilot, se
vor construi 21 de locuinţe la Hălchiu.
Dacă rromii nu vor solicita locuinţe sociale, acestea se vor putea repartiza
şi închiria în aceleaşi condiţii unor familii din afara
acestor comunităţi, se mai
arată în Hotărârea de Guvern din 2008.

Bani pentru drumuri şi pentru
iluminat public în Recea
Consiliul Judeţean Braşov a alocat în acest an
suma de 450.000 de lei din
cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA, comunei Recea.
Primarul localităţii, Gheorghe Lazea, a declarat că
banii repartizaţi vor fi cheltuiţi astfel: 150 de mii de
lei pentru reparaţii curente
la iluminat public, 150 de
mii de lei pentru reparaţii
drumuri comunale şi 150
de mii de lei pentru modernizare cămin cultural.
De asemenea, autorităţile locale mai au şi alte investiţii în derulare în co-

mună, cum ar fi alimentarea cu gaze naturale în comuna Recea, lucrări la sistemul de colectare şi transport a deşeurilor menajere
pe raza localităţilor Recea,
Lisa şi Voila, precum şi
modernizarea DC 73 Dejani – Mănăstirea Dejani.
Comuna Recea este situată în vestul judeţului Braşov, la 15 km distanţă de
Făgăraş şi la 65 km distanţă de municipiul Braşov.
Administrativ, comuna
Recea este compusă din
7 sate: Recea, Dejani, Gura
Văii, Berivoi, Săsciori, Săvăstreni, Iaşi.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Ziua ceferiştilor, la Braşov
O coincidenţă fericită a făcut ca în urmă cu 10 ani, adică prin 1969, cu puţine zile
înainte de 16 februarie – zi
în care „rememorăm cu veneraţie luptele eroice ale ceferiştilor, ale muncitorimii,
din anul 1933, conduse de
PCR”, să aibă loc un „eveniment de rezonanţă”: mecanicul de locomotivă Ioan
Cureteanu de la Depoul Braşov a condus primul tren pe
magistrala electrică Braşov –
Bucureşti, deschizând era în
care energia
electrică devenea „combustibilul” nr. 1 în
transporturile pe
calea ferată,
scria Şt. Banaru.
A fost cu siguranţă „o veritabilă revoluţie în munca feroviarilor”, transporturile fiind propulsate pe o traiectorie évidemment ascendentă
– „expresie a grijii permanente purtate de conducerea
de partid şi de stat dezvoltării acestui important sector
al economiei naţionale, îmbunătăţirii condiţiilor de
muncă şi viaţă ale ceferiştilor”, bla, bla, bla.
Cei 10 ani ce au trecut de
la inaugurarea liniei electrificate Braşov – Bucureşti, au
fost, cică, „cei mai rodnici” şi
pentru colectivul Regionalei
de căi ferate Braşov, cu prilejul măreţ al „Zilei ceferiştilor”, acesta raportând că, în
anul 1979, într-o singură lună,
realizează un volum de transport egal cu cel realizat în şase
luni în urmă cu un deceniu.

Principele Nicolae a luat masa
la restaurantul Gării Braşov
Cu ocazia concursului de
„sky” de la Braşov din februarie 1928, Alteţei Sale
Regale Principelui Nicolae i
s-a servit masa de către „excelentul restaurant” din Gara
Braşov. O „delicată atenţiune” şi în acelaşi timp un gest
de încurajare celor ce se străduiesc să se distingă în întreprinderile lor, a determinat
pe A.S.R. Principele Regent
Nicolae să onoreze pe dom’

Ritmul de creştere anual al
volumului de mărfuri, de circa 400.000 de tone, era mai
mult decât „impresionant”,
el însemnând o garnitură de
vagoane lungă pe un traseu
de la Braşov la Bucureşti şi
retur! Importante sporuri a
înregistrat şi transportul de
călători. Dar munca feroviarilor a cunoscut şi un „veritabil salt calitativ”, cu referire la creşterea siguranţei
circulaţiei feroviare, a fluenţei traficului. Dacă în 1959,
staţia Bod devenea „prima
staţie din ţară centralizată
electrodinamic”, atunci, pe
Regionala Braşov erau peste 100 de staţii, unde activitatea era condusă de la pupitrul de comandă, locul unor
meserii tradiţionale, ca cea
de acar, şi nu numai aceas-

ta, luându-l profesiile de un nou orizont tehnic ridicat,
nebănuit altădată,
mai spunea Şt. Banaru.
Perspective deosebite,
chiar măreţe, colosale se deschideau în transporturile feroviare şi în următorii ani,
având la bază nelipsitele, pe
atunci, prevederi din „hotărârili” Congresului al XI-lea
al PCR şi Conferinţei naţionale a partidului, obiectivul
desfăşurării unui transport
de înaltă calitate şi eficienţă
economică fiind asigurat, în
primul rând, pe calea electrificării în continuare a magistralelor feroviare şi dotării depourilor, cu locomotive de mare capacitate.
Numai în acel cincinal, în
România se vor fi construit
1.200 de km. de linii electrificate, inclusiv în Regionala
Braşov, atunci, în februarie
1979 desfăşurându-se cu

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

mare succes lucrările pe magistrala Braşov – Teiuş. De
asemenea, în cincinalul ăla
se va fi continuat acţiunea de
„centralizare electrodinamică a staţiilor, de introducere
a blocurilor de linie automată, de containerizare a mărfurilor, de dotarea terminalelor cu utilaje de mare productivitate”.
O atenţie evident sporită va
fi fost acordată în 1979 construirii de locuinţe (acele
„blocuri-cutii de chibrituri”,
dar, mă rog, bune şi acelea,
în lipsă de altceva! n.n.) şi altor obiective sociale pentru
feroviari. „Ziua ceferiştilor”
constituia un „minunat prilej
pentru a omagia acest detaşament de frunte al clasei
muncitoare – care a ridicat pe
o treaptă superioară tradiţiile
revoluţionare ale înaintaşilor
din 1933 –, pentru munca sa
neobosită şi pasionată în slujba propăşirii patriei”.
Drum Nou
18 februarie 1979

N. Poenaru, antreprenorul
Restaurantului „gărei” Braşov cu o scrisorică.
În aceasta, se aduceau
scurte mulţumiri pentru felul cum a fost servit pe timpul şederii sale A.S.R. Principele Nicolae, dar scrisoarea era semnată de ss. Comandor N. Păiş, adjutant al
A.S.R. Principelui Regent.
Carpaţii
21 februarie 1928

Ducesa de Atholl
în vizită la Braşov
După o vizită la Sinaia şi
la Castelul „Zamora”, ducesa de Atholl, lady Layton şi
miss Rathbone au sosit, pe
la jumătatea lunii februarie
1937, în Braşov, fiind însoţite de madam’ Alexandrina
Cantacuzino şi de „domnişorica” Ella Rădulescu.
În întâmpinarea „ilustrelor
oaspete”, au ieşit urgent:
dom’ prefect al judeţului
nostru, dr. Gh. Brătănescu,
dom’ primare al Braşovului,
Tarquiniu Prişcu şi d-nele
Maria Baiulescu, Lucia dr.
Stinghe, Brediceanu, Bleahu şi alte doamne şi domniţe din protipendada Braşovului interbelic, care le-au
vorbit în limba franceză înal-

telor feţe aristocratice englezeşti! Ducesa de Atholl şi însoţitoarele sale diafane s-au
interesat „de aproape” de
„minunatul costum şcheian”,
exprimându-şi admiraţia.
La Cercul Militar-Braşov
s-a servit un „ceaiu” distinselor ladies şi, spre deosebire de alţi vizitatori, ducesa
de Atholl s-a interesat şi de
viaţa culturală românească
din această regiune şi de trecutul istoric al „elementului
românesc”. Noaptea târziu
au fost vizitate câteva monumente istorice, Casa Sfatului, Biserica Neagră, Biserica Sf. Nicolae şi altele.
Gazeta Braşovului
21 februarie 1937

Capturarea unui
Vizita oficială a regelui Hassan al Iordaniei în judeţul Braşov călugăr plin de arme
Majestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului
Haşemit al Iordaniei a continuat pe 22 februarie 1980
vizita în judeţul Braşov. Suveranul iordanian a fost însoţit de toarşii Ilie Verdeţ,
prim-ministru al guvernului
RSR, Gheorghe Dumitrache, preşedintele Comitetului executiv al Consiliului
popular judeţean Braşov (un
fel de preşedinte de Consiliu Judeţean de astăzi), Ion
Stănescu, ministru secretar
de stat la Ministerul Con-

strucţiilor Industriale, general-”lent” Constantin Popa,
locţiitor al şefului Marelui
Stat Major al Armatei, Vasile Gîndilă, ambasadorul
României la Amman.
La această vizită au participat Alteţa Sa Al-Sharif Abdul Hamid Sharaf, prim-ministru, şi Alteţa Sa prinţul
Raad Bin Zeid. În cursul dimineţii, înaltul oaspete a vizitat instalaţiile sportive, unităţi şi complexe turistice din
frumoasa staţiune Predeal.
Regele Hussein a formulat

„cuvinte de înaltă apreciere
pentru atenţia deosebită
acordată de conducerea statului nostru asigurării unor
condiţii din cele mai bune de
odihnă şi recreere oamenilor
muncii din ţara noastră”.
În cursul după-amiezii de
vineri, 22 februarie 1980, şeful statului iordanian a fost
oaspete al Braşovului. Vizita a oferit regelui Iordaniei,
celorlalţi oaspeţi iordanieni
„posibilitatea de a cunoaşte
realizările obţinute aici în
domeniul construcţiilor, gri-

ja permanentă acordată de
statul nostru ridicării continue a nivelului de trai material şi spiritual al tuturor locuitorilor ţării”.
În seara zilei de 22 februarie 1980, tov. Gheorghe
Dumitrache, preşedintele
Comitetului executiv al
Consiliului popular judeţean Braşov a oferit o masă
în onoarea Majestăţii Sale
regele Hussein Ibn Talal al
Iordaniei.
Drum Nou
23 februarie 1980

Ministerul de Interne fusese informat de către legiunea
de jandarmi-Neamţ, că în
ziua de 15 februarie, şeful
postului de jandarmi-Mănăstirea Neamţ a înaintat acelei
legiuni pe călugărul Isichie
Antochie de la acea mănăstire. Asupra războinicului călugăr Isichie s-au găsit următoarele: 1 carabină ungurească, 1 „revolveru” Staer, 1
„revolveru” şi o petardă ambalată în cârpe, cartuşe de carabină, scrisori şi broşuri de
propagandă politică şi multe

alte materiale de „răsboiu”!
Se presupunea că acel călugăr, dar şi alţi colegi de-ai lui
erau cam legionari! Legiunea de jandarmi a continuat
cercetările, făcând percheziţii la mai mulţi călugări spre
a găsi arme şi „muniţiuni” ce
se aflau ascunse la ei. Călugărul-lunetist a fost înaintat
Consiliului de război al Corpului 5-Armată din Braşov.
Ardealul
21 februarie 1938
Iulian Cătălui
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Şcoala braşoveană de teorie
a mecanismelor
Şt. B. a stat de vorbă, în februarie 1980, cu prof. univ.
dr. ing. Florea Dudiţă
(foto), rectorul Universităţii

din Braşov, despre şcoala
braşoveană de teorie a mecanismelor, şi nu numai, pornind de la prima monografie
a lui Dudiţă, „Transmisii cardanice”, totodată prima carte publicată pe această temă
în România şi printre puţinele existente pe mapamond,
lucrarea primind un premiu
al Ministerului Educaţiei şi
Învăţământului şi fiind tradusă şi în limba franceză.
În 1975, o altă lucrare
„Mecanisme cardanice şi
aplicarea lor”, apărută în
limba germană, a fost primită cu interes în lume, mai zicea Florea Dudiţă (viitor ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în

Germania, după Revoluţia,
Zavera sau Loviluţia din
1989, între 1993-1997, n.n.),
dovadă recenziile publicate
în limbile germană, franceză şi rusă – şi premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Republicii Socialiste România,
pe care l-a primit.
Au fost, zice Florea Dudiţă, contribuţii originale, necălcându-se
pe drumuri
bătătorite,
el nefiind
„epigonul
nimănui”.
Dar, teoriile lui
Florea Dudiţă n-au rămas în domeniul pur al
ideilor, al teoriilor pure, kantiene
sau nu, am adăuga
noi, în aria cercetărilor
fundamentale, cum a insinuat ziaristul Şt. Banaru, ci
au avut un „pronunţat caracter teoretico-aplicativ”, mai
ales în practica construcţiei

autovehiculelor, în „optimizarea proiectării mecanismelor spaţiale cu ajutorul calculatorului”, aceasta din
urmă prin finalizarea unui
contract pe 5 ani cu Consiliul Naţional pentru Ştiinţă
şi Tehnologie.
Aceşti algoritmi erau puşi
la dispoziţia tuturor proiectanţilor din România. La optimizarea mecanismelor spaţiale, preciza Florea

se putea reduce consumul de energie (combustibil); mecanismele deveneau constructiv mai
suple, deci se
consuma mai
puţin metal
ş.a.m.d.
Apoi, era

Dudiţă, şi
în consecinţă
a transmisiilor mecanice, autovehiculele puteau realiza
performanţe superioare, o
fiabilitate sporită; prin mărirea randamentului mecanic

abordată latura,
munca de profesor
universitar-pedagog a
lui Dudiţă, plus cea de rector, mă rog, el apreciind că
pe lângă multiplele calităţi
ale cercetătorului ştiinţific,
trebuie să posezi şi „arta predării cunoştinţelor, a comunicării cu tinerii”.

Şi mai trebuia subliniată o
legătură complementară: nimeni nu putea pretinde
că predă un curs superior calitativ, dacă nu
putea oferi generos studenţilor şi rezultatele
propriilor cercetări, de
aceea Florea Dudiţă s-a
străduit mereu şi întotdeauna să-şi perfecţioneze, pe această cale, propriul curs. Un curs modern trebuia, şi trebuie şi
în ziua de astăzi, adăugăm
noi, din nou, să utilizeze
„mijloace moderne ale tehnicii de redare”, filme, diapozitive etc., pentru a-l scoate pe student din postura de
„copist”.
Ultima întrebare se referea la participarea tovarăşului prof. univ. dr. ing. Florea
Dudiţă, în calitate de delegat, la „Congresul educaţiei

şi învăţământului”, profesorul zicând că „strălucita cuvântare” rostită de secretarul general al partidului,
toarşu’ Nicolae Ceauşescu,
a reprezentat un „ghid inestimabil pentru toţi slujitorii
şcolii româneşti”.
Documentele adoptate la
acel congres, aduceau „numeroase perfecţionări întregului proces instructiv-educativ”, adânceau abisal,
pleonastic glumind, „acţiunea revoluţionară de politehnizare şi integrare a învăţământului cu cercetarea, proiectarea şi producţia”, făceau
din învăţământ un „factor
major al realizării programului de formare şi perfecţionare calitativă a forţei de
muncă, un factor rapid de
progres al naţiunii noastre”.
Drum Nou
16 februarie 1980

Tractor cu semiremorcă pentru colectarea fânului pe pante
La Centrul de Cercetare
Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tractoare
(CCSITT) din Braşov, preocupările pentru realizarea
unor „echipamente ataşabile la tractoare” (folosite în
agricultură) s-au concretizat,
recent, în „semiremorca autopropulsată pentru colectarea fânului de pe pajiştile situate pe pante foarte accentuate, până la 30 de grade, o
premieră în ţară pentru asemenea declivităţi”, scria Şt.
Banaru.

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Semiremorca, cu o capacitate de 600 kg masă verde, era cuplată la un tractor
de 52 CP aflat în producţia

de serie la întreprinderea de
profil. După
cum se observă din fotografia alăturată,
cuplul tractorsemiremorcă
era dotat cu 6 roţi, toate motoare (ceea ce era un avantaj, évidemment), precum şi
un „încărcător frontal”.
Acest din urmă echipament îi conferea cuplului
tractor-semiremorcă posibilitatea de a fi utilizat şi în
afara sezonului de
colectare a fânului, de pildă la
„transportul gunoiului de grajd”
(capacitatea benei
era de 2,5 tone).
O altă posibilitate a cuplului –
ceea ce îi mărea
avantajele pe care le prezenta – era aceea că tractorul
putea fi echipat cu „o cositoare şi greblă şi chiar cu o

... mătură”, în locul încărcătorului frontal, care era demontabil, ceea ce era genial,
nu altceva!
Semiremorca era, de asemenea, detaşabilă, ceea ce îi
conferea tractorului autonomia de a fi folosit în alte scopuri. Cuplul, binomul remarcabil tractor-semiremorcă (tractoremorca, i-aş spune eu), realizat de un colectiv condus de ing. Cornel
Roşianu, a fost experimentat cu „bune rezultate” pe
unul din perimetrele Institutului de Cercetare pentru
Cultura Pajiştilor.
Drum Nou
19 februarie 1983
Iulian Cătălui
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Cetatea Râşnov,
un monument unic
continuare din numărul trecut
Braşovul este primul judeţ
turistic al ţării, ca număr
de vizitatori atraşi. Acest
lucru se datorează mai ales
investiţiilor derulate de
Consiliul Judeţean în cetăţile vechi. Un exemplu de
succes în acest sens este renovarea Cetăţii Râşnov.
„Totul a plecat în 2001, dacă
nu mă înşel, când am luat
hotărârea aici, în Consiliul
Judeţean, pentru că noi am
fost proprietarii, Consiliul
Judeţean, pe acest monument. Am luat hotărârea ca
să-l dăm Consiliului local
pentru că este o sursă foarte
importantă de venituri pentru Râşnov şi la urma urmei
era o idee liberală de descentralizare. L-am dat. Din păcate, primarul de atunci nu
prea a ştiut să-l gestioneze şi
şi-a bătut joc de acest monument. Dar lucrurile au intrat
pe un făgaş bun, ne-am implicat, după ce am reuşit, ca
să fim siguri că monumentul nu mai este în proprietatea unui străin care-l exploatează numai în interes propriu” a declarat Aristotel
Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.
Fortăreaţa, care a devenit
în doar câţiva ani unul dintre cele mai atractive monumente istorice din România,
a fost pusă în valoare cu sprijinul instituţiei judeţene.
Cetatea Râşnov nu mai beneficiase de reparaţii capitale de peste o jumătate de secol, timp în care s-a degradat
foarte mult. Şi cu sprijinul
Consiliului Judeţean Braşov
s-a finalizat,

primăvara trecută, repararea
unei părţi din distrugerile
provocate de fostul administrator privat al cetăţii. Instituţia judeţeană a alocat
500.000 de euro pentru infrastructura Cetăţii Râşnov.
Cetatea Râşnov este iluminată feeric, printr-o instalaţie amplasată de-a lungul zidurilor. Investiţia a fost suportată din bugetul Consiliului Judeţean şi din fondurile
locale ale oraşului Râşnov.
Pentru fiecare zid, reflectoarele au fost poziţionate în aşa
fel încât să-l pună în evidenţă cât mai bine. Achiziţionarea şi montarea instalaţiei au
costat aproximativ 170.000
de lei.
un brand în sine. Eu cred că
şi Râşnovul din start prezintă atracţie pentru turiştii străini, pentru că este o cetate
din Transilvania. Mai mult
decât atât, este o cetate pe
graniţa dintre Occident şi
Orient” a adăugat istoricul
Nicolae Pepene.

Investiţia Consiliului Judeţean nu s-a oprit aici. Pe dealul Cetăţii, în partea lui vestică, au fost montate literele
care formează numele localităţii. Astfel, după modelul
existent încă din 2004 în municipiul Braşov, RÂŞNOV
stă scris chiar la poalele zidurilor, inscripţia fiind luminată. Realizarea literelor, montarea lor şi a sistemului de iluminat, au necesitat aproximativ 80.000 de lei.
„Cetatea Râşnov ca tentaţie turistică este pe locul al
doilea după castelul Bran.
Am informaţii că ar fi pe primul loc ca încasări. Cetatea
Râşnov este un monument

istoric
foarte important,
foarte frumos. Şi pe
mine mă
bucură că
am reuşit să-l includem întrun circuit turistic”, a declarat
Aristotel Căncescu.
„Transilvania este un
brand pentru străini. Însă
străinul când vine aici nu-l
caută doar pe Dracula, are
nevoie de turism cultural. El
caută şi istorie reală, nu doar
miturile mai mult sau mai
puţin moderne. De aceea Sibiul, care s-a lansat pe harta
turistică după 2000, a ajuns

Ne-am implicat foarte mult financiar.
Aproape tot ce s-a făcut la Cetatea
Râşnov s-a făcut prin eforturile noastre
ale Consiliului Judeţean. Reparaţii cu bani
luaţi prin credite de Consiliul Judeţean, drumurile făcute
până acolo, apa. Eu sunt foarte mândru de acest monument.
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

În prezent, un alt proiect
care are rolul de a pune în
valoare Cetatea este liftul pe
plan înclinat, ce va avea o
lungime de 165 de metri, pe
o diferenţă de nivel de 94 de
metri. Jumătate din banii
pentru acest proiect, în valoare de 4,5 milioane de
euro, vor veni din finanţări
europene.
Astfel că, după investiţiile facute de Consiliului Judeţean, în cetate a explodat
turismul.
„Pentru că eu am pretenţia că turistul român vine şi
cu un bagaj de cunoştinţe din
şcoală, vine cu o educaţie,
cred că un mijloc de a-l atrage în zonă este ca an de an
să aducem lucruri noi legate de istoria locală, legate de
modul în care au trăit acum
sute de ani oamenii în zonă.
Şi ţinând cont că judeţul Bra-

şov este judeţul turistic numărul unu al ţării, nu avem
nevoie decât periodic să-i
oferim altceva, pentru că turistul vine oricum. Ceea ce
lipseşte dincolo de infrastructura turistică este partea
aceasta de divertisment” a
conchis istoricul Nicolae Pepene.
Străjerii, meşterii şi
ghizii din cetate îşi

zăm pe amândouă până la finalul acestui mandat. E vorba de Cetatea Făgăraş şi Cetatea Feldioara. La ambele
se lucrează puternic. O parte din bani deja i-am alocat
şi îi avem în contul nostru”
a spus Aristotel Căncescu.
În prezent, se derulează
ample proiecte de renovare
la Cetatea Feldioara şi Cetatea Făgăraşului, alte două

primesc oaspeţii cu legende
şi artefacte menite să readucă la viaţă vremurile de glorie ale oamenilor şi fortăreţei construite de ei pe stânci,
o cetate neînfrântă de-a lungul veacurilor.
„Avem în plan
acum să aducem
din umbră alte
două monumente. La ora actuală
avem două
obiective pe care
vreau să le finali-

fortăreţe ce vor intra, cu siguranţă în atenţia turiştilor
interesaţi de locuri noi în
care să respire istorie.
Anca Lăutaru

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

