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BRAŞOVENII SUSŢIN
INIŢIATIVELE LUI
GABRIEL ANDRONACHE

11.131 de braşoveni au sem-
nat pentru iniţiativele legisla-
tive propuse de către
deputatul Gabriel Andro-
nache în beneficiul comu-
nităţii. Iniţiativele se referă la
protecţia pietonilor în trafic,
hidroizolarea gratuită de
către stat a acoperişului /te-
rasei blocurilor de locuit, scu-
tire de plată pentru cetăţenii
cu debite nenotificate la CAS
şi contorizarea individuală a
utilităţilor, în special apa.
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Director de
LEGENDĂ

Cine a omorât
NITRAMONIA?

Una dintre întreprinderile înfloritoare din urmă
cu 25 de ani, ruinată de „escroci internaţionali”
şi „asasini economici”

u Teodor Şuteu, omul care a condus Nitramonia timp
de 24 de ani, şi-a povestit amintirile pentru „Gazeta
Braşovului”. Cristian Şuteu, nepotul său, este, la numai
28 de ani, preşedintele „Forţei Civice” Făgăraş
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Campionatele Inter-
naţionale de sărituri cu schi-
urile ale României au fost
urmărite şi de Walter Hofer,
directorul Federaţiei
Internaţionale de Schi (FIS)
pentru competiţiile de sărituri
cu schiurile. Oficialul FIS a
fost încântat de complexul cu
patru trambuline de pe Valea
Cărbunării. „Pentru FIS este
extrem de important ca în cât
mai multe ţări să existe
asemenea baze, iar România
stă acum între state cu nume
mari în acest fenomen. Ime-
diat după Jocurile Olimpice
de la Soci, la Râşnov va avea
loc o etapă de Cupă Mondială
a fetelor şi vă promit că toate
medaliatele din Rusia se vor
prezenta la start. Am văzut o
trambulină normală (K 90) la
cele mai înalte standarde.
Pentru moment, este O.K.
Acum trebuie să aşteptaţi
câţiva ani, să vedeţi care este
impactul. Când va veni vre-
mea, am putea gândi şi cons-
truirea unei trambuline mari
(K 120). Este posibil ca în vi-
itor această bază să intre în
calendarul Cupei Mondiale a
băieţilor. Putem organiza o
asemenea întrecere pe o
trambulină normală. Nu
vreau să mă hazardez să spun

un an, dar totul e posibil”, a
precizat Walter Hofer citat de
mytex.ro.

Bază şi sportivi de top
Despre potenţialul

săritorilor din România, Wal-
ter Hofer a precizat că: „tot
ce am văzut la Râşnov este la
cel mai înalt standard. Baza
se poate compara cu oricare
alta din lume. Pentru FIS,
promovarea acestei disci-
pline în ţările din Est este o
prioritate. Personal, văd
România alături de state ca

Cehia, Polonia sau Slovenia.
Sportivii de acolo au ajuns în
top şi sunt sigur că în scurt
timp, spun maximum trei
ani, şi un român va fi printre
cei mai buni 10 din lume”.

Tribuna de K90,
aproape de final

Nu în ultimul, rând, pri-
marul oraşului Râşnov,
Adrian Veştea a declarat că
lucrările la trambulina de K
90 sunt pe ultima sută de
metri. „Cred că în aproxima-
tiv o lună de zile, şi trambu-

lina de K 90 va fi finalizată în
felul acesta putem să
organizăm şi pe viitor com-
petiţii de talie internaţională.
Una dintre ele va fi chiar în
ianuarie. Vom avea o etapă în
cadrul Calendarului FIS, pen-
tru ca-n februarie să avem
FOTE”, a precizat edilul de la
Râşnov. În ceea ce priveşte
baza, încă mai sunt aspecte
care trebuie finalizate. Spre
exemplu construirea unor
tribune, partea de vestiare,
precum şi alte lucrări auxil-
iare.

Baza de sărituri cu schiurile de la Râşnov, 
lăudată de şeful Federaţiei Internaţionale
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Începând cu data de 25 octombrie, în fiecare joi, Biserica Evanghelică C.A. din România –
Parohia Braşov (Biserica Neagră) îi invită  pe toţi doritorii să facă vizite cu ghidaje gratuite pe
şantierul arheologic, între orele 16.00 – 17.30. Cercetările arheologice pregătesc terenul pen-
tru reamenajarea spaţiului din jurul Bisericii Negre.

Istoria revoltei din
1987 în Piaţa Sfatului
Începând de sâmbătă şi

până în 26 noiembrie,
Asociaţia „15 Noiembrie
1987” Braşov organizează
în Piaţa Sfatului o
expoziţie în aer liber care
recompune, prin inter-
mediul documentelor şi al
fotografiilor, imaginea re-
voltei muncitorilor bra-
şoveni din 15 Noiembrie
1987 şi a repercusiunilor
pe care le-au avut de su-
portat cei care au avut cu-
rajul să-şi strige
nemulţumirea

„Prin această expoziţie
încercăm să arătăm, mai
ales tinerilor, ce s-a întâm-
plat la Braşov în urmă cu

25 de ani. Am reuşit să
aducem imagini şi docu-
mente inedite pe care le-
am obţinut de la Consiliul
Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii. Pen-
tru că vrem să legăm re-
volta noastră de mişcările
anticomuniste din Centrul
şi Estul Europei, am expus
documente şi fotografii de-
spre reacţia internaţională
de după ziua de 15 Noiem-
brie, dar şi despre cea mai
mare astfel de «mişcare»,
Solidaritatea din Polonia”,
a spus Florin Postolachi,
preşedintele Asociaţiei „15
Noiembrie 1987” pentru
Transilvania Expres.

La Râşnov, a fost programată o etapă de cupă mondială pentru fete, în 2014, după
ce tot aici, se va desfă�ura Festivalul Olimpic al Tineretului European

11.131 de braşoveni susţin iniţiativele 
legislative ale deputatului Andronache

Deputatul Andronache
Gabriel a anunţat că 11.131
de braşoveni au semnat pen-
tru iniţiativele legislative
propuse în beneficiul
comunităţii. Iniţiativele se
referă la protecţia pietonilor
în trafic, hidroizolarea gra-
tuită de către stat a
acoperişului /terasei blocu-
rilor de locuit, scutire de
plată pentru cetăţenii cu
debite nenotificate la CAS
şi contorizarea individuală a
utilităţilor, în special apa.

În ceea ce priveşte scu-
tirea de plată iniţiativa mai
are nevoie doar de
semnăturile parlamentarilor
şi va fi depusă în Parlament.

„Textul legii privind scu-
tirea de plată pentru
cetăţenii cu debite nenotifi-
cate la CAS este finalizat.
Mai trebuie să obţin
semnăturile colegilor parla-
mentari şi să depun proiec-
tul. Este o lege suplă, de
prevederile căreia vor bene-
ficia sute de mii de români,
dintre care peste 30.000 de

braşoveni, care au aflat că
sunt datori la Casa Na-
ţională de Asigurări de

Sănătate. Voi solicita ca
acest act normativ să fie
dezbătut în procedură de

urgenţă, astfel încât, până la
sfârşitul acestei sesiuni par-
lamentare să fie aprobat”, a
declarat Andronache.

Pe lângă aceste iniţiative
legislative, deputatul An-
dronache organizează şi  o
campanie de strângere de
semnături prin care va
încerca să-l determine pe
premierul Victor Ponta să
deblocheze banii pentru
efectuarea unor lucrări de
reabilitare a unor obiective
istorice şi pentru contin-
uarea lucrărilor la un cămin
de bătrâni din Braşov. „Tre-
buia să primim de la bugetul
de stat 4 miliarde de lei
vechi pentru continuarea
programului de restaurare a
troiţelor din Şcheii Braşo-
vului, un miliard de lei vechi
pentru punerea în valoare a
Cetăţii Braşovia de pe
Tâmpa şi tot un miliard de
lei vechi pentru finalizarea
modernizării Căminului de
bătrâni de la Biserica Sfânta
Treime”, a mai spus depu-
tatul Andronache.

Iniţiativele deputatului Andronache, 
un real folos pentru comunitatea braşoveană

Copreşedintele ARD
Mihai Răzvan Ungureanu
spune că alianţa îşi doreşte
ca „PNL să revină acolo
unde îi este locul, adică la
jumătatea de centru-
dreapta a spectrului po-
litic” şi a arătat că este
„convins că PNL îşi va
regăsi tăria pentru a ieşi
din deriva politică în care
se află în acest moment”.

Colaborare cu PNL,
dar nu cu actuala
conducere

Întrebat cu cine sunt
dispuși politicienii din
ARD să încheie alianţe
politice pentru a forma ma-
joritatea după alegerile din
9 decembrie, Ungureanu a
arătat că politica de alianţe
nu a fost stabilită încă şi că
despre acest lucru se va
discuta după campania
electorală. Ungureanu a
mai răspuns că în acest
moment singurul partid la
care se gândeşte este PNL,
dar nu cu actuala conduc-
ere. „Mă gândesc foarte se-
rios la felul în care am

putea închega o cooperare
politică cu Partidul
Naţional Liberal. Mai de-
parte, fantezia mea în mo-
mentul acesta nu merge”, a
spus Ungureanu.

„Îmi dau seama 
cât de mare este 
tensiunea în 
interiorul PNL”

Ungureanu a mai spus
că, în opinia sa, actuala
conducere a PNL „şi-a
dovedit de mult incapaci-
tatea de a conduce un par-
tid de pretenţiile şi de
exigenţele legitime pe care
le are”. „Sunt pe de altă
parte convins că sunt mulţi
membri ai conducerii cen-
trale şi locale ai PNL care
ştiu foarte bine cât de
dificilă este poziţia pe care
PNL o are alături de PSD
în interiorul USL. Tot aşa
cum îmi dau seama cât de
mare este tensiunea în inte-
riorul PNL în acest mo-
ment din cauza felului în
care au fost alcătuite listele
de candidaţi”, a mai spus
Mihai Răzvan Ungureanu.

Ungureanu aşteaptă ca 
PNL să-şi revină din derivă

Cauciurile fără etichetă sunt ilegale de joi!
Comisarii de la Protecţia

Consumatorului vor con-
trola la sânge etichetarea an-
velopelor care este
obligatorie de la 1 noiem-

brie. Preşedintele Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor (ANPC),
Bogdan Nica e explicat că
toate cauciucurile vor avea

etichete pe care vor fi spec-
ificate durata de viaţă a pro-
dusului şi eficienţa la
frânare. Preşedintele ANPC
a precizat că amenzile pen-

tru neetichetare pot ajunge
până la 30.000 de lei.
Legislaţia mai prevede şi
sancţiuni de 9-20 de puncte
amendă.



Citește în paginile 4-5 povestea celebrului director al Nitramoniei, Teodor Suteu
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Soarta Făgăraşului şi a întregii zone din centrul ţării a depins de această 
intreprindere deoarece cel puţin o persoană dintr-o familie lucra pe platforma
chimică. În combinat lucrau la acea vreme peste 10.000 de oameni. Uzina a dus
la extinderea oraşului Făgăraş, dar şi la dezvoltarea economică a acestuia.
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CAMPANIE

În 1989 combinatul de la
Făgăraş atingea apogeul dez -
voltării sale, ca după eveni-
mentele din decembrie din
acel an totul să intre într-un
declin sigur. Grupuri de in-
terese susţinute de oamenii
politici ai vremii nu s-au lăsat
până n-au pus combinatul
chimic de la Făgăraş pe bu-
tuci. Combinatul chimic de la
Făgăraş se întindea pe o su -
prafaţă de peste 450 hec tare,
avea un patrimoniu în valoare
de de peste 274 mili arde de lei
inclus în capitalul social al SC
Nitramonia SA, din care peste
159 miliarde reprezentau
valoarea con struc   ţiilor şi a
celor 212 clădiri. De toate
acestea s-a ales praful. Oa-
menii legii au strâns dovezi cu
tonele, dar într-un final au
scris pe do sarele de anchetă
,,NUP". Nimeni n-a fost tras
la răs pundere cu toate că de-
zastrul a fost vizibil pentru
toată lumea. 

Fostul director, 
şocat la revenire

Teodor Şuteu, directorul
combinatului de la Făgăraş
vreme de 25 de ani şi cel care
a dezvoltat fabrica, revenit pe
platformă după 14 ani, s-a de-
clarat şocat de ceea ce a văzut
pe platforma chimică. ,,Pentru
a reface ceea ce s-a distrus este
nevoie de cel puţin 15 mili-
oane de euro“ spunea în 2004
fostul director general. 

La data privatizării, Nitra-
monia SA avea un acţionariat
format din: APAPS - 79,1%,
SIF- 12,7%, persoane fizice-
8,2%. Capitalul social era de
274 milioane de lei. Datoriile
societăţii se cifrau la 1500 mi-
liarde de lei, iar creanţele de
400 miliarde de lei şi prove-
neau din contractele păgu -
boase semnate de directorii
fabricii. Mai erau angajaţi în
societate până la 1900 de oa-
meni, iar la conducere erau 8
directori executivi şi unul ge-
neral, toţi numiţi politic. Priva-
tizarea a fost decisă de APAPS
condusă de Ovidiu Muşe tescu.

Fantoma Flecher Group
La 21 martie 2003 s-a vân-

dut pachetul majoritar către
Flecher Group condusă de tur-
cul Fatih Kesser pentru
810.000 dolari, acesta având
obligaţia contractuală de a
realiza investiţii de 21 mili-
oane de dolari, activitate
continuă timp de 5 ani, fără
dispo nibilizări. Firma
controlată de Kesser a reuşit
să cumpere cu doar 800.000
de dolari, preţul unei vile din
capitală, societatea din
Făgăraş. Fletcher Group nu
era nicidecum o companie
americană, cum se lăuda mi-
nistrul privatizării Ovidiu

Muşetescu, ci o firmă de
apartament, cu sediul în casa
parlamentarului PSD, Ion
Neagu, avocatul lui Keser
Fatih, care fusese anchetat şi
reţinut pentru o lună, în anul
2000. S-a încălcat însă fla-
grant contractul de privatizare,
astfel că apar primele dispo -
nibilizări în august 20003
când 500 angajaţi sunt daţi
afară, urmând ca în decembrie
2003 alţi 300 de salariaţi să
plece.

Pe mâna securiştilor
În iunie 2003, APAPS

numeşte la Nitramonia un ad-
ministrator special, pe Mihai
Tânjală, un apropiat al pre-
mierul Adrian Năstase, fost
deputat PDSR de Mehedinţi,
ofiţer de contrainformaţii. În
august 2003, APAPS decide
să cesioneze contractul sem-
nat cu Flecher Group firmei
S&T Oil Equipment   Ma-
chinery LLC care îl avea ca
ac ţionar majoritar pe Valerian
Simirică, un român stabilit în
SUA, pentru ca Flecher Group
să fie scoasă din această priva-
tizare, şi implicit, să poată fi
salvat contractul de privati-
zare.  Fletcher Group a fost
înghiţită astfel de firma S&T
Oil Equipment & Machinery,
care a preluat în acest mod
Nitramonia. Adevăratul in-
teres al noilor investitori-
Mihai Tânjală şi Valerian
Simirică era legat de vânzarea
la kilogram a materialelor de
pe platformă. Astfel dispare
din combinat turcul Kesser. În
aceeaşi perioadă, respectiv la
22 iulie, este numit director un
localnic, Iuliu Borşa, iar în
septembrie 2003 pleacă din
conducerea fabricii Constan-
tin Avram şi Gheorghe
Stăneiu, ambii pesedişti. Este
perioada în care apar alte
nume la conducerea executivă
a fabricii, Mihai Tânjală,
Francisc Tobă, Valerian
Simirică, Mihai Bărbuliceanu
şi Alexandru Mesina. 

Simirică sprijinit 
de guvernul PSD

Noul patron al Nitramoniei,
Valerian Simirică, a reuşit prin
influenţa sa în rândul PSD
care guverna ţara la acea dată,
să obţină îngăduinţa conducerii
guvernului şi în luna decem-
brie 2003 a obţinut trans for -
marea a 80% din datoriile
restante înregistrate la data de
30.11.2003 în acţiuni. Astfel,
suma de 24.932.294.938 lei
reprezentînd datoriile la SC
Electrica SA şi suma de
290.474.716.771 lei reprezen-
tînd datoria către SC Distrigaz
Sud SA să fie transformate în
acţiuni. Totodată, Nitramonia
a ajuns pe lista societăţilor cu

înlesniri la plata obligaţiilor,
stipulate în HG 1249/2003.
Astfel i-au fost şterse
majorările şi penalităţile faţă
de furnizori şi care se ridicau
la 11.385 miliarde de lei la
Electrica şi de 388,205 mili-
arde la Distrigaz Sud. Cu alte
cuvinte noul patron a preluat
o Nitramonie fără datorii cu
sprijinul statului român con-
dus de PSD. Noul patron şi-a
instalat propria conducere: di-
rector general- Francisc Tobă,
locotenet-colonel (r) implicat
în reprimarea evenimentelor
din Decembrie 1989 la Sibiu,
director executiv- Mihai Tân -
jală, maior de contra infor -
maţii, fost deputat PDSR de
Mehedinţi, director economic-
Sanda Smerică, director
comercial- Alexandru Mesina,
director tehnic şi de producţie-
Iuliu Borşa. A mai apărut un
ins nou pe platformă, Mihai
Bărbuliceanu, care a luat locul
lui Tânjală, acesta mulţumin -
du-se cu funcţia de membru în
CA. Bărbuliceanu, constăn -
ţean, a fost angajat de Kesser
pentru a-i realiza un audit la
Nitramonia şi Colorom,
cunoscându-l de la Guvern
unde se afla în Corpul de Con-
trol al acestuia.  

Divizarea „mortului”
S-a trecut la divizarea Nitra-

moniei, astfel că la 26 aprilie
2004 se înregistrează la Regis-
trul Comerţului opt societăţi
comerciale ca rezultat al di -
vizării Nitramoniei. Nitrocon-
trol (Cornel Drenea), Ni-
 tro explosives SA (Francisc
Tobă), Nitrofertiliser SA
(Gabriel Penescu), Nitrosere
SA (Lidia Albulescu), Ni-
troservice SA (Iuliu Borşa),
Nitrotrans SA ( Alexandru
Mesina), Edel Weiss Hotel
(Ioan Luculescu), Nitramonia

SA firma mamă cu acţionarul
Valerian Simirică şi SC
Dunav International Construct
SA cu acţionarul Mihai Tân -
jală. Nitramonia preia toate
datoriile şi creanţele şi este
manageriată de SC Marea
Neagră SRL din Tuzla prin
Mihai Bărbuliceanu. Începe
procedura de lichidare judi -
ciară a Nitramonia SA, iar cei
800 de salariaţi disponibilozaţi
în 2003 îşi cer drepturile
băneşti prin instanţă care se
cifrau la aprox. 2 milioane de
euro. Pe platformă se continuă
tăierea instalaţiilor la fier
vechi, dar banii nu intră în
conturile societăţilor ci în con-
turile unor firme din stră -
inătate ale celor care operau
pe platformă. 

Anchetă fără
deznodământ

Teodor Şuteu readus în
fabrică în 2003 părăseşte plat-
forma la finele anului 2004
motivându-şi decizia prin jaful
care se producea. Angajaţii nu
mai erau protejaţi de nimeni,
nici măcar de conducerea
sindicatului. Liderul de sindi-
cat Lucian Cupu intră în cer-
cul lui Simirică, cel care
înfiinţează firma Fimaco S&S
SRL cu sediul pe platformă cu
scopul de a manageria puii
Nitramonia şi la care acţionari
erau Valerian Smirică şi Florin
Smerică din Cluj, ruda aces-
tuia. În ianuarie 2005, DI-
ICOT intră pe rol şi cercetează
acţiunile lui Simirică Valerian
care însă pleacă din ţară în
SUA unde rămâne până în
primăvara lui 2005. La 26 ian-
uarie 2005 şi Curtea de Con-
turi ia la purecat documentele
economico-financiare şi con-
tractul de privatizare, dar
rezultatul anchetelor duce la
un ,,NUP".

Înainte de Marea Unire de la 1918, în Făgăraș exista
doar o modestă fabrică de spirt. Cu sprijunul guvernului
român, în 1922, apare Societatea anonimă pe acţiuni
„Dynamit Nobel" cu sediul la Viena. Acționariatul este
româno-austricao-germ ano-cehoslovac, iar înfiinţarea
societăţii se face prin hotărâre de guvern. În câţiva ani,
la Făgăraș încep să se producă acizi pentru nitrate, apoi
acid azotic concentrat. 
Ce se producea? Este pusă în funcţiune instalaţia
de azotat de amoniu, care reprezintă materia primă
pentru explozibili. Astfel, România începe să-şi producă
singură explozivi pentru cariere şi exploatări miniere.
Azotatul granulat este folosit ca îngrăşământ în
agricultură, iar amestecul dintre azot şi calcar, numit ni-
trocalcar se potriveşte cu solul acid al Ardealului.  Fabri-
ca de la Făgăraş devine şi un producător intermediar
pentru industria coloranţilor şi medicamentelor, în ate-
lierele din Codlea începându-se deja, tot din perioada
interbelică, producerea vopselurilor. Cum în Braşov şi
Sibiu, industria constructoare de maşni lua avânt, so-
cietatea făgărăşeană începe să producă răşini fenolice,
care constituie liantul nisipului folosit pentru realizarea
pieselor turnate.  
Producţie de război. Odată cu începerea războiului
şi militarizarea fabricii, se dezvoltă instalaţiile pentru pro-
ducerea pulberilor folosite la lansarea proiectilelor mili-
tare. La Făgăraş, pentru cali brele mari, tunuri şi
aruncătoare (branduri), iar la Victoria, unde apare o
firmă germană, pentru calibre mici, pistoale şi automate.
Pe amplasamentul viitorului UPRUC, se înfiinţează o
secţie pentru producere de piatră vânătă, folosită la
stropirea viţei de vie. În 1947, uzina este trecută în pro-
prietatea statului. Cerinţele politicii comuniste de indus-
trializare rapidă fac ca uzina să se mărească rapid. Din
1966, odată cu numirea în funcţia de director general a
lui Teodor Şuteu, fabrica îşi creşte producţia la cote im-
presionante. Dacă în 1900 se produceau 50 de tone de
explozibil pe zi, în câţiva ani, producţia creşte la 250 de
tone pe zi. 
Beneficii pentru România. Politica impusă de
Ceauşescu, încă de la venirea sa la putere, este de a
realiza independenţa energetică a ţării. Producţia com-
binatului este utilizată în extracţia de cărbune şi în
construcţii. Teodor Şuteu se dovedeşte un foarte bun ad-
ministrator participând la numeroase negocieri de export.
Din URSS, contra dinamitei, statul român a obţinut trac-
toare, din Bulgaria, în schimbul răşinilor fenolice, se
obţineau gogoşari în oţet, iar RDG-ul trimitea în România
Trabanturi, la schimb cu fenolul şi anilina produsă de
Nitramonia. În 1990, numărul de angajaţi crescuse de la
4 mii, cât era la preluarea directoratului, la 10 mii. 

Cine a omorât Nitramonia?
u Una dintre întreprinderile înfloritoare din urmă cu 25 de ani,

ruinată de „escroci internaţionali”şi „asasini economici”

uIstorie de 90 de ani

Tânjeală şi Simirică, cei doi securişti care au tocat Nitramonia
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„Lasă-i în pace,  toate ăstea tot
la mine ajung. Când ăştia scriu
la Secu, trebuie verificat”. Iar
turnătoriile erau dintre cele
mai fantasmagorice. La un
moment dat, a fost pârât că şi-
ar fi adus un xerox şi o maşină
de scris cu care ar spiona pen-
tru americani. Chiar şi in-
ginerul şef, directorul tehnic şi
contabilul şef „dădeau cu sub-
semnatul”.

L-a salvat de la moarte
pe generalul Macri

Pe generalul Emil Macri l-a
cunoscut foarte bine, după ce,
printr-un concurs de îm pre -
jurări l-a scăpat de la moar te.
La toate marile accidente de
muncă din acea perioadă era
chemat să facă parte din
comisiile de an chetă. Aşa s-a
întâmplat şi la ultima mare ex-
plozie de prin ‘86 din Valea
Jiului, dintr-o mină. Nu a putut
merge la faţa locului, dar l-a
sfătuit îngrijorat pe prietenul
său Maxim Berghianu, Mi-
nistrul Muncii în acea pe -
rioadă, care îl însoţea pe Emil
Macri în comisia de anchetă,
să nu intre în subteran înainte
de 3 zile şi după ce fac analize
temeinice privitoare la conţi -
nutul de gaz metan. Maxim
Berghianu, soţul celebrei ac -
triţe Silvia Popovici, îi fusese
coleg de şcoală la Sighişoara.
Când ceilalţi membrii ai
comisiei au insistat să coboare

în in specţie, Berghianu şi
Macri şi-au amintit de sfatul
lui Şuteu şi au preferat să aş -
tepte afară. A avut loc o nouă
explozie şi toţi ceilalţi membrii
ai comisiei şi-au pierdut viaţa.
Drept recunoştinţă, de la
Hunedoara au venit direct la
Făgăraş cu un Aro tixit cu toate
bunătăţurile.

Bileţelul lui Ceauşescu
Teodor Şuteu a fost printre

puţinii  oameni care au stat de
vorbă între patru ochi cu
Nicolae Ceauşescu. Tot tim-
pul vizitele în Combinat erau
organizate minuţios. În timpul
unei vizitei au pregătit o
machetă la scară a Combina-
tului. Pentru Ceauşescu s-a
pregătit un mic podium pus
lângă masa cu macheta, astfel
încât să nu se vadă că ceilalţi
sunt mai înalţi decât el. După
ce s-au îndepărtat, Şu teu a
ţinut să-l avertizeze pe
Ceauşescu: „Am văzut că au
filmat şi au fotografiat cei de
la Agerpres, iar pe machetă e
tot sistemul nostru de pază”.
Imediat, Ceauşescu s-a întors
şi a comandat scurt: „Pleşiţă,
ia-le la toţi filmul din aparat.
Nu mai vine nimeni după
mine”. De atunci, Şuteu a avut
ocazia, ca la fiecare vi zită să
vorbească doar între patru
ochi cu dictatorul. I s-a părut
un om viclean cu o educaţie
de ţăran, dar care era foarte

bine informat. Purta cu el tot
timpul un bi leţel pe care avea
mai multe notiţe şi pe care îl
consulta atunci când punea
întrebări. 

Dictatorul, ameninţat
cu moartea

La una din vizite a apărut un
incident neplăcut. Securitatea
primise o scrisoare ano nimă în
care se anunţa că Ceauşescu va
fi asasinat în timpul vizitei la
Făgăraş. „În florile pe care le
va primi va fi băgat explozi-
bil”, scria e pistola. Măsurile de
siguran ţă au fost draconice.
Traseul prin combinat, unde,
de la o secţie la alta, se
străbăteau kilometri întregi cu
o Mercedes negru decapotat,
era ştiut doar de Şuteu şi de
Ceauşescu, singurii care
urmau să se afle în maşină. Di-
rectorul Nitramo niei a fost in-
truit la Securitate: „Şefu’ stă în
faţă, tu în spate. Vorbeşti tare şi
clar. Nu faci mişcări bruşte, nu
scoţi lucruri din buzunare.
Sunt puşi lunetişti pe secţii din
o sută în o sută de metri. Dacă
greşeşti cu ceva, îţi facem fu-
neralii naţionale!”. Degeaba
le-a explicat că ar fi fost mai
simplu să-l percheziţioneze. 

Răutăţile Elenei
Şi despre replicile acide ale

Elenei Ceauşescu are multe
amintiri. La un moment dat, în
timpul unei vizite, într-o sală

de comandă, unde mun citorii
aveau echipamente serioase
de protecţie, Tovarăşei nu i-a
plăcut. „Uite, Nicule, cum îi
îmbracă pe ăştia. Ca pe nişte
cosmonauţi. Şi le mai dă şi
mese antidot. Asta costă prea
mult!, a comentat prima
doamnă. „Lasă-l, tu, să-ţi po -
vestească câţi au murit aici”, l-
a apărat Ceauşescu. Altă dată,
Ceauşescu a participat la
testarea unei rachete pe un
banc de probă. Pentru că îi
plăcea foarte mult, a fost lăsat
să apese pe butonul care de -
clanşa reacţia. Totul era vi -
zualizat prin termofilmare din-
tr-o altă cameră. „Hai, Ni cule,
că am văzut altele mai tari.
Nici măcar n-a fâsâit prea
tare”, a spus Elena. Răspunsul
i-a făcut pe mulţi din jur să-şi
muşte limba, pentru a nu iz -
buc ni în râs: „Lasă, tu, că am
văzut cum te-ai lăsat în jos de
frică”. 

Prieten cu preşedintele
Austin Powder

A participat la numeroase
delegaţii în străinătate, unde se
negociau vânzările de produse
chimice produse la Fă găraş, în
Germania, Suedia, Elveţia,
China. În vremea a ceea,
producţia Nitramoniei era
căutată în toată lumea. Expor-
turile se făceau prin fir mele
Securităţii, Danubiana,
Dunărea, Romferchim... Din

ŞTERSE DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI. În perioada comunistă, România se putea mândri cu o industrie
dezvoltată. Marile întreprinderi  din judeţul Braşov, unul din polii industriei româneşti încă din pe-
rioada interbelică, lucrau zeci de mii de oameni. Ceea ce până în urmă cu un sfert de secol părea
imposibil, astăzi a devenit o realitate: toate marile întreprinderi braşovene au dispărut complet.

Cel mai respectat    
Teodor Şuteu, omul care a condus Nitramonia timp de 24 de         

Teodor Şuteu împreună cu David Gleason, preşedintele celebrei companii Austin Powder

La peste 80 de ani, Teodor
Şuteu este un bătrân care se ţi -
ne foarte bine. Demnitatea pe
care o emană şi felul de a vorbi
clar şi cu explicaţii la obiect,
impun respectul din primul
moment.  

Doar un administrator
Nu i-a plăcut niciodată că a

lăsat liniştea şi peisajul de la
poalele Munţilor Făgăraş pe
zarva şi aglomeraţia capitalei,
dar spune că viaţa nu i-a dat de
ales. Pasiunea pentru me se ria
de chimist a rămas la fel de
ma re, astfel încât reuşeşte să
explice detaliile tehnice cele
mai complicate pe în ţelesul
ori cărui profan.  Vor beşte de
si tua ţia din ziua de azi a com-
binatului , dar nu vrea să facă
asemeni ziariştilor care „bo-
cesc fără să poată face alt -
ceva”. „A fost combinatul
statului, nu al meu, eu am fost
doar un adminstrator”, spune,
ascunzându-şi elegant re-
gretele.

Cum a cunoscut
Făgăraşul

S-a născut lângă Târgu
Mureş, la Tirimia. Era copil
când ungurii au luat Ardealul
şi, peste noapte, graniţa s-a
trasat fix în capul satului. Oa-
menii care aveau terenuri pes -
te hotar erau obligaţi să treacă
pe lângă patrulele maghiare.
„Îi băteau şi când plecau, şi
când se întorceau”, îşi amin -
teşte Teodor Şuteu. Sătulă de
persecuţii, familia lui s-a retras
în Sighişoara. Aici a făcut
liceul şi a căpătat dragostea
pentru chimie de la un profe-
sor sas, Roth. A făcut faculatea
la Iaşi, între 1952-1957. Aici
şi-a cunoscut viitoarea soţie, o
colegă de grupă, cu care s-a
căsătorit în ultimul an. În vre-
mea aceea, stu den ţii făceau
două convocări militare în
timpul studiilor. Una dintre ele
a făcut-o la Făgăraş. Tot aici a
făcut şi practica din prima
vacanţă. Pentru că era un loc
frumos, aproape de
Sighişoara, a ales să vină cu
repartiţie la Combinatul
Chimic.

Nu a plecat în URSS
O lecţie de viaţă pe care nu

a uitat-o niciodată a primit-o
de la tatăl său la terminarea
facultăţii. I s-a transmis că se
numără printre studenţii emi -
nenţi care vor continua stu-
diile în URSS. I s-a părut ceva
ce nu trebuie ratat. Tatăl său
nu a fost la fel de entuziasmat.
„Ba, te duci în aia a mă-tii! N-
ai văzut că toţi ăia care au fost
la şcoli în Anglia şi Franţa
înfundă acum puşcăriile? De
unde ştii tu cum o să se învârtă
roata? Fă-ţi treaba la tine-n
ţară!”, l-a repezit tatăl său. O

cunoştinţă, doctor de la CFR,
i-a pus o mână în ghips şi l-a
bandajat la cap. Cu o în-
târziere de două săp tămâni, s-
a prezentat la Centrul de
Pre  gătire de la Bucu reşti, îm-
preună cu părintele său, in-
vocând un accident. Nu a
ţinut. Bătrânul l-a luat de o
mână şi duşi au fost. Din ca -
uza asta, la începutul anului
doi, timp de o lună, nu a avut
voie la seminarii, dar po vestea
a fost uitată. Mai târziu l-a
înţeles pe tatăl său. În anii 70,
după o teribilă explozie care a
avut loc la Teleajen,
suspectată că ar fi fost un sa-
botaj, toţi directorii şi şefii de
secţie care făcuseră studiile în
URSS au fost epuraţi.

„Arunc pe geam 
toti funcţionarii”

Din 1966 a devenit direc-
torul Combinatului Chi mic
Făgăraş. Perioada în care a
condus mastodontul industrial
cu 10 mii de angajaţi l-au
făcut, şi în ziua de astăzi, deşi
a plecat din oraş de aproape
23 de ani, cel mai respectat
făgărăşean. A ştiut întotdea una
să-şi protejeze oame nii, de la
cel mai ne important muncitor,
la directori. Nemunca şi furtul,
la ordinea zilei astăzi, erau
inadmisibile pe atunci. Sala-
riile şi condiţiile de muncă
erau bune, chiar şi la sfârşitul
anilor 80, când în alte între-
prindrei muncito rimea dădea
în clocot. Acti viştii de partid l-
au împins tot timpul spre o
funcţie în ad ministraţia
comunistă. I-a refuzat tot tim-
pul. A rezistat sub şapte prim-
secretari ai jude ţului. Virgil
Trofin a proa pe că l-a numit
Pre şedintele Consiliului Po-
pular Judeţean. „Tova răşu’
Trofin, eu dacă vin aici, într-o
săptămână arunc pe geam toţi
funcţio narii ăş tia”, i-a spus. A
scăpat recomandân du-i un in-
giner tânăr. 

Înconjurat de turnători
Pentru că în Nitramonia se

făcea „producţie specială”, în
întreprindere erau trei birouri
ale Securităţii. În secţiile spe-
ciale nu era nimeni angajat
până nu devenea informator.
Mai târziu avea să-i cu noască
şi pe cei mai mari generali din
Securitate. La negocierile co -
merciale la care a participat
de-a lungul anilor, a fost tot
timpul însoţit de ofiţeri sub
acoperire care lucrau la fir -
mele de comerţ exterior. În
urmă cu câţiva ani a avut cu-
riozitatea să-şi vadă dosarul de
la CNSAS. „Mi s-a confirmat
tot ce bănuiam”, spune Şuteu.
Generalul Stamatoiu, şeful
Contrainforma�iilor, l-a
liniştit odată în vremea în care
şeful de la Interne, Tudor
Postelnicu, îi purta sâmbetele:
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delegaţie făceau parte tot tim-
pul ofiţeri acoperiţi. La un
hotel din New York, David
Gleason, preşedintele celebrei
companii Austin Powder, cu
care a legat o prietenie lungă,
i-a recunoscut că a obţinut vi -
za pentru SUA datorită in -
tervenţiei sale. „Am obţinut de
la FBI aprobarea, cu condiţia
să nu ieşi din hotel. Umbli pe
afară doar însoţit de mine, sau
în maşina mea”, i-a spus omul
de afaceri. L-a con solat, spu -
nându-i că şi la casa de oas peţi
din Făgăraş, unde făcuse o
vizită, a înţeles că, la rândul lui,
fusese ur mărit. „Ce, crezi că nu
am observat că femeia de ser-
viciu se tot schimbă?”, i-a spus
Gleason amuzat.

„Cu ăsta vă împuşc”
Înainte de ultimul Congres

al PCR, în 1989, generalul
Emil Macri l-a vizitat însoţit
de maiorul Popa, şeful pazei
din Combinat. L-a salutat ca
de obicei, folosind apelativul
„excelenţă”. A închis uşa, a poi
şi-a scos pistolul Maka rov, pe
care-l purta la brâu şi l-a pus
pe birou. „Numai voi ştiţi as -
ta”, a început pe un ton foarte
grav. „În primăvară vom avea
mari probleme în ţară. Eu pro -
pun să dinamităm principalele
secţii ale combinatului şi co-
manda detonării să fie la Secu-
ritatea din Fă găraş”, i-a spus,
privindu-l în ochi te mu tul gen-

eral. A re uşit cu greu să-şi
păstreze cum pătul înainte de a
răs punde: „Combinatul nu e al
meu, e al statului român. Adu-
mi o hârtie semnată de şeful
statului!”. Macri s-a întors spre
maiorul care îl însoţea, încrun-
tat. „Şti am că n-o să fie de
acord. Popo, dacă o să fie
necazuri, şi nu colaboraţi să
apăraţi combinatul, cu ăsta vă
îm puşc”, a mai spus generalul
cu mâna pe pistol.

„Să nu trageţi!”
În 18 decembrie 1989,

Teodor Şuteu era în Bu cu reşti.
Fusese chemat să discute cu
reprezentanţii armatei la Inter,
despre un contract cu Libia,
prin care statul român urma să
ridice în ţara din nordul Africii
un combinat pentru produ-
cerea de pulberi ex  plozibile. A
fost mirat că ofi ţerii nu au
venit ca de obicei îmbrăcaţi
civil. Erau în uniforme, cu pis-
toalele la brâu. „Când unul
dintre ei mi-a spus că sunt în
alertă din cauza unor eveni-
mente de la Timi şoara, am
făcut tot posibilul să plec şi să
mă întorc la Fă găraş. De aici l-
am sunat la generalul Macri.
Şeful său de cabinet mi-a spus
să sun la Timişoara 3, un
număr de pe firul guverna-
mental. Când l-am prins la re-
ceptor, l-am întrebat direct:
«ce fac acum? Mă tot gândesc
la Makarovul ăla...». Mi-a

spus apăsat: «Să nu trageţi!
Spune-i lui Popa să le ia toată
muniţia ălora de la Gărzile Pa-
triotice. Ia şi armamentul de la
paznici»”. Era agitat şi înainte
de a închide i-a spus că s-ar
putea să nu se mai vadă
niciodată. La scurt timp după
revoluţie, Macri a murit în
duba care îl ducea de la
puşcărie la tribunal. Oficial, a
făcut un infarct. 

Telefoane diversioniste
La Revoluţie, lucrurile s-au

petrecut cu mare repeziciune.
A reuşit să-şi păstreze cum -
pătul şi să ia cele mai bune de-
cizii. În biroul său se afla un
telefon guvernamental, pe
care, în decembrie 1989, au
venit tot felul de ordine crimi-
nale. În 23 decembrie a fost
anunţat că un elicopter alb va
ataca combinatul dinspre ca lea
ferată. Au fost aduse trei ra-
chete Strela, din poligonul de
testări al Combinatului, din
Dejani şi un tun KS 19. Foarte
sceptic, Teodor Şuteu a reuşit
să evite o catastrofă, ordonând
să nu se tragă. Pilotul eli-
copterului, victimă la rândul
lui a dezinformării, a întors
înainte de a survola combi-
natul. Cristi, fiul său, a luat ra-
chetele şi le-a băgat în
port-bagajul propriei maşini
pentru a le duce înapoi. Câteva
zile mai târziu, pe acelaşi tele-
fon, i s-a ordonat să trimită un

detaşament de gărzi patriotice
să apere Gara Şercaia, unde un
grup de terorişti vrea să arunce
în aer vagoanele cu
îngrăşământ. La fel de pre -
văzător, Teodor Şuteu a tele-
fonat pe un alt fir, special
pentru legăturile CFR, la
Şercaia. A aflat că şi şeful de
gară fusese anun�at că un
grup de terorişti, venind de la
Făgăraş va ataca gara. Aşa a
reuşit să evite masacrul. 

A luat-o de la zero 
De fapt, pentru Nitramonia,

combinatul pe care îl dez-
voltase toată viaţa, revoluţia a
fost o mare păcăleală. În 1
aprile 1990 s-a pensionat. A
văzut că printre noii guver -
nanţi erau tot securişti şi acti -
vişti pe care îi ştia. Doar că, de
data aceasta toată lumea
minţea, iar în spate, toţi furau
şi stricau. S-a mutat la Bu -
cureşti. Soţia lui a fost nevoită
să se împrumute la CAR, ca să
aibă din ce trăi. A în�eles că
trebuie să o ia de la zero. În ‘90
a fost deja căutat acasă de
reprezentanţii unor firme mari
cu care a lucrat de-a lungul
vremii. L-au chemat la  Ho -
telul Astoria din Viena, îm -
preună cu fiul său, Cristi, care
participase de mai multe ori ca
translator la unele întâlniri. L-
au sprijinit să-şi înceapă o a fa -
cere pe cont propriu.
Cu nos când la perfecţie dome-

niul în care lucrase a reuşit să
dezvolte o afacere profitabilă.
Tot ca are în acest moment a
câştigat după pensie, prin forţe
proprii. În tot acest timp,
Nitramonia a fost distrusă.

Securişti de afaceri 
În 2003, un fost ofiţer sub

acoperire din comerţul exte-
rior, pe care îl cunoscuse cu
ani în urmă, l-a căutat să-i
propună să revină la conduce -
rea combinatului. Ca de obi-
cei, a fost foarte sceptic, dar
curiozitatea l-a făcut să mear -
gă înainte. Aşa i-a fost prezen-
tat Mihai Tânjală, un alt fost
securist, şi, mai departe, mi-
nistrul Privatizării din acea
vreme, Ovidiu Muşetescu. A
înţeles repede de ce s-a apelat
la el, dar, la început, a încercat
să mobilizeze oamenii pentru
a relua producţia. La o întâl-
nire la Hotelul Aro, l-a auzit
pe Muşetescu cum îi spune lui
Tânjală: „Bine, mă, Tânjală,
băi, prostule, �i-am dat să tai
fier vechi şi tu reîncepi pro -
ducţia?”.  În combinat, a veri -
ficat vagoanele de fier vechi
care ieşeau pe poartă. În
scripte apăreau constant mai
puţine. Preţurile pentru unele
produse extrem de valoroase
erau calculate la jumătate faţă
de cât făceau pe piaţă. Totul
era organizat ca un mare furt.
Se vânau materialele scumpe,
de milioane de euro: oţelul in-

oxidabil, cuprul sau alama.
Totul era tăiat şi vândut la
kilogram. A priceput că fusese
adus doar de faţadă, ca să
liniş tească sindicatul. Jaful era
condus de doi securişti, Mihai
Tânjală şi partenerul său, Va-
lerian Simirică, un român
trimis de securitate să se infil-
treze în rândurile pocăiţilor de
origine română din SUA.
După ce le-a spus ce crede de-
spre ei, nu l-au mai lăsat să
calce în combinat. 

Mândru de nepotul său
Retras în casa din centrul

Bucureştiului, văduv de mai
mult de zece ani, Teodor Şu -
teu se gândeşte deseori la vre-
murile de altădată. Ştie că a
răzbit într-un sistem care, pen-
tru mulţi este astăzi de
neînţeles. Dar a făcut bine
mul tor oameni şi este şi as tăzi,
după atâta vreme, cel mai re-
spectat făgărăşean. Nu îl
interesează prea mult politica,
dar este mândru de nepotul
său Cristi, care a ales să se im-
plice într-un partid. Crede că
a venit vremea să se schim be
ceva şi oamenii competenţi şi
muncitori să aibă un cuvânt de
spus în conducerea ţării. „Un-
gureanu mi se pare singurul
politician serios din ziua de
azi. Restul sunt de tot râsul”,
spune bătrânul Teodor Şuteu,
un om a cărui cuvânt are gre-
utatea unei experienţe uriaşe.

România, după 90, a căzut victima escrocilor
internaţionali şi asasinilor economici. Oamenii
ăştia nu şi-au făcut altceva decât misiunea. Dar

cei care au condus ţara le-au fost complici

Teodor Şuteu,
fostul director al Nitramoniei

DIRECTOR DE LEGENDĂ. Chiar dacă organizarea comunistă a economiei producea mari
anomalii, mulţi dintre cei care conduceau marile întreprinderi erau organizatori redutabili
şi profesionişti fără cusur. Un astfel de om, o adevărată legendă printre făgărăşeni,  este
Teodor Şuteu, directorul general al Nitramoniei din 1966, până în 1990.

 om din Făgăraş
        ani şi-a povestit amintirile pentru „Gazeta Braşovului”

u Preşedintele Forţei Civice Făgăraş
la numai 29 de ani

Cristian Şuteu este nepotul preferat al fostului di-
rector de la Nitramonia. Are 29 de ani. S-a născut
în Făgaraş, a crescut în Făgaraş, iar liceul l-a ter-
minat la Colegiul Naţional Radu Negru. Din 2008,
este absolvent al Universităţii Tehnice de
Construcţii Bucureşti, secţia Construcţii Civile In-
dustriale şi Agricole. Lucrează la firma patronată de
tatăl său, Concret Build din Braşov. A stat mult în
preajma bunicului său, de la care a învăţat o sume-
denie de lucruri. Se consideră un spirit liberal, dar
nu-i place să se amestece cu oameni care-i displac.
„Eu până când s-a creat alianţa asta bolnăviciosă
numită USL am susţinut PNL-ul şi asta pentru că în
mare parte PNL-ul este alcătuit din oameni de afac-
eri pe care eu îi consider oameni cu şcoală,
inteligenţi. Dar după crearea alianţei USL
susţinerea mea pentru PNL este zero. Cum se
poate ca un partid de dreapta care susţine ideologi-
ile democratice să intre în cârdăşie cu partidul care
a dat startul la tot răul din România!? şi cei de la
PD-L m-au curtat să intru în partid pentru a le
susţine candidatul la alegerile locale din 2012. Nici
nu m-am gândit la aşa ceva! Sunt prea vinovaţi
pentru că au continuat să distrugă ce au început
pesediştii”, spune Cristian Şuteu, unul dintre cei mai
tineri preşedinţi ai unei filiale din Forţa Civică. Ca şi
bunicului său, îi plac oamenii harnici şi inteligenţi,
de care doreşte să se înconjoare în partidul pe
care-l conduce.

LECŢIA DE VIAŢĂ

În casa din Bucureşti povestindu-şi amintirile Şuteu, lângă Ceauşescu la o vizită de lucru

Directorul Şuteu, împreună cu delegaţii companiei americane  Austin Powder



Euro-politician
uFost europarlamentar, avocatul braşovean NV Popa candidează
pentru un post de senator

POLITICĂ
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„Potenţialul turistic al României este folosit doar la a zecea parte, de
aceea România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană ca pro-
cent din PIB din turism. Ca senator voi promova o Lege a Turismului”

Avocatul NV Popa, candidat pentru Senat

Nicolae Vlad Popa s-a
născut în Sibiu în 20 ianuarie
1950. A urmat aceeaşi carieră
ca şi tatăl său, un renumit av-
ocat braşovean,  Nicolae
Eugen Popa.  Spre deosebire
de majoritatea politicienilor
autohtoni, vrea să ajungă în
Parlament pentru a face legi,
asemeni politicienilor din
ţările europene cu tradiţie
democratică, şi nu pentru alte
interese. Este  este un candi-
dat cu o carieră profesională
deosebită şi un politician care
nu a fost implicat niciodată în
scandaluri de corupţie. 

Tatăl, erou în război
În tinereţe, tatăl actualului

politician a fost coleg de fac-
ultate cu doi dintre cunoscuţii
lideri liberali de mai târziu,
Mircea Ionescu Quintus şi
Dan Amedeo Lăzărescu. Ca
mulţi alţi colegi de-ai săi,
tineri intelectuali simpatizanţi
ai partidelor democratice, a
încercat să se opună politicii
extremiste a legionarilor. A in-
trat chiar în „Asociaţia
Studenţească Antifascistă”.
În timpul războiului, a luptat
pe frontul de răsărit, în cele
mai grele condiţii. A făcut
parte din regimentul româ-
nesc care a debarcat în
Crimeea. NV Popa a aflat din
poveştile tatălui său coşmarul
pe care l-au trăit soldaţii
români sub bombardamentele
fanatice ale sovieticilor. Tatăl
său a fost luat prizonier şi dus
într-un lagăr din stepa
calmucă. Puţinii soldaţi ce au
supravieţuit cu greu con-
diţiilor inumane ale lagărelor
bolşevice, tatăl său a reuşit
însă să evadeze, împreună cu
o baterie întreagă. Au ajuns
călare în Moldova, în pe-
rioada în care linia de apărare
din nordul ţării se destrăma.
Nicolae Eugen Popa a luptat
apoi şi pe frontul de vest,
ajungând până în Slovacia.

Bunicii au suferit de
pe uma comuniştilor

NV Popa a avut bunici
înstăriţi. Cel din partea mamei
a fost directorul Băncii Albina
din Sibiu, iar cel din partea
mamei, primar ţărănist în
Săliştea Sibiului. După
venirea comuniţtilor la putere,
amândoi au avut mult de
suferit. Mama i-a povestit cât
de cumplit a fost momentul în
care generalul Malinovski şi-
a stabilit cartierul general în
Săliştea Sibiului. Oamenii au
fost evacuaţi în 24 de ore.
Când s-au întors, după mai
multe luni, au găsit icoanele

din biserici împuşcate şi
gospodăriile jefuite şi devas-
tate. Bunicul din partea
mamei, considerat de
comunişti duşman al poporu-
lui, a fost închis timp de şapte
ani, fără să fie judecat. Când
s-a întors acasă, bolnav de
ulcer, a mai trăit foarte pu�in.
Bunicul din partea tatălui a
scăpat de prigoana bolşevică
pentru că era văduv şi avea
cinci copii. I-a fost însă
confiscată toată averea.  După
război, Nicolae Eugen Popa,
pentru a-şi scăpa familia de
posibilele persecuţii, a intrat
în Partidul Muncitoresc
Român. A mizat pe faptul că
a făcut parte dintr-o mişcare
antifascistă. A reuşit astfel să-
şi continue cariera juridică.
Timp de 28 de ani, până în
1986,  a fost Preşedintele
Colegiului de Avocaţi Braşov
şi unul dintre cei mai
respectaţi membrii ai
comunităţii braşovene.

Baschetbalist, şagunist
şi student la Iaşi

NV Popa şi-a petrecut
copilăria la Braşov. Aici a
învăţat la Şcoala Medie 4,
cum îi spunea actualului
Liceu Honterus. Din clasa a X
a urmat cursurile celui mai
bun liceu braşovean, Andrei
Şaguna. A făcut parte din
prima generaţie care a ab-
solvit 12 clase, în 1969. Încă
din şcoală, a început să prac-
tice baschetul. A ajuns chiar la
Steagul Roşu, în echipa de ju-
niori, apoi, în timpul
facultăţii, la Poli Iaşi, în di-
vizia B. Avea marele avantaj
de a fi amibidextru. Şi în ziua
de astăzi reuşeşte să scrie la
fel de bine cu ambele mâini.
Urmând tradiţia familiei, între
1969-1973 a urmat cursurile
Facultăţii de Drept, la Univer-
sitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. A fost o
perioadă de care-şi aminteşte
cu drag. Într-o epocă în care
regimul comunist se liberal-
iza, viaţa studenţească era
plină de festivaluri şi concerte. 

Naveta la Câmpina
La terminarea studiilor este

iniţial repartizat la Fabrica de
Confecţii Odorheiul Secuiesc.
Cere să fie transferat pentru că
nu ştia o boabă maghiară. Aşa
ajunge la biroul de avocaţi
Câmpina. Timp de trei ani
face naveta la Braşov. Îl are ca
îndrumător pe Mircea
Ionescu Quintus. În 1974,
face armata la Lipova, la
Şcoala de Ofiţeri în Rezervă
Păuliş. Aici participă ca soldat

la intervenţia din timpul
inundaţiilor din ’74, când
Mureşul inundă Lipova până
la etajul 1 al blocurilor. După
stagiatură şi armată se în-
toarce în Braşov, ca avocat.
La început, este apărător în
cauze penale, apoi, în cele
civile. 

Mascarada juridică
din 15 noiembrie 1987

Un moment pe care n-o să-
l uite niciodată a fost imediat
după 15 noiembrie 1987,
când câţiva ofiţeri de securi-
tate au descins la Tribunal, la
demisol, unde erau birourile
avocaţilor. Împreună cu 15
colegi, au fost luaţi şi duşi cu
o dubiţă să-i apere pe arestaţii
din timpul revoltei. Nu le-au
dat voie nici să-şi ia notiţe.
Generalul Macri i-a convocat
pe toţi şi a încercat să le ex-
plice că nimeni nu va păţi
nimic şi că reţinuţii vor lua
doar muncă corecţională. Ca
şi cum sentin�a se ştia de di-
nainte. Nu a vrut să participe
la o astfel de mascaradă şi a
reuşit să facă schimb cu un
coleg. A înţeles că nu ar fi
avut nicio şansă să-şi facă
meseria. Nici măcar nu arfi
putut să stea de vorbă cu cel
pe care l-ar fi apărat. 

Avocatul Automobil
Club German

După revoluţie, din 90, a
devenit singurul avocat
român cu contract direct cu
Automobilul Club German.
Practic, membrii din
Munchen ai asociaţiei, care
erau implicaţi în accidente pe
teritoriul României, erau
reprezentaţi în instranţă de
avocatul braşovean. Între
1990 şi 1995, aceasă activi-
tate i-a consolidat
independenţa financiară. Până
în 1995, a fost directorul
Biroului de Avocaţi Braşov,
iar din 1999 este membru în
comisia permanentă a Uniunii
Naiionale a Barourilor din
România, ales de Congresul
Avocaiilor.  A intrat în politică
în 1993, după ce Mircea
Ionescu Quintus, cel care îl
îndrumase ca tânăr avocat, a
devenit preşedintele PNL. S-
a considerat tot timpul un
„liberal conservator”. 

Scos din PNL 
de Căncescu

Cu o pregătire temeinică
de avocat, este mult mai pre-
ocupat de valorile ideologiei
pe care o reprezintă, decât
de avantajele pe care alţii le

caută în politică. Tocmai de
aceea este o prezenţă diferită
de a altor politicieni. Atunci
când, ca deputat PNL, a
văzut că preşedintele grupu-
lui parlamentar liberal, Bog-
dan Olteanu, negociază ca la
piaţă cu PSD-ul a intrat în
conflict cu el. Şi în
organizaţia din Braşov a
ajuns la o dispută cu Aristo-
tel Căncescu, paraşutat în
2003, de la PD, la PNL, cu
binecuvântarea conducerii
de la Bucureşti. Alt gen de
politician, care a trecut
foarte uşor de la socialişti la
liberali, Căncescu l-a elimi-
nat rapid pe NV Popa. Avo-
cat şi persoană respectabilă,
NV Popa nu a avut cu ce să
riposteze la asaltul fostului
fesenist. Armele lui erau cu

totul altele. Alegerile au fost
uşor măsluite, după ce au
fost scoşi din evidenţele par-
tidului membrii mai vechi şi
aduşi oameni apropiaţi lui
Căncescu. NV Popa a
renunţat să participe la
alegerile judeţene, unde nici
măcar nu-i cunoştea pe cei
care votau. I-a urmat pe cei
din grupul disident condus
de Teodor Stolojan în Par-
tidul Liberal Democrat. Sub
această siglă a ajuns în Par-
lamentul European. Acolo a
simţit că face cu adevărat
politică aşa cum îşi dorea.
„Stânga este stânga şi
dreapta este dreapta. Nu se
votează după cine ştie ce
maşinaţiuni”, spune politi-
cianul. 

Experientă şi
competentă

Ulterior PLD s-a unificat cu
PD-L, noul partid fiind afiliat
grupului Popular din Parla-
mentul European.  Acum, NV
Popa este prim-vicepreşe-din-
tele PDL Braşov. După o pauză
de câţiva ani, candidează din
nou la un post de Senator. Îl are
ca adversar, în colegiul care
înglobează Centrul Vechi şi
Răcădăul, pe fostul său coleg
din PNL, Ioan Ghişe. Crede că
atuul său este competenţa şi
faptul că, de-a lungul carierei
politice a reuşit să propună mai
multe legi. Este printre foarte
puţinii politicieni care doresc să
acceadă în Parlament pentru a
face un lucru la care se pricepe:
legi.

1996 - 2005 Preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Braşov
2000 - 2004 Senator PNL de Braşov
2002 - 2004 Comisia pentru Integrare Europeană - vicepreşedinte
2002 - 2004 Preşedinte al Grupului PNL în Senat
2000 - 2005 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului
2004 - 2005 Senator PNL de Braşov (Alianţa Dreptate şi Adevăr)
2005 Comisia pentru egalitate de şanse a Senatului
2004 - 2005 Chestor al Senatului
2005 - 2007 Euro-observator în Parlamentul European
2006 - 2007 Senator de Braşov
Decembrie 2007 - prezent Prim-vicepreşedinte PDL Braşov
Decembrie 2007 - 2009 Eurodeputat grupul Partidului Popular European
2009 - 2010 Consilier al eurodeputatei Monica Macovei

u Politiciaan cu experiență

N.V. Popa, copil, împreună cu părintii (stg.) și în timpul armatei (dr.)



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

Ghetele Kangoo Jumps te ajută să eviţi neplăcerile pe care le întâlneşti atunci când
faci sport cu pantofii obişnuiţi. În plus, vei slăbi mai repede, specialiştii spun că
poţi pierde 800 de calorii pe oră şi îţi vei spori anduranţa fizică. Circulaţia
cardiovasculară se va îmbunătăţi şi inima ta va deveni mai veselă şi mai sănătoasă. 
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SĂNĂTATE

Kangoo Jumps este nu-
mele ghetelor care se folo-
sesc pentru a face mişcare;
ele sunt prevăzute cu arcuri
eliptice şi benzi de întin-
dere, cu efect de atenuare a
impactului asupra arti-
culaţiilor şi a coloanei ver-
tebrale, în proporţie de
80%. Au fost inventate în
scopuri medicale în Suedia,
iar acum se folosesc cu suc-
ces în foarte multe săli de
aerobic din lume.

Kangoo Jumps este un
sport nou, care îmbină
mişcările clasice de aerobic
cu tae bo. Diferenţa faţă de
aerobicul obişnuit stă în
ghetele speciale, care te
obligă să îţi iei un elan
nebănuit, un avânt de can-
gur, care îţi poate pune in-
tegritatea corporală în
pericol, dacă nu stai bine cu
echilibrul. Ghetele de Kan-
goo Jumps sunt rezultatul a
11 ani de cercetare, iar crea-
torii lor spun că pot fi
folosite de orice persoană
între 6 şi 90 de ani, care se
poate ţine singură pe pi-
cioare.

BENEFICIILE 
KANGOO JUMPS

Numai faptul că te obligă
la un „mers“ mai alert şi
mai coordonat atunci când
porţi aceste ghete este con-
siderat un important benefi-
ciu. Până şi specialiştii de la

NASA au fost surprinşi de
beneficiile acestui tip de
pantofi, de vreme ce unul
dintre cei mai renumiţi
cercetători a spus că
exerciţiile cu aceşti pantofi
sunt cele mai eficiente in-
ventate de om până în
prezent. De ce? Pentru că
pantofii Kangoo Jumps te
ajută să eviţi neplăcerile pe
care le întâlneşti atunci când
faci sport cu pantofii
obişnuiţi - durerile din talpă
de la impactul cu solul vor
dispărea! Vei slăbi mai re-
pede, specialiştii spun că

poţi pierde 800 de calorii pe
oră şi îţi vei spori anduranţa
fizică. Circulaţia car-
diovasculară se va
îmbunătăţi şi inima ta va de-
veni mai veselă şi mai
sănătoasă. Vei vedea că stre-
sul te va părăsi că prin mi-
nune. Vei avea atâta energie
cât n-ai mai simţit de luni
întregi. Oasele picioarelor
se vor întări, iar coapsele
tale vor arăta mai definite şi
mult mai sexy. Dacă faci
exerciţii regulate, vei putea
chiar să porţi, în curând,
pantaloni scurţi. Iar postura

ta va fi de regină, pentru că
acest sport te obligă să îţi ţii
spatele drept.

Ideale pentru articulaţii,
ghetele Kangoo Jumps
atenuează cu 80% impactul
corpului cu solul.

CUM TE ECHIPEZI
Antrenorii îţi vor reco-

manda să nu laşi deoparte
cotierele şi genunchierele,
pentru că în primele zile vei
avea probleme dificile cu
menţinerea echilibrului. Va
trebui să porţi pantaloni de

sport cât mai normali şi tri-
couri care să urmeze linia
corpului. Nimic nu trebuie
să te incomodeze de la a-ţi
menţine echilibrul, nici
măcar părul lung, pe care va
trebui să-l ţii în coadă, astfel
încât să poţi observa dacă
vreo „vecină“ de grupă s-a
dezechilibrat şi se pregăteşte
să cadă peste tine. 

Kangoo Jumps este un
sport care se poate practica
în linişte la sală, dar şi acasă
(încearcă să mergi o săp-
tămână cu Kangoo Jumps în
loc de papuci de casă şi vei

vedea rapid diferenţele).
Dacă nu ţi-e teamă de co-
mentariile ironice, poţi să
ieşi cu pantofii afară, pentru
câteva minute de jogging.
Alergatul tău va semăna mai
mult cu ţopăitul unui cangur,
dar senzaţia va fi luminoasă.
Nu este doar faptul că prac-
tici sportul, ci mai ales
plăcerea de a te distra cu o
„jucărie“ totală. Marele plus
al Kangoo Jumps este con-
sumul caloric sporit în
condiţii de risc minim pen-
tru coloană, genunchi şi
şolduri.

Topeşte caloriile cu Kangoo Jumps
7
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Comisia Europeană a notificat oficial Guvernul privind intrarea în procedura de pre-
suspendare a trei programe operaţionale. Este vorba de aceleasi fonduri europene
pentru care Executivul comunitar a decis de la 1 iulie să întrerupă plăţile, în vederea
efectuării unor audituri.

ADMINISTRAŢIE 

www.gazetabrasovului.ro      www.gazetabrasovului.ro      www.gazetabrasovului.ro

La sfârşitul săptămânii tre-
cute Comisia Europeană a in-
format autorităţile române că
a decis să presuspende cea
mai mare parte din trei pro-
grame cofinanţate prin fon-
durile structurale ale UE,
respectiv „Transport", „Re-
gional” şi „Creşterea com -
petitivităţii economice". Este
vorba de 10 miliarde de euro
pentru lucrări aflate deja în
derulare.

Acest lucru afectează grav
proiectele implementate de
Primăria Braşov şi Agenţia
Metropolitană Braşov: Pasa -
jul Independenţei, Pasa jul
Fartec, Pasajul de la Hărman,
Drumul Coresi, Centru de
Agrement Poiana Braşov,
Amenajare Zona Centru
Râşnov, Reabilitarea clădirii
cinematografului Patria,
Proiect ascensor plan înclinat
acces Cetatea Râşnov, Centru
de agrement şi SPA în Pre-
deal,  Centru multicultural şi
educaţional în municipiul
Săcele etc.

Neregulile lui Dragnea
de la Teleorman

Premierul Ponta s-a grăbit
să dea vina pe greaua
moştenire, spunând că nere-
gulile au fost făcute pe vre-
mea Guvernului Boc. Da, dar
neregulile au fost făcute de
USL-işti.

În perioada martie-aprilie
2011 Comisia Europeană a
efectuat un audit la Consiliul
Judeţean Teleorman care a
scos la iveală nereguli legate
de achiziţiile publice.

Auditul a scos la iveală
probleme grave la contractele
semnate de Liviu Dragnea
(USL), preşedintele CJ Te-
leorman, pentru repararea a
două drumuri judeţene, DJ
506 şi DJ 701. Specialiştii au
constatat existenţa unui con-
flict de interese, precum şi
folosirea unor criterii de cali-
ficare restrictive în momentul
în care s-a ales firma care să
se ocupe de reabilitarea aces-

tora. Acestea ar fi dus la ex-
cluderea unor ofertanţi cu
preţuri mai mici din rândul
participanţilor. Cele două
contracte sunt semnate cu
firma Tel Drum SA, cunos -
cută în Teleorman pentru
proiectele câştigate pe bandă
rulantă de la Consiliul Jude -
ţean. Fostul prefect al jude -
ţului Teleorman, Teodor
Nitulescu, susţine că Liviu
Dragnea este în spatele firmei
Tel Drum, una dintre cele mai
mari din zonă, cu peste 600 de
angajaţi.

Materiale ieftine, 
decontate scump

Preşedintele Consiliului
Judeţean Buzău, Victor Mo-
canu (USL), este acuzat de
cheltuirea frauduloasă a 17
milioane de euro, fonduri UE
utilizate pentru realizarea
„Drumului Vinului”, o şosea
care străbate judeţul de la un
capăt la celălalt. Suspiciuni

asupra acestui proiect au exis-
tat încă din 2010, dar comisa-
rii europeni au venit în control
la Buzău în 2011.

Acoliţii preşedintelui CJ
Victor Mocanu au folosit ma-
teriale mai ieftine, decontate
mai scump. În caietul de
sarcini întocmit pe baza
normelor europene se preciza
că drumul trebuia făcut cu
piatră spartă concasată, dură,
provenită din cariere, cu -
noscută sub denumirea de
agregate concasate. Acesta a
fost tunul, pentru că piatra
cerută de Comisia Europeană,
care asigură şi o durată de viaţă
mult mai mare a drumurilor, a
fost înlocuită cu cea de râu,
care este mult mai ieftină.

Lucrări atribuite 
fără licitaţie

Primăria Bacău, condusă de
Romeo Stavarache (USL) a
fost amendată în 2011, iar
Comisia Europeană a reco-
mandat Ministerului Dezvol -
tării efectuarea unei expertize,
după ce lucrări pentru constru-
irea unui pasaj subteran au fost
atribuite fără licitaţie.

Greu de crezut că Victor
Ponta, co-preşedinte USL va
lua vreo măsură împotriva
membrilor importanţi ai USL.
Mai ales că în cazul referendu-
mului Victor Ponta s-a „au -
todenunţat” alături de Drag nea.
O va face şi în cazul fraudării
fondurilor europene? Braşo -
venii, după ce au fost păcăliţi
cu promisiuni să voteze cu

USL, sunt acum pedepsiţi prin
blocarea fondurilor europene
la proiecte aflate deja în lucru
sau aprobate.

Pasajul Independenţei, 
peste calea ferată

Proiectul de construcţie al
unui pasaj în Tractoru, de-
marat anul trecut, are o va-
loare de 25,46 milioane lei,
cea mai mare parte fiind fon-
duri nerambursabile, accesate
de Primăria Braşov prin Pro-
gramul Operaţional Regional.

Pasajul Fartec 
ar trebui dublat

Durata lucrărilor este de 24
de luni de la data semnării con-
tractului de execuţie. Pre ţul es-
timat al investiţiei este de 23,5
milioane lei, din care 18,48
milioane lei reprezintă fonduri
nerambursabile, obţi nute de
Polul de creştere Bra şov Pro-
gramul Opera ţional Regional.
Pe lângă dublarea căii de ru-
lare, care va asigura circulaţia
pe două benzi pe sens, proiec-
tul prevede şi execuţia unor
bretele de legă tură cu bulevar-
dul Gri viţei, strada Stadionului
şi strada Grigore Ureche.
Pasa jul urmea ză a fi echipat cu
un sistem modern de iluminat
public şi va permite şi accesul
persoanelor cu handicap. Spa -
ţiile verzi afectate vor fi şi ele
reamenajate.

Pasajul mic 
de pe Hărmanului

Lucrările de reconfigurare

şi reparaţii capitale pentru
acest pasaj au fost estimate la
4,4 milioane lei fără TVA
(aproximativ un milion de
euro), durata estimată a
lucrărilor fiind de nouă luni.
Pasajul are o lungime de
35,70 metri, lăţime 12,50
metri şi trotuare de 2,25 metri.
După reconfigurare, lăţimea
părţii carosabile va fi de 14,80
metri, iar lăţimea minimă a
trotuarelor va fi de 1,5 metri.
După începerea lucrărilor, se
vor introduce restricţii de
circulaţie, astfel se va circula
pe o singură bandă pe sens.

Drumul Coresi,
legătura dintre
Tractorul şi Triaj

Costul investiţiei este de
30,8 milioane de lei, iar banii
provin din fonduri europene,
contribuţia Primăriei fiind de
502.000 de lei. Practic, dru-
mul Coresi începe de pe 13
Decembrie, din zona fostului
depou de tramvaie, va tra-
versa fosta platformă Trac-
torul, va trece pe lângă
REMAT, peste Timişul Sec
unde se va construi un pod,
iar capătul va fi pe actuala
stradă din faţa RAT Braşov de
pe strada Hărmanului. Cele
două sensuri de mers vor fi
separate de un scuar verde.

Centru de Agrement
Poiana Braşov

Proiectul face parte din
Planul Integrat de Dezvoltare
pentru Polul de Creştere

Braşov şi este finanţat din
fonduri nerambursabile în
valoare de 18,8 milioane lei.

Este vorba despre
construcţia unei clădiri cu o
suprafaţă utilă de aproape
5.000 de metri pătraţi,
completată cu amenajări în
aer liber de încă aproximativ
13.000 mp, din care aproxi-
mativ 1.000 mp drumuri şi
parcări, 5.000 mp zonă verde,
iar restul piste de skateboard,
biciclete şi pârtii de sănii.
Clădirea ar urma să
adăpostească un club de
bowling, cu o capacitate de
180 de persoane, cu opt piste
profesionale de popice, mese
de biliard, două piste de mini-
bowling şi jocuri electrice şi
electronice, precum şi o sală
de căţărare (cu perete de
escaladă) cu o suprafaţă
utilizabilă de 250 mp şi un
teren de minigolf. Tot în in-
cinta clădirii vor mai exista o
sală multifuncţională, cu o ca-
pacitate de aproximativ 250
de persoane şi o sală de
expoziţii. Noul centru ar
asigura la început 23 de locuri
de muncă şi ar trebui să
găzduiască cel puţin 72 de
evenimente anuale.

Amenajare 
Zona Centru Râşnov

Contractul de reabilitare al
centrului istoric al Râşnovului
(zona Pieţei Unirii) este în
valoare de 18,2 milioane de
lei, suma nerambursabilă
fiind de 14,34 milioane de lei.

u Comisia Europeană a dat României două luni pentru remedierea        

Lucrările la Pasajul Independenţei sunt foarte avansate, acesta având un rol important în fluidizarea traficului din zonă

În curând pasajul mic de pe Hărmanului va fi reabilitat

Braşovul, tăiat  
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Ce înseamnă măsura de presuspendare? Practic, nu
se vor mai face plăţi până la adoptarea unor măsuri
pentru remedierea acestor probleme. „Creanţele vor
fi însă rambursate imediat ce acţiunile necesare sunt
întreprinse de autorităţile române“, precizează sursa
citată. România are la dispoziţie două luni pentru
remedierea deficienţelor, se arată în comunicatul
Comisiei Europene. „Problemele sunt legate de
domeniul achizițiilor publice, al bunei gestiuni finan-
ciare, precum și de prevenirea și detectarea fraudei
și a conflictelor de interese. Această acţiune este ur-
marea unei analize aprofundate şi înseamnă că nu
se vor mai face plăţi până la adoptarea unor măsuri
pentru remedierea acestor probleme. Creanţele vor
fi însă rambursate imediat ce acţiunile necesare sunt
întreprinse de autorităţile române“, se arată în comu-
nicat. În total, e vorba de 10, 4 miliarde de euro

uGuvernul are două luni la dispoziţie

www.gazetabrasovului.ro      www.gazetabrasovului.ro      www.gazetabrasovului.ro

Proiectul presupune transfor-
marea centrului oraşului în
pietonal, amenajarea unui
pasaj subteran, construcţia
unei parcări subterane pe
două niveluri, dotate cu lifturi
de acces, şi înlocuirea reţe -
lelor de canalizare şi ali-
mentare cu apă din Piaţa
Unirii.

Sediul 
Filarmonicii Braşov

Investiţia se cifrează la
aproximativ 2,5 milioane de
euro şi este finanţată prin Pro-
gramul Operaţional Regional
(POR). De viitorul centru cul-
tural vor beneficia 28.348 de
persoane/an, dintre care
10.240 de persoane vârstnice
şi 3.662 de preşcolari, elevi şi
studenţi. Sala de spectacole va
avea o capacitate de 483 de
locuri, iar scena va avea 180
de metri pătraţi, putând su-
porta o orchestră de peste o
sută de muzicieni, cu tot cu
instrumente. De asemenea, în
corpul anexă va exista o sală
de audiţii de 50 de locuri, în
care se vor putea realiza şi
proiecţii de film.

Ascensorul de la
Cetatea Râşnov

Valoarea proiectului se
ridică la suma de două mili-
oane de euro.

Liftul va face legătura între
centrul oraşului şi Cetate, va

avea o lungime de 122 de
metri şi va putea transporta
500 de persoane pe oră. În
cadrul acestui proiect, Casa de
cultură din Râşnov va fi
transformată într-un centru
cultural modern, în care să
funcţioneze şi un muzeu, în
care turiştii să poată vedea di-
verse colecţii, atât de la per-
soane fizice, cât şi de la
instituţii muzeale care vor fi
aduse în timpul anului, pentru
a fi expuse aici.

Centrul de agrement 
şi SPA Predeal

Proiectul, în valoare de
42,84 de milioane de lei, le va
oferi turiștilor posibilități ne-
limitate de distracție. Centrul
de relaxare va avea terenuri
de squash, bazine de înot,
aqua park, zonă relaxare şi
SPA, prevăzută cu băi de
aburi, saune finlandeze, grotă
de gheaţă, bazine Kneipp
(pentru băi altenative
fierbinte/rece), camere de re-
laxare, jacuzzi, săli fitness,
săli de tratament şi întreţinere
corporală prevăzute cu duşuri
Vichy, solar, săli de masaj.

În plus, în partea de vest,
clădirea va fi prevăzută cu un
turn de escaladă pentru
pasionații de alpinism. Acesta
va avea atât traseu la interior,
cât şi la exterior. Suplimentar,
pe timpul iernii, unul dintre
pereţii turnului va avea rol de

cascadă îngheţată pentru
alpinism.

Centrul multicultural 
şi educaţional
în municipiul Săcele

Investiţia, în valoare de 11
milioane de lei, vizează exe-
cutarea lucrărilor de renovare,
de consolidare şi de recom-

partimentare a clădirii Corp A
a fostului Grup Şcolar de
Construcţii montaj şi amena-
jarea terenului aferent clădirii.
Proiectul prevede ca spaţiul să
beneficieze de toate
facilităţile necesare pentru a
asigura accesabilitatea per-
soanelor cu nevoi speciale.

        deficienţelor în cheltuirea fondurilor europene

Decizia Comisiei Europene de a presuspenda fon-
durile structurale UE se bazează pe rezultatele misi-
unilor de audit efectuate în iunie şi iulie 2012 pentru
cele trei programe operaţionale gestionate de Direcţia
Generală de Politică Regională şi Urbană (DG
REGIO) și anume "Transport", "Regional" şi
"Creşterea competitivităţii economice". "Comisia
solicită autorităţilor române să ia de urgenţă măsuri
în acest sens, deoarece fondurile UE reprezintă prin-
cipala sursă de investiţii în România şi, prin urmare,
un factor esenţial de creştere. Ţara are nevoie de
aceste fonduri, iar Comisia doreşte să reia plăţile cât
mai curând posibil. Autorităţilor române le revine
acum sarcina de a demonstra că sistemele de ges-
tionare şi control funcţionează. În prezent, ceea ce
contează sunt acţiunile urgente", se menţionează co-
municatul Comisiei Europene. În comunicat se mai
arată că "CE a luat notă de acţiunile întreprinse până
în prezent de partea română pentru remedierea
deficienţelor din sistemul de gestionare a fondurilor
structurale şi de coeziune, dar a apreciat că este
nevoie de măsuri suplimentare care să crească credi-
bilitatea sistemelor de management şi control, în spe-
cial în privinţa achiziţiilor publice, precum şi a
prevenirii fraudei şi conflictelor de interese".

uCE solicită prevenirea fraudei

Filarmonica este pe cale de a dobândi mult meritatul sediu, fără să mai stea în gazdă la Casa Armatei

Cetatea Râşnovului poate pierde banii pentru reamenajare

Aşa ar putea arăta ascensorul către Cetatea Râşnov

Din păcate, lipsa măsurilor con-
crete a Guvernului Ponta a dus
la suspendarea a trei programe
europene in valoare de 10 mil-
iarde de euro. Nu este normal
ca Braşovul să sufere din cauza
neregulilor descoperite în Teleor-
man sau Buzău. Premierul Ponta
are obligaţia să ia măsuri urgente
pentru deblocarea fondurilor europene, nu să-şi protejeze
membrii de partid. Agenţia Metropolitană Braşov
derulează împreună cu Primăria Braşov mai multe
proiecte de infrastructură cu finanţare europeană care
riscă să se transforme în şantiere părăsite.

Dragoş David, directorul general al AMB

Braşovul nu se poate dezvolta cu
sincope la finanţare. Azi sunt bani,
mâine nu mai sunt. Guvernul tre-
buie să înţeleagă că poartă o
răspundere uriaşă. Fără aceşti
bani europeni România va intra
faliment. Constructorii vor pleca
în alte ţări unde sunt siguri că-şi
primesc banii la timp pentru ceea ce
lucrează. Mai mult, sîntem pasibili de
plata unor despăgubiri deoarece punem în pericol afac-
erile constructorilor ce au câştigat cinstit licitaţiile.

Ovidiu Fodor, directorul executiv al AMB

  de la plăţi
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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

EVALUARI IMOBILIARE. Evaluator autorizat

- membru titular ANEVAR, specializarea

Evăluari Proprietăţi Imobiliare, întocmesc

Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de

imobil (case/vile, garsoniere/apartamente,

terenuri, spaţii comerciale, birouri, hale),

conform Standardelor Internaţionale de

Evaluare. Expertiza de evaluare se execută

pentru aflarea valorii de piaţă a imobilelor în

cazul vânzării-cumpărării, partajului,

lichidării, asigurării, raportării financiare

(impozitării), garantării împrumutului ban-

car, intabulării, legalizării construcţiei, etc.

Tel. 0745.02.44.88

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 19.10.2012
administrator
agent comercial
agent curier
agent de intervenție 
agent de vânzari
agent servicii client
ambalator manual
analist calitate
analist cumpărări/con-
sultant furnizori
analist servicii client
arhivar
asistent medical
brutar
bucătar
casier
colector (recuperator)
creanțe/debite
condiționer-finisor
conducător activitate
de transport rutier
conducător
autospecială

confecționer
tâmplărie
confecționer-asam-
blor articole din textile
consilier/expert/
inspector/referent/
consultant 
controlor calitate
croitor
debavurator-retușor la
produse din ceramică
fină
debitator 
semifabricate
director comercial
documentarist
ordonanțare logistică
dulgher (exclusiv
restaurator)
electrician de
întreținere și reparații
electromecanic
expert achiziții publice

femeie de serviciu
fierar betonist
fochist
frezor universal
frigoriferist 
funcționar 
informații clienți
galvanizator
gestionar depozit
infirmier/infirmieră
inginer construcții 
inginer industri-
alizarea lemnului
inginer mecanic
inginer producție
inginer tricotaje
inginer/subinginer
tehnolog
ingrijitor animale
ingrijitor clădiri
inspector/referent
resurse umane
instalator 

lăcătuș construcții
metalice și navale
lăcătușmecanic
lăcătușmecanic de
întreținere și reparații
universale
lucrător comercial
macaragiu
manager achiziții
manipulant mărfuri
mașinist la mașini mo-
bile pentru transpor-
turi interioare
mecanic auto
mecanic aviație
mecanic utilaj
montator
muncitor necalificat
ofițer bancar (credite,
marketing, produse și
servicii bancare)
operator calculator
operator introducere,

operator 
la mașini-unelte 
operator la recoltarea
și toaletarea arborilor
forestieri
operator 
la roboți industriali
operator 
mase plastice
operator procesare
text și imagine
optician medical
optometrist 
ospătar (chelner)
patiser
planificator/specialist
portar
pregătitor, completa-
tor de echipamente
tehnice și SDV-uri
primitor-distribuitor 
programator
proiectant inginer

mecanic
rectificator universal
reglor 
reprezentant 
comercial
sculer-matrițer
șef formație
servant pompier
șofer 
șofer autosanitară
sortator produse
spălător vehicule
stivuitorist
strungar universal
sudor
sudor manual cu arc
electric
tâmplar mecanic
tehnician electro-
mecanic
tehnician mecanic
turnător formator
zidar rosar-tencuitor



lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, ter-
mopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianţă, mobilată parţial, preţ
32.000 euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău, con-
fort 1, bloc apartamente, etaj inter-
mediar, centrală proprie,
termopane, parchet, gresie, faianţă,
preţ 29.000 euro,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată, centrală, tremopane,
îmbunătăţită. 0728.956.608
lAstra, cf.I, dec, bloc de aparta-
mente, gresie, faianţă, parchet, gea-
muri termopan, separare de gaz,
27.000 EUR neg. 0721.932.829
lCraiter, semidec, et.3/4, lojă, gre-
sie, faianţă, parchet, geamuri ter-
mopan, mobilată, 21.000 EUR,
0268.322.376
lCentral, decomandată, centrală
termică, geamuri termopan, gresie,
faianţă, 27.000 euro neg,
0368.444.598

lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Octavian Goga, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianţă,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părţi,
preţ.  41.000 euro, Tel.
0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea Bucureşti- Zorilor, Cf I/V,
fără îmbunătăţiri, însorit, două ba-
coane, etaj 4/4, preţ 28.000 euro ne-
gociabil, Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preţ
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianţă, beci, loc parcare. Preţ
38.000 euro. Tel. 0736.342.689
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, confort  1, Calea Bucuresti,
etaj  intermediar, parchet, separare
gaz, necesită renovare, preţ 45.500
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
lVând 2 camere zona Astra, con-
fort 1, etaj intermediar, bloc reabil-
itat termic, termopane, parchet,
gresie, faianţă, însorit, preţ 37.500
Euro,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere, zona Răcădău-
Pietonal, etaj intermediar, centrală
proprie, termopane, balcon, mobi-
lat, preţ 46.800 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 2 camere Astra- Zorilor,
confort 1 decomandat, 57mp., etaj
intermediar, centrală proprie, ter-
mopane integral, parchet, gresie,
faianţă, mobilat şi utilat complet,
preţ 46.900 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviţei, confort 1, decomandat, etaj
intermediar, centrală, termopane,
preţ 45.000 Euro, Tel. 0725.545.536
RĂCĂDĂU, intrare, structură de-

os-
ebit de mare, 58 mp utili, amenajat
modern, centrală, termopane, par-
chet, preţ negociabil, 0728.956.608
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianţă, beci, loc parcare. Preţ
38.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat , confort  1, Tractorul, etaj
¾, centrală termică, termopan inte-
gral, inclusiv la balcon, parchet,
gresie, faianţă, beci, loc parcare,
mobilat 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, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane,
parchet, 40.500 euro, negociabil,
0786.173.728        
lITC. Semidecomandat, etaj inter-
mediar, renovat şi amenajat mod-
ern, toate îmbunătăţirile, 36.000
euro, 0752.685.567

lOcazie, apartament 3 camere ,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, în-
sorit,privelişte deosebită, fără
îmbunătăţiri, uşi noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
semidecomanadat, parchet, gresie,
faianţă,  liber la vânzare, preţ 48.000
euro,  tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în centrul
civic, îmbunătăţit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane, 55.000
euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere, Trac-
torul, circular, confort 1, centrală
termică, termopan integral, parchet,
gresie, faianţă, 2 grupuri sanitare,
preţ 48.000 euro. Tel.
0733.021.270
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 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, termopane,
gresie, faianţă, liber la vânzare, preţ
55.000 Euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, con-
fort 1, balcon, centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preţ
49.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviţei, confort 1, îmbunătăţit, etaj
intermediar, preţ 52.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preţ
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Scriitorilor, structură mare, etaj in-
termediar, preţ 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat,
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, confort 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, termopane,
gresie, faianţă, liber la vânzare, preţ
55.000 euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, con-
fort 1, balcon, centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preţ
49.000 euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, parchet,
îmbunătăţit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026
lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane, gea-
muri termopan integral, gresie,
faianţă, parchet, centrală termică,
ușă metalică, îngrijit, 53.900 EUR
neg. 0732.133.304
lCentrul Civic, cf.I, decomandat,
et.8,  2 grupuri sanitare, balcon
mare, centrală termică de bloc, beci,
panoramă deosebită, fără
îmbunătățiri, 53.000 EUR.
0732.133.307
lAstra, decomandat, et.3, balcon,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
parchet, separare de gaz, bloc re-
abilitat termic, 51.000 EUR,
0368.444.598

lApartament 4 camere, Răcădău,
Molidului, confort 1 decomadat, 2
grupuri sanitare, 2 balcoane, reno-
vat integral, mobilat şi utilat com-
plet, 80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, sit-
uat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preţ 48.000 euro, Tel.
0725.545.536

lProprietar vând casă de vacanţă
(cabană construită din lemn),
situată 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 con-
cesionat pentru 385 euro pe an.
Preţul de vânzare este de 27.000
euro. Tel 0745.168.108
lCasă 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 Cris-
tian, zona Mihai Eminescu, P+M,
4 camere, front la drum asfaltat,
toate utilităţile, însorită, acoperiş
ceramic, parţial mobilată, 150 mp
utili, teren 500mp, preţ 128.000
Euro negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râşnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,
teren 500 mp, curte amenajată,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, construcţie din cărămidă
porotherm, toate utilităţile, sistem
drenaj pe toată suprafaţa curţii,
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

san-
itare), 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

lHărman. Particular vând ultimele
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. Indici urbanistici
conform PUZ aprobat: CUT 0, 8
POT 35%, Regim de înălţime pro-
pus S+P+E. Avem STUDIUL
GEO şi RIDICARE TOPO.
Fiecare lot are CF separat. Telefon:
0729.026.029
lParticular vând în Hărman
parcele de teren PENTRU
CONSTRUCŢII INDUSTRIALE,
cu suprafețe 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 pen-
tru construire de hale, birouri, sediu
de firmă, etc. Preţul este de 17 euro/
mp negociabil. Telefon:
0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la preţul de
doar 8 euro/mp. Situat în apropiere
de Braşov (6 km de la ieşirea din
Braşov, pe o sosea de 4 benzi - DN
11), terenul este ideal pentru orice
fel de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,

popas,
parcare TIR, platforma, show-
room, etc). 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. Tel. 0745.02.44.88
l Superofertă! Se oferă spre vân-
zare, spaţiu în Codlea care poate
avea diverse destinaţii: spaţiu com-
ercial, spaţiu producţie, spaţiu
organizări evenimente (nunţi,
botezuri, petreceri), birouri sau
spaţiu depozitare. Spaţiul în
suprafaţă de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafaţa de
180 mp şi înălţimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafaţa de 549 mp şi
înălţimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafaţa de 549 mp şi înălţimea de
5,1 m. Anexe în suprafaţă de 200
mp. Teren în suprafaţă de 1.163
mp. Codlea va fi un important nod
al Autostrăzii Transilvania, iar în
zonă se va afla şi aeroportul Ghim-
bav. Preţul este de numai 90.000
Euro, negociabil. Tel.

0745.02.44.88
lHărman. Particular vând ultimele
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
lVând teren intravilan pentru con-
struire casă, 1.000 mp situat în
Hărman. Terenul are toate utilităţile
(apă, canal, curent, gaz), are PUZ,
este situat în cartier de vile noi și
este îngrădit. Pe teren se poate con-
strui  imediat. Preţul este de doar 28
euro/mp negociabil. Tel.
0745.168.108

lHĂRMANULUI (intersecţia cu
Vlahuţă) 3 camere, decomandat,
etaj intermediar, 2 grupuri sanitare,
toate îmbunătăţirile, mobilat, utilat,
liber 300 euro, negociabil,
0728.956.608
lASTRA, 2 camere, decomandat,
etaj intermediar, două grupuri san-
itare, 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
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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”
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Adresa redacţiei:contact@gazetabrasovului.ro

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 în Gazeta Braşovului prin 

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 

ATENŢIE  LA VREMEA CÂND 
„DE ATÂTA LUP ŞI OAIA VA MUŞCA”

Nu cred că votul din 9
decembrie a.c., va aduce
schimbări în viaţa politică
românească. În primul
rând nu există dezbateri pe
proiecte politice, aş spune
că nu există o platformă
politică care să scoată
România din marasmul
economic. Apoi elec-
toratul a devenit apatic.
Mai mult, chiar s-a scârbit
de ceea ce face clasa
politică şi acest lucru va
duce la absenteismul la
vot. Cei care vor vota nu
se vor gândi la platformele
program – deoarece aces-
tea nici nu există şi vor
vota negativ  pe principiul
ai lor sunt hoţi şi ai noştri
cinstiţi cu toate că lucrurile
nu stau deloc aşa. Din
păcate aproape toţi sunt o
apă şi un pământ. Şi apoi,
oricât s-ar răsuci buletinele

de vot de pe o faţă pe alta
pe acestea apar aceleaşi
nume ca şi acum patru ani,
opt ani ş.a.m.d. Cum să se
schimbe clasa politică
dacă un procuror comunist
conduce o aşa zisă
„Comisie de integritate”
unde fiii de activişti,
securişti şi miliţieni se
bucură de protecţia poli-
tică şi a serviciilor mai
mult sau mai puţin se-
crete/discrete, unii dintre
aceştia candidând în tan-
dem tată şi fiu. Priviţi cum
unii „candidaţii” din 9 de-
cembrie şi-au schimbat
colegiile electorale, cum şi
le-au aranjat astfel încât
schema legii electorale să
le acorde dreptul de a intra
în Parlamentul României.
Nu votul, ci speculaţiile pe
care le conferă o lege total
inadecvată principiului

reprezentativităţii demo-
cratice dat de vot – aşadar
NU voinţa electoratului va
trimite în parlament
aceiaşi indivizi lipsiţi de
scrupule şi dornici doar de
propria înavuţire, ci un
banal calcul aritmetic.
Acesta va fi opozabil vo-
tului democratic... Sub
protecţia unei formule de
calcul electoral pe care îl
prevede legea se vor stre-
cura aceiaşi hoţi, aceiaşi
şnapani calomniatori care
i-au alungat de pe listele
electorale pe puţinii oa-
meni politici oneşti care
mai existau în România.
Iată de ce întreb: cine este
hoţ şi mafiot? Unul care
trăieşte numai din afaceri
particulare fără a utiliza
banul public sau unul care
trăieşte din sinecura –
leafa pe care i-o dă statul

şi mâna lungă vârâtă până
la umăr în bugetul pub-
lic?!

Nu pot să uit nici că
USL a promis că imediat
ce va ajunge la guvernare
va reduce cota TVA. Ce
ne spune acum prim-mi-
nistrul Victor Ponta: „cota
TVA se va modifica prin...
2016”. De creşterea
preţurilor la energie şi
combustibil  nu mai amin-
tesc, deoarece fiecare
braşovean îşi primeşte
factura acasă şi de la o
lună la alta trăieşte tot mai
speriat deoarece achitând
factura la timp riscă să
moară de foame. S-a intrat
în campanie electorală şi
„lupii s-au îmbrăcat în
blană de oaie”. Hoţii
bugetului public au de-
venit mieroşi, deoarece
sunt în campanie

electorală şi vânează
fiecare vot. Sunt gata să
promită orice dar constat
în mod ciudat că în
această campanie elec-
torală nici măcar  promi-
siuni – adică minciuni
electorale - nu mai există,
cu excepţia sloganului
”noi suntem mai buni
decât ceilalţi”. Şi totuşi,
privind în urmă spre cei
patru ani, constat că parla-
mentarii braşoveni  doar
acum şi-au amintit de
colegiul lor. Unii s-au re-
marcat doar prin banale
discursuri politice de
susţinere a celebrului sus-
pendat sau impotriva
acestuia,  drept recom-
pensă au primit „dreptul”
de a se înscrie pe listele
electorale. Asta-i viaţa
politică din România anu-
lui 2012! Din păcate, în

viitorii patru ani, nu se
prefigurează nicio spe-
ranţă privind creşterea
nivelului de trai al româ-
nilor. Iar dacă nu vom
înegistra creştere econo-
mică, tare mi-e teamă că
„de atâta lup şi oaia o să
muşte”. Toate lucrurile au
o limită. Nu vom putea
trăi la nesfârşit în ipo-
crizia servită cu generozi-
tate de candidaţii
alegerilor parlamentare
ale anului 2012. Iată de ce
reamintesc clasei politice
că îndemnul Imnului Na-
ţional „Deşteaptă-te ro-
mâne!” îşi va găsi curând
împlinirea, iar ei trebuie să
conştientizeze , că a fi în
Parlamentul României
înseamnă a sluji poporul
şi nu invers! Iar poporul
are nevoie de ,,pâine nu de
vorbe!"

Cei mai buni colonişti
de la etapele locale ale
Campionatului Naţional
de Catan, se vor reîntâlni
la Braşov, la finala Cam-
pionatului Naţional de
Catan, în data de 3
noiembrie 2012.

Etapele locale s-au
desfăşurat în 9 oraşe din
ţară: Bucureşti, Braşov,
Iaşi, Timişoara, Piteşti,
Târgu Mureş, Cluj,
Sibiu şi Oradea. Aceste
etape încă nu s-au
încheiat.

Campionatul Naţional
de Catan este la a VI-a
ediţie, fiind disputat în
premieră în oraşul
Braşov. La această
finală, sunt aşteptate 50
de persoane, dintre care
și 6 reprezentanţi ai

oraşului Braşov. Campi-
onul naţional şi vice-
campionul vor
reprezenta România la
Campionatul European
Catan din 2013!

Ce este Catan-ul?
Jocul "Coloniştii din

Catan" a început să
cucerească lumea
jocurilor de societate în
1995, când a fost creat
de Klaus Teuber în Ger-
mania. În doar câţiva
ani, a devenit un
adevărat joc clasic, pre-
cum Monopoly în 1935
sau Risk în 1959. Succe-
sul său se datorează
interactivităţii sporite
dintre jucători şi faptului
că tabla de joc îşi
schimbă aspectul mereu,

în funcţie de aşezarea
cartonaşelor (astfel prac-
tic fiecare partidă este
diferită).

Coloniştii din Catan
este primul joc de socie-
tate modern care a
apărut şi în limba
română. Desigur, ase-
menea tuturor jocurilor
celebre, şi acesta are ex-
tensii, datorită cărora
jocul poate deveni mai
variat şi mai palpitant.

Au fost publicate ver-
siuni care se pot juca şi
separat de jocul de bază;
tematica şi regulile aces-
tora diferă într-o măsură
mai mică sau mai mare
de cele ale jocului origi-
nal. Printre aceste jocuri
se numără, de exemplu,
Kampf um Rom, Can-
damir şi Elasund.

Regulile jocului
Jucătorii îşi asumă

rolul de colonişti, fie-
care încearcă să
construiască şi să dez-
volte oraşele lor în timp
ce tranzacţionează şi
acumulează resurse.
Jucătorii sunt re-
compensaţi cu puncte
odată cu dezvoltarea
proprilor oraşe. Primul
care ajunge la un anu-
mit număr de puncte
este câştigătorul.

Campionatul Naţional 
de Catan, finala pe ţară
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