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Fondată în anul 1939, fabrica
de la Zărneşti a mascat în
perioada comunistă uzina de
armament. Aceasta pro-
ducea de la biciclete şi moto-
ciclete, până la bombe şi
rachete. Printre brand-urile
cunoscute se numără bici-
cletele Tohan, Pegas şi mo-
tocicletele Mobra 50. Din
anul 2005, s-a stopat însă
producţia de biciclete şi mo-
torete pentru că nu mai renta.
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CUM AU DISPĂRUT 
BICICLETELE 
DE LA ZĂRNEȘTI

Ministrul Dezvoltării a
tras parcările pe dreapta

Scandal la PNL

uCandidaţii liberali braşoveni scoşi de pe listă de anonimi impuşi de Bucureşti

pag. 4

Poliţist între 
politicieni
u Fostul şef de
cabinet al Poliţiei
Braşov, intrat de
curând în Politică,
„citeşte” imediat
un om politic
mincinos



Lucrările de dublare a
Pasajului Fartec au fost real-
izate în proporţie de 18%, în
cele două luni şi jumătate de
când muncitorii s-au apucat
de treabă. Până acum, a fost
realizată partea din subsol,
respectiv fundaţiile pentru
piloni, dar şi montarea
armăturii din fier beton pen-
tru turnarea acestora.
Totodată, rampa de pământ
în partea dinspre Stupini a
şoselei a fost deja realizată,
iar muncitorii au reuşit să
devieze şi traseul magis-
tralei de apă care trecea pe
sub pod. Acest proiect este
finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1 –
Sprijinirea dezvoltării dura-
bile a oraşelor – Poli urbani
de creştere, Domeniul de
intervenţie 1.1 – Planuri in-
tegrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: Poli
de creştere, valoarea totală
fiind de 13,4 milioane de lei
+ TVA, din care contribuţia
Primăriei Braşov a fost de
doar 2%.

„Constructorul ne-a asig-
urat că până la finele lui
2013 se va putea circula pe
noul pasaj, chiar dacă ter-
menul de derulare a
investiţiei este de 18 luni, re-
spectiv undeva la începutul
lui 2014. Este un proiect
foarte important pentru
Braşov, care rezolvă o
problemă majoră de
infrastructură, respectiv flu-
idizarea traficului spre
Târgu Mureş. Prin dublarea
Pasajului Fartec vom final-
iza, în mare măsură, proiec-
tul de optimizare a accesului
rutier înspre şi dinspre
Sighişoara-Târgu Mureş, iar
corelat cu pasajul

Independenţei şi drumul de
legătură prin fosta platformă
industrială Tractorul vom
crea o alternativă rutieră
pentru legătura zonei Bar-
tolomeu-Stupini cu
cartierele Tractorul, Triaj şi
Craiter”, a precizat primarul
George Scripcaru.

Se va consolida 
şi vechiul pod

Practic, se construieşte un
nou pod lângă cel existent,
în partea dinspre cartierul
Bartolomeu,  cu o lungime
de 682 de metri, astfel încât
să se poată circula pe câte
două benzi pe sens. De
asemenea, vor fi realizate
bretele de legătură pentru
racordarea Bulevardului
Griviţei, a Străzii Stadionu-
lui şi a Străzii Grigore Ure-
che. Obiectivul va fi echipat
cu un sistem modern de ilu-
minat public.

Investiţia va contribui la
descongestionarea circu-
laţiei în zona de nord a mu-

nicipiului şi reducerea
semnificativă a timpilor de
deplasare şi va genera, de
asemenea, reducerea emisi-
ilor de gaze nocive, a con-
sumului de combustibil,
precum şi diminuarea
nivelului de poluare sonoră.
Odată cu finalizarea podului

nou, muncitorii se vor apuca
de consolidarea celui vechi,
astfel că traficul nu va mai fi
deviat prin cartierul Trac-
torul sau prin comunele Bod
şi Sânpetru, aşa cum s-a în-
tâmplat acum mai bine de
12 ani, când s-a făcut o re-
abilitare a vechiului pod.
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S-a dat startul la vânătoare de urşi, lupi şi pisici sălbatice. Cota de recoltă a Asociaţiei Judeţene a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Braşov acordată în acest an este de 42 de urşi, 38 de lupi şi 38 de
pisici sălbatice. Vânătoarea de râşi nu mai este posibilă în acest an, deoarece nu a mai fost
aprobată la nivel naţional.

La Spitalul Sf. Constantin
Brașov a avut loc o nouă
operaţie în premieră pe ţară:
echipa formată din chirurgii
Dr. Bogdan Moldovan și Dr.
Dumitru Pocreaţă, și Dr.
Ovidiu Jeder, anestezist a re-
alizat în data de 26 septem-
brie o splenectomie
LESS-SILS (operaţia de
îndepărtare a splinei), printr-
o mini-incizie situată sub
arcul costal stâng.

Maladie rară
Pacientul în vârstă de 48 de

ani din Iaşi suferă de o mal-
adie numită Purpură
Trombocitopenică Idiopatică,
în care splina distruge trom-
bocitele, globulele din sânge
responsabilă de coagularea
sângelui, predispunând la he-
moragii. Pentru a tine sub
control numărul de trom-
bocite, pacientul era depend-
ent de doze mari de corticoizi,
medicamente responsabile de
depresie imunitară, osteopo-
roză, diabet şi obezitate.

Chirurgie 
fără cicatrici

Evoluţia pacientului a fost
extrem de simplă, externarea
fiind posibilă la două zile de
la operaţie şi mai important,
cu un număr normal de
trombocite. Ca particulari-
tate a cazului, pacientul a
suferit în urma cu două luni
o operatie de rezecţie a rec-
tului prin abord unic ombili-
cal, o premieră pe ţară la
aceea dată, operaţia de
splenectomie prin acces unic

fiind solicitată chiar de pa-
cient.

Chirurgia laparoscopică
prin acces unic LESS-SILS
(“Chirurgia fără cicatrici”) a
fost introdusă în Spitalul
Sf.Constantin din Braşov în
luna noiembrie 2011. De
atunci, peste 60 de pacienţi
au beneficiat de acest tip de
operaţii, care permit o recu-
perare extrem de rapidă şi o
spitalizare de 1-2 zile.
Echipa spitalului privat
braşovean detine a 2-a
cazuistică din Romania ca

număr de astfel de proce-
duri, precum şi o serie de
premiere naționale: chirur-
gia obezităţii, a cancerului
de rect, a herniilor inghinale
şi a chistului hidatic hepatic.

Cei peste 4500 de pacienți
care au avut încredere în ser-
viciile medicale oferite de
Spitalul Sf. Constantin în
primul an de activitate au
beneficiat de o gamă largă
de intervenții chirurgicale și
tratamente specializate,
multe dintre ele efectuate
pentru prima dată în sistemul
privat de sănătate. Pe lângă
intervențiile “fără cicatrici”
efectuate în premieră, la Spi-
talul Sf. Constantin se mai
efectuează proceduri chirur-
gicale complexe în domeni-
ile: neurochirurgie, O.R.L.,
urologie, chirurgie plastică,
ortopedie, chirurgie
oncologică de anvergură,
oncologie medicală, precum
și chirurgia obezității,
introdusă în premieră la
Brașov anul trecut.

Lucrări în avans la Pasajul Fartec

Până la finele lui 2013 se va putea circula pe noul pasaj

Născut la
Braşov în 1952,
v i o l o n i s t u l
Şerban Lupu
a plecat din
România în
1972, şi-a con-
tinuat studiile
muzicale în
instituţii prestigioase
din Anglia (Guidhall School
of Music) şi SUA (Indiana
University). Artistul a con-
certat pe marile scene ale
lumii, obţinând distincţii
importante, iar din anul
2002 şi până în 2010 a fost
iniţiatorul, directorul muzi-
cal şi cofinanţatorul festival-
ului „Cetatea Muzicală a
Braşovului” desfăşurat la
Braşov timp de nouă ediţii,
ceea ce a contribuit şi la
îmbunătăţirea imaginii mu-
nicipiului Braşov la nivel
internaţional. După pen-
sionare, în 2011 s-a repa-
triat, actualmente locuind în
Braşov şi Bucureşti, contin-
uându-şi activitatea
concertistică, de cercetare şi
punere în valoare a operei
lui George Enescu.

Dat fiind faptul că a dus

numele Braşovului
mai departe, Consil-

iul Local Braşov a
decis să-i acorde
acestuia titlul de
cetăţean de
onoare. „Acest

oraş mi-a purtat în
anii «exilului» o

inspiraţie deosebită, ca să
pot trece peste toate mo-
mentele dificile”, s-a
destăinuit violonistul, după
ce a primit distincţia din
partea primarului George
Scripcaru.

Violonistul Şerban Lupu
a fost intens mediatizat la
finele anului 2007, dar nu
pentru meritul unanim re-
cunoscut, mai ales peste
graniţe, de a fi unul dintre
cei mai valoroşi interpreţi ai
muzicii lui Enescu. Şerban
Lupu a devenit protagonist
al jurnalelor de ştiri din
România când, înainte de a
susţine un concert la
Ateneul Roman, s-a împied-
icat de un cablu uitat nesem-
nalizat pe trotuar, accident
în urma căruia un braţ i-a
fost imobilizat pentru câteva
luni.

Premieră medicală la Spitalul Sf. Constantin

uLucrăriile şi avariile, semnalizate
Pentru a preîntâmpina surprizele neplăcute pe care
braşovenii le pot avea în trafic, din cauza unor
lucrări de urgenţă sau chiar şi din cauza celor plan-
ificate, edilii vor să implementeze pe site-ul
primăriei, www.brasovcity.ro, o hartă pe care să fie
însemnate toate acestea, dar şi avariile care apar
la diferite reţele sau ambuteiajele care se formează
în anumite zone. Braşovenii vor şti astfel de ce au
rămas fără apă, curent sau ton la telefon şi
totodată, de pe această hartă, vor afla şi timpul es-
timat pentru rezolvarea avariei. Viceprimarul
Răzvan Popa a precizat că orice braşovean poate
semnala o avarie apărută direct pe această hartă,
fără să mai sune la dispeceratul unui anumit furni-
zor de utilităţi. „Se va încheia un protocol cu furni-
zorii de utilităţi şi practic problemele sesizate de
cetăţeni vor ajunge la un call-center din cadrul
Primăriei, care va funcţiona non-stop, şi care va lua
legătura cu dispeceratul respectivei companii. Peste 60 de elevi din

cinci şcoli braşovene au
avut ieri ocazia să de-
scopere, în cadrul unei ex-
cursii organizate de
Agenţia Metropolitană
pentru Dezvoltare Durabilă
Braşov, fortăreaţa care a
străjuit oraşul în perioada
anilor 1300 de pe Muntele
Tâmpa.  

Mulţi dintre copii nu
ştiau că pe Tâmpa a existat
în vechime o cetate. În ex-
cursie au fost şi oficiali ai
AMB şi ai autorităţilor lo-
cale. 

Elevilor le-au fost
prezentate vechile ziduri
de apărare ale Cetăţii
Braşovia, precum şi locul
unde, cândva, a fost o
capelă, în interiorul aces-
teia fiind un rezervor sub-
teran de apă, amenajat
dintr-o fostă fântână, la 10
metri adâncime. 

Pentru copii a fost dificil
să îşi imagineze cum arăta
acest loc de refugiu, con-
struit la sfărşitul secolului
al XIII-lea, mare parte din
ceea ce a mai rămas din
ziduri fiind acoperită acum

cu vegetaţie. 
Reprezentanţii Agenţiei

au spus că în viitorul
apropiat vor fi reluate
săpăturile arheologice şi va
fi pus în valoare acest
obiectiv, cu bani de la
Administraţia Fondului
Naţional Cultural. 

Demolată de Iancu
de Hunedoara 

Cetatea Braşovia a fost
construită în jurul anilor
1288, fiind o fortificaţie de
refugiu pentru locuitorii
din zonă. În anul 1455 a
fost demolată la ordinul
voievodului Iancu de
Hunedoara, care a consid-
erat-o ca fiind ineficientă şi
greu de întreţinut. Piatra cu
care a fost construită
fortăreaţa a fost folosită
pentru construirea zidurilor
de apărare ale cetăţii care
împrejmuia oraşul în
partea de la poalele Tâm-
pei. Tot atunci a fost
demolată şi capela, al cărei
altar, precum şi obiectele
sfinte au fost mutate la Bis-
erica Neagră.

Elevii au descoperit 
Cetatea Braşovia

Violonistul Şerban Lupu,
cetăţean de onoare
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„Braşovul merită să fie reprezentat în Parlament de un partid de centru-dreapta, 
care se doreşte a fi puternic. Îi primesc cu mare drag pe cei oneşti din PNL, care 
mi-au împărtăşit faptul că nu înţeleg de ce PNL a luat un asemenea curs alături de PSD

Mihai Răzvan Ungureanu, preşedintele Forţei Civice
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Liderul Forţei Civice,
Mihai Răzvan Ungureanu, a
sosit la finele acestei
săptămâni la Braşov pentru
a lansa oficial filiala locală
a partidului, dar şi pentru a
participa la Liga Aleşilor
Locali a PDL, din Poiană.
Scopul întâlnirii cu democ-
rat-liberalii a fost acela ca
împreună cu partenerii din
Alianţa România Dreaptă
(ARD), să înceapă să pună
la punct  campania
electorală pentru alegerile
parlamentare din 9 decem-
brie. „Braşovul merită să fie
reprezentat în Parlament de
un partid de centru-dreapta,
care se doreşte a fi puternic.
Sperăm să ne regăsim în
Parlament, să facem proba
unei viziuni de administrare
în care să nu se regăsească
jocurile politice, aşa cum se
întâmplă acum”, a subliniat
Ungureanu.

Liste definitive 
pe 8 octombrie

MRU a mai precizat că
lista candidaţilor ARD va fi
definitivată până pe 8 oc-
tombrie, iar la Braşov, par-
tidul său ar urma să aibă, în
cadrul Alianţei România
Dreaptă, cel puţin un candi-
dat, însă cu mari şanse de a
accede în Parlament, re-
spectiv pe liderul for-
maţiunii braşovene,
Dumitru Puchianu. „Inam-
icul nostru principal nu este
USL, ci timpul, aşa că vrem
să definitivăm aceste liste,
împreună cu celelate două
partide partenere, cât mai
repede, pentru ca apoi să
dăm ocazia Comisiei de
etică să verifice candidaţii,
iar pe 15 octombrie listele
să fie depuse pentru
candidatură”, a declarat
Mihai Răzvan Ungureanu.
Până când listele nu sunt de-
finitivate, nu vor fi date
publicităţii, a mai ţinut să
sublinieze fostul premier.

ARD mizează pe
alegătorii dezamăgiţi

Acesta crede că Alianţa
va obţine un rezultat foarte
bun, la nivelul judeţului
Braşov. „Nu ne luăm după
sondaje, fiindcă aceste sunt
doar o poză a momentului.
Oricum, Alianţa România
Dreaptă este într-o
dinamică pozitivă, în timp
ce pentru USL este
negativă. Avem şansa de a
creşte datorită alegătorilor
dezamăgiţi de actuala gu-
vernare şi a electoratului
care, în general, se
mobilizează greu la vot, in-
diferent de preferinţele
politice. Actualul Guvern
nu se ocupă de guvernare,
ci joacă o ţară întreagă la
risc”, este de părere Mihai
Răzvan Ungurean. MRU a
criticat actualul Executiv,
despre care a declarat că
este guvernul cu cele mai
multe schimbări, „pe mo-
tive de fals în biografie,
incompetenţă şi incompati-
bilitate”. Acesta a mai spus
că pe seama celor întâm-

plate în ultimele trei-patru
luni, nu sunt puţine vocile
din afara ţării, care spun că
România nu trebuia să intre
în Uniunea Europeană, însă
România, ca ţară modernă
nu trebuie să funcţioneze
decât în cadrul Uniunii Eu-
ropene.

Guvernul Ponta, 
un Guvern habarnist

„Premierul Victor Ponta
nu este stăpân pe Guver-
nul său. Nu trebuie să fii
inteligent ca să ai un gu-
vern în funcţiune, să îţi
alegi oamenii de la bun în-
ceput. Victor Ponta nu are
habar ce Guvern funcţi-
onează sub autoritatea sa.
Dacă ar avea, nu s-ar fi
scuzat dramatic şi ipocrit
că nu ştie ce se întâmplă la
Ministerul de Finanţe cu
noua impozitare, de exem-
plu. Atâta timp cât a fost
ales acea în această
funcţie şi trăieşte şi din
impozitele şi taxele plătite
de mine, îi pot cere să mă
reprezinte”, a declarat

Mihai Razvan Ungureanu.
El este de părere că:
„România are un mare
nenoroc, acela de a-l avea
pe Victor Ponta ca prim-
ministru”.

Forţa Civică, deschisă
la colaborare

În ceea ce priveşte
cooptarea de noi membri,
fostul premier a precizat că
uşa este deschisă şi pentru
cei din celelate partide, care
şi-au dat seama că respec-
tiva formaţiune nu îi mai
reprezintă şi care sunt
corecţi. „Îi primesc cu mare
drag pe cei oneşti din PNL,
care mi-au împărtăşit faptul
că nu înţeleg de ce  PNL a
luat un asemenea curs
alături de PSD. Sunt
organizaţii întregi de tineri
care au venit spre Forţa
Civică, ceea ce spune foarte
multe. Şi eu am fost liberal
şi nu are cum să nu îmi pară
rău de ceea ce se întâmplă
acum cu această
formaţiune”, a explicat Un-
gureanu.

„Sper să îl văd pe
domnul Puchianu 
în Parlament”

În ceea ce priveşte organi-
zaţia de la Braşov, Mihai
Răzvan Ungureanu a mărtu-
risit că este foarte bucuros că
l-a putut convinge pe Dumitru
Puchianu să adere la această

formaţiune: „Ne cu-noaştem
de ceva vreme şi sper să îl văd
pe domnul Puchianu în Parla-
ment. Organizaţiei de la
Braşov nu pot să îi cer decât
să crească şi să se întărească”.
Dumitru Puchianu consideră
că într-un an, Forţa Civică va
fi poate cel mai puternic par-
tid din Braşov.

„Braşovul merită să fie reprezentat în 
Parlament de un partid de centru-dreapta”

Mihai Răzvan Ungureanu: 

Forţa Civică mizează pe alegătorii dezamăgiţi de actuala guvernare

uMRU îţi răspunde
Orice brașovean, și nu numai, poate intra în dialog
direct cu MRU prin intermediul unei pagini Facebook:
http://www.facebook.com/ intrebare. pentru. mru.
Aici, liderul Forței Civice, răspunde prin mesaje video
tuturor celor care au o întrebare pentru el. MRU
spune că el și echipa sa doresc să afle cât mai multe
din așteptările românilor, tocmai de aceea și-a rezer-
vat ziua de sâmbătă pentru a răspunde întrebărilor
„ca între prieteni”. „Dragii mei, primesc de la voi zilnic
zeci de întrebări și de mesaje, pe toate canalele de
comunicare: pe facebook, prin e-mail, pe site, pe
blog. Îmi doresc să vă răspund tuturor deoarece cred
că schimbul de idei și comunicarea dintre noi sunt
pietre de temelie pe baza cărora ne putem organiza
politic proiectele, soluțiile noastre, toate bunele noas-
tre intenții. Îmi doresc să putăm un dialog prin care
și eu, și echipa mea să aflăm cât mai multe dintre
așteptările voastre iar voi să cunoașteți cât mai bine
proiectul politic pe care l-am inițiat”, explică fostul pre-
mier pe pagina sa de internet.

O nouă găselniţă a
guvernanţilor ne
va arde la
buzunare de
anul viitor,
potrivit unui
proiect de
Hotărâre de
Guvern care
stabileşte o
creştere de 16% la
toate impozitele pen-
tru imobile, terenuri şi au-
tovehicule. Motivul invocat
de Ministerul Finanţelor
este rectificarea ratei
inflaţiei din perioada 2010-
2012, iar singurii care îşi

freacă mâinile de
satisfacţie sunt

primarii, pen-
tru că
măsura va
aduce la
b u g e t e l e
locale un

plus de
aproape 900

de milioane de
lei. De partea

cealaltă a baricadei,
omul de rând nu poate decât
să-şi smulgă părul din cap
de disperare.

Vor fi afectaţi toţi cei care
au un bun impozabil pe nu-

mele lor, fie el apartament
de bloc, scuter sau remorci.
Cel mai mult vor scoate din
buzunar însă cei care au
terenuri agricole, păduri,
păşuni, livezi sau vii, pre-
cum şi cei care au animale,
pentru că şi taxele pentru
aceste proprietăţi vor creşte.
Nici bogaţii nu scapă însă
de noile biruri, aceştia ur-
mând să plătească sume
majorate cu 65 până la
300%, în cazul în care au
mai multe locuinţe. Mai
mult, hotărârea prevede şi
creşterea taxelor pentru
eliberarea sau schimbarea

documentelor (ex. acte de
identitate, certificat de
căsătorie etc.). Acelaşi act
normativ stabileşte amenzi
de până la 700 de lei pentru
cei care nu îşi înregistrează
la timp cumpărarea sau vân-
zarea unei proprietăţi.

Şi proprietarii de maşini
vor plăti impozite mărite,
acestea urmând să fie calcu-
late în continuare în funcţie
de capacitatea motorului.
La apartamente, sumele in-
dexate vor varia, ca şi până
acum, în funcţie de zona în
care este plasată locuinţa şi
de vechimea imobilului.

Guvernul Ponta majorează impozitele
„Sistemul de sănătate

necesită atenţie acum. Este
nevoie să se ia măsuri
rapide pentru a nu intra în
colaps. În acest moment
este nevoie de finanţare, de
o rectificare bugetară, orice
altă măsura fiind inutilă” a
declarat Cristian Hotoboc,
preşedintele APSR.

“Nu cunoaştem câte
fonduri au fost cheltuite
până la un moment dat
pentru servicii sau pe pro-
grame naţionale. Trebuie
imperios crescută trans-

parenţa cheltuirii banilor
publici. Ne întrebăm care
sunt modalităţile sau solu-
ţiile, prin care putem face
ca sistemul să funcţioneze
normal, să responsabi-
lizăm persoanele desem-
nate în funcţiile de decizie
pentru a lua măsurile ur-
gente care să ne salveze de
la acest declin atât ca
specialişti şi furnizori cât
şi ca pacienţi care căutăm
sănătatea într-un sistem
bolnav!” a continuat
acesta.

Vom fi obligaţi să plătim 
serviciile medicale
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„Am văzut ce se întâmplă la tribuna Parlamentului, am văzut că apăreau în
funcţii importante oameni care nu aveau nici experienţa necesară şi nici
pregătirea să fie acolo” 

Ligia Marin, fost candidat PNL

u Candidaţii liberali braşoveni scoşi de pe listă de anonimi impuşi de Bucureşti
Negocierile pentru de-

semnarea candidaţilor la
alegerile parlamentare au
adus, din nou, în discuţie di-
rectivele de la Centru pentru
desemnarea unuia sau altuia
dintre candidaţi.

Dacă la ARD sau PSD de-
semnarea candidaţilor s-a
făcut de către organizaţiile
locale, la PNL lista suferă
modificări de la o zi la alta,
în funcţie de toanele lui Crin
Antonescu.

Fost director la BBC,
scos de pe liste

Ultima victimă a direc-
tivelor de la Centru este
Ligia Marin nominalizată de
PNL Braşov pentru  lista de
candidaţi la Camera
Deputaţilor. „Numele meu
este Ligia Marin. Femeie,
soţie, mamă. Îmi doresc la
fel ca şi dumneavoastră o
Românie demnă, decentă, a
valorilor adevărate, o
Românie modernă, a
bunului simţ şi a onoarei,
unde oamenii să nu mai fie
umiliţi de oameni, unde tu-
peul, aroganţa şi mitocănia
să fie eradicate” declara
Ligia Marin în presa locală.
Inginer de profesie, fost re-
alizator de emisiuni şi direc-
tor comercial la BBC
Romania, vicepreşedinta
organizaţiei judeţene de
femei a PNL, Ligia Marin, a
fost propusă de filiala
braşoveană pentru a candida
la un post de deputat într-
unul dintre cele opt colegii
uninominale din Braşov.

Cât costă onoarea?
Cum „bunul simţ, onoarea

şi mitocănia” nu au fost
complet eradicate, conduc-
erea PNL a dat ordin ca
această doamnă să fie
înlocuită cu omul de afaceri
Dan Zanfir din Bucureşti. O
persoană necunoscută în
Braşov, dar care, conform
unor surse din politică, este
dispus să pună la bătaie o
sumă mare de bani pentru
campania electorală ce va
urma. Aşa se face că la
sfârşitul săptămânii trecute a
avut loc o şedinţă a
organizaţiei PNL Braşov în
care Aristotel Căncescu, în
calitate de preşedinte a fil-
ialei Braşov, a adus sec la
cunoştinţa membrilor de-
cizia de la Bucureşti. 

Avocat făgărăşean 
refuzat de Bucureşti

O altă victimă a intere-
selor conducerii liberale a
fost şi avocatul făgărăşean
Cristian Drăghici. Membru
PNL de anul trecut, a fost
nominalizat subprefect de

către organizația Braşov.
PNL Bucureştiul s-a opus.
„Numirea mea se va produce
probabil spre finalul lunii
mai. Până atunci va trebui să
îndeplinesc toate condiţiile
legale pentru învestire. Cea
mai importantă este cea de
dobândire a statutului de
funcţionar public, lucru pen-
tru care voi avea de susţinut
un examen“, a declarat
atunci Cristian Drăghici. Ul-
terior, PNL Braşov a dorit
să-l nominalizeze candidat
într-un colegi de Făgăraş.
Nu a obţinut însă  „binecu-
vântarea” lui Crin An-
tonescu, astfel că a pierdut
nominalizarea. În acest mo-
ment, în afara locului ocupat
de afaceristul Dan Zanfir, în
locul Ligiei Marin, încă un
loc pe listele liberalilor va fi
ocupat de un candidat apărut
pe ultima sută de metri.
Probabil, tot unul impus de
Bucureşti.

Liberalii braşoveni
protestează

Anunţul schimbării lis-
telor, fără consultarea
organizaţiei, nu a fost primit
cu capetele plecate, aşa cum

s-ar fi aşteptat şeful PNL
Braşov. Pentru prima dată,
Căncescu a fost apostrofat
public, mai mulţi membrii
influenţi de partid con-
testând o astfel de procedură.
Sorin Varga, patronul firmei
Brahms, unul dintre cei mai
vizibili activişti liberali,
preşedintele organizaţiei
municipale, viceprimarul
Adrian Atomei şi Livia
Marin i-au cerut socoteală
lui Căncescu pentru că a per-
mis ca un candidat de la
Bucureşti să înlocuiască un
candidat din Braşov, fără ca
acest lucru să fie discutat în
organizaţia locală. Conform
site-ului www.pagini-
brasovene.ro, Ligia Marin
şi-a dat demisia din toate
funcţiile deţinute în cadrul
PNL.

Cum le-a închis
Căncescu gura
colegilor de partid

În urma reacţiei neaşteptat
de virulente, Aristotel
Căncescu a părăsit sala şi a
declarat şedinţa închisă. Nu
este pentru prima oară când
Aristotel Căncescu, un

politician extrem de versat, a
trecut peste democraţia de
partid pentru a-şi impune
propria politică, suspendând
şedinţa, fără a permite
celorlalţi să-şi exprime
părerea. Aşa s-a petrecut de
mai multe ori atunci când în
funcţia de preşedinte al
organizaţiei municipale sau
pe listele de candidaţi nu
erau persoanele care să-i
convină. 

Explicaţiile 
şefului PNL

După şedinţa suspendată
de săptămâna trecută, Aris-
totel Căncescu le-a transmis
membrilor PNL că în urma
negocierilor cu PSD colegiul
unde trebuia să candideze
Ligia Marin a fost cedat
PSD iar PNL a primit la
schimb un colegiu de sena-
tor. Prin pierderea colegiului
Ligia Marin a fost scoasă din
ecuaţie şi a fost introdus
Zanfir de la Bucureşti pentru
un post de senator, cel mai
probabil pe Astra-Tractorul.
Conform negocierilor din
USL, şapte dintre colegii au
revenit PNL, iar cinci PSD,
PC neobţinând niciunul.

u Ce comentează simpatizanţii 
liberalii pe internet

Horia Pop: Încrec să înţeleg ce se petrece şi nu pot.
Oricum se pare că e mai bine să stai cât mai departe
de politica „la vârf”
Făgarasanu Costi: Încep să mă scârbesc de
manevrele care se fac în ziua de azi....Pentru ce-i
care-şi doresc un PNL cu pantaloni-n vine ca să ne-
o traga , am să-i anunţ că poate să ne şi pupe în
acelaşi timp în „preşedintele-guvernator...”
Alexandru Petrescu: Se pare că funcţionează din
plin „cooperativa”. Şi nu este vorba numai despre
„împărţeala” afacerilor, ci şi de susţinerea unor fotolii.

u Candidaţi „paraşutaţi”
Încă de la prima legislatură, 1990-1992, deputatul
Mircea Muşat (PRM) şi senatorul Valentin
Gabrielescu (PNȚCD), deşi nu faceau parte din
organizaţiile locale ale respectivelor partide, au fost
aleşi pe listele Brașovului. În următoarele mandate,
au urmat alţi candidaţi impuşi de conducerile cen-
trale: Marcian Bleahu (FER- 1996), Victor Babiuc
(PD -1996, PNL – 2000), Radu Spiridon Cojocaru
(PNL – 1996), Ionuţ Gherasim (PNȚCD – 1996),
Amalia Bălăşoiu (PUR – 2000). Toți aceştia au fost
acuzaţi ulterior că nici nu au mai trecut prin Braşov,
fiind complet dezinteresaţi de problemele
comunități locale.

• deputatul Constantin Niţă, pe Colegiu 4, zona
Zărneşti - Râşnov - Predeal - Moeciu, 
• Ioan Ochi, pe Colegiul 2, zona Săcele –
Tărlungeni – Prejmer – Teliu – Vama Buzăului,
• Emil Niţă, Colegiul 5, Şchei – Scriitorilor– Centrul
Civic, 
•avocatul Ioan Adam, Colegiul 6, Răcădău – Noua
– Craiter, 
• iar la Senat, din partea social-democraţilor este
propus vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Viorel
Chiriac, pe Colegiul 2.

u Din partea PSD, candidaţii 
sunt la Camera Deputaţilor: 

u De la PNL, pe celelalte 
două colegii din municipiul Braşov,

• colegiul 7 Astra  dr. Marius Neculoiu 
• colegiul 8 Bartolomeu Tractorul nu se stie
• colegiul nr. 3, de pe zona Rupea, va candida tot
actualul deputat Mihai Donţu 
• Colegiul nr. 1 Făgăraş Dan Zanfir. 
• La Senat, pentru Colegiul nr. 1, respectiv pe zona
Făgăraş-Rupea şi-a anunţat candidatura consilierul
judeţean Sebastian Grapă
• Colegiul 3 Schei-Racadau  Ioan Ghişe 
• Colegiul 4 Astra - Bartiolomeu -Tractorul nu se ştie

PNL urma să numească
candidaţi pe trei colegii de
Senat şi patru de deputaţi, iar
PSD doar pe un colegiu de
Senat şi patru de deputaţi, ro-
cada fiind făcută între un
colegiu de Senat şi unul de
deputat, faţă de schema
iniţială. Deocamdată, reacţia
membrilor de rând ai PNL a
fost dură pe reţelele de so-
cializare.

Candidaţi impuşi 
de Bucureşti

Practica „paraşutării” unor
candidaţi de la centru nu este
o noutate, chiar dacă în ul-
timele două legislaturi

fenomenul nu a mai avut
amploare. Liderii locali ai
principalelor partide au
reuşit să impună candidaţii
propuşi de filialele locale.
Astfel, braşovenii au fost
reprezentaţi în parlament de
candidaţi impuşi de la cen-
tru, care nu au avut nicio
legatură cu problemele
comunităţii. Un adevărat
recordmen al acestor numiri
pe listele de Braşov, fostul
ministru al Apărării, Victor
Babiuc, a reuşit să ajungă
deputat de Braşov pe listele
a două partide, PD şi PNL,
de fiecare dată sprijinit in-
tens de Căncescu. 



Chiar dacă proiectul de
realizare al parcării suprat-
erane din Poiana Mică se
afla într-un stadiu avansat,
semnarea contractului de
finanţare cu fonduri eu-
ropene continuă să întârzie. 

Întârziere
inexplicabilă

În luna iulie, re-
prezentanţii Agenţiei de
Dezvoltare Regională
(ADR) Centru au efectuat
ultima vizită în teren pentru
viitoarea parcare din
Poiana Mică. Proiectul,
susţinut din fonduri eu-
ropene, a trecut de toate
etapele precontractuale, iar,
teoretic după vizita din
teren, trebuia semnat con-
tractul de finanţare, în val-
oare de 25 de milioane de
lei. Autorităţile locale au
trimis şi ultimele clarificări
cerute de ADR, însă,
semnarea documentelor
este întârziată nejustificat
de ministrul Eduard Hel-
lvig, cu toate că banii ar
veni de la Uniunea
Europeană. „Aşteptăm ca
Ministerul Dezvoltării să
semneze contractul de
finanţare, fiindcă evaluarea
proiectului a fost finalizată,
şi am transmis toate cla-
rificările necesare Agenţiei
de Dezvoltare. Dacă con-
tractul se va semna, au-
tomat vom demara şi
procedurile de licitaţie în
cel mai scurt timp.
Cofinanţarea Primăriei la
acest proiect este de doar
2%”, a explicat Sorin
Toarcea, purtătorul de cu-
vânt al Primăriei Braşov. 

434 de noi 
locuri în staţiune

Proiectul ar urma să de-
scongestioneze traficul din
staţiune şi să aducă 434 de
locuri noi de parcare, pe o
suprafaţă de aproximativ
10.000 de metri pătraţi.
Conform proiectului, par-
carea se va construi vizavi
de Restaurantul Căprioara
şi va avea demisol şi parter,
ambele pe 2.887 de metri
pătraţi şi o terasă de 203
metri pătraţi. În zonă vor fi
amenajate şi spaţii verzi, pe
o suprafaţă de 2.354 de
metri pătraţi. Proiectul pre-
supune şi amenajarea unor
piste de biciclete pe
aproape 80 de metri pătraţi,
şi o parcare de 50 de metri
pătraţi pentru acestea. Ac-
cesul în viitoarea parcare
din Poiana Mică se va face
pe la parter, direct din DN 1

E. Calea de acces este
alcătuită de fapt din două
intrări, fiecare dotată cu
câte o barieră, accesată
după ridicarea tichetului de
parcare. În zona intrării va
exista o tabelă electronică
ce va afişa în permanenţă
numărul de locuri libere ex-
istente şi locul de parcare
repartizat celui care va
intra. eşirea din parcare se
va realiza prin subsol şi se
va ieşi efectiv pe drumul
spre complexul rezidenţial
Silver Mountain. Plata se
poate face la automatele de
plată, localizate la parter şi
la subsol, dar şi în holurile
de acces spre ieşire. Astă-
vară, consilierii locali au
lăsat orgoliile la o parte şi
au votat în unanimitate
proiectul care este crucial
pentru turismul din
staţiune, după ce iniţial
acesta era să nu fie aprobat.

Acces auto parţial
restricţionat

În faţa parcării va fi
amenajată o zonă specială
pentru gararea autocarelor,
dar şi a microbuzelor şi au-
tobuzelor Regiei Autonome
de Transport. Autocarele
care vin dinspre Braşov
acces din drumul naţional
şi vor parca în zona special
amenajată pentru ele, pe
latura de nord-est a clădirii
de parcări. Autobuzele din
transportul public vor avea
şi ele parcări special ame-
najate pe latura de sud-vest.

Autoturismele dotate cu
GPL nu vor avea acces în
parcarea multietajată din
Poiană. 

Şi parcarea din 
Centru întârzie

În prezent, în Braşov,
există aproximativ 80.000
de locuri de parcare la un
număr de 125.000 de maşini
înregistrate doar în mu-
nicipiu, la care se adaugă
autoturismele celor care fac
naveta la Braşov şi mai ales
al turiştilor, ceea ce impune
realizarea unei parcări mod-
erne multietajate în zona
centrală. Cel mai avansat
proiect este al unei parcări
cu şapte etaje, ce va crea
306 locuri pe vechea par-
care de la Spitalul Militar.
„Pentru amplasamentul de
la Militar s-a făcut o reeval-
uare a documentaţii, iar
ADR urmează să mai ceară
clarificări, însă, numai dacă
este strict necesar, fiindcă
noi am trimis toate docu-
mentele cerute anterior.
Urmează vizita finală de
inspecţie a proiectului, după
care ar urma semnarea con-
tractului de finanţare şi or-
ganizarea licitaţiei. Acesta
este unul dintre cele 26 de
proiecte prioritare incluse în
Planul Integrat de Dez-
voltare (PID) pentru polul
de creştere Braşov şi
finanţate prin Programul
Operaţional Regional”, a
mai spus Toarcea.

Dotată şi pentru 
autoturisme electrice

Sistemul de parcare, care
practic va fi primul de acest
gen din Braşov, va avea în
total şapte niveluri: patru sub-
terane, un parter şi două etaje,
iar în total vor fi 310 locuri de
parcare. Parcarea va fi dotată

şi cu punct de încărcare a ba-
teriilor autoturismelor elec-
trice. Construcţia va fi
prevăzută cu două intrări şi
două ieşiri, astfel încât să re-
specte normele de securitate
la incendiu si a securităţii per-
soanelor. Accesul pietonal va
fi asigurat separat fata de ac-
cesul autovehiculelor. La

intrări vor exista panouri de
informare privind capacitatea
parcării, gradul de ocupare a
acesteia şi numărul de locuri
disponibile în fiecare moment
al zilei. În interiorul parcării,
maşinile vor circula pe sen-
suri unice, după indicatoarele
care dirijează direcţiile de
mers.

ADMINISTRAŢIE
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Ministrul Dezvoltării a tras 
parcările pe dreapta

uFinanţări europene de milioane de lei sunt amânate nejustificat de Eduard Hellvig 

Faţă de o parcare supraetajată, o parcare suspendată se execută într-un timp
mai scurt şi cu mai puţini bani. Un astfel de proiect este propus şi pentru actuala
parcare mare din Poiana Braşov, întrucât, amenajarea parcării supraetajate din
Poiana Mică tot nu ar rezolva criza locurilor de parcare din staţiune. Practic, se
va mai construi un nivel peste actualul amplasament şi capacitatea de parcarea
se va dubla la 700 de locuri. O astfel de parcare există în zona Centrului Civic
la Raiffeisen Bank. Primăria a organizat deja licitaţia privind încredinţarea
elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru acest obiectiv, valoarea
estimată a proiectării fiind de 150.000 de lei. Până la finele anului, edilii vor să
întocmească proiectul, pentru a vedea care este suma necesară pentru această
investiţie, iar apoi să identificăm şi sursa de finanţare. Conform planurilor, par-
carea va include şi un terminal pentru transportul public de persoane, un punct
de informare turistică, spaţii destinate închirierii de echipamente sportive, de
depozitare a bagajelor şi puncte de taxare.

u Parcările suspendate, o soluţie mai ieftină

Cel mai avansat proiect este al unei parcări cu şapte etaje, 
ce va crea 306 locuri pe vechea parcare de la Spitalul Militar

O parcare suspendată se execută 
într-un timp mai scurt şi cu mai puţini bani
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Fabrica de biciclete de la
Zărneşti a mascat, în pe-
rioada comunistă, uzina de
armament, fondată în 1939.
„Masca” a căzut în 2005, iar
în loc de biciclete, de pe
poarta fabricii ies şi astăzi,
teoretic, bombe şi rachete,
numai că nu prea mai sunt
comenzi ca în vremurile de
glorie. Chiar şi pe site-ul
uzinei, oricine poate vedea
acum cu exactitate ce pro-
duse militare comercia-
lizează, la cele mai mici
detalii.

Faptul că fabrica a creat
adevărate branduri pe piaţa
de biciclete din România nu
a contat atunci când s-a
hotărat desfiinţarea sa. In-
diferent dacă scormonim în
beciurile românilor sau
numai printre amintirile lor
este imposibil să nu dăm de
Pegas, bicicleta româ-
nească. Mult râvnitul obiect
ajungea la copii numai după
ce era cumpărat pe sub
mână.  

Cum s-au „evaporat”
angajaţii

Dar nu numai Pegas a fost
brandul specific românesc,
ci şi Tohan, Carpaţi şi Pio-
nier. De pe poarta fabricii
nu au ieşit numai biciclete,
ci şi motorete. Celebra
Mobra 50, promovată în

anii '70 ca „rezistentă şi
rapidă”, a creat o adevărată
isterie, iar pasionaţii încă o
mai păstrează, cu nostalgie.

În anul 1990, fabrica avea
12.000 de angajaţi. Astăzi,
fabrica de armament are
aproape 500 de angajaţi. În
anii '70, fabrica producea
aproape 300.000 de bici-
clete pe an şi până la 10.000
de motorete. În acei ani, la
fiecare fabrică de armament
s-a creat o alternativă, adică
s-au realizat linii de
producţie civilă, ca o mas-
care a producţiei de bază. 

În trei dintre halele
Uzinei „6 Martie”, cum se
numea pe atunci uzina cu
profil militar, se produceau
biciclete şi motorete. După
Revoluţie, 80% din
fabricaţie era cu profil mili-
tar, iar restul, de 20%, cu
profil civil.

Un parc industrial
fantomă

Bicicletele Tohan au în-
ceput să dispară după '90,
din cauza invaziei chi-
nezăriilor. Vehiculele
chinezeşti cu două roţi erau
cu mult sub preţul celor de
la Tohan, dar aveau o cali-
tate îndoielnică. În 2005,
conducerea fabricii a
hotărât să renunţe la
producţia de biciclete şi mo-

torete, pentru că nu mai
renta. A mai produs, un
timp, piese de schimb, pen-
tru că aşa obliga 

În anul 2002, în zonă a
fost creat Parcul Industrial
Zărneşti, administrat de SC.
BREM Company, o firmă
italienească. Pentru re-
alizarea sa, SC. Tohan. S.A
a cedat 46 de hectare, din
cele 246. 20% din acţiunile
Parcului Industrial aparţin
fabricii de armament Tohan
SA. Nu în ultimul rând, de
pe platfoma Tohan au mai
fost vândute 10 hale de
producţie, în locul cătora s-
au creat alte societăţi com-
erciale, care activează în
construcţii, industria auto-
mobilistică, transporturi,
producţie,  distribuţie de en-
ergie electrică şi altele.
Reprezentanţii Tohan au
încercat să vândă şi linia de
producţie biciclete, dar nu s-
a arătat nimeni interesat să
o cumpere. Promisiunea
aducerii unor investitori au
fost doar de faţadă în cam-
panie electorală, unul dintre
candidaţii la fotoliul de pri-
mar vehiculând ideea in-
teresului unei companii
italieneşi pentru a face din
nou biciclte la Zărneşti, însă
odată cu finalizarea ale-ger-
ilor, nimeni nu a mai adus
vorba de aşa ceva.

Bicicletele Tohan au început să dispară după '90, din cauza invaziei chinezăriilor, iar în 2005 fabrica a întrerupt producţia acestora

În 2008, fabrica de armament şi-a continuat drumul cu doar 300 dintre foştii angajaţi.
Rămasă în picioare din 1938, când producea muniţie de artilerie, în 1980, fabrica
a început producţia de rachete. Trei ani mai târziu, 36 de oameni mor într-un acci-
dent a cărui cauză nu s-a descoperit nici până astăzi. 2010 a fost cel mai bun an al
fabricii, din ultimii 20, din punctul de vedere al cifrei de afaceri. 1988 a fost totuşi,
perioada de vârf a fabricii, când s-a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri din is-
toria sa, un miliard de dolari. De fapt, fabrica a avut cea mai mare contribuţie la stin-
gerea datoriei externe a României. În 1999, fabrica avea o producţie de 700 de
rachete, iar în 2010 a dat lovitura cu un contract semnat cu Ministerul Apărării
Naţionale. Acum, fabrica are un capital majoritar de stat şi este una fintre filialele
Companiei Naţionale de Tehnică Militară. Într-un top al unităţilor de producţie de
armament din ţară, fabrica de la Zărneşti se situează pe locul al treilea. Tot în 1999,
compania a realizat un produs de care conducerea era extrem de încântată.: o
rachetă sol-sol căreia i-a dublat practic raza de atac. De asemenea, societatea a
solicitat Ministerului Apărării Naţionale (MApN), contracost sau contra prestări ser-
vicii, să cedeze muniţia ieşită din garanţie pentru neutralizare sau recondiţionare.
În România, mai sunt doar patru-cinci societăţi care pot presta acest serviciu, de
demilitarizare, numai că autorităţile guvernamentale nu au mai dat curs solicitării.

uArme „de top”

Căutând în beciurile românilor sau printre 
amintirile lor este imposibil să nu dăm de  bicicleta Pegas

De la masca bicicletelor, 
la bombe şi rachete

uSingurii care plâng amar după fabrica de biciclete sunt locuitorii oraşului Zărneşti, majoritatea
foşti angajaţi ai acesteia. Mulţi îşi amintesc cu nostalgie cum fabrica „ţinea oraşul în spinare”  



Pe lângă faptul că induce
o stare de relaxare profundă,
sauna are efecte terapeutice
dovedite. S-a demonstrat că
reduce inflamaţia mucoasei
respiratorii, că atenuează
durerile de la nivelul
articulaţiilor şi că
îmbunătăţeşte metabolis-
mul. Află ce alte beneficii se
pot obţine făcând saună.

Pentru a obţine rezultate,
o şedinţă de saună ar trebui
să dureze aproximativ 15
minute. Indiferent dacă este
uscată sau umedă, sauna ar
trebui să cuprindă trei etape:
una de încălzire, una de
răcire şi cea de-a treia, de
repaus. După faza de răcire,
se recomandă un duş cu apă
călduţă. Repausul se face
într-o cameră învecinată, la
o temperatură normală.

Spre deosebire de cele-
lalte două faze, cea de
încălzire se poate repeta,
însă acest lucru depinde de
gradul de toleranţă la
căldură a persoanei în
cauză. Şedinţele de saună
uscată se recomandă de
maximum două-trei ori pe
săptămână, iar cele de saună
umedă se pot face în fiecare
zi. Efectele terapeutice ale
saunei pot fi potenţate prin
folosirea unor uleiuri
esenţiale, precum cel de
mentă, cel de eucalipt, de
trandafir şi de lavandă. De
asemenea, şedinţa de saună

poate fi urmată de masaj.

Stimulează 
imunitatea

Persoanele care
obişnuiesc să meargă la
saună sunt mai puţin predis-
puse la infecţii respiratorii şi
la boli inflamatorii.
Fitoterapeuţii explică lucrul
acesta prin faptul că hipert-
ermia indusă de căldură
stimulează imunitatea
naturală a organismului.
Dacă faci saună în anotim-
pul rece, trebuie să-ţi iei
câteva măsuri de protecţie.

În primul rând, nu se
recomandă ca imediat după
saună să vii în contact cu
frigul. Aşteaptă măcar 20 de
minute înainte de a ieşi
afară. Dacă este ger,
îmbracă-te cu mai multe
rânduri de haine şi acoperă-
ţi capul şi mâinile.

Combate stresul 
şi oboseala

O oră de saună pe zi,
împărţită în patru şedinţe,
cu pauze de câte o oră între
ele, reprezintă un excelent
mod de îmbunătăţire a stării

de spirit. Căldura creşte rit-
mul cardiac şi dilată vasele
de sânge, îmbunătăţind ast-
fel circulaţia sangvină. Prin
urmare, muşchii se
relaxează, stare ce atrage
după sine eliminarea tensi-
unii nervoase. De aceea,
sauna este considerată una
dintre cele mai bune metode
de combatere a stresului şi a
anxietăţii.

Ţine astmul 
sub control

Persoanele care merg la
saună fac faţă mai uşor

simptomelor specifice ast-
mului şi bronşitei cronice,
precum tusea şi respiraţia
şuierătoare. În perioada în
care au mers la saună, un
grup de voluntari bolnavi de
astm au folosit sprayurile
bronhodilatatoare de două
ori mai puţin decât în restul
timpului. În plus, episoadele
de răceală, frecvente în an-
otimpul rece, s-au redus
substanţial.

Terapie antiaging la
îndemână

Sauna are efecte benefice

asupra epidermei, compara-
bile cu cele obţinute în urma
folosirii aparatelor perfor-
mante. Temperatura mare
stimulează sinteza de cola-
gen, îmbunătăţind astfel
elasticitatea pielii şi con-
ferindu-i tonicitate. În plus,
îndepărtează excesul de
sebum, prevenind apariţia
acneei la persoanele cu
predispoziţie în acest sens.
Pentru efecte vizibile, se
recomandă câte 30 de
minute de saună (o şedinţă
dimineaţă şi una seara), de
trei ori pe săptămână, timp
de trei luni.

Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON l Bazin de relaxare

l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza

l Bio-saună
l Saună umedă

l Grota de relaxare
l Hidromasaj

l Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22 
Marţi - Duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70

Cât de sănătos este să faci saună
7

Sauna uşurează expectoraţia în cazul persoanelor care suferă 
de bronşită simplă sau astmatiformă ori de sinuzită. 
De asemenea, sauna este renumită şi pentru faptul că ajută 
la eliminarea toxinelor din corp.  
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Sătul de impostori, pe care, după cum zice, îi  recunoaşte după 10 minute de
dialog - ce să-i faci, experienţa de poliţist îşi spune cuvântul! – fostul şef de
cabinet al Poliţiei Braşov, Emil Rada, s-a hotărât să coboare din tribună în
terenul politicii. 

Fostul şef de cabinet din
cadrul Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Braşov,
este, de săptămâna trecută,
vicepreşedintele celui mai
tânăr partid braşovean: Forţa
Civică. Pensionar M.A.I. de
trei ani, Emil Rada, unul din-
tre cei mai cunoscuţi poliţişti
braşoveni, este decis să aducă
un suflu nou în politică. 

Pasionat de 
muzică şi sport

S-a născut la Craiova în
1956. A urmat cursurile pri-
mare şi gimnaziale la
Şcoala nr.2 din Craiova,
apoi liceul real-umanist
„Fraţii Buzeşti” din aceeaşi
localitate. A îmbrăţişat
deopotrivă partea reală dar
şi cea umanistă, fiind în
colectivul redacţional al re-
vistei „Tinereţe”, unde a
publicat primele poezii.

A jucat fotbal la
„Ştiinţa Craiova”

În timpul cursurilor pri-
mare şi gimnaziale a urmat
şi clasa de pian şi concomi-
tent a jucat fotbal la clubul
Ştiinţa Craiova. A fost
nevoit să întrerupă sportul
la cererea tatălui, ofiţer de
carieră al M.Ap.N., care-şi
dorea un fiu cu pregătire
superioară şi nu unul care
bate cu mingea maidanele.

La conducerea 
Cenaclului 
„Clepsidra”

În anul 1976 începe la In-
stitutul de Mine din Petro-
şani cursurile Facultăţii de
ingineri, secţia Maşini şi
Instalaţii. Activează con-
comitent în Cineclub, scri-
ind scenarii şi comentarii de
film, participă la Festival-
urile Artei Studenţeşti cu
poezie, film şi montaje liter-
are şi conduce Cenaclul lit-
erar Clepsidra. În anul
1981, după absolvire,
pleacă la post în bazinul
Rovinari, unde lucrează ca
inginer până în 1986, când
este transferat la ICSITA
Brasov – Filiala IMASA Sf.
Gheorghe, unde activează
până în septembrie 1987,

când este încadrat direct în
Poliţia Braşoveană.

Poliţist – ziarist
În anul 1993 este trans-

ferat de la Poliţia econo-
mică la serviciul Cabinet şi
numit purtător de cuvânt al
I.P.J. Braşov. Scoate îm-
preună cu colegii ziarul
„Poliţia Braşoveană” şi re-
vista „Investigaţia”, unde
este secretar general de
redacţie şi redactor şef. În
această perioadă, îşi
completează studiile cu
două cursuri postuniver-
sitare, în specializarea „Mi-
jloace şi tehnici moderne de
transport” (1998), în cadrul
Facultăţii de mecanică la
Universitatea „Transilva-
nia” Braşov şi în domeniul
Comunicării şi Relaţiilor
Publice (2001).

Şef de cabinet timp
de opt ani

Bun organizator şi cu viz-
iune adaptată noilor orien-
tări spre Europa, este numit
şef de cabinet, funcție pe

care o deţine opt ani, până
în 2009 când iese la pensie.
Fiind ani în şir ofiţerul care
a ţinut legătura cu presa şi-
a făcut numeroşi prieteni în
rândul ziariştilor. În plus,
fiind nevoit să citească zi de
zi ziarele, a devenit un fin
cunoscător al lumii politice
locale. Cu un nas fin de
„poliţist” ştie să „adulmece”
aproape imediat un politi-
cian mincinos. „Urăsc min-
ciuna şi nu fac promisiuni
pe care nu le pot îndeplini.
Sunt un bun coechipier, am
simţul umorului şi îmi ştiu
limitele, ceea ce este – cred
eu - foarte bine pentru un
politician în devenire”,
spune Emil Rada.

Familia, forţa 
de a merge înainte

S-a căsătorit în timpul
facultăţii în anul 1979. Este
împreună cu Simona, soţia
sa, ingineră şi ea, de 33 de
ani. Cei doi copii, Emil jr.
(28 de ani) şi Raluca –
Ioana (26 de ani), sunt cele
două nestemate de ne-

preţuit. „Am avut noroc cu
copiii mei, care mă ţin în
viaţă şi care îmi dau
raţiunea de a merge înainte.
Dacă familia înseamnă forţa
interioară care mă pro-
pulsează, sper ca familia
politică în care am intrat să
fie Forţa Civică datătoare de
speranţă pentru semenii
mei.”

Diplomaţie 
şi echilibru

Având întotdeauna o
diplomaţie şi un simţ al
echilibrului deosebite, a
ştiut cum să prezinte presei
cele mai fierbinţi eveni-
mente. De la crime
odioase, la confruntări in-
teretnice sau escrocherii
ieşite din comun, până la
celebrul caz „Elodia” sau

ştiri legate de reformele din
aceşti ani, care au schimbat
faţa Poliţiei, Emil Rada a
ştiut întotdeauna cum să le
prezinte presei. Din acest
motiv, multă lume a regre-
tat atunci când a decis să se
retragă.

La prima 
experienţă politică

În anul 2009, obligat şi de
o serie de probleme famil-
iale, hotărăşte să se pen-
sioneze, îndeplinind
condiţiile de vechime. A
urmat o perioadă dificilă, în
care, parcă, nu a reuşit să-şi
găsească locul. „Au fost trei
ani grei în care am simţit
chiar un sentiment de inutil-
itate.“ Cu mulţi prieteni
aproape, alături de familie,
lucrurile au intrat pe făgaşul

normal. Deşi curtat de alte
formaţiuni politice, a
hotărât să intre în Forţa
Civică. 

Prieteni de încredere
„Am reîntâlnit aici mulţi

prieteni cu care am colabo-
rat şi în care am mare în-
credere”, explică fostul şef
de cabinet al Poliţiei bra-
şovene. Cu actualul prim-
vicepreşedinte al Forţei
Civice, avocatul Sorin Grig-
orescu, se cunoaşte de
foarte mulţi ani, de pe vre-
mea când acesta era un
tânăr ziarist foarte talentat.
Este convins că maturitatea,
moralitatea şi profesionalis-
mul de care a dat dovadă
de-a lungul activităţii sale îl
vor ajuta foarte mult în
politică.

Poliţist între politicieni
u Fostul şef de cabinet al Poliţiei Braşov, intrat de curând
în Politică, „citeşte” imediat un om politic mincinos

„Povestea mea este a unui om obişnuit. Ca
politician, însă, cred că sunt deosebit de ceilalţi
pentru că nu am nimic de luat, dar am foarte
multe lucruri de dat celor din jur”

Emil Rada, vicepreşedintele 
partidului „Forţa Civică”

Emil Rada a schimbat uniforma de poliţist cu costumul de politician

Familia a însemnat pentru Emil Rada „ forţa interioară care mă propulsează“ 

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL



Săptămâna trecută Institu-
tul de Politici Publice a
prezentat un raport de activ-
itate al parlamentarilor în
mandatul 2008 – 2012. În
urma analizei IPP rezultă că
cei mai corupţi parlamentari
sunt cei de la USL. Astfel, în
acest mandat au fost
condamnaţi 3 parlamentari
USL, din care încarceraţi 2,
un deputat independent şi
unul de la PDL.

Deputaţi 
la închisoare

Adrian Năstase, deputat,
fost premier şi preşedinte
PSD a fost condamnat pen-
tru folosirea influenţei sau
autorităţii funcţiei de pre-
şedinte al unui partid, în
scopul obţinerii pentru sine
sau pentru altul de bani,
bunuri sau alte foloase necu-
venite. El a fost condamnat
2 ani la închisoare în regim
de detenţie şi interzicerea
unor drepturi.

Virgil Pop, deputat PNL, a
fost condamnat pentru trafic
de influienţă în formă
continuată şi fals sub sem-
nătură privată. El a primit o
pedeapsă de 5 ani închisoare
în regim de detenţie şi in-
terzicerea unor drepturi.

Morega Ilie, deputat PNL
şi preşedinte al organizaţiei
judeţene a PNL Gorj a fost
condamnat pentru infrac-
ţiuni de corupţie şi trafic de
influienţă. Pedeapsa primită
este de 3 ani închisoare cu
suspendare sub supraveg-

here, pe un termen de încer-
care de 5 ani.

Cercetaţi de  ANI
Raportul IPP a dezvăluit

faptul că Agenţia Naţională
de Integritate a cercetat 48
de parlamentari pentru
incompatibilităţi, diferenţe
nejustificate între averea
dobândită şi veniturile real-
izate, conflicte de interese,
fals în declaraţii şi încălcarea
legislaţiei fiscale. 

Din cei 48 de parlamentari
cercetaţi 35 sunt de la USL
şi 13 de la PDL. În urma
cercetărilor ANI am asistat
la o premieră. Un deputat şi-

a pierdut mandatul pentru
incompatibilitate. Este vorba
de parlamentarul USL (din
Partidul Conservator) Sergiu
Andon. Deputaţii au votat la
începutul lunii septembrie
pentru încetarea mandatului
lui Sergiu Andon, aflat în
stare de incomaptibilitate.
Decizia a primit 220 de vo-
turi „pentru” , 5 voturi
„împotrivă” şi 11 abţineri.

Sergiu Andon, 
incompatibil

În aprilie, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a decis că
deputatul Sergiu Andon
este incompatibil cu cali-

tatea de parlamentar, în-
trucât a fost avocat într-un
proces de corupţie. Jude-
cătorii au menţinut astfel
hotărârea ANI, care con-
sideră că s-a constatat
„starea de incompatibilitate
în care se află Sergiu Andon
urmare a încălcărilor
dispoziţiilor legii 161/2003
privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor
publice”.

Ce prezenţă au avut
aleşii braşoveni

IPP a făcut şi un clasa-
ment pentru prezenţa la
votul final a parlamentar-
ilor pentru perioada 15 de-
cembrie 2008 (sesiunea de
început a acestui mandat) şi
30 iunie 2012 (cea mai
recentă sesiune încheiată
luată în considerare în
prezentul raport)

Dintre deputaţii braşo-
veni cea mai bună prezenţă
la vot o are Andronache
Gabriel (ARD) cu  94,20%
urmat de Farkas Ana Lili

(UDMR) cu 91,60%. Pe ul-
timul loc se clasează Con-
stantin Niţă (PSD) cu doar
35,80%. În ceea ce priveşte
senatorii braşoveni, cea mai
mare prezenţă la vot o are
Rasaliu Marian (ARD) cu
59% iar pe ultimul loc se
află Ioan Ghişe (PNL) cu
18%. 

Ghişe, locul 3 la chiul
Deţinătorul recordului de

absenţe în parlament,
Ghişe este mai mult
prezent în studiourile TV,
fiind printre cei mai gu-
ralivi deputaţi. La nivel
naţional Ghişe este pe locul
trei de la coadă, el în-
trecându-i pe Cătălin Voicu
de la PSD (care a stat mai
mult de un an în puşcărie)
şi Crin Antonescu, pre-
şedintele PNL. Antonescu
are doar 6% prezenţă la
vot, rezultatul statisticii
IPP, confirmând remarcile
despre comoditatea lideru-
lui PNL. Crin Antonescu
mai deţine un record nega-
tiv. Este pe ultimul loc în

topul senatorilor cu cele
mai puţine propuneri leg-
islative devenite legi în
acest mandate. El a depus
doar 16 propuneri din care
nici un n-a devenit lege.

Andronache cel mai
activ deputat
braşovean 

Andronache Gabriel
(ARD) este deputatul
braşovean cu cele mai multe
iniţiative legislative, 53, în
mandatul 2008-2012. El este
urmat de Gabor Gheorghe cu
46 de iniţiative, Farkaş Lil-
iana  cu 41 şi Florin Posto-
lachi cu 40. Pe ultimele
locuri se află Niţă Constantin
(PSD) cu doar 18 iniţiative şi
Tiţa Nicolescu cu 13. Din
punct de vedere al eficienţei
legislative (câte iniţiative au
devenit legi) pe primul loc
este Gabriel Andronache
(ARD) cu 9 legi iar pe ul-
timele locuri, Donţu Mihai
(PNL) cu 3 legi, Niţă Con-
stantin cu 3 legi şi Tiţa Nico-
lescu cu doar o singură lege. 

POLITIC

Gazeta Braşovului l 10 - 16 octombrieInstitutul pentru Politici Publice este o organizaţie neguvernamentală care militează pentru creşterea
calităţii proceselor de elaborare a politicilor publice în România. Desfăşurând activităţi de cercetare şi
de promovare în domenii precum: reforma administraţiei publice, transparenţa instituţiilor, integritatea
aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una dintre cele mai obiective dar şi incisive organizaţii din România.
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USL are cei mai 
corupţi parlamentari
u În topul făcut de IPP, cel mai vrednic deputat braşovean este Gabriel Andronache

Nume Colegiu Partid nr voturi Nr voturi Procent  
finale 

Andronache 5 ARD 2142 2018 94,20%
Gabriel

Farkas Ana Lili 6 UDMR 2142 1962 91,60%

Gabor Gheorghe 1 PNL 2142 1784 83,30%

Postolachi Florin 7 ARD 2142 1773 82,60%

Dontu Mihai 3 PNL 2142 1462 68,30%

Ialomiţeanu Ghe. 8 ARD 2142 1388 64,80%

Tiţa Gabriel 4 ARD 2142 1234 57,60%

Constantin Niţă 2 PSD 2142 767 35,80%

prezentaexprimatesi Prenume

Rasaliu Marian 1 ARD 2122 1253 59,00%

Staicu Florian 4 ARD 2122 1189 56,00%

Titus Corlăţean 2 PSD 2122 977 46,00%

Ghişe Ioan 3 PNL 2122 381 18,00%

Nume Colegiu Partid nr voturi Nr voturi Procent  
finale prezentaexprimatesi Prenume

Gabriel Andronache esste deputatul brasovean cu cele mai multe initiative legislative
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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-
mat ică-Fi late l ie
v i n d e / c u m p ă r ă
cărţi deosebite,
monede, bancnote,
insigne, medalii,
decoraţii, timbre,
clasoare cu timbre,
cărţi poştale, acte
vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi
piatră, obiecte din
porţelan, mic mo-
bilier, fotografii
vechi, ceasuri. 
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

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

Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată (la cererea clientului
ziarul poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuţie adresată din
Braşov (home delivery) - ajunge direct 
în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni

SOLICITARE OFERTE DE PUBLICITATE:
andreea.rusu@gazetabrasovului.ro

AJOFM - situaţia locurilor de muncă vacante la data de 02.10.2012
agent de intervenţie 
pază şi ordine
agent de vânzări
agent dezinfectie, 
deratizare, dezinsecţie
agent servicii client
arhivar
asamblator-montator profile
aluminiu si geam termopan
barman
brutar
conducator activitate 
de transport rutier
conducător autospecială
confecţioner tâmplărie din alu-
miniu şi mase plastice
confecţioner-asamblor 
articole din textile
controlor calitate
croitor

debavurator-retuşor la 
produse din ceramica fină
debitator semifabricate
electrician de intreţinere 
şi reparaţii
electrician montare si reparaţii
linii electrice aeriene
femeie de serviciu
fierar betonist
fochist la cazane de apă caldă
şi cazane de abur de joasă
presiune
frezor universal
frigoriferist (frigotehnist)
funcţionar informaţii clienţi
gestionar depozit
infirmier/infirmieră
inginer construcţii civile, 
industriale şi agricole
inginer electrotehnist

inginer industrializarea 
lemnului
inginer mecanic
inginer producţie
inginer tricotaje, confecţii
inginer/subinginer tehnolog
prelucrări mecanice
ingrijitor animale
ingrijitor clădiri
instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze
lăcătuş construcţii metalice 
şi navale
lăcatuş mecanic
liftier
lucrător comercial
manager achiziţii
manipulant mărfuri
maşinist la maşini mobile 
pentru transporturi interioare

maşinist la masini mobile 
pentru transporturi interioare
mecanic auto
montator tâmplarie din 
aluminiu şi mase plastice
muncitor necalificat în 
industria confecţiilor
muncitor necalificat la 
ambalarea produselor 
solide şi semisolide
muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor
ofiţer bancar (credite, 
marketing, produse 
si servicii bancare)
operator introducere, validare
şi prelucrare date
operator la maşini de 
electroeroziune automate
operator la maşini unelte 

cu comandă numerică 
în prelucrarea lemnului
operator la maşini-unelte 
cu comanda numerică
operator la maşini-unelte 
semiautomate si automate
operator la recoltarea şi
toaletarea arborilor forestieri
operator procesare text 
şi imagine
operator vânzări prin telefon
patiser
portar
pregătitor, completator de
echipamente tehnice 
si SDV-uri
primitor-distribuitor materiale 
şi scule
programator
programator de sistem 

informatic
rectificator universal
reglor maşini-unelte
reglor-montator
spălator vehicule
specialist mentenanta 
electromecanica-automatică
echipamente industriale
stivuitorist
stivuitorist
strungar la maşini de prelucrat
în coordonate
strungar universal
sudor
sudor manual cu arc electric
tâmplar mecanic la rindeluit
tâmplar universal
tehnician electromecanic
tehnician mecanic
vânzător



lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie,
termopane integral, balcon, par-
chet, gresie, faianţă, mobilată
parţial, preţ 32.000 euro, nego-
ciabil,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău,
confort 1, bloc apartamente,
etaj intermediar, centrală pro-
prie, termopane, parchet, gre-
sie, faianţă, preţ 29.000 euro,
tel 0744.687.283,
0726.206.866

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

lAstra, cf.I, dec, bloc de aparta-
mente, gresie, faianţă, parchet,
geamuri termopan, separare de
gaz, 27.000 EUR neg.
0721.932.829
lCraiter, semidec, et.3/4, lojă,
gresie, faianţă, parchet, geamuri
termopan, mobilată, 21.000
EUR, 0268.322.376
lCentral, decomandată, centrală
termică, geamuri termopan, gre-
sie, faianţă, 27.000 euro neg,
0368.444.598

lVând apartament 2 camere
zona Griviţei, confort 1, deco-
mandat, etaj intermediar,
centrală, termopane, preţ 45.000
Euro, Tel. 0725.545536

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

lVând apartament 2 camere, de-
comandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan inte-
gral, inclusiv la balcon, parchet,
gresie, faianţă, beci, loc parcare.
Preţ 38.000 euro. Tel.
0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
decomandat , confort  1, Trac-
torul, etaj  ¾, centrală termică,
termopan integral, inclusiv la
balcon, parchet, gresie,
faianţă, beci, loc parcare, mo-
bilat sau nemobilat, preţ
46.500 euro. Tel.
0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort
1, centrală termică, termopan
parţial, parchet,  etaj 4/4 preţ
39.000 euro, negociabil. Tel.
0733.021.270

lASTRA, decomandat, ren-
ovat, modern, izolat, centrală,
termopane, parchet, 40.500
euro, negociabil,
0786.173.728        

lITC. Semidecomandat, etaj
intermediar, renovat şi ame-
najat modern, toate
îmbunătăţirile,

36.000 euro, 0752.685.567

lVând apartament 2 camere
zona Astra, confort 1, etaj inter-
mediar, bloc reabilitat termic, ter-
mopane, parchet, gresie, faianţă,
însorit, preţ 37.500 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 2 camere ,
zona Răcădău- Pietonal, etaj in-
termediar, centrală proprie, ter-
mopane, balcon, mobilat, preţ
46.800 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere Astra- Zorilor,
confort 1 decomandat, 57mp.,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane integral, parchet, gre-
sie, faianţă, mobilat şi utilat com-
plet, preţ 46.900 euro,
0726.206.866, 0744.687.283
lCentrul Civic, decomandat, 52
mp, et.2, balcon închis în ter-
mopan, gresie, faianţă, instalaţie
pentru centrală termică, beci,
liber la vânzare, 47.000 EUR
neg, 0732.133.307

lVând apartament 3 camere
zona Griviţei, confort 1,
îmbunatăţit, etaj intermediar, preţ
52.000 euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere
zona Centrul Civic, confort 1,
centrală, termopane, etaj interme-
diar, preţ 59.000 euro, Tel.
0725.545.536.
lVând apartament 3 camere
zona Scriitorilor, structură mare,
etaj intermediar, preţ 65.000 euro,
Tel. 0725.545.536

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

lRĂCĂDĂU, etaj 1, două
grupuri, balcon lung, centrală,
termopane, parchet, însorit,
liber la vânzare, 
61.000 euro, 0752.685.567.

lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, con-
fort 1 decomanadat, 2 balcoane,
parchet, gresie, faianţă, centrală
proprie, liber la vânzare, preţ
53.000 euro,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Judeţean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, ter-
mopane, gresie, faianţă, liber la
vânzare, preţ 55.000 euro nego-
ciabil, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei,
confort 1, balcon, centrală pro-
prie, termopane, beci, loc de par-
care, preţ 49.000 euro,
negociabil,  tel 0744.687.283,
0726.206.866

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

lVând apartament 3 camere,
Tractorul, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan inte-
gral, parchet, gresie, faianţă, 2
grupuri sanitare, preţ 48.000
euro. Tel. 0733.021.270
lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane,
geamuri termopan integral, gre-
sie, faianţă, parchet, centrală
termică, ușă metalică, îngrijit,
53.900 EUR neg. 0732.133.304
lCentrul Civic, cf.I, decoman-
dat, et.8,  2 grupuri sanitare, bal-
con 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 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri sanitare,
2 balcoane, renovat integral,
mobilat şi utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704

lProprietar vând casă de vacanţă
(cabană construită din lemn),
situată lângă lacul RECI, zona
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
și balcon. Cu toate utilităţile.
Terenul pe care este amplasată
are 385 mp şi este concesionat
pentru 385 euro pe an. Preţul de
vânzare este de 27.000 euro. Tel.
0745.168.108
Casă Sânpetru- zona Lempeş, 4
camere, construcţie 2010, P+M,
bucătărie mobilată şi utilată lux,
finisaje de lux, 500 mp teren,
140 mp utili, toate utilităţile,
acoperiş ceramic, însorită, acces
uşor, 105.000 euro. Tel.
0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în
Cristian, zona Mihai Eminescu,
P+M, 4 camere, front la drum as-
faltat, toate utilităţile, însorită,
acoperiş ceramic, parţial
mobilată, 150 mp utili, teren 500
mp, preţ 128.000 euro negociabil.
Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Raşnov,
cartierul Primăverii - Promenada,
teren 500 mp, curte amenajată, P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, construcţie din cărămidă
porotherm, toate utilităţile, sistem
drenaj pe toată suprafaţa curtii,
tâmplărie PVC, preţ 89.000 euro
negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru,
zona Lempeş, 130 mp utili, la
alb, P+M, 4 camere (mai trebuie
montată gresia, faianţă, obiectele
sanitare), are toate utilităţile, teren

500
mp, intabulată, preţul de 90.000
euro este negociabil. Tel.
0736.342.689

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

lNu rataţi ocazia! ULTIMELE
PARCELE! Dacă doriţi să
cumpăraţi un teren pe care se
poate construi, nu refuzaţi aseme-
nea ofertă! Puteţi cumpăra ultim-
ile parcele de teren cu PUZ
aprobat, în suprafață de 405 mp
fiecare parcelă, cu front de 19 m,
situate în Hărman, la incredibilul
preţ de doar 2.800 euro pentru o
parcelă. Cota de drum se oferă
gratuit. Indici urbanistici conform
PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem STUDIU GEO şi
RIDICARE TOPO. Telefon:
0729.026.029
lParticular vând în Hărman
parcele de teren PENTRU
CONSTRUCŢII INDUSTRI-
ALE, 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, şi 7.500 mp.
Parcelele au front la DN 11.
Destinaţia parcelelor conform
PUZ este pentru construire de
hale, birouri, sediu de firmă, etc.
Preţul este de 17 euro/ mp nego-
ciabil. Telefon: 0729.026.029
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafaţa de 13.300

mp.
Terenul are front de 47 m direct
la DN 11, curentul şi apa sunt la
capătul terenului. Situat la 6 km
de la ieşirea din Braşov, terenul
este ideal pentru orice fel de dez-
voltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc. Preţul este redus
la doar 8 euro/mp.  Avem certifi-
cat de urbanism pentru întocmire
PUZ. 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 pen-
tru construcţii industriale sau
prestări servicii sau chiar pentru
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. Tele-
fon: 0729.026.029
lVând teren intravilan pentru
construire casă, 1.000 mp situat

î n
Hărman. Terenul are toate
utilităţile (apă, canal, curent, gaz),
are PUZ, este situat în cartier de
vile noi şi este îngrădit. Pe teren
se poate construi  imediat. Preţul
este de doar 28 euro/mp negocia-
bil. Tel. 0745.168.108 
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
Sânpetru, 8200 mp, păşune, 2
Euro/mp, 0721.932.829

l H Ă R M A N U L U I
(intersecţia cu Vlahuţă) 3
camere, decomandat, etaj in-
termediar, 2 grupuri sanitare,
toate îmbunătăţirile, mobilat,
utilat, liber 300 euro, negocia-
bil, 0728.956.608

lASTRA, 2 camere, deco-
mandat, etaj intermediar,
două grupuri sanitare, renovat
recent, toate îmbunătăţirile,
mobilat, utilat lux 300 euro,
negociabil, 0752.685.567

lOfer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat, utilat, 230
Euro, 0721.932.829

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere

3 Camere

Case

ÎNCHIRIERI

Terenuri

Apartamente

4 camere
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IMOBILIARE

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote 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”

Director: Alexandru GHIZA
Director vânzări: Andreea RUSU
Director marketing şi distribuţie: Alen TRAXLER
Redactor şef: Doina TURCU
Redactori: Andrei BÂRSAN (Economic); Octav FILIMON 
(Social); Andrei DINU (Politic); Adriana ALEXE (Fapt divers)
Publicitate: andreea.rusu@gazetabrasovului.ro
Adresa redacţiei:contact@gazetabrasovului.ro

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit şi trimite cuvântul cheie respectiv, spaţiu, nume şi adresa completă destinatar (ex: GZ2 
Nicolae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucţiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimiţând cuvantul DA la 7476

Abonamentele în reţelele Orange şi Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeaşi
perioadă. Pentru a vă dezabona puteţi trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) şi abonamentul nu se va mai reînnoi. Relaţii procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, luni-
vineri, program 10:00-18:00.

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

Ca să fii sigur că îl vei găsi 
şi săptămâna viitoare în
cutia poştală nu trebuie
decât să dai un SMS la

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.



Dumitru Ioan Puchianu 

E TIMPUL CA SHOW-UL SĂ ÎNCETEZE!!! 
Acest spectacol de 22

de ani ar trebui să se
încheie cu fluierături,
ouă şi roşii, în niciun
caz cu aplauze! 

Valeriu Zgonea, pre-
şedintele Camerei De-
putaţilor, ne-a arătat
foarte clar ce înseamnă
„alternanţa” la putere:
de ce să se plimbe doar
cei de la PD-L cu eli-
copterul, mai bine ne
plimbăm şi noi, cei de
la USL! În ultimele
luni, România este gu-
vernată prin emisiunile
diverselor posturi de
televiziune. În fiecare
zi apar miniştrii guver-
nului, dar şi parlamen-
tari ai puterii politice
comentând cu detaşare
chiar şi creşterea preţu-
rilor. Ca şi cum între
guvernul Ponta, majori-
tatea parlamentară USL
şi creşterea preţurilor
nu ar exista nicio

legătură!? Sigur, drep-
tul de a comenta nu
poate fi îngrădit ni-
mănui, însă majoritatea
USL nu se află la pu-
tere pentru a comenta,
ci pentru a acţiona,
pentru a decide soarta
românilor, pentru a le
ridica standardul de
viaţă, pentru a genera
prin măsuri legislative
noi locuri de muncă.

Am avut parte recent
şi de o „telenovelă”
privind privatizarea
Oltchim care a rămas
„în coadă de
peşte”...din păcate, te-
lenovela Oltchim încă
este în desfăşurare. 

Dar ce ne mai spun
cei de la USL?! Că ar fi
bine ca şcolile, din
bugetul şi aşa aflat la
limită, să plătească şi
pază... şi aparatură
video de suprave-
ghere... încât mă întreb

de ce şcolile nu sunt de-
clarate penitenciare?!
Pentru comunitate,
şcoala nu trebuie să fie
doar o instituţie educa-
ţională ci şi un centru
social, lucru care nu se
întâmplă în prezent,
deoarece nu există
niciun proiect logic
privind siguranţa elevi-
lor şi creşterea nivelu-
lui educaţional, nu
există o reformă a pro-
gramelor de studiu
adaptată vieţii prezente
şi ceea ce este şi mai
grav, nu există stimu-
lente corespunzătoare
pentru personalul din
învăţământ.

De ce  nu se vorbeşte
de proiectul de guver-
nare al USL care, prin
primăvara acestui an
era finalizat şi publicat
pe internet, iar acum,
prin toamnă, aflăm că
„se lucrează la acest

proiect de guvernare”!?
Unde sunt deciziile
care să amelioreze sără-
cia românilor, unde
sunt deciziile care să
ducă la creştere eco-
nomică, unde sunt pla-
nurile de dezvoltare cu
efect imediat dar şi pe
termen scurt şi lung?
Unde sunt lucrările la
autostradă? În afara
unui circ televizat, lip-
sit de idei şi principiile
guvernării, a unor bâl-
bâieli gen „se majo-
rează taxele, ba nu se
mai majorează”,  „se
măresc salariile, dar nu
se mai măresc ci se
revine la salarizarea din
2010 acum la final de
2012!!!”, „se taxează
consultaţia medicală...
ba nu...” şi lista este
lungă! Românii nu au
înţeles că USL nu face
decât să prelungească
agonia sărăciei. Se pare

că toate guvernele, in-
diferent că s-au numit
FSN, CDR, PNL, PDL
sau USL, au făcut şi fac
acelaşi lucru! 

Guvernarea actuala
pălăvrăgeşte mult şi nu
face nimic. Vorbele nu
ţin de foame, nici „te-
lenovelele” marca Vic-
tor Ponta şi nici
promisiunile unor par-
lamentari că... la anul
va fi mai bine! Dar de
ce nu este bine acum, în
prezent, de ce binele
traiului de zi cu zi este
mereu amânat într-un
etern mâine?  Nu am
auzit de niciun plan de
dezvoltare economică
susţinut printr-un pa-
chet legislativ de către
majoritatea parla-
mentară USL. În
schimb am văzut circ,
un spectacol care nu
aduce decât sărăcie.
Însă, românii ştiu că

acest circ se poate
încheia în data de 9 de-
cembrie, atunci când
vor alege. Şi voi repeta
de fiecare dată: nu va fi
importantă sigla par-
tidului, ci omul! 

Din păcate, mulţi
cetăţeni mi-au spus că,
imediat după alegerile
locale din anul acesta,
cei aleşi abia dacă se
mai sinchisesc să răs-
pundă unui apel tele-
fonic, darămite să mai
facă şi ceva. Cu o astfel
de mentalitate în
România nu se va
schimba nimic! Iată de
ce, repet, alegeţi omul,
alegeţi un om de în-
credere! 

O pâine pentru
fiecare nu este un slo-
gan electoral, ci o
necesitate pentru
români şi o obligaţie
pentru fiecare politi-
cian!

Ediţia din acest an a fes-
tivalului Musica Coronen-
sis va avea loc în perioada
10-14 octombrie 2012 în
diferite locaţii din oraş
precum Biserica Neagră,
Cercul Militar, Muzeul
Casa Mureşenilor sau
Centrul Cultural Reduta. 

100 de ani de la
naşterea muzicianului
braşovean Norbert Petri

A X-a ediţie a festivalu-
lui, organizat de Biserica
Evanghelică C.A. din
România - Parohia Braşov
şi Ambasada Germaniei la
Bucureşti, se va afla sub
semnul aniversării a 100
de ani de la naşterea muzi-
cianului braşovean Nor-
bert Petri. Oferta culturală
va fi una diversă, ce va in-
clude muzică de cameră şi
vocal-instrumentală,
vernisaj de expoziţie,
proiecţie de film şi inau-
gurarea unui intrument is-
toric proaspăt restaurat.

Concert de orgă la
Biserica Neagră

Premierele pentru
oraşul nostru nu vor lipsi:
orchestra Filarmonicii
Braşov va interpreta în
primă audiţie absolută
Simfonia I de Norbert
Petri, la centenarul aces-
tuia. După ani de tăcere,
orga de la Rupea îşi va
recăpăta glasul şi va fi
auzită de braşoveni în
cadrul concertului inaugu-

ral ce va avea loc în Biser-
ica Neagră. Pentru acest
prilej a fost compusă o lu-
crare de către compozi-
torul braşovean Gabirel
Mălăncioiu.

Programul 
festivalului:

Miercuri, 10 octombrie
la Casa Mureşenilor, de la
ora 17:00 va avea loc in-
augurarea expoziţiei
“Norbert Petri - 100 de ani
de la naştere” în cadrul
proiectului “Casa muzicii”
şi un recital cu lucrări ale
compozitorului aniversat,
susţinut de solişti ai Op-
erei Braşov. Intrarea este
liberă.  

Joi, 11 octombrie, la
Cercul Militar, de la ora
19:00 va avea loc Concer-
tul nr. 3 pentru pian şi
orchestră - Ludwig van
Beethoven. De asemenea,
tot joi, se va ţine Primă
audiţie absolută a Sim-
foniei I de Norbert Petri şi
Orchestra Filarmonicii
Braşov condusă de diri-
jorul Valentin Doni şi
solistul Horia Mihail.
Preţul unui bilet: 20 lei sau
10 lei cu reducere pentru
elevi şi studenţi.

Ziua de vineri, 12 oc-
tombrie, rezervă iubito-
rilor de film proiecţia
“Orgile din Transilvania”.
Tot vineri va avea loc con-
certul de inaugurare a orgii
restaurate din Rupea - cel

mai important instrument
de secol XVII din Româ-
nia. Ca loc de desfăşurare
locația va avea loc la Bis-
erica Negră, începând cu
ora 19:00. Preţul biletului
de intrare: 10 lei 

Sâmbătă, 13 octombrie,
la Centrul Cultural Re-
duta, de la ora 19:00:
recital cameral cu 12 vio-
loncele - Ansamblul
“Napocelli” (Cluj-
Napoca). Intrarea este
liberă  Duminică, 14 oc-
tombrie la Biserica Negră
de la ora 12:00 va avea loc
"Matineul cu sopran şi
orgă Rosana Târziu
(Franţa) şi Klaus-C. van
den Kerkhoff (Germa-
nia)". Preţul biletului: 10
lei  

Ultima zi a festivalului,
duminică, 14 octombrie,
va fi organizată la Biserica
Negră, începând cu ora
18:00. Aici se vor ţine:
Concertul vocal-simfonic
- Lucrări ale compozito-
rilor transilvăneni: J.
Knall, B. Weiß, V.A.
Müller. Misa în Re major
de Antonin Dvořák. De
asemenea, va concerta
Corul “Laudate”, Corul
Bach al Bisericii Negre şi
Orchestra de cameră din
Miercurea Ciuc.

La orgă va cânta Eckart
Schlandt, iar dirijorii vor fi
Christiane Neubert, Edith
Toth şi Steffen Schlandt.
Preţul unui bilet de intrare:
10 lei
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