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uNoul partid şi-a propus ca în 2016 să devină
cel mai puternic din România pag. 4-5

Guvernul USL a tăiat finan-
țarea pentru două proiecte
majore din Săcele: şoseaua
ocolitoare şi introducerea sis-
temului de canalizare în zona
Baciu-Turcheş. Banii pentru
aceste două proiecte au fost
trimişi în judeţele din sud,
cele care au declarat scoruri
de peste 70% la referendum.
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BANNERE 
ANTIGUVERNAMENTALE
LA SĂCELE

,,Pentru mine această
medalie obţinută la Jocurile
Olimpice este cea mai
importantă din cariera de
sportiv. Pentru un sportiv nu
există o competiţie mai
importantă decât JO, iar pen-
tru a câştiga o medalie te
pregăteşti toată viaţa”, a
mărturisit Rareş Dumitrescu
după ce a primit titlul de
cetăţean de onoare al
Braşovului.
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RAREŞ DUMITRESCU,
MUŞCHETARUL DE AUR

pag. 8-9S-a întors
în Braşov
la 101 ani!
uBraşoveanca Elena Ionescu
a plecat în SUA la 78 de ani, a
obţinut cetăţenia la 87 de ani
şi a fost sărbătorită la centenar
de oficialităţile din New Jersey  

Cu Jeffery Jones, primarul oraşului

Patterson, la aniversarea de 100 de ani

porneşte în forţă
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Consilierii judeţeni au solicitat finanţări în valoare de 1,5 milioane de lei în ultima şedinţă de
plen a Consiliului Judeţean, însa vor primi doar 500.000 lei, conform administraţiei judeţene.
Cele mai mari sume au fost cerute de consilierul judeţean Attila Kovacs, Ghoerghe Sarafinceanu
şi Claudiu Cornea.

Un englez aflat într-o mi-
siune caritabilă în România
a salvat un căţel vagabond
şi grav bolnav de pe străzile
Zărneştiului şi, apoi, l-a luat
cu el acasă. A cheltuit nu
mai puţin de 800 de lire
sterline (peste 1.000 euro)
doar pentru transportul lui
Zani, aşa cum l-a numit pe
micuţul patruped.

Găsit de un britanic
Dave Love trăieşte în

Staffordshire, Marea Bri-
tanie. În urmă cu două luni
se afla în România, într-o
misiune de caritate, când a
văzut căţelul târându-se de
sub o maşină abandonată
din Zarneşti, leşinat de
foame, pe o căldură de peste
30 de grade. A decis pe loc
să-l ia cu el. L-a mituit pe
şoferul microbuzului în care
se află pentru a-i permite să-
l ia la bord, iar imediat după
ce a ajuns la hotel a luat un
taxi şi l-a dus la cel mai
apropiat veterinar.

Căţelul se afla într-o stare
foarte gravă. Veterinarul le-
a spus că avea coada
infectată şi că ar fi murit în
două zile dacă nu era operat.
Avea numai şase săptămâni.

Dave, împreună cu soţia sa,
Kate, n-au stat pe gânduri şi
au decis să suporte toate
cheltuielile legate de trata-
mentul medical al căţelului.
Au scos bani din buzunar
pentru intervenţia chirugi-
cala de urgenţă, pentru
medicamente şi pentru mân-
care. Apoi s-au decis să-l ia
cu ei acasă, în Anglia. L-au
numit Zani, după numele
localităţii în care l-au găsit,
Zarneşti.

Dave şi Kate Love au tre-
buit să aştepte două luni până
au fost gata formalităţile

legale pentru transportul lui
Zani din Zarneşti, România,
în Staffordshire, Anglia.
Când, în sfârşit, Zani a ajuns
duminică la noua lui casă,
fericirea familiei Love a fost
foarte mare.

Dave Love: „Unii 
oameni au spus 
că suntem nebuni”

Relaţia dintre soţii Dave
şi căţelul Zani a ajuns
foarte repede cunoscută în
Staffordshire. Căţelul a
fost aşteptat cu nerăbdare

nu numai de familia Dave,
care şi-a luat vineri liber
de la muncă pentru a-i
pregăti venirea, ci şi de
jurnalişti.

“Nu puteam să-l lăsăm
să moară. Unii cred că sun-
tem nebuni, dar, odată de l-
am găsit, nu ne-am mai
putut despărţi de el.
Reacţiile altor oameni au
fost amuzante, deoarece, în
mod normal, România este
asociată cu adopţia copi-
ilor, nu a câinilor”, a spus
Dave Love pentru
publicaţia Express & Star.

Zani, căţelelul vagabond din 
Zărneşti, vedetă în Anglia Suma totală repartizată

pentru acest an farmaciilor
din Braşov a fost de 75,33
milioane de lei, respectiv
doar 65% din suma pentru
reţete compensate şi gratu-
ite din 2010 şi puţin mai
mare decât cea din 2011.
Reprezentanţii CASJ le-au
spus farmaciştilor că nu
sunt motive de panică,
fiindcă se aşteaptă o recti-
ficare bugetară.

În acest context, fiecare
farmacist procedează de
astăzi aşa cum îl lasă
conştiinţa şi buzunarul:
eliberează sau nu medica-
mente compensate. În peri-
col să rămână fără
medicamente gratuite sunt
şi bolnavii cu afecţiuni
grave (cancer, diabet), fon-
durile separate pentru
tratamentele lor fiind

epuizate de mai multă
vreme. Farmaciştii au
încheiat contractele cu
Casa de Asigurări de
Sănătate a Judeţului
(CASJ) pe tot anul, dar
banii au ajuns până ieri,
atât pentru bolnavii
„obişnuiţi”, cât şi pentru
pacienţii cu boli cronice
grave, care, teoretic, au
acces la medicamente gra-
tuite, prin programele
naţionale de sănătate
(PNS). „Fiecare farmacist
face cum crede, dacă mai
poate susţine sistemul de
sănătate, va onora reţete în
continuare, dacă nu, se va
opri. Unii nici nu au aflat
deocamdată că s-au termi-
nat fondurile”, a declarat
preşedinta Colegiului
Farmaciştilor Braşov,
Maria Botezatu.

Gata banii de gratuite 
sau compensate!

Zimbrii din Vama Buzăului
au rămas fără hrană

„În mod normal, timp
de şase luni pe an, aceştia
se hrăneau cu iarba care
creşte în ţarcul unde sunt
ei închişi, respectiv de pe
păşunea de 12 hectare. 

Provizii terminate
Din păcate, din cauza

secetei iarba s-a uscat, iar
acum le dăm deja fân şi
concentrate”, ne-a declarat
Fabian Roth, administra-
torul Rezervaţiei „Valea
Zimbrilor”. Astfel, îngriji-
torii au început să
hrănească deja cele 17 an-
imale cu furajele şi con-
centratele pregătite pentru
iarnă, astfel că proviziile
pentru iarnă s-au cam ter-
minat.

Bani insuficienți
Pentru ca situaţia să nu

se agraveze, mai ales că şi
efectivul de zimbri s-a
mărit în ultimii ani, ad-
ministratorii rezervaţiei au
solicitat Consiliului
Judeţean Braşov alocarea

unor fonduri suplimentare
pentru a achiziţiona hrană.
Aleşii locali îşi propun, ca
pentru moment să aloce
20.000 de lei, din cele
100.000 de lei care ar fi
necesare. 

Ar fi nevoie de o
sumă dublă

„Practic avem nevoie de
o sumă dublă faţă de anul
trecut pentru cumpărarea
hranei. În total sunt 17
zimbri, printre care şi un
pui din luna aprilie şi,
probabil, din primăvară
efectivul se va mări,
fiindcă avem 11 femele,
iar acestea s-au adaptat în
captivitate, iar în fiecare
an am avut pui”, ne-a ex-
plicat Roth. Pe lângă fu-
raje animalele primesc
fructe, sfeclă, cartofi, şi,
teoretic, doar pe timp de
iarnă hrana acestora era
completată şi cu concen-
trate, care sunt făcute din
cereale, dar mai au în plus
şi făină de oase.

So�ii Love, împreună cu că�elul găsit în Zărne�ti

Deputatul Gabriel An-
dronache a prezentat, într-o
conferinţă de presă,
priorităţile sale legislative
pentru sesiunea parlamen-
tară de toamnă cât şi pentru
următorul său mandat 2012-
2016. 

O primă propunere
legislativă, rezultat al
discuţiilor avute de deputat
cu cetăţenii din Colegiul
Centrul Civic - Centrul
Vechi- Şchei, este modifi-
carea Ordonanţei de Urgenţă
18/2011 privind creşterea
performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe. Dep-
utatul doreşte crearea unui
nou pachet legislativ prin
care statul, prin Ministerul
Dezvoltării Regionale, să re-
alizeze, gratuit, izolarea
terasei sau acoperişului
blocurilor de locuinţe şi a
subsolului acestora. Noua
prevedere urmează a fi
aplicată celor care şi-au izo-
lat pe cont propriu pereţii
blocului dar nu au mai avut
bani pentru a reface şi
izolaţia acoperişului ori să
izoleze subsolul blocului.
Andronache susţine că va
propune ca acest program să
fie aplicat şi pentru propri-
etarii de case care şi-au izo-

lat singuri pereţii imobilului. 
O altă propunere se referă

la completarea Legii
230/2007 privind asociaţiile
de proprietari prin care
cetățenii i-au sugerat depu-
tatului să introducă proce-
dura contorizării individuale
a utilităţilor în special cele
de apă şi canal. 

„Foarte mulţi locuitori din
Braşov, în special cei din
centrul Vechi, Scriitorilor
sau Griviţei reclamă faptul
că plătesc sume astronomice
pentru consumul de apă,
deoarece acesta este facturat
la comun şi nu individual.
Prin urmare voi propune in-
troducerea unui nou alineat

în articolul 14 din lege astfel
încât furnizorii de utilităţi
publice să aibă obligaţia de
a încheia contracte individ-
uale de furnizare a
utilităţilor cu persoanele fiz-
ice sau juridice abonate”, a
declarat deputatul An-
dronache Gabriel.

A treia propunere
legislativă se referă la prote-
jarea bătrânilor şi copiilor de
şoferii agresivi. Deputatul
Andronache doreşte intro-
ducerea în Codul Rutier a
unor prevederi prin care să
sancţioneze drastic şoferii
agresivi din trafic. Aceştia
vor fi sancţionaţi cu 3-4
puncte de penalizare pentru

manevrele prin care şoferii îi
intimidează pe alţi
conducători auto, respectiv
mersul înapoi, mărirea
vitezei când sunt depăşiţi
sau frânarea bruscă după
schimbarea benzii de
circulaţie. De asemenea,
şoferii care întorc folosind
frâna de mână, pornesc de
pe loc cu viteză foarte mare
ori circulă la mică distanţă
de alte vehicule ar putea fi
sancţionaţi cu nouă sau 12
puncte de amendă, şase de
penalizare, iar permisul le-ar
putea fi suspendat.

Pentru protecţia pie-
tonilor deputatul An-
dronache doreşte obligarea
administraţiilor locale să in-
staleze indicatoare rutiere şi
să amenajeze marcaje pe
suprafaţa carosabilă, pentru
ca viteza de rulare să fie
redusă, treptat, cu cel puţin
100 m distanţă în localităţi
sau cu cel puţin 200 m, în
afara localităţilor. „Prin
măsurile propuse doresc
protejarea copiilor şi bă-
trânilor de şoferii agresivi
aflaţi în trafic. Copiilor nu
trebuie să le mai fie frică să
traverseze strada” a mai de-
clarat deputatul Andronache
Gabriel.

Noi legi propuse de Deputatul Andronache
u Propunerile vizează izolarea gratuită a acoperişului blocului, contorizarea individuală
a consumului la utilităţi (apă,canal etc.) şi siguranţa în trafic a pietonilor şi şoferilor
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„Liderii USL garantează că Brasovul va fi susţinut pentru investiţiile care
aduc plusvaloare”

Cătălin Leonte, candidat USL la primăria Braşov 
(declaraţie făcută în timpul campaniei electorale locale)
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ANALIZĂ

În campania electorală, lid-
erii USL Braşov nu se mai
opreau din promisiuni şi
garantau că proaspătul – pe
atunci – guvern USL de la
Bucureşti va aduce sume mari
de bani de investiţii. 

Banii s-au dus la
judeţele din sud

USL se află la guvernare
de patru luni, timp în care a
tăiat finanţarea pentru două
proiecte majore din Săcele:
şoseaua ocolitoare şi intro-
ducerea sistemului de
canalizare în zona Baciu-
Turcheş. Banii pentru aceste
două proiecte au fost trimişi
în judeţele din sud, cele care
au declarat scoruri de peste
70% la referendum. Pri-
marul din Săcele, Radu Nis-
tor Florea, s-a arătat revoltat
de atitudinea celor de la
USL: „A fost reabilitată
reţeaua de alimentare cu apă
şi a fost realizat sistemul de
canalizare doar pe două
străzi. Guvernul Ponta ne-a
tăiat finanţarea chiar dacă
USL a promis că nu se va
atinge de investiţiile aflate în
derulare. Nu s-au ţinut de cu-
vânt”.

Peste 100 de milioane
de euro în patru ani

În ultimii patru ani, fosta
guvernare a adus peste 100
milioane de euro sub formă
de investiţii în municipiu. Cu
toate greşelile pedeliştilor, cât
timp au fost la putere, au
reuşit să-i convingă pe cei de
la Bucureşti să finanţeze
proiectele de reabilitare sau
construcţie pentru mai multe
obiective necesare Bra-

şovului: amenajarea pârtiilor
Poiana Braşov, Grădina
Zoologică, Sala Sporturilor,
bazinul de înot, Patinoarul
Olimpic, ocolitoarea Bra-
şovului, campusul universitar
Genius, pasajul Fartec,
pasajul Tractorul, drumul
Coresi, Piaţa Unirii, Piaţa
Sfatului, izolarea termică a
blocurilor şi nu numai. Şi în
judeţ primăriile au fost spriji-
nite pentru accesarea de fon-
duri, chiar dacă – în unele
cazuri – culoarea politică a
primarilor era alta. Trambu-
linele de sărituri de la Râşnov,
Cetatea de la Rupea, asfaltare
şi canalizare în comunele
Dumbrăviţa, Drăguş, Ticuş,
Homorod, Vulcan, Prejmer,
sunt câteva dinte cele mai im-
portante investiţii realizate în
acest timp.

Investiţii blocate 
de noua guvernare

Din păcate, odată cu schim-
barea puterii, robinetul cu
bani pentru investiţii în
Braşov s-a închis. Aristotel
Căncescu, Adrian Atomei,
Cătălin Leonte, Constantin
Niţă sau Răzvan Popa nu au
reuşit încă să dovedească că
ar putea să-i convingă pe
guvernanţii de la Bucureşti de
necesitatea finanţării obiec-
tivelor importante din Braşov.
Ba chiar, dimpotrivă! In-
vestiţii importante au fost blo-
cate. S-au întrerupt finanţările
pentru Grădina Zoologică,
ocolitoarea Braşovului, ocol-
itoarea municipiului Săcele,
sistemul de canalizare în zona
Baciu-Turcheş şi din alte
proiecte au fost luaţi de la
Braşov şi trimişi în judeţele
din sud.

Bannere 
antiguvernamentale 
în Săcele

Cea mai bună dovadă a
faptului că politicienii aduşi la
putere de ultimele alegeri sunt
depăşiţi de evenimente o
reprezintă declaraţiile aces-
tora referitoare la problemele
din Săcele, unde comunitatea
locală a reacţionat amplasând
bannere anti-guvernamentale.
Viorel Chiriac (foto),
vicepreşedinte al
Consiliului
J u d e ţ e a n
(PSD) a de-
clarat în
presa locală:
„Nu există un
document ofi-
cial prin care firma
constructoare a fost anunţată
cu privire la sistarea lucrărilor.
După apariţia acestor panouri
am făcut demersurile nece-
sare la Ministerul Transpor-
turilor, care ne-a asigurat că
întreaga sumă va fi achitată,
iar lucrările se vor relua în cel
mai scurt timp. Probabil, au
fost ceva întârzieri în decon-
tarea lucrărilor, iar construc-
torul, ca o formă de precauţie
a oprit temporar execuţia”.

Vicele CJ, depăşit 
de evenimente

Viorel Chiriac
demonstrează, practic, că
nu ştie de problemele
legate de respectiva
investiţie. De fapt, firma
constructoare nu şi-a primit
banii din luna aprilie!
Vicele judeţean a aflat de
problemă doar când oa-
menii din Săcele, disperaţi
de situaţie, au amplasat
bannere prin oraş cu

mesaje de genul: „Guver-
nul USL a blocat
lucrările la Ocolitoarea
Săcele” sau „Guvernul
USL a oprit lucrările la

canalizarea şi apa din
Turcheş Baciu”.

PSD nu are Ochi 
să vadă

Un alt lider PSD local,
Ioan Ochi (foto), a încer-
cat o explicaţie
penibilă pen-
tru blocarea
lucrări lor.
Acesta a
vorbit de
canalizarea
din Turcheş-

Baciu. „Acel şantier a fost
doar inaugurat, înainte de
alegerile locale. Nu au în-
ceput efectiv lucrările. Nu
există nici un metru săpat,
a fost doar ceva electoral.
Am fost în zona unde, teo-
retic s-a dat startul
lucrărilor, iar totul este
nivelat, ca şi cum nimic nu
s-ar fi întâmplat. Nu e nici

un utilaj acolo” a declarat
Ion Ochi. Electoral sau nu,
declaraţia lui Ochi nu este
decât demagogie pură,
atâta vreme cât nicio firmă
nu lucrează pe gratis, iar
guvernul Ponta a blocat
finanţarea acestei in-
vestiţii încă din primele
zile de mandat, în luna
mai. 

Braşovul, tăiat
de la finanţari
u La Săcele au apărut bannere antiguvernamentale din cauza
sistării finanţării pentru cele mai importante investiţii din municipiu

uStrategie politică
Blocarea investiţiilor, ur ma tă de aruncarea vinei
pe adversarii politici nu este o noutrate. Mulţi
politicieni braşoveni au utilizat strategia – cu
succes – de mai multe ori. Aeroportul Braşov şi
Spitalul de la Hărman, eternele promisiuni ale
preşedintelui CJ, Aristotel Căncescu, a�a-zis
blocate de adversarii politici, nu se află, nici de
această dată, printre priorităţile guvernului. De
12 ani, însă, angajamentul realizării acesotor
obiective a fost o sursă inepuizabilă de
fanfaronadă politică şi propagandă. 

uStrategie politică
Ocolitoarea Săcele
Valoarea contractelor de proiectare şi execuţie

lucrări este de 10.312.883,78 lei (fără TVA) 
Descrierea proiectului
- lungime traseu: 4,22 km
- lăţime parte carosabilă: 7,00 m
- lăţimea platformei drumului: 10,00 m
- intersecţie cu DN1A, km 183+000 de tip giratie,

in municipiul Sacele
- amenajare intersecţie tip T (cu trei ramuri) cu

DJ103B la km 3+610
- amenajare intersecţie tip T (cu trei ramuri) cu

str.Campului la km 4+220
Sistemul de canalizare Turcheş – Baciu
Valoarea proiectului: 10 milioane de lei, finanţare

prin Ministerul Mediului si Padurilor 
Descrierea proiectului
- beneficiari: 1.500 de familii
- reţele şi branşamente pe o lungime de

peste 7.000 de metri
- aducţiune cu o lungime de 1.200 de metri

care să lege bazinul de la Babarunca de zona
Turcheş-Baciu

Ocolitoarea Săcele şi Canalizarea Turcheş-Baciu, investiţii lăsate fără finanţare de guvern
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Noul partid Forţa Civică, formaţiunea lansată de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, a atras în
conducerea sa mai multe personalităţi locale. Filiala locală este condusă de omul de afaceri Du-
mitru Ioan Puchianu, preşedinte, avocat Sorin Grigorescu – prim-vicepreşedinte, avocat Ion Mînjină,
vicepreşedinte şi jurnalistul Cornelius Popa, secretar general

Forţa Civică 
porneşte în forţă
uNouul partid si-a propus ca în 2016 să devină cel mai puternic din România

Pe lângă candidatul inde-
pendent la şefia Consiliului
Judeţean Braşov, Dumitru
Ioan Puchianu, care conduce
filiala locală, noul partid a
atras mai mulţi braşoveni
cunoscuţi datorită carierei
lor profesionale şi datorită
implicării în viaţa
comunităţii. Astfel, din noul
partid vor face parte cunos-
cutul avocat Ion Mînjină,
membru al Baroului Braşov
şi membru al Corpului
Avocaţilor din România în-
cepând cu anul 1987, fostul
consilier local avocat doctor
Sorin Grigorescu, precum şi
cunoscutul jurnalist Cor-
nelius Popa. Avocatul Ion
Mînjină, vicepreşedintele
partidului, şi jurnalistul Cor-
nelius Popa, secretarul gen-
eral, nu au mai fost implicaţi
politic până acum. 

Un partid 
cu uşile 
deschise

Conform preşedintelui
partidului, Mihai-Răzvan
Ungureanu, Forţa Civică
vrea să schimbe viitorul
românilor, astfel încât să nu
mai existe generaţii de sac-
rificiu. Ungureanu
apreciază că din
formaţiunea politică fac
parte numeroşi cetăţeni
care nu au mai făcut
politică şi care sunt dornici
să se implice militant în
reconstrucţia României.
Uşile partidului rămân însă
deschise şi pentru alţi
politicieni care vin din alte
partide, fiindcă potrivit lui
Ungureanu formaţiunea are
nevoie de astfel de oameni
cu experienţă.

Cel mai 
puternic 
partid din 2016

„Nu este loc de interese
de grup, ci de a se angaja
alături de ceilalţi colegi de
partid, în secolul XXI, într-
o Europă unită. Nu avem
voie să fim inerţi. (...) Re-
sponsabilitatea principală
este să stăm împotriva
celor care ne vor răul şi de
a oferi soluţii în care să ne
regăsim cu toţii şi care să
ne mulţumească, dându-ne
perspectiva unei fericiri la
care avem dreptul”, a afir-
mat Mihai-Răzvan Ungure-
anu. MRU a adaugat ca
ţinta sunt si alegerile din
anii urmatori, preconizand
ca în 2016, Forţa Civică va
fi cel mai puternic partid
din Romania. 

„New entry” pe piaţa
politică

În mod normal, un „new
entry” pe piaţa politică nu
poate fi catalogat decît ca
out-sider al competiţiei, un
competitor la umplutură,
care are doar rolul de a
îmbogăţi catalogul capitolu-
lui „şi alţii”. Aceasta este
regula. De aici însă rezidă şi
întrebarea: Forţa Civică –
adevărata lansare a
formaţiunii având loc în 7
septembrie 2012, iar nu
acum 4 ani când a fost
fondată într-un cvasi-anoni-
mat – se înscrie în para-
metrii regulei sau în ai
excepţiei? Iată ce au răspuns
la această întrebare membrii
nucleului de conducere a
organizaţiei judeţene Braşov
a formaţiunii nou lansate.

PDL, Forţa Civică şi PNŢCD au semnat duminică
protocolul Alianţa Romania Dreaptă, a anunţat lid-
erul democrat-liberal Vasile Blaga, alături de Mihai
Răzvan Ungureanu şi Aurelian Pavelescu. Alianţa
este formată pe modelul alianţei Dreptate şi Adevăr
şi va fi compusă pentru început din trei co-
preşedinţi: Vasile Blaga (PDL), Mihai Răzvan Un-
gureanu (Forţa Civică) şi Aurelian Pavelescu
(PNŢCD). Iniţial, în Alianţa a fost curpins şi Partidul
Noua Republică a lui Mihail Neamţu dar din cauza
unei contestaţii la tribunal s-a renunţat temporar la
cooptarea acestuia. Liderii alianţei de centru-
dreapta au stabilit ca numele platformei politice
pentru alegerile parlamentare din toamnă să fie
Alianţa România Dreaptă, având ca siglă inima. 

uAlian�a România Dreaptă

O altfel de politică înseamnă o politică
onestă, orientată spre interesul celui

mai umil cetăţean al României şi în care
meritul contează, în care orice carieră
condusă cinstit e considerată ca
reprezentativă pentru România”

Mihai Răzvan Ungureanu, 
preşedintele Partidului Forţa Civică

Un partid nou la capi-
tolul „şi alţii”, care vine cu
o zestre de maxim 1%,
cum susţin analiştii USL?

Nici poveste. Partidul
Forţa Civică se impune ca
un actor semnificativ pe
piaţa politică actuală în
primul rând datorită contex-
tului în care a focalizat lu-
minile reflectoarelor: criza
politică şi criza profund
morală a actorilor politici de
prim plan, criză generată de
tentativa Uniunii Social
Liberale de a prelua în forţă
puterea absolută în stat. O
criză care vine să ac-
centueze criza morală a
mediului politic românesc
generată în guvernarea PDL

Puteţi detalia?
O explicaţie a mediului

politic profund degradat în
care apare Forţa Civică, ca
personaj politic, ar fi
superfluă: liderii guvernării
PDL au dezamăgit într-o
primă instanţă, apoi au stâr-
nit (pornind de la lipsa de

comunicare şi terminând cu
sfidarea prin lux a celor ce
au fost puşi să strîngă
cureaua) o amplă reacţie de
adversitate. În plus, atunci

când au decis măsurile
anticriză nici nu au avut
puterea să le ducă pînă la
capăt şi au acţionat – tipic
politicului românesc – cu

două viteze distincte: una
pentru cei mulţi, alta pentru
cei din grupul restrîns. Pe
de altă parte, liderii uniunii
socialiste (PSD, PNL,
UNPR, PC) au demonstrat
numai apetitul nelimitat de
a prelua puterea absolută,
fără a reuşi să întreprindă, în
patru luni, nici măcar un act
coerent de guvernare; în
schimb au impus rezultate
sociale devastatoare:
majorări repetate ale
preţurilor, creşterea
fiscalităţii, încurajarea şi
ridicarea la rang de virtute a
delaţiunii. Adică degradare
economică şi morală şi mai
accentuată. Toate acestea
peste efectul cel mai pericu-
los al guvernării socialiste,
respectiv învrăjbirea
populaţiei, împărţirea în
tabere şi ridicarea
agresivităţii politice la rang
de principiu sacrosant. În
acest context este firesc ca
Forţa Civică să focalizeze
plaja speranţelor, a
aşteptărilor majore.

„Forţa Civică se impune ca actor 
semnificativ pe scena politică”

Dumitru Ioan Puchianu: 



POLITIC
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Aşadar, de ce actor
major?

Nu aş spune major, aş
spune semnificativ. Actor
semnificativ pentru că vine
să propună un alt „pachet”
de reguli şi de norme morale.

Adică?
Ceea ce atrage atenţia cu

prioritate asupra acestei
formaţiuni este calitatea
umană a celor care aderă la
mişcare: în primul rînd este
vorba despre oameni care
nu au nevoie de trambulina
politică pentru a parveni.
Pentru a propăşi. Sunt oa-
meni care au deja bine stru-
cuturate carierele lor
profesionale. Oameni care
au demonstrat deja că au
reuşit în viaţă şi fără spri-
jinul vectorului politic şi al

caruselului de avantaje pe
care şi le crează apartanenţa
la acest „acvariu” (pornind
de la traficul de influen�ă
şi terminând cu sistemul
relaţional de castă). Oameni
care se află în antiteză cu
ceea ce există la ora actuală
în arena politică
românească. Afirmaţia se
susţine: prin prisma politic-
ului aşa cum a fost el înţeles
în ultimele două decenii,
bugetarii care formează gro-
sul aparţinătorilor la curen-
tul naţional liberal au
propăşit şi şi-au umplut
hambarele prin nemuncă,
deşi liberalism înseamnă,
mai înainte de orice,
dinamică economică, liberă
iniţiativă, mediu profund
concurenţial, stimularea

dezvoltării şi a creării de
plus valoare; de fapt, liber-
alii români (excepţiile sunt
rarisime) sunt exponenţii
împărţirii socialiste în care
şi inactivii economici
primesc din ceea ce crează
activii.

Sigur nu vorbiţi despre
social-democraţi?

Sigur, şi iată de ce: la polul
opus, socialiştii (social-
democraţi, numiţi la noi), la
nivel de vîrf, în numele
solidarităţii sociale au
demonstrat, de fapt, că sunt
adepţii capitalismului
sălbatic, fără reguli, în care
orice este permis dacă se cir-
cumscrie regulii de aur: ce
este al tău este şi al meu, ce
este al meu este numai al
meu. Tradus, sună astfel:

dezvoltăm afaceri,
dezvoltăm averi, suntem
nemiloşi cu partenerul de
afaceri. Care partener este –
nota bene – banul public.

Concluzia?
Tragică: mixtura sistemu-

lui (subînscrisă abrevierii
USL) fixează apriori relaţia
stat – cetăţean: o relaţie de
tip antagonic, în care statul
nu este protectorul, nu este
prietenul, ci inamicul şi
asupritorul cetăţeanului. Este
o regulă pe care, din păcate,
au respectat-o cu sfinţenie şi
liderii guvernării PDL,
neavând nici cel mai mic in-
teres de a schimba
proporţiile şi regulile jocului.
Sau neavînd capacitatea,
ceea ce ar putea fi şi mai
grav.

Aţi afirmat că Forţa
Civică propune un alt
tipar...

Exact. Forţa Civică vine,
în contrapartidă, cu un alt
gen de construcţie: un stat
eficient, aliat al
cetăţeanului, nu un inamic
al acestuia, edificat pe o al-
tfel de politică, în contextul
în care, conform principiilor
care stau la baza politicilor
Forţei Civice o altfel de
politică înseamnă o politică
onestă, orientată spre intere-
sul celui mai umil cetăţean
al României şi în care mer-
itul contează, în care orice
carieră condusă cinstit e
considerată ca
reprezentativă pentru
România. „O naţiune se
clădeşte de jos în sus”,
afirma Mihai Răzvan Un-
gureanu. Este ceea ce s-a
neglijat în cei 22 de ani care
s-au scurs. Este un adevăr
fundamental, pentru că o
naţiune puternică este
formată din cetăţeni puter-
nici economic şi moral. Se
clădeşte pe onestitate,
muncă, prosperitate, altfel
construcţia este de nisip,
este un simplu castel din
cărţi de joc, spulberabil la
cea mai firavă adiere.

Dar este pregătită cu
adevărat România pentru
o dreaptă autentică? Are
nevoie de aşa ceva?

În opinia mea, o aseme-
nea guvernare reprezintă
unica soluţie actuală.
România nu poate, nu are
cum să fie guvernată la ora

actuală de politici socialiste
pentru că solidaritate în
sărăcie nu se poate construi.
Decît utopic, pe hârtie, con-
damnând generaţii după
generaţii la marasm eco-
nomic şi moral. Forţa
Civică se impune ca actor
semnificativ pe scena
politică contemporană şi pe
fondul nevoii reale de o
dreaptă autentică, o dreaptă
care să coaguleze ceea ce
înseamnă forţa societăţii di-
namice, forţa societăţii
civice. Practic, Forţa Civică
intervine în politicul
naţional cu un element
tranşant: hărnicia. În
accepţiunea acestui partid,
dreapta înseamnă curaj. Cu-
rajul de a munci, curajul de
a construi, curajul de a fi
onest. Acumularea nu este
un inamic, nu este
ruşinoasă, atîta timp cît se
face printr-o dinamică a
muncii corecte. Forţa
Civică vine să coaguleze nu
numai conceptul de dreapta
politică, ci şi acţiunea de
dreapta. 

O decizie şocantă pen-
tru cei ce vă cunosc: aţi
schimbat tabăra, trecând
de pe partea analistului şi
a jurnalistului pe cea a
politicului implicat. De
ce?

O simplă chestiune de...
medicină, aş spune...

Adică?
Am avut senzaţia că nu

mai aud bine. Că am un de-
fect fie la auz, fie la laringe.
Că nu mi se mai aude
vocea. Nici a mea, nici a al-
tora, din ce în ce mai mulţi.
De aceea am decis să îmi
fac vocea auzită şi să îi
conving pe cât mai mulţi să
facă la fel. Pentru că am
lăsat să se audă alte voci în
numele meu, cam toţi am
făcut asta şi uite unde am
ajuns...

Dar de ce Forţa Civică?
Pentru că este o

formaţiune care m-a con-
vins prin calitatea umană
coagulată. Pentru că Mihai
Răzvan Ungureanu m-a
convins prin demersul său.
şi pentru că sunt conştient
că numai o guvernare activă
şi coerentă de dreapta ne
poate scoate din zona de
maxim pericol economic şi
moral în care am ajuns. Şi
pentră că această
construcţie este simplă,
logică: conceptul politico-
moral translatează în
doctrină economică şi pro-
duce dezvoltare. Iar de aici

translatează în acţiune
socială, dar, spre deosebire
de socialism încurajând nu
repartiţia rezultatelor
muncii spre adepţii nemu-
ncii, ci repartiţia
oportunităţilor de a te în-
cadra în curentul general de
dezvoltare şi acumulare.
Forţa Civică este o
formaţiune cu un cuvânt
greu de spus în actuala
configuraţie politică
naţională; Forţa Civică nu
poate avea alt rol, în
peisajul contemporan, decît
de locomotivă a dreptei
naţionale, pe de o parte prin
calitatea umană care stă la
temelia acestei construcţii
şi, pe de altă parte, prin
prisma demersului ideo-
logic şi a pragmatismului
social şi economic. 

Cum definiţi acest prag-
matism?

Forţa Civică propune,
drept alternativă, nu un stat
antagonist intereselor fun-
damentale ale cetăţenilor
săi, ci un stat partener onest.
Un stat eficient, nu un stat
birocratic. Politicile Forţei
Civice constau exact în con-
struirea eficienţei
administraţiei publice,
mergând pe un pachet sem-
nifiv – ca acţiune socială –
de vectori: eficienţă în
educaţie, pentru că educaţia
construieşte viitorul pe ter-
men scurt, mediu şi lung al
statului şi al naţiunii; este

construcţia viitorului.
Eficienţă în sănătate, pentru
că sănătatea reprezintă
starea de randament activ
actual al societăţii, a
cetăţenilor, a statului şi
naţiunii. Eficienţă în
economie pentru că o
economie eficientă
tranformă cetăţenii şi
naţiunea în putere
semnificativă, mai mult
decât necesară în condiţie
de criză. Vremurile grele nu
pot fi depăşite decît de
naţiuni puternice, iar
naţiunile puternice
înseamnă, înainte de toate,
cetăţeni puternici, afirma
Mihai Răzvan Ungureanu.
Adică cetăţeni instruiţi,

cetăţeni sănătoşi, cetăţeni
cu un nivel de trai absolut
îndestulător.

Se pot atinge aceşti
parametri? 

Răspunsul nu poate fi
decît afirmativ, în contextul
în care Forţa Civică reuşeşte
să coaguleze elementele di-
namice ale comunităţilor,
societatea civilă în ansam-
blul său. De unde şi con-
cluzia finală: în România se
poate construi cu forţa o
dreaptă eficientă social şi
economic. În România se
poate construi cu forţa un
stat eficient. În România se
poate construi cu forţa o
naţiune prosperă şi
puternică. Cu Forţa Civică.

Avocat Ion Mînjină: 

„Diferenţa constă într-un 
alt gen de calitate umană”

Cornelius Popa: 

”România poate atinge prosperitatea 
cu forţa. Cu Forţa Civică!”

Dr. avocat Sorin Grigorescu:

”Forţa Civică propune 
un alt gen de construcţie”



Andrei Dinu

Numai o mică hală de pe
platforma Fartec SA mai
aduce aminte de vechea
fabrică. În clădirea din sticlă,
singura care a rămas în pi-
cioare pe strada Stadionului,
funcţionează acum Vama
Braşov şi Garda Financiară.

Numărul mediu de angajaţi
de la Fartec SA a început să
oscileze în anul 1999 când a
scăzut cu 1.195 persoane,
adică cu 262,64 %. Înainte de
închidere, societatea braşo-
veană mai rămăsese cu 455
de angajaţi. Lichidatorul fos-
tei uzine, Elva Cont Piatra
Neamţ, a valorificat activele
firmei braşovene, în noiem-
brie 2007, la 116,148 mil-
ioane de lei, aproximativ 33,1
milioane de euro, la acea
vreme. Cumpărătorul so-
cietăţii a fost concernul
polonez Echo Investment,
care de la bun început şi-a
anunţat intenţia de a ridica pe
amplasamentul societăţii, ce
se întindea pe opt hectare, un
parc rezidenţial. Polonezii
erau dispuşi la acea vreme să
investească la Braşov peste
100 de milioane de euro. „La
sfârşitul lunii septembrie,
subsidiara din România a
companiei, Echo Investment
Project 1, a încheiat acordul
de achiziţie a terenului unde
intenţionăm să construim un
proiect imobiliar, de spaţii
comerciale şi de divertis-
ment, cu o suprafaţă totala de
100.000 de metri pătraţi”, a
anunţat, la vremea respectivă,
compania poloneză. Odată cu
demolarea vechilor hale, en-
tuziasmul polonezilor a pierit.

Proiectul trebuia 
finalizat din 2010

Autorităţile locale sperau,
la acea vreme, ca Fartecul să
devină un nou cartier, cu tot
ceea ce înseamnă asta, inclu-
siv o şcoală sau o grădiniţă.
Începerea lucrărilor era
programată pentru anul 2008,
iar finalizarea în anul 2010.
Echo Investment este con-
trolată în proporţie de
39,24% de omul de afaceri
polonez Michal Solowow. 

Un an mai târziu, planurile
polonezilor au mai intrat la
apă, iar Consiliul Local Bra-
şov a aprobat pentru respec-
tiva zonă construirea unui
centru comercial multi-
funcţional. Conform docu-
mentelor de atunci,

beneficiarul, SC Echo Invest-
ments Project SRL, dorea
construirea unui centru com-
ercial multifuncţional care să
aibă o zonă mixtă de
funcţiuni comerciale şi de
loisir, o zonă pentru activităţi
sportive, una de protecţie a
infrastructurii traficului şi
mică o zonă de locuinţe fa-
miliale. Conform proiectului,
accesul auto şi pietonal prin-
cipal urma să se realizeze din
strada Stadionului, iar pe
vechea platformă să fie ame-
najate mai multe străduţe, dar
şi locuri de parcare. Totodată,
în ceea ce priveşte încălzirea
termică şi prepararea apei
calde de consum, investitorul
îşi dorea amenajarea unui
mic CET care să alimenteze
complexul.

Anul trecut, compania
poloneză Echo Investments a
adus la capitalul firmei deţi-
nute în Braşov 9,3 milioane
de euro, iar proiectul a primit
chiar şi un nume… centrul
comercial şi de distracţii
„Korona”. 

Conform declaraţiei lui
Piotr Gromniak, preşedintele
companiei, 30% din investiţia
totală va fi asigurată de către
companie, pentru că restul de
70% să fie asigurat din cred-
ite bancare. „Când am hotărât
să intrăm pe piaţa din Româ-
nia am analizat mai multe
oraşe din întreaga ţară, însă
Brasovul ni s-a părut un oraş
cu un potenţial imens”, a de-
clarat Piotr Gromniak. Acesta
se arata încrezător că mall-ul
Korona va deveni principalul

centru de atracţie din zonă.
Planul de dezvoltare a Ko-

rona Braşov este pe o su-
prafaţă totală de 153.000 de
metri pătraţi şi o suprafaţă
construită de 53.000 de metri
pătraţi. Centrul trebuia să fie
inaugurat în al doilea semes-
tru al anului 2010, însă deo-
camdată nu s-a pus nicio
cărămidă.

În aşteptarea locurilor
de muncă

Conform proiectului, cen-
trul comercial va fi structurat
pe patru niveluri, unul sub-
teran şi trei supraterane. În
subteran se va afla un hiper-
maket şi mai multe magazine
de servicii, cum ar fi bănci,
curăţătorii, magazine de tele-
fonie mobilă, etc. Cele trei
etaje supraterane vor oferi o
gamă largă de magazine de
confecţii, sport, articole dec-
orative, electrocansice, elec-
tronice, etc. Korona va
dis-pune astfel de 240 de
magazine, la care se adaugă
un cinematograf cu cinci săli,
o sală de bowling, un cazino
şi un club de fitness. Oferta
este completată cu baruri,
restaurante şi cafenele. 

Mai mult, oficialii com-
paniei au precizat că noul
centru comercial va crea în
Braşov peste 1.500 de locuri
de muncă, însă, de anul tre-
cut, nimeni nu a mai adus
vorba de proiect, iar terenul
fostei fabrici a rămas o ruină,
la fel ca multe altele din
Braşov. 
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În locul vechii fabrici Fartec se va construi centrul comercial si de distractii “Korona” 

Fartec SA, de la profit, 
la faliment în doar şapte ani

u Cum s-a organizat un faliment de 40 de milioane de euro

u Renumită până acum câţiva ani datorită produselor din cauciuc pe care
le fabrica, societatea Fartec a devenit, încet, dar sigur, doar o amintire 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov a solicitat deschiderea procedurilor
reorganizării judiciare şi a falimentului la societatea Fartec SA Braşov încă din
aprilie 2005, aceasta acumulând debite către bugetul statului de 691,6 miliarde de
lei vechi (echivalentul, la acea dată, a peste 42 de milioane de euro), în această
sumă fiind incluse şi penalităţile pentru întârziere. Lichidatorul nemţean a anunţat
că întreaga sumă obţinută din valorificarea activelor societăţii va fi achitată statului,
suma acoperind datoriile la bugetul consolidat al statului.
Deşi cererea de faliment a fost făcută din 2005, procedura a fost declanşată abia
în 2007. Potrivit lichidatorilor, în perioada aplicării procedurilor de faliment, activi-
tatea industrială a continuat, iar după vânzarea activelor angajaţii au primit câte
trei – cinci salarii compensatorii, în funcţie de vechime.

u Paradoxurile financiare
Cifra de afaceri a Fartec SA a fost ascendentă după anul 2000, cu scăderi, însă,
în anii 2002, 2005 şi 2006, iar valoarea acesteia a fost de 25.322.936 lei în 2002,
20.211.802 lei în 2005 şi 18.995.926 lei în 2006. Totuşi, din anul 1999 până în 2006
cifra de afaceri a crescut cu 3.806.632 de lei, adică cu 25,06%, în ultimul bilanţ
contabil din 2006 înregistrându-se o scădere cu 6,4% faţă de anul precedent. 
Totodată, în acel an şi venituri scăzuseră cu 2.121.083 de lei, adica cu 10,00 %,
faţă de 2005, însă, în 2004, compania braşoveană a avut cele mai mari venituri de
33.020.670 lei. În schimb, Fartec a avut şi valoarea cheltuielilor în creştere din anul
1999 până în anul 2006, cu excepţia anului 2005, când aceastea au avut o valoare
de 23.245.190 de lei. Din 1999 până în 2006 cheltuilelile au crescut cu 17.305.999
de lei, adică cu 119,11 %. Conform ultimului bilanț contabil din anul 2006 datoriile
întreprinderii crescuseră într-un singur an cu cu peste 11,7 milioane de lei, adică
cu 11,11 %, faţă de anul precedent.
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Planul de dezvoltare a Korona Braşov este pe o suprafaţă totală de 153.000 
de metri pătraţi şi o suprafaţă construită de 53.000 de metri pătraţi. Centrul 
trebuia să fie inaugurat, în locul fostei uzine Fartec, în al doilea semestru al 
anului 2010, însă deocamdată nu s-a pus nicio cărămidă.



Asemenea altor poveşti de
succes, ascensiunea lui
Rareş Dumitrescu către
marea performanţă a fost
presărată cu multe obsta-
cole. Tocmai aceste
dificultăţi îi motivează însă
uneori pe sportivi să se
autodepăşească. Fără să
beneficieze de vreun mare
campion în arborele ge-
nealogic, micuţul Rareş în-
cepea scrima la 10 ani, chiar
în oraşul natal, Braşov. „A
fost o pură întâmplare.
Mama era învăţătoare la
şcoală, iar părintele unui
elev de-al ei era profesor de
scrimă“, rememorează
omul-momentului din
sportul românesc. În ado-
lescenţă, actualul campion
mondial descoperea cu in-
teres aventurile muşcheta-
rilor lui Alexandre Dumas,
iar acest lucru îl motiva să
ajungă şi el un as în
mânuirea sabiei. Deşi la
acea vreme colegii săi de
generaţie mai fentau unele
antrenamente, Rareş era
nelipsit de la orele de
scrimă.

Olimpic şi la şcoală
„Mă ţineam foarte serios

şi mergeam cam la toate
antrenamentele. Doar dacă
nu învăţam ca lumea, mama
îmi mai interzicea să mă duc
la scrimă. Când eram mic,
am lipsit doar la vreo două
concursuri pentru că luasem
o notă de opt la o teză şi
acest lucru nu era acceptabil
în opinia părinţilor“, spune
scrimerul, îndrumat în
tainele acestui sport nobil de
tehnicianul Cătălin Albu.

Pănă să se axeze definitiv
către o carieră sportivă,
Rareş a fost un elev studios,
cu rezultate foarte bune la
şcoală. De altfel, în clasa a
IV-a, actualul campion mon-
dial a fost olimpic pe judeţ
la matematică. „Am făcut
apoi liceul la Ioan Meşotă,
iar din cauza programului
din ce în ce mai încărcat cu
antrenamente şi competiţii
am început treptat să aloc
mai puţin timp studiului“,
recunoaşte scrimerul.

Sprijinul părinţilor a
contat mult

Până să ajungă un sportiv
consacrat, Rareş a fost dese-
ori nevoit să apeleze la spri-
jinul financiar al părinţilor
săi, care l-au ajutat
necondiţionat în carieră. „Aş
vrea să le mulţumesc că au
fost alături de mine pentru
că nu ştiu dacă reuşeam să

Muşchetarul de aur
OMUL SFINŢEŞTE LOCUL 7
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Rareş a început să practice scrima la 10 ani, în Braşov, dintr-o întâmplare

u Scrimerul braşovean Rareş Dumitrescu face parte din categoria
selectă a sportivilor români care au cucerit mai multe titluri continentale 

u Cetăţean de onoare al Braşovului

Anul acesta, doi sportivi braşoveni medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Londra.
,,Pentru mine această medalie obţinută la Jocurile Olimpice este cea mai

importantă din cariera de sportiv. Pentru un sportiv nu există o
competiţie mai importantă decât JO, iar pentru a câştiga o medalie te
pregăteşti toată viaţa. Cu toatea acestea foarte puţini se pot lăuda cu o
astfel de medalie. Pentru noi, sportivii, momentele în care o sală întreagă
te aplauda şi te ovaţionează sunt unice şi merită toate sacrificiile pe care
le facem de-a lungul timpului”, a mărturisit Rareş Dumitrescu. Pentru că
a dus mai departe numele Braşovului, sabrerul a primit titlul de cetăţean
de onoare al Braşovului, fiind premiat atât de către edili, cât şi de către

Consiliul Judeţean Braşov.

u A vrut să se lase de scrimă

Fără să fie un talent extraordinar, Dumitrescu a fost în perioada adolescenţei
o prezenţă constantă în topul mondial la diferite categorii de vârstă.
Braşoveanul a explodat însă cu adevărat abia la 20 de ani, când a fost cooptat
pentru prima dată în lotul naţional de seniori. Ultimii ani ai junioratului au fost,
totuşi, după propriile spuse, o adevărată piatră de încercare în cariera sa.
Rareş avea un program foarte încărcat în adolescenţă, iar în unele momente
simţea că nu mai putea să îmbine cu rezultate cele două activităţi principale
din viaţa lui: scrima şi şcoala. Chiar şi aşa, cu ajutorul părinţilor şi al celor dragi,
Dumitrescu a trecut peste acest moment de cumpănă şi a continuat să facă
sport de mare performanţă, cu toate că a fost tentat să renunţe.

ajung aici fără ei. Tot mereu
m-au sprijinit necondiţionat
şi au realizat de la început cât
de importantă era scrima
pentru mine. Am avut mereu
un spijin de nădejde în
părinţii mei. La primele con-
cursuri am fost plecat pe
banii lor. În plus, cred că mi-
au cumpărat zeci de perechi
de adidaşi de-a lungul anilor.
Nu aveam pantofi speciali de
scrimă, iar cei obişnuiţi se ru-
peau lunar din cauza frecării
de planşă. La scrimă nu se
câştigă mulţi bani, iar la ju-
niori primeam cadou doar
câte un ceas sau alte obiecte
de acest gen“, a menţionat
braşoveanul.

Sub aripa protectoare
a lui Covaliu

Luat sub aripa sa protec-
toare de către fostul campion
olimpic Mihai Covaliu,
braşovean şi el, Du-
mitrescu a progresat re-
pede la seniori şi în
2006 ieşea campion
continental cu
echipa României
la Izmir, în Tur-
cia. Participant la
Olimpiada de la
Beijing, Rareş
spune că
experienţa a fost
una de neuitat.
„Atmosfera din
satul olimpic a fost
incredibilă, ceva cum nu
am simţit nicăieri în lume.
Visul meu este să iau o
medalie la Londra, la

Jocurile Olimpice din 2012,
iar apoi pot să mă retrag
liniştit“, spune scrimerul.

După Olimpiada din 2008,
Dumitrescu a fost aproape să
agaţe sabia în cui,
nemulţumit fiind de recom-
pensele financiare pe care le
obţinea din scrimă. Numit
antrenor la lotul naţional în
acea perioadă, Covaliu l-a
convins însă să se răz-
gândească. „«Cova» este un
tip foarte corect. Nu este un
antrenor sever, dar este ex-
trem de pretenţios în sensul
că vrea ca fiecare dintre
băieţii din echipă să dea tot
ce are mai bun din el la antre-
namente şi la concursuri. El
m-a ajutat foarte mult în
carieră, încă de când am
ajuns la seniori. Fără spri-
jinul lui Mihai Covaliu nu
ajungeam unde sunt acum“,
menţionează sabrerul bra-

şovean.



Braşoveanca Elena lonescu
a plecat pentru prima oară în
SUA, la băiatul ei, în 1988.
Fostă deţinută politic, fusese
toată  viaţa persecutată de Se-
curitate. Până la urmă, i-au dat
drumul să plece în America, la
fiul ei.  Nişte „tovarăşi” au
considerat că nu mai este
niciun pericol dacă pensionara
de 78 de ani nu se mai întoarce
în ţară. Nimeni nu ar fi crezut
atunci că bătrâna va reuşi să-şi
ia cetăţenia americană şi se va
întoarce apoi de mai multe ori
în România. Într-o �ară mult
schimbată, în care Securitatea
fusese desfiin�ată. Ultima
oară s-a întors la Braşov
săptămâna trecută, la 101 ani!

S-au cunoscut 
la biserică

Era la Galati, în 1923, când
s-a amorezat de chipeşul sol-
dat eare cânta în corul bisericii.
Preotul le-a făcut cunoştinţă.
„Mi-am dat seama că-i eram
dragă după ce mi-a desenat o
inimioară pe sugativă. Era să
Ieşin de fericire”, îşi mai
aminteşte doamna lonescu, la
101 de ani. Au avut o nuntă ca
în poveşti şi au fost bi-
necuvântaţi cu doi băieti. A
fost profesoară de bune
maniere la Liceul „Notre
Dame” din Galaţi. Picta foarte
frumos şi avea o caligrafie
perfectă. Păstrează şi acum
mai multe acuarele făcute în
tinereţe cu o tehnică
desăvârşită. Viaţa frumoasă s-
a terminat însă odată cu
venirea războiului. 

Ridicată de Securitate
Nu a interesat-o politica.

Deşi soţul ei, Gică, a devenit
prefect, din partea legionarilor.
Când au venit comuniştii, i-au
arestat.  El a primit o com-
damnare de 18 ani. Fără nici o
vină, au închis-o şi pe ea în
temniţă. „La un an după
arestarea soţului meu, pe 9
martie 1949 la poarta casei
noastre au sunat doi civili. Tata
le-a deschis şi au întrebat de
Elena lonescu. Tata i-a invitat
în casă, iar ei au spus că tre-
buie să merg cu ei la un Mag-
azin Alimentar, unde s-a găsit
o cartelă, pe numele Ionescu
Elena şi trebuie să fiu prezentă
pentru a clarifica situaţia . Am
plecat cu cei doi civili, neştiind
că sunt de la Securitate”,
povesteşte doamna Ionescu.
Aşa a început coşmarul.  Afost
dusă la sediul Securităţii din
Galaţi.  

Anchetată fără motiv
Anchetatorii au tot întrebat-

o de foştii camarazi ai so�ului
ei. Degeaba le-a tot repetat că
ea nu a făcut niciun fel de
politică, fiind profesoară la un
colegiu de fete. „M-au dus jos
pe un hol cu celule şi m-au
aşezat pe un scaun. Au deschis
uşile celulelor şi au pus toţi
arestaţii treacă prin fata mea.
Atunci mi-am dat seama că
este o închisoare de bărbati.
Anchetatorii mă-ntrebau
mereu: «pe ăsta nu-l cunoşti?
Dar pe ăsta?». Eu nu
cunoşteam pe nimeni şi m-au

ţinut de la miezul noptii, până
dimineată la ora 6”, îşi
aminteşte bătrâna. 

I-a murit în braţe
La Bucureşti, însoţită de doi

securişti, a ajuns în faţa unei
impunătoarei clădiri a Minis-
terului de Interne.  Aici, a fost
aruncată într-o celulă cu paturi
de lemn şi rogojini pe jos. A
numărat aproape 60 de femei.
Multe dintre acestea erau
pline de vânatăi şi urme de
sânge. „Nu au vorbit nimeni
cu mine până dimineaţă când
una m-a întrebat cine sunt şi
de ce sunt vinovat. Le-am
spus numele meu şi că sunt
soţia lui Gheorghe lonescu,
fostul prefect al Galaţiului.
Atunci toate au venit să
vorbească cu mine şi să-mi
spună de ce au fost arestate”.
Nu-i place să vorbească de-
spre ce a urmat, din cauza
suferinţelor care aproape au
distrus-o distrus. În teminţă,
soţia fostului ministru Bujoiu
i-a murit în braţe. Era iarnă şi
gardianul arunca apă rece pe
podeaua de ciment strigăndu-
le: ,,Na, dormiţi dacă aveţi
chef!

Eliberată fără nicio
explicaţie

Când anchetatorii s-au
lămurit că nu a avut nicio
legătură cu politica, au elib-
erat-o. „Într-o zi m-a chemat
un general care mi-a zis: «Vei
pleca acasă ! Nu ai voie să
spui unde ai fost la nimeni!»
Atunci eu am întrebat: «Unde
să spun c-am fost un an de
zile? Vă rog să mă lăsaţi să
mă duc întâi la fratele meu
care locuieşte aici în
Bucureşti să mă schimb şi să
mă spăl. Hainele astea s-au
rupt!». «Bine!, dar nu ai voie
să-i spui nimic», a zis el. «şi
dă-ţi pe fată cu niste ruj că eşti
foarte palidă!», mi-a mai
spus”, istoriseşte doamna
Ionescu. A plecat la fratele
său şi după ce s-a spălat şi s-a
schimbat,  a plecat la gară. S-
a urcat în tren şi de emoţie a
leşinat. Nişte călători au
trezit-o şi i-au dat cu apă pe
faţă. La Galaţi, când a ajuns
acasă, a leşinat. A bolit mai
multe săptămâni şi părea că
nu o să-şi mai revină. 

Şi-a aşteptat soţul 
timp de 16 ani

Vărul ei din Braşov, a
chemat-o să stea la el să-şi
refacă sănătatea la aer curat.
La Braşov, o fostă elevă de-a
ei, al cărei soţ era maistru la
Uzina Tractorul, i-a găsit un
loc de muncă. Deşi şeful de
cadre nu a fost de acord iniţial
să-mi dea servici, fiind soţie
de legionar, la insistenţele pri-
etenei mele a cedat şi astfel
am fost angajată ca desena-
toare tehnică la Proiectări. Pri-
etena mea i-a spus: «Partidul
spune că are grijă de mame şi
de copii». Şi cu asta i-a închis
gura”, îşi aminteşte bătrâna. În
1952, a primit o  locuinţă într-
o cameră de trecere, în care să
locuiască cu cei doi fii ai săi,
Mihai şi Justin. „Stăteam într-

S-a întors în   
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Elena Ionescu, împreună cu directoarea centrului „Golden Years”

Elena şi Gheorghe Ionescu, împreună cu primul copil, Mihai

u Braşoveanca Elena Ionescu a        
de ani şi a fost sărbătorită la
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La 101 ani, o braşoveancă s-a întors de peste ocean în oraşul în care a trăit cea mai mare parte a
vieţii. Cu un curaj incredibil, a călătorit cu avionul mii de kilometri, chiar în ziua de 11.09.2012, la 11
ani de la atentatele teroriste din New York. Vameşilor care s-au uitat în paşaportul ei nu le-a venit să
creadă: în dreptul zilei sale de naştere era trecută data de 01.03.1911.

o cameră de trecere, despărţită
de ceilalţi chiriaşi doar printr-
o perdea. Nu aveam nici un fel
de intimitate. Zgomotele
celorlalţi, mirosul mâncării
lor, totul intra în cămăruţă,
peste mine şi copii. Propri-
etarul casei, şef la Uzina de
tractoare, mă ameninţa că-mi
trimite copiii la Şcoala de
corecţie. Securiştii nu-mi
dădeau pace”. În anul 1964, în
urma amnistiei internaţionale,
soţul ei a venit acasă, după 16
ani de detenţie la Aiud, cu
sănătatea ruinată. Bolnav de
hemoftizie, a trebuit să fie in-
ternat la un sanatoriu.

Turnată 
de vecini la Securitate

„Pe data de 11 decembrie
1967, au venit la Uzina Trac-

torul doi securişti care m-au
întrebat dacă soţul meu este
acasă. Am răspuns ca este.
Atunci m-au luat de la servici
şi m-au dus acasă unde erau
alţi securişti care scoseseră
toate cărţile din bibliotecă şi
le-au pus pe jos în mijlocul
casei. L-au ridicat pe soţul
meu şi pe mine m-au chemat
a doua zi la sediul Securităţii
din Braşov. M-au bagat într-
un birou unde era un ancheta-
tor care mi-a zis: «dacă nu ai
de gând să spui adevărul, te
scot prin zid!».  Ancheta a
durat pâna la ora 8 seara, după
care m-au trimis acasă să le
aduc cartea soţului meu de
Colinde de Crăciun. Au luat
declaraţii şi de la vecinii cu
care locuiam în curte pe
strada Bălcescu. Cei care tre-

ceau prin camera noastră au
declarat că soţul meu a tipărit
două mii de manifeste antico-
muniste”, rememorează fe-
meia. 

Persecuţiile Securităţii
În anul 1981, soţul ei, chi-

nuit de boală, s-a stins pe
patul de spital. După moartea
soţului, fiul cel mare, Mihai,
a fost luat de mai multe ori la
Securitate pentru că vorbea
„duşmănos” despre regim şi
solicitase să plece din ţară. A
făcut greva foamei ca să fie
lăsat să plece în America.
Bătut crunt de securişti la
tălpi şi testicule, pierde orice
şansă de a face copii. Până la
urmă, a fost lăsat să plece în
SUA, în 1979. Fiul cel mic s-
a căsătorit cu o tânără din

Germania de Vest şi a plecat
şi el. La începutul anilor ‘80,
Securitatea a dat-o afară din
casă. 

Cu cozonacul în mănă
Tot ce-şi mai dorea, deşi

ajunsese la pensie, era să
apuce să trăiască în libertate.
lar America era cel mai fru-
mos vis pentru orice romăn în
timpurile acelea. După mai
multe cereri, este lăsată să
plece în vizită la fiul ei, în
1988. În forfota aeroportului
Kennedy s-a strecurat cu grijă
pentru că, în mână, avea un
cozonac în hărtie, pregătit
pentru fiul ei. „Întotdeauna lui
Mihai i-au plăcut prăjiturile
făcute de mine. Din acel co-
zonac a rupt un pic chiar
înainte de a ne urca în
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„Toată viaţa mea am tânjit după libertate. În România mi s-a luat totul. Am fost
nevoită să-mi cresc singură cei doi băieţi. Când am rămas singură, m-au dat afară
şi din casă. Am vrut să stau într-o ţară sigură. Aici, în România,  mi-au rămas doar
amintirile. Dureroase sau nu, sunt ale mele”                                                 Elena Ionescu
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Braşov la 101 ani!
  plecat în SUA la 78 de ani, a obţinut cetăţenia la 87

centenar de oficialităţile din New Jersey  
u Cetăţean american

Ca să obţină cetățenia americană, Elena a acceptat
rigorile la care este supus orice imigrant. A dat un exa-
men din istoria, legislaţia SUA şi de cultură generală.
„Nu erau întrebări grele. Am stat şi noaptea să învăţ
cine a fost Washington, când pică Ziua Independenţei,
cine este preşedintele”, spune braşoveanca. La
câteva alegeri, bătrânica şi-a făcut datoria de cetăţean
american și a mers la vot. La ultimele alegeri nu a mai
putut fi însă prezentă. A fost însă foarte  dezamăgită
pentru că favoriţii ei, republicanii, au pierdut alegerile.

u Elogiată de presa americană
De ziua mărtişorului, în 1 martie 2011,  braşoveanca
Elena Ionescu a împlinit 100 de ani. „New York Maga-
zine”, ziarul românilor din metropola americană, a pub-
licat un frumos articol aniversar, în care, în final, le
multumeşte şi doctorilor care au grijă de sănătatea
doamnei Ionescu: Agop, Arthur şi Dacia Hazarian.
Chiar şi postul newyorkez „Canal 2” a inserat în emisi-
unea de ştiri informația despre celebrarea braşovencei.
Mulţi dintre românii de peste ocean, care au aflat astfel
despre eveniment, au fost prezenţi la aniversare.

u I-a învăţat bucătăria românească
Elena şi băiatul ei, Mihai, sunt singurii europeni din
această poză de familie. Nora Elenei, Francisca
(lângă Mihai), este o indoneziancă înnebunită după
mâncarea asiatică. În schimb, părinţii şi fraţii ei,
aflaţi în fotografie, s-au delectate de multe ori cu
sarmale, ciorbă de burtă şi drob de ciuperci, gătite
de braşoveancă. Din păcate, însă, în ultimii ani nu
a mai putut face treabă în bucătărie. 

maşină”, povesteşte doamna
Ionescu. Nu s-a mai întors ţară
decât după Revoluţie, ca să-şi
vadă prietenele. 

Jurămăntul american 
În 1998 a putut să solicite

cetăţenie americană, „Nu mi-
a fost greu. Preferam să învăţ
noaptea tot felul de date de-
spre America. Cine au fost
preşedintii, când s-a semnat
deelaratia de, independenţă şi
desigur, limba engleză.
Juramăntul l-am depus într-o
sală imensă. Împreună cu o
mie de imigranţi de toate
naţiile. Am rostit în cor
jurămăntul de cetăţean al
Statelor Unite ale Americii”,
îşi aminteşte. Avea 87 de ani
şi i-a fost destul de greu să se
adapteze. Ca profesoară, pre-

dase în limba franceză, dar
engleza era complet străină. A
reuşit până la urmă să o
înveţe. 

Noră din Indonezia
De când a ajuns în America,

a locuit cu fiul ei. Mihai are o
soţie de origine indoneziană şi
locuieşte New Jersey. Familia
e mare, plină de nepoţi,
verişori de origine asiatică. În
2002, la o editură din Braşov,
a reuşit să-i publice postum
soţului un roman despre sfinţii
Constantin şi Elena. Când a
venit în ţară la 97 de ani, a
crezut că este pentru ultima
oară.  A mers şi a îngrijit mor-
mântul soţului, la cimitirul din
Bartolomeu şi şi-a depus
actele pentru a fi recu-noscută
ca fost deţinut politic. 

Aniversată 
la 100 de ani

În ultimii ani, îşi petrece
zilele la „Clubul pentru per-
soane vârstnice – Golden
Years”, din Patterson, New
Jersey. În fiecare dimineaţă,
un autobus special o ia din faţa
casei fiului său şi o transportă
până la club. Aici, împreună
cu alţi vârstnici, desfăşoară
diferite activităţi. Este veter-
ana centrului, printre mulţi alţi
bătrâni de diferite naţionalităţi.
Are chiar o prietenă bună, mai
tânără cu 30 de ani, venită din
Basarabia, cu care vorbeşte în
limba română. De ziua
mărţişorului, în 2011, la îm-
plinirea unui secol de viaţă a
fost sărbătorită la club.
„Fetele”, cum le spune

doamna Ionescu colegelor ei,
împreună cu administraţia clu-
bului, i-au pregătit mai multe
surprize. Fiul ei i-a pregătit
două torturi imense, de câte
100 porţii fiecare. A fost
prezent şi primarul  oraşului
Patterson, precum şi o dele-
gaţie din partea guvernatorului
statului Jersey, care i-au înmâ-
nat o diplomă de onoare. Mo-
mentul cel mai emoţionant a
fost atunci când braşoveanca
a cântat pentru audienţă mai
multe melodii. Păstrează şi
acum un balon festiv, pe care
este scris cu litere aurite
„Princess”. Într-adevăr, în
acea după amiază s-a simţit ca
o prinţesă. 

A uimit vameşii
A ales ca zi de întoarcere

în ţară data de 11.09.2012,
chiar la 11 ani de la aten-
tatele teroriste din New
York. Dar curajul cel mai
mare a fost că, la 101 ani a
urcat în avion pentru a
străbate miile de kilometri ce
despart America de Braşov.
A fost chiar nevoie să
schimbe cursa în Paris, la
aeroportul Charles De
Gaulle. A asistat acolo la o
scenă care a şocat-o: poliţia
franceză nu au lăsat-o să
urce în avion până când nu a
terminat de îmbarcat un grup
de ţigani, alungaţi din
Franţa. Vameşilor nu le-a
venit să creadă că în dreptul
datei de naştere din pasaport
este trecut anul 1911! Au
glumit cu ea şi au fost foarte
ambili. În ţară, vameşii

români s-au oferit să o trans-
porte pe scări cu un cărucior
special. 

Mântuită de credinţă
La Braşov şi-a întâlnit pri-

etenii şi, nerăbdătoare, le-a
povestit o sumedenie de lu-
cruri despre viaţa ei din
America. Are probleme cu
vederea, auzul şi picioarele,
dar este foarte lucidă . Se
închină în fiecare seară la o
icoană pe care o poartă cu ea
peste tot. Spune că trăieşte
pentru că aşa vrea Dumnezeu
şi că, deşi a avut o viaţă grea,
a fost tot timpul fericită
datorită credinţei. A învăţat
însă că lucrul cel mai de preţ
este libertatea şi niciodată nu
este prea târziu pentru a o
obţine.

Copii doamnei Ionescu, Justin şi Mihai ,
în faţa Poştei din Braşov, în 1952

Ambii băieţi ai doamnei Ionescu au emigrat din România comunistă

Elena Ionescu,
tânără profesoară
la �coala de Fete
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote SMS la 1442

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărţi de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decoraţii, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii comerciale, biro-
uri, hale), conform Standardelor Internationale
de Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigurării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

Primesc fată în gazdă, la vilă. Tel: 0751/741146.

Vând centrale termice, calorifere şi robineţi
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar
etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne
asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

SMS la 1442
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. 

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive 
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

Indicativ Spaţiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în reţelele Orange, 

Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în

următoarea ediţie a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 

Vând Honda Fireblade în stare ireproşabilă
mecanic şi estetic preţ 2.500 euro neg.

Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.



lASTRA, etaj intermediar,
36mp, decomandată, cen-
trală, tremopane,
îmbunătăţită. 0728.956.608

lAstra, cf.I, dec, bloc de
apartamente, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan,
separare de gaz, 27.000 EUR
neg. 0721.932.829
lCraiter, semidec, et.3/4, lojă,
gresie, faianţă, parchet, gea-
muri termopan, mobilată,
21.000 EUR, 0268.322.376
lCentral, decomandată,
centrală termică, geamuri ter-
mopan, gresie, faianţă, 27.000
euro neg, 0368.444.598
lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, uşă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii
la tel: 0731/833201
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecoman-
dată, etajul 3, renovată inte-
gral, balcon închis în
termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianţă, parchet, uşă stejar
capitonată, uşi interioare noi,
22.000 euro. Tel:
0751/188188
lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiştilor, confort I semi-
decomandat,  etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianţă, bloc izolat, separare
gaz, 22.500 euro neg (COD
1050). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianţă, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566

lRĂCĂDĂU, intrare,
structură deosebit de mare,
58 mp utili, amenajat mod-
ern, centrală, termopane,
parchet, preţ negociabil,
0728.956.608

lASTRA, decomandat,
renovat, modern, izolat,
centrală, termopane, par-
chet, 40.500 euro, negocia-
bil, 0786.173.728        

lITC. Semidecomandat,
etaj intermediar, renovat şi
amenajat modern, toate
îmbunătăţirile, 36.000 euro,
0752.685.567

lCentrul Civic, decomandat,
52 mp, et.2, balcon închis în
termopan, gresie, faianţă,
instalaţie pentru centrală
termică, beci, liber la vânzare,
47.000 EUR neg,
0732.133.307
lAstra, decomandat, et.1/4,
fără îmbunătăţiri, liber la vân-
zare, 33.000 EUR.
0721.932.829
lRăcădău, cf.I, decomandat,
bloc tip vilă, et.2/4, balcon,
separare de gaz,    apometre,
beci, fără îmbunătăţiri, liber la
vânzare, 45.500 EUR.
0721.932.829
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, deco-
mandat, structură mare,
îmbunătăţiri, preţ 38.000 euro
negociabil relaţii la tel:
0731/833202
lOcazie! Ap. 2 camere, Trac-
torul, Valea Jiului, bloc vilă,

P/1,
separare gaz, fără îmbunătăţiri,
grădină, 34.000 euro neg
(COD 2091). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat
şi utilat modern, centrală,
panoramă deosebită, etaj  9/10,
52.000 euro neg. (COD 2107).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 2 camere,
Tractorul, Şcoala 13, confort
1, vedere 2 părţi, pretabil
spaţiu comercial, balcon în-
chis, debranşat, parchet,
37.000 euro. Tel:
0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane în-
chise, termopane, debranşat,
separare gaz, uşă metalică,
uşi interioare noi, gresie,
faianţă, parchet, însorit, bloc
reabilitat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament cu 2
camere Calea Bucureşti, con-
fort I circular, etaj intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătăţirile, mobi-
lat, etaj intermediar. Aparta-
mentul se află în zona de vile
din Tractorul şi este construit în
2011. Preţ 38.500 euro. Tele-
fon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 deco-
mandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preţ 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

lSCRIITORILOR, deco-
mandat, structură deosebită,
80mp utili, îmbunătăţit,
centrală,   termopane, par-
chet, locuri de parcare,
62.000 euro,0728.956.608        

lRĂCĂDĂU, etaj 1, două
grupuri, balcon lung,
centrală, termopane, par-
chet, însorit, liber la vân-
zare, 61.000 euro,
0752.685.567.              

lBERZEI, confort 1, deco-
mandat, centrală, ter-
mopane, parchet,
îmbunătăţit modern, bloc
izolat, 52.000 euro,
0731.519.026

lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane,
geamuri termopan integral,
gresie, faianţă, parchet,
centrală termică, uşă metalică,
îngrijit, 53.900 EUR neg.
0732.133.304
lCentrul Civic, cf.I, decoman-
dat, et.8,  2 grupuri sanitare,
balcon mare, centrală termică
de bloc, beci, panoramă
deosebită, fără îmbunătăţiri,
53.000 EUR. 0732.133.307
lAstra, decomandat, et.3, bal-
con, geamuri termopan, gresie,
faianţă, parchet, separare de
gaz, bloc reabilitat termic,
51.000 EUR, 0368.444.598
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianţă, par-
chet, uşă metalică, însorit,
vedere Tâmpa, 57.000 euro.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere,
Tractorul – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2

grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, uşă
metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lApartament 3 camere, Vic-
toriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, fin-
isaje de calitate superioară,
bucătăria mobilată şi utilată,
60.000 euro. Tel:
0751/188188
lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de
parcare, balcon, 12 MP.,
74.000 euro neg.   Merită
văzut! Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lAp. 3 camere, Astra, Munci-
torilor, 3/4, 78 mp., centrală,
termopan, uşă metalică, 2 gr.
sanit, parţial renovat, 63.000
euro neg. (COD 3046). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 3 camere, Co-
drul Cosminului, decoman-
dat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere,
Gral. Dumitrache, confort 1
decomandat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, centrală
termică, termopane, gresie,
faianţă, parchet, beci, loc
parcare, bloc reabilitat ter-
mic, liber la vânzare, 52.000
euro neg. Tel: 0740/035332
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părţi, contorizat,
termopane, uşă metalică,
gresie, faianţă, parchet,
48.000 euro. Tel:
0721/308704

lOfertă! Apartament 4
camere, Scriitorilor, I.L. Cara-
giale, structură deosebită, 128
mp., et 3/4, 2 gr. sanitare,
vedere pe 3 părţi, centrală, gre-
sie, faianţă, parchet, mobilat şi
utilat, 94.000 euro neg. (COD
4023). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lOcazie! Apartament 4
camere, zona Griviţei, etaj
9/10, 130 mp., structură
deosebită, 3 balcoane, centrală,
parchet, bloc izolat exterior,
vedere panoramică pe 3 părţi
fără blocuri în faţă, 95.000
euro neg. (COD 4008). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort
1 decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat in-
tegral, mobilat şi utilat
complet, 80.000 euro neg.
Tel: 0721/308704

lParticular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp şi
este concesionat pentru 385
euro pe an. Preţul a fost redus
la doar 24.000 euro. Tel:
0745.168.108

lNOUA,
două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră şi
tip apartament două
camere, 382 mp total teren,
centrală pe gaz, anexe,
70.000 euro, negociabil,
0728.956.608

lSânpetru, P+M, construcţie
nouă, toate utilităţile, liberă la
vânzare, teren 500 mp, 98000
EUR, 0268.322.376
lPrejmer, casă deosebită, de
caramidă, P+E+M, 250 mp
utili, toate utilităţile, anexe,
garaj, 1828 mp teren,
0721.932.829
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiţi,  construcţie  nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilităţile, preţ 89.000
euro, relaţii la tel: 0731/833202
lOfertă! Casa Sitei,
construcţie 2007, teren 425
mp., 7 camere, 3 băi, bucătărie,
beci, terasă, balcon, loc de par-
care, mobilată şi utilată lux,
165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCasă de vânzare, locali-
tatea Hărman, zona centrală,
suprafaţă totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, şură,
şopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000 euro. Tel:
0751/188188

lParticular vând parcele de
teren pentru construcţii indus-
triale, cu suprafeţe de 750 mp,
1.500 mp, 2.250 mp, 3.000 mp,
3.750 mp, 4.500 mp, 5.250 mp,
6.000 mp, 6.750 mp, 7.500 mp
şi 13.300 mp. Parcelele sunt
situate în Hărman, cu front la
DN 11. Destinaţia parcelelor
conform PUZ este pentru con-
struire de hale, birouri, sediu de
firmă, etc. Preţul este de doar
17 euro/ mp negociabil. Tele-
fon: 0729.026.029
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pen-
tru construcţii de locuinţe situat
în Hărman, str. Stadionului.
Terenul are toate utilităţile
(apă, canal, curent şi gaz), este
localizat în cartier de vile noi şi
este îngrădit. Puteţi construi
imediat. Preţul a fost redus la
doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în Hărman
(spre Tărlungeni), la doar 5
euro/mp. Terenul oferit spre
vânzare are acces din DJ

Braşov
- Tărlungeni sau din DN 11
Braşov - Hărman. În zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi
atât pentru construcţii
rezidenţiale cât şi pentru
construcţii industriale sau
prestări servicii sau chiar pen-
tru parc fotovoltaic. Tel.
0745.02.44.88
lHărman. Particular vând ul-
timele loturi de casă cu PUZ
aprobat! Fiecare lot are 405
mp, front de 19 m şi se vinde
la doar 2. 800 euro lotul. Sunaţi
acum pentru a vedea la faţa
locului. Avem studiul geo şi
ridicare topo. Fiecare lot are
CF separat. Telefon:
0729.026.029
Podul Olt, loturi de casă,
utilităţi în apropiere, 9 Eur/mp,
0721.932.829
lStupini, 610 mp, deschidere
la stradă 19 ml, PUZ, între
case, 17.000 EUR,
0732.133.307
lSânpetru, 8200 mp, păşune,
2 Euro/mp, 0721.932.829
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcţia de locuinţe, 20
euro/mp, negociabil, relaţii la
tel. 0731/833201
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lOfertă! Teren Cristian spre
Vulcan, intravilan, parcel de
650 mp., FS 22 M., PUZ, 11
euro/mp neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan constru-
ibilit, 18 euro/mp.  neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lTeren central, Mihai Emi-
nescu, panoramă deosebită,
425 mp., F.S.= 13 mil., 85.000
euro neg. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preţ 52 euro/mp, relaţii
la tel: 0731/833202,
0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana
Angelescu, intravilan pentru
construcţia de locuinţe, 1.200
mp,  preţ 32 euro negociabil,
relaţii la tel 0731/833201,
0744/302197

l H Ă R M A N U L U I
(intersecţia cu Vlahuţă) 3

camere,
decomandat, etaj interme-
diar, 2 grupuri sanitare,
toate îmbunătăţirile, mobi-
lat, utilat, liber 300 euro,
negociabil, 0728.956.608

lASTRA, 2 camere, deco-
mandat, etaj intermediar
,două grupuri sanitare, ren-
ovat recent, toate
îmbunătățirile, mobilat, uti-
lat lux 300 euro, negociabil,
0752.685.567

lOfer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, utilat,
230 Euro, 0721.932.829
lAp. 3 camere, Carpaţilor,
mobilat şi utilat modern, 2
grupuri sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCaut să închiriez aparta-
ment în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul is-
toric, mobilat, utilat complet,
cu curte şi acces auto, ofer
chirie anticipată. Tel:
0751/188188

lCasă, Rozelor, 3 camere,
nemobilată,  acces auto, garaj,
350 euro. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566 

lSpaţiu comercial, Mihai
Viteazul, construcţie 2010,
suprafaţă utilă-132 mp., P+1,
teren 384 mp., alarmă,
supraveghere video, 2 gr. san-
itare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566

lCaut să cumpăr aparta-
ment 3 camere, zona Astra,
confort 1 decomandat sau
circular, etaj intermediar, cu
centrală termică, fără
îmbunătăţiri. Tel:
0721/308704

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere

3 Camere

Case

ÎNCHIRIERI

Terenuri

Apartamente
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Case

Spaţii comerciale
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Dumitru Ioan Puchianu 

VAI DE ŢARA UNDE PÂINEA 
A DEVENIT UN ALIMENT DE... LUX!

Anul 2012 este un an
pierdut pentru politicieni
dar şi mai grav este că cei
care au pierdut cel mai
mult sunt cetăţenii Ro-
mâniei. Politicienii au
uitat că trebuie să gu-
verneze, că menirea lor
este să asigure un trai de-
cent fiecărui cetăţean. Au
uitat domnii politicieni
că ţara nu poate exista
fără popor. Un popor tot
mai sărăcit de la o zi la
alta. Preţurile se măresc
de la o lună la alta, chel-
tuielile necesare pentru
supravieţuire au devenit
insuportabile şi inaccesi-
bile unei mari majorităţi.
Singura preocupare a
politicienilor au fost dis-
cursurile şi promisiunile,
dar toate acestea nu ţin
de foame. Energia a de-
venit un lux, însă traiul
fără energie, fără pâine,

este imposibil! Pâinea nu
este un lux, ci o necesi-
tate zilnică. Iată, nici nu
a început bine această
toamnă şi preţul pâinii s-
a majorat cu aproape
15%. Politicienii dau
vina pe secetă, dar despre
promisiunile lor nu
vorbesc. În România de
acum, nimeni nu mai
trăieşte bine. Nu există
nicio categorie socială
mulţumită de actul gu-
vernării. În România de
acum, se vorbeşte mai
mult ca niciodată şi se
face puţin. Nu mai există
investiţii, nu mai există
investitori, doar cheltu-
ieli publice şi taxe. Nu
există nicio scuză pentru
guvernul condus de Vic-
tor Ponta, nici pentru ma-
joritatea parlamentară
USL, dar nici pentru cele
dinainte, privind starea în

care a ajuns poporul. Cât
timp lipsesc ideile care să
genereze locuri de
muncă, să atragă investi-
tori şi să acceseze fon-
duri europene dar şi o
legislaţie care să încura-
jeze investiţiile, poporul
va rămâne sărac. Clasa
politică este dezintere-
sată de soarta românilor
fiind preocupată doar de
propriile interese şi de
acapararea puterii. Starea
de război politic în care
România se află de
câţiva ani nu poate fi
calea de urmat. Con-
flictele politice, în mod
firesc, ar fi trebuit să fie
constructive însă, din
păcate, ele sunt distruc-
tive deoarce nu au la
bază soarta poporului, ci
doar lupta pentru putere.
Iată de ce România se
macină încet dar sigur.

Cei care până acum au
ocupat funcţii în Parla-
mentul României au
dovedit că nu sunt capa-
bili să înţeleagă nici
alternanţa la putere, nici
continuitatea în chestiuni
care privesc interesul
naţional. Adică, scopul
de a avea o Românie
lucrativă, activă, care să
producă îndeajuns astfel
încât fiecărui cetăţean să
nu îi lipsească pâinea de
pe masă. Între acestea, a
început şi un nou an
şcolar, iar odată cu acesta
şi grijile pentru copii.
Lipsa unui sistem edu-
caţional eficient, care să-
i încurajeze pe cei care
lucrează în învăţământ
pune în pericol viitorul
României. Şi cum să nu
fie aşa deoarece politi-
cienii de până acum nu
se pot gândi la faptul că

românii trăiesc astăzi. Şi
atunci cum să poată gân -
di în perspectivă, spre
generaţiile care vor
urma!? Există o inegali-
tate între cei care învaţă
în mediul rural şi cel
urban. O spun şi rezul-
tatele ultimelor examene.
Lipsa unor politici cu
efect imediat, dar şi al
unor proiecte de dez-
voltare pe termen scurt,
mediu şi lung sugrumă
orice speranţă că în
România ar mai exista un
viitor. Şi totuşi, există o
cale pentru a schimba
toată această stare a lu-
crurilor. Schimbarea!
Schimbarea întregii clase
politice actuale şi ale-
gerea unor nume noi. Nu
partidul trebuie să pri-
meze, ci omul! Iată de ce
îi îndemn pe braşoveni să
nu mai voteze sigle de

partid. Să voteze oa-
meni! Acei oameni care
le inspiră încredere, acei
oameni care au conştiinţa
faptului că funcţia lor se
datorează votului.
Conştiinţa civică este de
fapt forţa civică! Forţa
celor mulţi! Iată de ce,
cred că România are un
viitor prin alegerea unor
oameni noi, necom-
promişi politic şi care
prezintă încredere pen-
tru comunitate. Cei ce
acordă importanţă maxi -
mă atât prezentului cât şi
viitorului, astfel încât
pâinea să nu re-prezinte
un lux! Pâinea nu tre-
buie să lipsească de pe
masa românului, iar
dacă lipseşte, vina o
poartă aceia care ar fi
trebuit să se gândească
la popor şi nu la puterea
politică. 

Prezentat sub forma unui
spectacol-lectură, în progra-
mul ediţiei 2011 a Festivalu-
lui de Dramaturgie Con-
  tem porană, piesa Absint a
prins acum conturul unui
spectacol, sub semnătura re-
gizorului Claudiu Goga.

În 22 septembrie, începând
cu orele 19:00 iubitorii de
teatru şi nu numai sunt aştep -
taţi la Teatrul Sică Alexan-
drescu pentru a vi ziona piesa
„Absint".

Din distribuţie fac parte:
Iulia Popescu, Viorica
Geantă Chelbea, Mihai Bica,
Marius Cordoş, Demis Mu-
raru, Ciprian Mistreanu. 

Scenografia îi aparţine Liei

Dogaru Data. Prețul este de
15 lei; si este redus pentru
elevi, studenţi: 10 lei

De ce merită văzută
această piesă?

Pe scurt, autoarea face o
vivisecţie a unei crize de
identitate, criză a unei
generaţii crescută în ste -
reotipia de gândire impusă de
comunism şi aruncată în hao-
sul unei lumi ce încă se
caută, şi care amputează su-
flete, prin agresivitate şi
incoerenţă. Prinsă claustro-
fob între pereţii unui trecut
strivitor, prin opacitate, şi al
unui viitor la fel de strivitor,

prin lipsă de orizont, eroina
alege căderea liberă, arun-
carea în gol.

O pedeapsă pentru
neputinţa celorlalţi, dar, mai
ales, o pedeapsă pentru pro-
pria neputinţă. Eliberarea nu
vine de niciunde şi nicicum,
nici măcar din moarte. Pata
roşie pe rochia albă de
mireasă – gestul suicid are
loc în ziua nunţii – este
metafora ce defineşte
existenţa unei generaţii în-
tregi.

Ce este absintul?
„Absintul este o băutură

alcoolică tare. Deoarece s-a
constatat că în urma con-

sumului de absint creşte
agresivitatea, putând duce
până la crimă, şi se poate
ajunge chiar la o stare de
nebunie, producţia şi con-
sumul de absint au fost in-
terzise.” 

Piesa de duminică
Teatrul Dramatic „Sică

Alexandrescu" vă invită, în 23
septembrie, la piesa de teatru
„Fanteziile sexuale ale soţului
meu aproape că m-au îneb-
unit" de John Tobias, în regia
lui Şerban Puiu. 

Pre�ul unui bilet este de 11
lei la categ. I, �i 9 lei pentru
categ II. Pentru elevi �i
studenţi: 5 lei. Acestea se

În perioada 22-23 sep-
tembrie 2012, se va
desfaşura a treia ediţie a
competiţiei Predeal
Mountain Bike Trophy.
Evenimentul este dedicat
atât adulţilor (prima zi)
cât şi copiilor (a doua zi).

În ambele zile competi-
torii, susţinătorii şi spec-
tatorii sunt aşteptaţi la ora
9:00 în Predeal, preţul de
înscriere pentru par-
ticipanţi fiind de 50 lei,
iar la faţa locului de 75
lei.

Printre cerinţele obliga-
torii ale organizatorilor se

numără: folosirea căştii de
protecţie; trecerea pe la
fiecare punct de control,
şi parcurgerea distanţelor
de concurs în urmatoarele
limite de timp:45 Km – 7
ore (traseul lung) 20 Km –
5 ore (traseul scurt)

Se recomandă urma-
torul echipament: un
bidon cu apă, batoane en-
ergizante sau geluri ener-
gizante, o haină de ploaie
/ vânt, un telefon mobil
(de preferat să fie protejat
pentru socuri şi apă), două
camere de rezervă, o
pompă, un spray cu piper.

• Traseu scurt – FAM-
ILY, 5 km

START (Cab. Fulg de
Nea)> str. G. Cosbuc >
Clabucet Varianta > Hotel
Premier > Telescaun >
Drum forestier > Poligon
> Polisoaca > FINISH

• Traseu mediu –
HOBBY, 20 km

START > DN1 > str.
Eroilor > Polistoaca >
Drum Forestier Susai >
Cab Susai > Valea Azugii
> Cab. Trifoiul > Drum
Ceausescu > Cab.Susai >
Creasta Cocoului >
Telescaun > Hotel Pre-

mier > FINISH
• Traseu lung –

PROFI, 45 km
START > DN1 > str.

Eroilor > Polistoaca >
Drum Forestier Susai >
Cab. Cioplea > Timisul de
Sus (Poiana lui Manole)>
Drum Forestier Timisul
Sec > Pierticica (Masivul
Piatra Mare)> Cab Susai
> Valea Azugii > Cab. Tri-
foiul > Drum Ceausescu >
Cab. Susai > Creasta Co-
cosului > Partia Cocosul >
Telescaun (Clabucet Ple-
care)> Cab.Garbova >
Partia Clabucet > FINISH

Predeal Mountain Bike Trophy 2012

„Absint“, o nouă premieră la Dramatic

găsesc la casa de bilete a
teatrului.

Decorul va fi asigurat de
Mihai Mădescu; Traducerea
şi adaptarea: Costin Manoliu
şi Anna Maria Popa; Cos-

tumele: Luana Drăgo iescu �i
îi va avea ca �i protagoni�ti
pe Mihai Bica, Gabriela
Butuc, Demis Muraru, Vior-
ica Geantă Chelbea, Mădălin
Mandin.
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