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L-a dat jos pe
CEAUŞESCU!

u Marius Neculaescu, braşoveanul care a dat jos portretul lui Ceauşescu 
de pe Judeţeana de Partid în 1987, s-a  înscris în partidul Forţa Civică

uTotuși, dacă e frig, de la 1 noiembrie
o să avem zăpadă artificială

COLOROM CODLEA, 
COLORAT ÎN ALB 
ȘI NEGRU

Mamutul industrial a fost de-
schis în 1938 şi se întindea
pe 41 de hectare. Cu aprox-
imativ 2.800 de angajaţi,
combinatul producea 50.000
de tone de coloranţi pe lună,
majoritatea pentru export.În
perioada 2003-2005, Coloro-
mul a mai funcţionat la limita
de avarie, cu aproximativ
300 de angajaţi, urmând ca
în 2006 să intre în lichidare,
iar mai apoi să fie vândută pe
o sumă de nimic: 7,5 mil-
ioane de euro.
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Planurile pentru
domeniul schiabil
riscă să se năruie
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Piaţa Unirii a fost selectată
alături alte nouă din ţară în
vederea desemnării celui
mai bun proiect de
arhitectură din spaţiul pub-
lic. În acest sens, cei cinci
membri ai juriului concursu-
lui, care este format atât din
arhitecţi români (doi din
Capitală, Alexandru Sanu şi
Ztiberiu Florescu, şi unul din
Sibiu, Victor Morau), cât şi
din arhitecţi de peste hotare
(un arhitec brazilian, Key
Imaguire Junior, şi unul din
Grecia, Constantin Spiri-
donidis), au venit duminică
la Braşov pentru a vedea
cum a fost pus în practică
proiectul şi a se convinge de
frumuseţea şi unicitatea sa,
nu doar din pozele şi din
schiţele care le-au fost
prezentate. După ce
arhitecţii vor inspecta toate
proiectele, în competiţie vor
mai rămâne doar trei, iar
până la jumătatea lunii
noiembrie va fi declarat şi
câştigătorul. Proiectele au
fost expuse, totodată, şi la
Muzeul Naţional de Istorie
din Capitală.

În total la secţiunea de
„Arhitectura spaţiului pub-
lic” din cadrul BNAB sunt
înscrise nouă proiecte din
Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca,
Timişoara, Câmpia-Turzii,

Roman şi Bucureşti, iar pen-
tru desemnarea câş-
tigătorului juriul va ţine
seama de designul urban, de
amenajările permanente sau
temporare ale acestor spaţii
publice, de peisagistică, dar
şi de contribuţii care adaugă
infrastructurii publice com-
ponente culturale.

„Includerea acestui pro-
iect în competiţia pentru
alegerea celui mai bun
proiect la categoria Arhitec-
tura spaţiului Public vine ca
o confirmare a faptului că
ideea noastră de a trans-
forma Piaţa Unirii dintr-o
parcare pentru maşini şi au-

tocare în spaţiu pietonal,
este apreciată inclusiv de
specialişti în domeniu. Mă
bucur că braşovenii au reuşit
să-şi recapete două sim-
boluri importante pentru
Braşov: Piaţa Sfatului, în
1988, şi Piaţa Unirii, anul
acesta, când a fost definiti-
vat proiectul”, a precizat pri-
marul George Scripcaru.

Investiţie 
de 800.000 de euro

Iniţial, Piaţa Unirii a fost
pavată, dar, în anii 1990 fost
acoperită cu asfalt şi
transformată într-un nod de
trafic şi parcare. Scopul

proiectului iniţiat de
Primăria Braşov a fost de a
transforma acest loc în ceea
ce a fost pe vremuri, de a-i
reda un aer medieval şi mai
ales de a o transforma în
spaţiu medieval. Proiectul a
inclus lucrări de refacere a
tuturor căilor de acces, dar şi
a trotuarelor prin folosirea
pietrei cubice, amenajări
peisagistice, asigurarea ilu-
minatului public şi decorativ
arhitectural, dar şi asigurarea
unui concept modern de mo-
bilier urban. Suprafaţă totală
amenajată a fost de 6.350 de
metri pătraţi, iar investiţia de
800.000 de euro.
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Accesul la locuri de muncă pentru români a fost extins în Franţa la 291 de
meserii, printre care se numără: coafor, tinichigiu auto, întreţinător de spaţii de
verzi, muncitor, reparator de acoperişuri, desenator, bucătar, ospătar, sudor,
mecanic, etc.

Ca în fiecare an, Asociaţia
15 Noiembrie 1987,
organizează diferite mani-
festări pentru a comemora
evenimentul de acum 25 de
ani, care a stat la baza
prăbuşirii regimului comu-
nist, revolta muncitorilor de
la „Steagu’”, care au avut
curajul să strige pentru
prima dată: „Jos
Ceauşescu!”. Consilierii lo-
cali au luat în discuţie alo-
carea sumei de 36.000 lei
pentru acordarea de premii
speciale şi pachete cu premii
pentru participanţii la crosul

organizat la Braşov cu
ocazia comemorării acestei
revolte.

Primăria Braşov a sprijinit
financiar şi în anii precedenţi
organizarea evenimentelor

dedicate revoltei anticomu-
niste, pentru păstrarea în
memoria colectivă a am-
intirii celor care s-au sacrifi-
cat pentru credinţa lor în
libertate, devenind astfel un
reper al acţiunilor de protest
împotriva regimului totalitar
comunist. Totodată, Asoci-
aţia 15 Noiembrie 1987 a
făcut demersuri la Banca
Naţională pentru realizarea
unor medalii şi monede
comemorative şi la Poşta
Română pentru tipărirea
unei mărci poştale univer-
sale.

Cel mai bun proiect de
arhitectură din spaţiul public Cu toate că autorităţile lo-

cale promiteau că grădina
îşi va deschide porţile pen-
tru public din luna noiem-
brie, acest lucru nu va fi
posibil, fiindcă, pe perioada
de iarnă nu s-a putut lucra,
astfel că, obiectivul se va
deschide cel mai devreme în
luna aprilie.

Viceprimarul Adrian Ato-
mei a precizat că, la ora
actuală, nu mai există nicio
problemă în ceea ce priveşte
finanţarea lucrărilor de la
Zoo, Ministerul Mediului,
care suportă practic 75% din
costurile proiectului, alo-
când sumele necesare
decontării lucrărilor efectu-
ate în acest an, conform
graficului de finanţare.
„Suma alocată de minister
este chiar mai mare decât
cea programată pe acest an.
Ministerul a mai alocat luna
trecută încă 2,6 milioane de
lei şi astfel, nu mai există
nici o problemă în ceea ce

priveşte decontarea lucră-
rilor”, a explicat Atomei.
Acesta a mai precizat că
grosul fondurilor de la min-
ister va veni abia în primul
trimestru din 2013, respec-
tiv 15,8 milioane de lei, de
la bugetul local urmând să
se mai aloce doar în jur de
4,3 milioane de lei. Valoarea
totală a proiectului este de
29.829.559 lei.

Lucrările au început încă
din 2010 şi erau programate
să se finalizeze până la
iarnă, dar până acum a fost
realizat puţin peste 50% din
proiect. Din proiectul de-a
dreptul futurist, până acum,
s-a realizat bucătăria fura-
jeră, unde va fi preparată
hrana pentru animale, şi
„Casa cu Ocol”. Aceasta va
fi una din marile atracţii ale
grădinii,  fiind construită în
specificul arhitecturii rurale
din zona Rucăr – Bran,
asemănătoare cu o
gospodărie ţărănească.

Bani de la Primărie pentru crosul „15 Noiembrie”
Guvernul Ponta obligă

părinţii  la plata unei
contribuţii pentru copiii
înscrişi la creşe, valoarea
acesteia urmând să fie
stabilită prin dispoziţie a
primarului, fără a depăşi
30% din costul copilului în
unitatea publică în care se
face educaţie
antepreşcolară.

De asemenea, contribuţia
lunară a părinţilor/reprezen-
tantului legal se stabileşte în
funcţie de numărul efectiv
de zile de prezenţă a copilu-
lui la programul zilnic,
acesta fiind monitorizat prin
registrul de evidenţă
/prezenţă completat de
asistenţă medicală în colab-

orare cu educatorul, se
precizează în proiect.

Proiectul de act normativ
mai prevede faptul că pro-
gramul de funcţionare al
unităţilor/structurilor/secţiil
or în care se oferă servicii de
educaţie antepreşcolară este
flexibil şi urmăreşte aco-
perirea nevoilor copiilor şi
părinţilor. Astfel, programul
poate fi normal (până la
cinci ore pe zi, în funcţie de
solicitările părinţilor), pre-
lungit (10 ore pe zi) sau
săptămânal (de luni până
vineri).

Proiectul de act normativ
va fi în dezbatere publică pe
site-ul MMFPS până în 19
octombrie.

Guvernul impune 
taxa pe creşă 

Grădina Zoologică 
va rămâne închisă

Cantina Rulmentul se va
transforma în sală de nunţi

Vechea cantină a uzinei
a fost scoasă la licitaţie de
către lichidatorul societăţii
la preţul de 1,502 milioane
de lei (331.134 de euro)
plus TVA şi a fost cum-
părată de compania Dacia
Plant, care produce la Bod
peste 250 de produse,
comprimate, ceaiuri, tinc-
turi, siropuri şi pulberi.
Conducerea companiei a
precizat că poartă discuţii
cu alţi parteneri pentru a

investi în acest spaţiu şi a-
l transforma în spaţiu de
nunţi, scrie bzb.ro.

Acţionarii Dacia Plant
au susţinut că investiţia
minimă ar putea fi în jur de
300.000 de euro şi ar putea
urca chiar până la un mil-
ion de euro. Iniţial, aceştia
intenţionau să transforme
cantina în centru de
sănătate, dar studiile de
piaţă au arătat că afacerea
nu ar prea merge.

67 de persoane puse sub urmărire penală!
Procurorii DNA au pus sub

urmărire 67 de persoane care
au luat parte la organizarea
referendumului din 29 iulie.
Persoanele sunt din județele
Teleorman, Vrancea și Gorj.
49 dintre acestea au fost
preşedinţi de secţii iar 18
membri ai unui ONG care au
insă  şi calitatea de membrii
de partid.

Acuzațiile ce li se aduc sunt
de complicitate la falsificarea,
prin orice mijloace, a docu-
mentelor de la birourile elec-
torale şi introducerea în urnă
a unui număr suplimentar de
buletine de vot decât cele

votate de alegători. De
asemenea, 18 persoane, ob-
servatori din partea unei
organizaţii neguvernamentale
care au şi calitatea de membri
ai unui partid, sunt acuzate de
fals în declaraţii.

În actele de începere a
urmăririi penale, procurorii au
reţinut că există indicii
temeinice şi probe că în data
de 29 iulie 2012, cei 49 de
învinuiţi, preşedinţi şi membri
ai unor secţii de votare din
mai multe localităţi din
judeţele Teleorman, Vrancea
şi Gorj, având întreaga re-
sponsabilitate pentru

desfăşurarea, în condiţii de le-
galitate, a procesului de
votare, au înlesnit falsificarea
semnăturilor unor alegători pe
lista permanentă şi introduc-
erea în urnă a unui număr su-
plimentar de buletine de vot
faţă de cele votate de
alegători, corespunzător ace-
luiaşi număr de semnături fal-
sificate”, se precizază într-un
comunicat de presă, transmis
marți de DNA.

Cei 18 învinuiţi au comuni-
cat, în fiecare oră, pe parcur-
sul zilei de 29 iulie 2012,
prezenţa la vot în secţiile re-
spective, către numărul tele-

fonic 1855, care era parte din
sistemul IT controlat de Drag-
nea Nicolae Liviu, învinuit în
acelaşi dosar.

„În acest fel, atât cei 49 de
preşedinţi şi membri ai
secţiilor de votare, cât şi cei
18 observatori din partea unui
ONG care erau şi membri de
partid, au contribuit la re-
alizarea scopului urmărit de
Dragnea Nicolae Liviu, sec-
retar general al unui partid
politic, în sarcina căruia s-a
reţinut infracţiunea prevăzută
de art.13 din Legea
nr.78/2000”, se mai arată în
comunicat.

Piaţa Unirii se află în competiţia pentru 
cel mai bun proiect la categoria Arhitectura spaţiului public

Crosul “15 Noiembrie” comemorează revolta pentru
libertate de acum 25 de ani



Deputatul Andronache va începe o campanie 
de strângere de semnaturi
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Cel mai mare retailer online din sectorul comerţului de electronice din România a de-
schis un nou showroom şi punct de livrare în Braşov. Noul magazin este amplasat pe
Strada Nicolae Titulescu, la 50 de metri de intersecţia cu Calea Bucureşti,  în vecinatatea
spitalului Astra.
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Deputatul Gabriel An-
dronache  doreşte să-l
oblige pe Victor Ponta să
restituie banii destinaţi
restaurării monumentelor
din Braşov. În acest sens
va înceape o campanie de
strângere de semnături
prin care să-i demonstreze
premierului că nu se poate
juca cum  are chef cu
dorinţele braşovenilor. 

„La Braşov trebuia să
ajungă patru miliarde de
lei vechi pentru reabili-
tarea troiţelor din Şchei,
un miliard de lei vechi
pentru readucerea la
lumină a cetăţii Braşovia
şi un miliard de lei vechi
pentru finalizarea
căminului pentru per-
soane vârstnice de pe
lângă Biserica Sfânta
Treime. Din păcate,
primul ministru Ponta a

retras Braşovului aceşti
bani printr-o manevră
mişelească“, a declarat
deputatul Andronache
Gabriel. El va face o nouă
interpelare pe această
temă, după cea depusă
acum două luni şi rămasă
fără răspuns. „Solicit şi
liderilor locali ai PSD,
partid din care face parte
şi premierul Ponta, să
intervină pentru ca aceste
sume să se întoarcă la
Braşov, pentru cele trei
obiective, aşa cum s-a sta-
bilit iniţial“, a mai spus
Andronache.

Se pare că a devenit o
regulă ca banii destinaţi
Braşovului să fie folosiţi
de guvernul USL în
judeţele din sud, în special
în Gorj, unde va candida
Victor Ponta pentru un
nou mandat de deputat. 

„Ponta, dă banii înapoi 
pentru monumente!“

Deputatul Andronache: 

Începe construcţia 
mall-ului din Bartolomeu
Dezvoltatorul imobiliar

Echo Investment, controlat
de Michał Sołowow, al
treilea cel mai bogat
polonez, şi-a ales echipa de
arhitecţi care să îi proiecteze
centrul comercial Korona
din Braşov. Biroul de
arhitectură ales de polonezi
este B23T, care a elaborat şi
planul mallului Promenada
aflat în dezvoltarea Raif-
feisen Evolution în Bu-
cureşti. Contractul cu B23T
prevede realizarea pro-
iectelor de construcţie şi
licitaţie. Finalizarea
lucrărilor de proiectare este
programată pentru al doilea
trimestru al anului 2013.
B23T a fost înfiinţată în
urma fuziunii a două birouri
de arhitectură: B2 Interna-
tional Consultants şi 3T
Birou de Arhitectură. Echo
Investment a semnat luna
trecută un contract de
preînchiriere a unui spaţiu
de 8.500 mp din viitorul

mall către retailerul francez
Carrefour. Acesta este
primul proiect pe care
Sołowow îl realizează în
afara Poloniei.

Au mai cumpărat
teren

Mallul Korona, care va
avea în prima fază o
suprafaţă de 35.000 mp, va
fi construit pe terenul fostei
fabrici Fartec din Braşov,

cumpărat de polonezi în
2007 pentru 24 mil. euro. Pe
lângă lotul de patru hectare,
Echo a finalizat în septem-
brie achiziţia a încă două
terenuri adiacente, în
suprafaţă totală de 9.000
mp. În etapa a doua a
dezvoltării, investitorii au
programat încă 10.000 mp
de spaţii de retail.
Construcţia ar trebui
recepţionată în ultimul
trimestru al anului 2014.

„La mijlocul lunii sep-
tembrie compania Echo In-
vestment a achiziţionat
terenul suplimentar cu o
suprafaţă totală de cca.
9.000 mp. Tranzacţia de
achiziţionare a încheiat
prima etapă administrativă
şi de achiziţii a procesului
de dezvoltare şi constituie
o trecere la etapa de
pregătiri pentru realizarea
primului proiect străin
Echo Investment“, se
precizează în comunicatul
companiei.

Michał Sołowow (50 de
ani) ocupă locul trei în lista
celor mai bogaţi polonezi
cu o avere estimată la 1,8
mld. dolari, potrivit revistei
americane Forbes. Mil-
ionarul este prezent în
România cu trei afaceri:
dezvoltare imobiliară, prin
intermediul Echo Invest-
ment, obiecte sanitare, prin
Cersanit, şi producţia de
pardoseală, prin Barlinek.

Avanpremiera filmului 
„Hotel Transylavania”
Eveniment cine-

matografic la Braşov în
acest weekend. A avut loc
avanpremiera filmului
„Hotel Transilvania”,
numărul 1 în clasamentul
încasărilor, luna trecută,
în Statele Unite. Cu
această ocazie regizorul
filmului, Genndy Tar-
takovsky, a venit la
Braşov şi a vizitat castelul
Bran.

Lansarea oficială a pe-
liculei va avea loc abia pe
19 octombrie în toate cin-
emtografele din România,
iar avanpremiera specială
are loc pentru actorii care
au dublat filmul şi pentru
presă.

„E colosală prezenţa
regizorului la noi. Filmul
a avut o primire foarte
bună. E un pas înainte, ca
la un moment dat să
facem şi noi un film de-
spre Dracula”, a spus
criticul de film Irina
Margareta Nistor. „Du-
blajul se face pentru
copii. Am constatat cu
stupoare că nici măcar în
a clasa a II-a nu citesc
subtitrările. Actorii sunt
mari, bine regizaţi şi se
străduiesc să facă un
dublaj cât mai bun”, a
adăugat ea.

Lansare cu fast la
Castelul Bran

La evenimentul  au fost
prezenţi Claudiu Bleonţ,
care dublează vocea lui
Dracula”, precum şi alţi
actori şi critici de film din
ţară (Nicolae Caranfil,
Irina Margareta Nistor
etc). Filmul a fost proiec-
tat în două săli: într-una
era varianta subtitrată, iar
în altă sală varianta
dublată. De cealaltă parte,
Claudiu Bleonţ, cel care a
dublat vocea lui Adam
Sandler – „vocea lui
Dracula”, a precizat că
„pentru mine a fost o
onoare, dar şi o provo-
care. Este al doilea film de
animaţie la care am fost
solicitat să fac dublaj în
limba română”. După
vizionarea filmului, petre-
cerea de lansare a avut loc
la Castelul Bran, acolo
unde a venit şi regizorul
Genndy Tartakovsky,
împreună cu o parte a
echipei sale de producţie
de la Sony Pictures. Tar-
takovsky s-a declarat
încântat de faptul că a
venit în Transilvania, la
Castelul lui Dracula, care
l-a inspirat pentru această
peliculă.

Scandalul listelor PNL Braşov, 
în faţa Comisiei de Arbitraj 

Lista cu candidaţii liberali
la Braşov a stârnit nu-
meroase nemulţumiri. Şeful
organizaţiei judeţene
Braşov, Aristotel Căncescu,
şi-a impus oamenii, unii
dintre ei fiind trimişi de la
centru, lucru care i-a
nemulţumit pe vechii liber-
ali. Nemulţu-mirile mocnite
au răbufnit însă la sfârşitul
săptămânii trecute. Luni, 15
octombrie, senatorul Ioan
Ghişe a convocat Comisia
de Arbitraj a partidului.

Fostul primar, scos de
pe liste

Fostul primar al
Braşovului, actualul senator
liberal, Ioan Ghişe, a  fost
scos de pe listele PNL pen-
tru alegerile parlamentare
din 9 decembrie. Ghişe a
afirmat în urmă cu câteva
zile că preşedintele Consili-
ului Judeţean Braşov, Aris-
totel Căncescu „lucrează de
vreo 12 ani împotriva lui”
şi, astfel, nu mai poate can-
dida la Braşov, loc în care s-
a născut şi a fost primar.

Ghişe spune că e 
lucrat de Căncescu

„Eu vreau să candidez,
dar să vedem, că
preşedintele de la Braşov nu
vrea să candidez. Şeful
organizaţiei judeţene din
Braşov a solicitat colegilor
din birou şi au votat, prin
vor deschis, o listă în care în

locul deputatului Gabor de
la Făgăraş şi a mea au adus
doi foşti PD-işti din
Bucureşti, pe care nu-i ştie
nimeni”, a declarat Ioan
Ghişe, în ediţia de joi seară
a emisiunii Subiectiv, de la
Antena 3. În acest moment,
speranţele pentru o nouă
candidatura a senatorului
PNL pentru un colegiu în
Braşov se pot prelungi până
pe 15 octombrie, când lis-
tele trebuie definitivate şi
transmise la centru.

Comisia de arbitraj,
convocată luni

Ghişe se plânge că în

şedinţa de vineri seară s-a
votat în organizaţie proce-
dura prin care el şi depu-
tatul făgărăşean Gheorghe
Gabor au fost scoşi defini-
tiv de pe lista candidaţilor
PNL, în colegiile din
Braşov. Conform unei
declaraţii date de senator,
iniţial a fost un vot deschis,
în care doar 9 persoane au
avut curajul să înfrunte
propunerea conducerii
judeţene, apoi, la votul se-
cret, echipa lui Căncescu a
câştigat cu 51 la 43. „Au
preferat ca pentru cele şase
nominalizări ale PNL din
judeţul Braşov să aducă doi

candidaţi de la Bucureşti.
Unul este domnul Zanfir,
care a lucrat la primăria
Capitalei, în epoca
Băsescu, iar altul e domnul
Cristescu, pe care nu îl
cunoaştem, e nou venit.
Astfel, nu se mai respectă
principiul potrivit căruia
parlamentarii USL în
funcţie candidează pentru
un nou mandat, dar şi alte
prevederi statutare. De
aceea, am făcut apel la
Comisia de Arbitraj a par-
tidului. Luni voi avea şi o
discuţie cu conducerea
PNL, căreia o să îi prezint
situaţia”.

Centrul comercial Korona va avea iniţial o suprafaţă
de 35.000 mp



Gazeta Braşovului l 17 - 23 octombrie

4

Marius Neculaescu a fost întotdeauna mai curajos decât alţii. În tinereţe a făcut
paraşutism, apoi a fost pasionat de zborul cu parapanta. Astăzi, când toată lumea
s-a scârbit de politică, nu i-a fost teamă să intre într-un partid. „Dacă ţi-e frică să te
implici şi stai pe margine, nu ai dreptul să fii nemulţumit”,  spune fostul novembrist.

încerca să ia cu ei cât mai
mult. Atunci, deşi mulţi erau
cu foamea-n gât, nimeni nu s-
a atins de bunătăţurile de
acolo. Le-au tăvălit în pi-
cioare”, povesteşte Necu-
laescu. În numai trei ore,
pancartele cu care erau
împopoţonaţi pereţii
Judeţenei de Partid, Primăriei
şi Modaromului au fost dis-
truse. Caldarâmul era deja
plin cu fâşii de pânză roşie
pictată şi bucăți de hârtie.
Apoi au apărut tanchetele,
gazele lacrimogene, scutierii.
Mulţi demonstranţi au fost
băgaţi în dube, ceilalţi au fugit
din centru. 

Şi-a înfruntat destinul
În zilele următoare, oa-

menii au fost îngroziţi. „M-
am gândit să fug în munţi, să
mă ascund. M-am consolat cu
ideea că nu pot fi arestaţi aşa
de mulţi oameni şi că, din
acest motiv, totul va fi
muşamalizat. Asta e, mi-am
zis, şi a doua zi am revenit la
serviciu. Dacă aş fi ştiut ce mă
aşteaptă aş fi făcut un an de
sihăstrie pe munte”, regretă
acum Neculaescu. Deşi în
uzină era o atmosferă
apăsătoare, în primele două
zile, programul i s-a
desfăşurat normal. A treia zi i
s-a transmis să se prezinte la
Personal, pentru că are o
problemă cu buletinul. „Am
străbătut singur cei 300 de
metri până la clădirea
administrativă. Aş fi putut să
fug, să sar gardul şi apoi să-

mi găsesc un ascunziş. Am
decis, totuşi, să-mi înfrunt
destinul”, spune astăzi
braşoveanul. 

Bătut cu bestialitate
În clădirea administrativă îl

aşteptau doi zdrahoni,
îmbrăcaţi civil, care l-au con-
dus la Miliţie. Au mers cu
troleul. Flancat de cei doi, a
coborât disciplinat la
Hidromecanica şi au străbătut
pe jos drumul până la sediul
Miliţiei (n.r. actualul sediu al
Poliţiei). „Erau vreo 30 de
stegari pe hol. Pe unii i-am re-
cunoscut, pe alţii nu. Am fost
dus într-un birou şi legat cu
cătuşele de un belciug prins în
perete. După un timp, a intrat
şi un anchetator, ofiţer de Se-
curitate. După accent, era ol-
tean”, spune fostul stegar.
„Spre seară, securistul a luat
un scaun şi l-a pus lângă
mine. «Urcă-te pe el în ge-
nunchi, cu faţa la perete!»,
mi-a ordonat. Prins de perete,
nu puteam să mă aplec prea
mult. Securistul a adus două
tomuri groase cu Ceauşescu
şi m-am suit din nou pe
scaun, cu genunchii pe ele.
Când m-am îndoit, cămaşa a
ieşit din pantaloni, lăsându-mi
spatele liber. Aşa a putut să
mă bată cu pulanul la rinichi.
Durerile erau groaznice. Din
încăperea alăturată, auzeam
nişte urlete cumplite. Erau ale
unui coleg care era bătut la
tălpi. Am aflat mult mai târziu
cine era. Atunci când eram
scoşi pe coridor, ne obligau să

stăm cu faţa la perete”, îşi
aminteşte Neculaescu.

„O să vă împuşcăm!”
I s-au pus întrebări timp de

trei zile fără să fie lăsat să
doarmă. Periodic, când se
schimba anchetatorul, era dus
în beciul Miliţiei, unde era
plin de arestaţi. Aici li se
dădea cafea naturală, un lucru
foarte rar în acea perioadă,
pentru că nu se găsea în
comerţ. Cu mintea împă-
ienjenită de somn, a  recunos-
cut până la urmă că a fost în
centru. S-a ţinut însă tare
atunci când a fost pus să-i
recunoască pe cei care l-au
însoţit. Securiştii făcuseră o
mulţime de poze. „Mi-am dat
seama că ne fotografiaseră de
peste tot. În unele dintre poze,
după cadrul din jurul imag-
inii, mi-am dat seama că
fuseseră făcute dintr-un port-
bagaj. Altele, din mulţime,
sau din clădirile din preajmă”.
A fost dus apoi la Bucureşti,
în sediul central al Securităţii
de pe Rahovei. Aici tonul an-
chetei s-a schimbat. Dacă la
început, întrebările vizau în
mare măsură politica a
vremii, ulterior, cei implicaţi
trebuiau să fie scoşi drept
huligani. Din 300 de arestaţi,
au mai rămas 31. „O să vă
împuşcăm! Ce altceva să
facem cu voi?”, îi tot repeta
anchetatorul.  

Şi-a apărat fratele
În ultima zi, înainte de a fi

dus la Braşov la proces, se-

curistul care răspundea de
dosarul său, i-a aruncat o poză
pe masă. „Uite pentru cine ai
luat tu bătaie! Dar nu mai
contează acum, ne-am făcut
norma”, i-a spus, apăsând cu
degetul imaginea. Când a
privit fotografia, sângele i-a
îngheţat în vine. Lângă el, la
fereastra Judeţenei de Partid,
se distingea foarte clar faţa
fratelui său de 15 ani. Un an-
chetator osos, cu privirea fixă,
i-a dat o foaie de hârtie şi l-a
pus să scrie că regretă ce a
făcut şi că-şi ia angajamentul
că va servi partidul şi poporul
oriunde va fi trimis. La
Braşov, înainte de a fi băgat în
sala de judecată, în bibliotecă,
au fost aliniaţi în faţa celebru-
lui general de securitate Nuţă.
„Nu protestaţi, recunoaşteţi
tot, să fie linişte, dacă vreţi să
nu iasă urât”, le-a recomandat
cu voce fermă. „Fix în spatele
lui Nuţă, pe raftul bibliotecii,
trona un volum roşu,  care
avea pe copertă poza dicta-
torului din tinereţe. Îmi aduc
aminte şi acum titlul: «Proce-
sul lui Ceauşescu de la
Braşov». Mi-am adus aminte
că la şcoală ni se povestise de-
spre cum a fost condamnat pe
nedrept de un regim dictato-
rial. Părea o ironie a soartei”,
spune Neculaescu.  

„Prietenul” 
care i-a cerut moartea

În timpul procesului, Sorin,
unul dintre cei mai apropiaţi
colegi ai săi de secţie, a ieşit

Marius Neculaescu s-a
născut acum 49 de ani în
Braşov. Are o firmă de
construcţii şi pare un om de
afaceri obişnuit. Are o casă
mare în Hărman şi o familie
frumoasă. Puţină lume ar
bănui că bărbatul grizonat,
îmbrăcat cu o pereche de blugi
şi o cămaşă sport a fost unul
dintre puţinii români care, în
urmă cu 25 de ani, a avut cu-
rajul să înfrunte făţiş dictatura
comunistă. Cu mâinile goale,
îmbrăcat într-o salopetă, a
urcat împreună cu nişte colegi
pe clădirea Judeţenei de Partid
şi a aruncat portretul lui
Ceauşescu în stradă. 

Mecanic de întreţinere
Îşi aminteşte în detaliu cum

era viaţa lui în urmă cu un
sfert de secol. Era unul dintre
numeroşii tineri muncitori ai
uzinei „Steagul Roşu”. Ab-
solvise Liceul Industrial 2 în
‘85 şi, după ce cochetase
câteva luni cu meseria de
ospătar, se angajase în uzină.
Era mecanic de întreţinere la
turbocompresoarele care pro-
duceau aerul comprimat pen-
tru utilajele din uzină. În 14
noiembrie 1987 a lucrat în
tura de noapte.  Cu numai o
lună înainte se căsătorise, dar
locuia, împreună cu soţia, la
părinţii lui, într-un apartament
de pe Calea Bucureştiului. La
muncă, lucrurile mergeau din
ce în ce mai rău. Era deja a
patra lună în care se tăiau
salariile. De la director, la sec-
retarul de partid şi şefii de
secţii, toţi se justificau dând
vina pe oamenii care n-ar
munci destul. Se apropiau
sărbătorile de iarnă şi oamenii
erau din ce în ce mai
înneguraţi. 

Marş prin uzină
În dimineaţa zilei de 15

noiembrie 1987,  muncitorii
de la schimbul 3 din două
secţii au întrerupt lucrul şi s-
au adunat în hale. Totul a por-
nit de la două secţii alăturate,
cele mai importante din
Steagul Roşu, 440 - Matriţe şi
410 - Sculărie. Aici lucrau cei
mai respectaţi meseriaşi din
uzină. Văzând că situaţia
scapă de sub control, şefii de
secţie au venit în mijlocul lor
şi au încercat să-i lămurească
să se întoarcă la lucru. N-au
avut niciun succes nici când
au început cu ameninţările.
Oamenii s-au încrâncenat şi
mai mult şi au ieşit pe aleea
dintre hale, hotărând să se în-
drepte spre Palatul Adminis-
trativ, unde se afla direcţiunea.
În drum li s-au alăturat şi alţi
muncitori, deşi la ordinul
şefilor celorlalte secţii se
sudaseră porţile. Din cei 70-
80 care începuseră marşul
prin uzină, în faţa birourilor
directorilor au ajuns câteva
sute. „Directorii le-au spus că
o să sune la Bucureşti şi
situaţia o să se rezolve. Asta i-
a enervat şi mai mult. Invol-
untar, şefii fabricii i-au
direcţionat spre Judeţeana de
Partid (n.r. actuala clădire a
Prefecturii), simbolul puterii
din Capitală”, povesteşte Nec-
ulaescu. 

Vuietul mulţimii
„La ora şapte eram acasă,

venit de la schimbul de
noapte. Din balcon am auzit
un vuiet, pe care n-o să-l uit
niciodată. Când au ajuns în
dreptul blocului, am auzit
mulţimea scandând «Veniţi
cu noi!». Erau deja vreo trei
sute. Am coborât printre
colegii mei de secţie. La Spi-
talul Judeţean eram deja vreo
două mii, iar în centru zece
mii”, rememorează Necu-
laescu. L-a rugat fără succes
pe fratele său, elev de liceu de
numai 15 ani, să rămână
acasă. Băiatul l-a urmat, decis
să se alăture manifestanților.
S-au adunat fel de fel de oa-
meni de pe margine. Au venit
şi din celelalte uzine. Chiar
dacă în frunte erau muncitorii
îmbrăcaţi în salopete care îşi
cereau salariile, în spate au în-
ceput să se audă lozincile an-
ticomuniste. „Jos,
comunismul!”, „Jos, Ceau-
şescu!”, „Jos, dictatura!”, s-a
auzit atunci pentru prima oară
în România, pe străzile din
Braşov. 

Răscoală 
în centrul oraşului

În duminica aceea, comu-
niştii organizaseră alegerile.
Era mai mult o formalitate,
ştiindu-se dinainte cine va fi
ales în Marea Adunare
Naţională, aşa-zisul parla-
ment comunist. Pentru ca
evenimentul să pară autentic,
candidaţii reprezentau Frontul
Unităţii şi Democraţiei So-
cialiste. Un nume bombastic,
tipic vremurilor de atunci.
Clădirile din centrul oraşului,
Judeţeana de Partid, Primăria,
Poşta şi Modaromul erau
poavazate cu panouri pe care
erau înscrise sloganuri cu
FDUS, PCR şi Ceauşescu.
Un decor care i-a iritat şi mai
mult pe răsculaţi. Iniţial,
primul secretar al judeţului,
Preoteasa, şi primarul comu-
nist, Calancea, au ieşit să
vorbească cu oamenii. Când
au început să-i ameninţe pen-
tru a-i convinge să plece, au
fost îmbrânciţi. Nu au riscat
prea mult şi au intrat în
clădire, făcându-se nevăzuţi.
Din acel moment, lucrurile au
degenerat. Cei mai curajoşi
din primele rânduri au intrat
în clădire. Printre ei s-a
numărat şi Neculaescu. A fost
printre cei care au dat jos
portretul lui Ceauşescu. 

Bunătăţuri călcate 
în picioare

„M-am căţărat pe geam şi
l-am desprins din nişte
corniere groase. Apoi, l-am
aruncat mulţimii de jos care l-
a făcut bucăţi”, rememorează
braşoveanul. Alţi manifestanţi
au ajuns în sala de consiliu,
unde liderii locali comunişti
pregătiseră o „masă
tovărăşească” pentru a
sărbători „victoria” în alegeri.
Protestatarii, care de ani de
zile nu mai văzuseră porto-
cale, banane sau salam de
Sibiu, au aruncat delicatesele
pe geam. „Oamenii erau altfel
atunci. Acum, poate, ar

L-a dat jos
u Marius Neculaescu, braşoveanul care a dat jos portretul lui Ceauşescu                  

Pentru că a avut curajul să dea jos portretul lui Ceauşescu de pe clădirea din faţa Judeţenei de partid, 
Marius Neculaescu  a fost torturat la Securitate, apoi deportat

LECŢIE 
DE VIATĂ
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în faţa instanţei pentru a vorbi.
A cerut, în numele „întregului
colectiv de constructori de au-
tocamioane, condamnarea la
moarte a „huliganilor”. A
înţeles mai târziu că asta a
făcut parte din regie, dar
atunci s-a îngrozit. Credea că
nu o să mai scape cu viaţă.
„Nu a făcut-o degeaba. De a
doua zi, a lucrat într-un birou
luxos. A fost promovat şef
UTC (n.r. Uniunea Tineretu-
lui Comunist). După revoluţie
a rămas fără obiectul muncii
şi a încercat să se reangajeze.
A venit să mă roage să
vorbesc cu lumea. Nu am
făcut-o. «Sorinele, fiecare are
păcatele lui şi le ispăşeşte», i-
am spus. Am mai auzit de el
de curând. A candidat la
primăria din Bod din partea
UNPR. Oamenii de felul ăsta
nu se schimbă niciodată”,
conchide Neculaescu. Este
convins că procesul a fost fil-
mat pentru că Ceauşescu a
vrut să vadă caseta. În felul
acesta, chiar dacă nu faţă în
faţă, ştie că l-a privit în ochi. 

Deportat în nordul ţării
Sentinţa a venit ca o

uşurare. A primit domiciliu
obligatoriu în Botoşani. Tre-
buia să muncească la Electro-
contact. Trebuia ca, în fiecare
joi, să se prezinte la Miliţie şi
să dea o declaraţie cum că nu
s-a plâns nimănui de prob-
lemele sale şi nici nu a încer-
cat să facă „agitaţie”. Cu
timpul, stricteţea controlului
„organelor” a scăzut. După un

an, cu ajutorul şefilor de la
uzină care mai închideau
ochii, a putut să vină acasă la
Braşov, în timp ce apărea
prezent în pontaje. În timpul
acesta familia soţiei făcea pre-
siuni ca aceasta să divorţeze
de el. Nu s-a întâmplat aşa şi,
în '88, la Braşov, s-a născut
copilul lor, un băieţel. Oa-
menii din Botoşani, chiar
dacă se fereau să vorbească
prea mult cu el, îl respectau ca
pe un erou. Nu o singură dată
i s-a întâmplat să-i fie cedat
locul la vreo coadă. 

Vizita lui Ceauşescu
După tipicul vremurilor, la

un moment dat, Ceauşescu
urma să viziteze platforma
industrială din Botoşani. Ca
nu cumva să apară în faţa dic-
tatorului, care obişnuia să se
plimbe printre utilaje şi să dea
„indicaţii preţioase”, a fost
trimis, împreună cu un coleg,
să repare luminatoarele halei.
Multe dintre bucăţile afumate
de geam, prinse cu chit în
rame de cornier, erau ciobite
sau crăpate. Cu 15 minute
înainte de intrarea lui
Ceauşescu, au apărut
securiştii de la Bucureşti, care
îi asigurau protecţia. S-au
uitat pe o listă şi au întrebat
unde este muncitorul de la
Braşov. „Când şeful de secţie
le-a arătat în sus, spre lumina-
tor, au făcut ochii mari,
nevenindu-le să creadă. Au
zbughit-o după mine. Eu,
cocoţat pe hală, nu înţelegeam
de ce un individ în costum

urcă pe scara de incendiu.
«Pst, pst... Fă-te încoace»,
gesticula securistul, iar eu
stăteam ca prostul neînţe-
legând ce vrea. Până la urmă,
m-a dus în casa liftului şi a
stat acolo cu mine până s-a
terminat vizita”. 

Alţi huligani
În 17 decembrie 1989,

reuşise din nou să plece acasă
la Braşov. La uşa apartamen-
tului de pe Calea Bucureşti a
sunat un securist, lucru care
nu se mai întâmplase până
atunci. „Trebuie să te pui pe
tren şi să ajungi urgent la
Botoşani”, i-a ordonat. Nu a
avut de ales. În 21 decembrie,
secretarul PCR pe între-
prindere a convocat o şedinţă
cu toată lumea, chiar şi cu cei
care nu erau membri de par-
tid. Omul a început să citească
o polologie încurcată, cu lim-
bajul de lemn al comuniştilor,
despre nişte huligani de la
Timişoara, care devastaseră
centrul oraşului. „Ne cerea să
semnăm o scrisoare de
susţinere pentru partid.
Aveam un coleg cu un radio
Tesla, la care mai ascultam
«Europa Liberă», dar în ult-
mele zile era bruiat rău. Dar,
pentru că mai auzisem de
huligani odată, am înţeles că
lucrurile se repetă. În primul
moment de tăcere, m-am ridi-
cat şi l-am rugat pe secretarul
de partid să explice mai clar
ce se întâmplă la Timişoara. A
început să urle”. 

Revoluţie la Botoşani
„În hală, oamenii au

urmărit celebrul discurs al lui
Ceauşescu, la mitingul din
Bucureşti. La un moment dat,
imaginea a început să se cla-
tine şi am auzit din nou, vui-
etul acela inconfundabil al
mulţimii. Când s-a întrerupt
transmisia, nu m-a putut
abține şi m-am urcat pe un
banc strigând «s-a dus dracu-
lui!»”. Îşi aminteşte că, atunci
când imaginea a apărut din
nou pe ecranul alb-negru a
îngheţat. Oamenii priveau cu
speranţă, dar şi cu o teamă
care îi paraliza. „Poate a fost
cutremur”, a încercat unul să
explice, înainte ca oamenii să
iasă din schimb. În ziua
următoare, după fuga lui
Ceauşescu, deşi în Botoşani
era linişte, o mână de oameni
l-au luat cu ei să vorbească
din balconul Prefecturii. 

O sută de oameni 
în subordine

Întors la Braşov, a fost
printre fondatorii Asociaţiei
15 noiembrie. În iulie 1990 a
ajuns în occident cu ajutorul
unei familii de austrieci.
„Wolfgang Grillnberg era cel
mai bun om din lume.
Venise împreună cu soţia
pentru a-i lua pe cei cinci
copii ai familiei Vieru  în
vacanţă, la ei (n.r. Vasile
Vieru a fost un novembrist
mort în timpul deportării).
Mi-au propus să fiu
traducător, pentru a se putea

înţelege cu copii”. Acolo a
văzut o altfel de lume.
Câţiva ani mai târziu, s-a an-
gajat prin concurs la un con-
cern multinaţional de tutun.
A fost printre primii 7
angajaţi din România. A
urcat toate treptele ierarhice,
ajungând, de la simplu me-
canic, director de distribuţie
care avea peste o sută de oa-
meni în subordine. Din
păcate, deportarea, plecările
în străinătate, apoi de-
plasările din cauza serviciu-
lui, l-au ţinut departe de
familie. În 1998, a hotărât
împreună cu soţia să se
despartă prieteneşte. Ea este
acum plecată în Belgia, iar
băiatul lor are 24 de ani şi
este student la Bucureşti. 

Constructor apreciat
În 2003, a înțeles că nu

poate merge mai departe cu
slujba pe care o avea. Train-
ing-urile pe care le făcuse şi
experienţa într-un trust
internaţional, i-au dat în-
credere că poate reuşi în
afaceri. Mai întâi, împreună
cu un amic, apoi, de unul
singur a pornit o firmă de
construcţii. În 2008, avea 36
de angajaţi şi o afacere în-
floritoare. Şi în viaţa
particulară a avut curajul să
o ia de la zero. S-a
recăsătorit și acum are doi
copii, o fetiţă de cinci ani şi
un băiat de 11. „În 91 am
făcut primul curs de bro-
keraj, iar apoi am început să
joc pe bursă. Asta m-a ajutat

foarte mult să previn acum
câţiva ani efectele crizei eco-
nomice. Când am văzut
primele semne pe bursă, mi-
am redus mult activitatea şi
mi-am drămuit resursele.
Aşa am ajuns să trec cu brio
peste perioada asta grea”.
Acum are lucrări chiar şi în
Franţa, iar firma lui este
foarte apreciată. 

Departe 
de viaţa publică

După revoluţie a preferat
să stea departe de viaţa
publică. Nu a activat alături
de colegii săi de asociaţie.
După experienţa prin care a
trecut, ar avea tot dreptul să-
i urască pe securişti şi pe
comunişti. A preferat să-i ig-
nore. Anul acesta a avut însă
o revelaţie. A văzut halele
marilor uzine puse la
pământ. „Când am văzut
clădirea Hidromecanicii
dărâmată şi molozul din
spate, mi-a venit să strig. Şi
unde aş putea să fac asta mai
bine dacă nu într-un partid?”,
întreabă proaspătul politi-
cian. A fost indignat când a
văzut că foştii comunişti,
care au continuat să distrugă
ţara şi după revoluţie,
acaparează din nou puterea.
„Nu poţi să dai jos ţara de pe
şine”, spune cu năduf. S-a în-
scris în Forţa Civică şi, ca un
constructor cu experienţă,
crede că va reuşi să con-
tribuie la clădirea celui mai
puternic partid din România. 

pe Ceauşescu!
              de pe Judeţeana de Partid în 1987, s-a  înscris în partidul Forţa Civică u Victimele represiunii

După ce iniţial se anunţase pedeapsa capitală pen-
tru muncitorii arestaţi, sub presiunea opiniei publice
mondiale, comuniştii au revenit asupra hotărârii lor,
deportând, în urma unui proces înscenat, 61 de
muncitori şi schimbând locurile de muncă ale altor
27 de persoane dintre cele peste 300 arestate şi
anchetate în sediile Miliţiei şi Securităţii din Braşov
şi Bucureşti. După decembrie 1989, majoritatea
celor deportaţi s-au reîntors acasă, în Braşov.
Vasile Vieru, unul dintre cei 61 de muncitori
deportaţi, a murit la Bârlad, în septembrie 1988, la
mai puţin de un an de la anchetă. Conform site-ului
Asociaţiei 15 noiembrie 1987, el şi-a găsit sfârşitul
în urma bătăilor şi chinurilor la care a fost supus de
angajaţii Inspectoratului General al Miliţiei din
Bucureşti.

Marius Neculaescu în mijlocul familiei Pancartele sfâşiate în  mijlocul oraşului 

LECŢIE 
DE VIATĂ



După ce în primele luni
ale anului ajunsesem la un
nivel nemaiîntâlnit al
creşterii preţurilor, de doar
1,8%, în termeni anuali, In-
stitutul Naţional de
Statistică a prezentat
săptămâna trecută datele
pentru inflaţia din luna sep-
tembrie. Rata anuală a
inflaţţiei a atins maximul
din acest an, 5,33%, mult
peste ţinta BNR, după ce în
septembrie preţurile au
crescut cu 1,18%, ca urmare
a scumpirii alimentelor.
Practic, chiar dacă au fost
reîntregite pensile �i salari-
ile bugetarilor, o familie are
cu 84 de lei mai puţini bani
decât avea la momentul ul-
timei schimbări de guvern,
când la putere a ajuns
coaliţia de stânga, USL. 

Alimente mai scumpe
Alimentele sunt deja mai

scumpe cu 4% decât anul
trecut. Din păcate, în
curând preţurile vor ex-
ploda din nou pe fondul
scumpirilor din ultimul
timp: benzina şi motorina
sunt mai scumpe cu 5%
decat la sfârşitul lui aprilie,
iar preţurile la gaze şi en-
ergie au crescut  cu 8%. În
septembrie, cartofii s-au
scumpit cu nu mai puţin de
26,5% faţă de august,
legumele per ansamblu în-
registrând o creştere de preţ
de 9,85%. Ouăle s-au
scumpit şi ele cu 7,23%.
Preţurile la mărfurile neali-
mentare au înregistrat o
creştere cu 0,62% în sep-
tembrie. Cel mai mult s-au
scumpit gazele, cu 2,83%,
dar şi combustibilii, cu
1,57%. şi producătorii de
carne se aşteaptă la scum-
piri de 20% a produselor,
scumpiri cauzate de
creşterea preţurilor la  ma-
teriile prime şi  utilităţi.

Scumpirile vor con-
tinua

„Atât timp cât preţul ma-
teriilor prime a crescut la
nivelul întregii Uniuni Eu-
ropene, preţurile la alimente
au crescut. De exemplu, în
România cerealele s-au
scumpit cu până la 90%.
Materiile prime duc la o
scumpire indirectă a cărnii.
Dumnezeu ştie cu cât s-ar
mai putea scumpi!”, spune
Sorin Minea, preşedintele
Romalimenta, organizaţie
care grupează patronatele
din industria alimentară. În
ciuda faptului că un kilo-
gram de carne de pasăre
poate fi cumpărat din pieţe
cu până la 15,2 lei,
preşedintele Uniunii
Naţionale a Crescătorilor de

Păsări din România
(UNCPR) susţine că, de
fapt, preţurile „de la poarta
fermei” ar trebui să se ma-
joreze cu până la 15% pen-
tru ca cei din domeniu să nu
mai înregistreze pierderi.

Energia electrică tot
mai scumpă

Lumina s-ar putea
scumpi din nou, după ce
Autoritatea Naţională pen-
tru Reglementare în En-
ergie (ANRE) a propus
mărirea tarifului pentru
transportul energiei elec-
trice cu aproximativ 10%,
de la 1 ianuarie 2013.
„Noua metodologie de sta-
bilire a tarifelor pentru ser-
viciul de transport al
energiei electrice, pentru
noua perioadă de regle-
mentare, a fost elaborată
având în vedere obligaţiile
de interconectare ale
României, ceea ce implică
o majorare a tarifelor de
transport, necesară pentru
interconectare. Documentul
conţine o serie de propuneri
de calcul ce vor fi analizate,
discutate în Consiliul Con-
sultativ", a declarat
preşedintele ANRE, Nicu-
lae Havrileţ,

Guvernul doreşte o nouă
majorare a curentului elec-
tric chiar dacă preţul a cres-
cut de două ori în acest an.

De la 1 iulie ANRE a mărit
preţul cu 5% iar de la 1 sep-
tembrie cu 3%.

Rate mai mari
Criza politică a adus

românilor cu credite în euro
şi salarii în lei câteva zeci
de lei în plus la rată. Un
euro era cotat la 4,32 lei, la
începutul anului, iar  cursul
oficial a fost de 4,56
lei/euro, deci în creştere cu
4,5%.  Concret, pentru o
rată lunară de 300 de euro,
un român trebuia să scoată
din buzunar 1.296 de lei la
începutul lui ianuarie. În
prezent, pentru aceeaşi rată
un român plăteşte 1.368 de
lei, deci cu aproape 70 de lei
mai mult.

Din nefericire, scumpirea
valutei din zona euro are
numai efecte negative
asupra României. În primul
rând, este anualată orice
majorare salarială. Mai
mult, deprecierea leului este
mai dezastruoasă decât ma-
jorarea salarială de 8%,
deoarece creşterea euro se
aplică unui număr mai larg
de produse şi întregii
populaţii. Iar majorarea a
avut loc numai la bugetari.
Actualul guvern aplică,
practic, principiul „social-
ist” conform căruia câştigă
doar privilegiaţii, iar cei
mulţi suferă la grămadă.

Fondurile 
europene blocate

Nici măcar la banii eu-
ropeni nu mai avem multe
speranţe. Absorbţia fon-
durilor UE a crescut în luna
septembrie cu doar 0,03%
faţă de luna august, de la
9,69% la 9,70%, în condiţiile
în care Comisia Europeană
nu mai face plăţi pentru şase
programe operaţionale din
luna august. Statul român nu
mai face nici el plăţi către
beneficiari, din moment ce
acestea au avansat cu doar
0,74% faţă de luna august, de
la 19,74% la 20,48%.

În primele nouă luni ale
acestui an, România a atras
800 de milioane euro, fonduri
structurale şi de coeziune.
Iniţial, ţinta prezăzută era de
3 miliarde euro, aşadar, nu au
fost atrase nici o treime din
sumele programate.

Principalul motiv pentru
stoparea banilor europeni
este fraudarea fondurilor

europene de către autorităţi,
aşa cum s-a întâmplat, de
exemplu, la Consiliul
Judeţean Argeş. Constantin
Nicolescu, preşedintele CJ
Argeş a fost trimis în
judecată de procurorii
DNA, care îl acuză ca a luat
fonduri europene de
aproape 900.000 de euro în
baza unor acte false.

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

Cartofi – 26,5%
Fasole boabe – 7,85%
Ouă – 7,23%
Ulei comestibil – 6,04%
Mălai- 5,47%

uTopul scumpirilor din septembrie

Preţurile au luat-o razna
u Politicile guvernului au dus la scumpiri record ale alimentelor  
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Strategia premierului Victor Ponta, declarată public, de a face bani la
buget pe seama populaţiei prin inflaţie a dat „rezultate”. Reîntregirea
pensiilor şi a salariilor bugetarilor  au fost complet anulate de rata
inflaţiei.

Atâta vreme cât raportul din-
tre contribuabili şi benefi-

ciari de asistenţă socială este
profund dezechilibrat, riscăm să
avem inflaţie şi mai mare. Există
o vulnerabilitate care oricând se
poate deteriora, cu atât mai mult
cu cât vrem sa combatem inflaţia
la efect, nu la cauză. Cauza nu este
majorarea TVA, ca atare, ci nevoia de a
plăti, în lipsa acoperirii din contribuţii sociale, de a plăti
asistenţa socială din alta resursă, din alt impozit.  Dar, de fapt,
boala rămâne: în loc să luam bani de acolo, o să luăm din
altă parte”

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR



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
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În cazul durerilor care apar din cauza artrozelor, un efect benefic, uneori chiar 
preventiv, poate fi obţinut prin cure balneare prelungite. De asemenea, efectul
benefic al căldurii poate fi observat în suferinţele subacute şi cronice de tip 
degenerativ, precum artroza, mai ales când vorbim de articulaţii superficiale.
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Curele balneare în apă
termală, sauna, împachetările
în termocuvertă şi masajul cu
pietre calde, toate sunt proce-
duri care se bazează pe efec-
tul benefic al căldurii asupra
organismului.

Orice modalitate de uti-
lizare a căldurii în scopuri
terapeutice se numeşte ter-
moterapie şi cuprinde o vari-
etate de metode medicale. Ca
să fie eficientă din punct de
vedere medical, căldura tre-
buie folosită superficial, pen-
tru a încălzi pielea, sau
profund, pentru a încălzi
ţesuturile cu raze infraroşii.

O modalitate prin care se
ajunge la aceste creşteri de
temperatură este căldura de
contact, care se face prin băi
termale, băi de abur, saună,
parafină (sub formă de
împachetări), împachetări cu
nămol cald pentru încălzirea
anumitor segmente ale cor-
pului, prin masarea cu pietre
calde sau prin aplicarea unor
dispozitive speciale care
degajă căldură. Încălzirea
mai profundă a ţesuturilor se
face prin aşa-numita căldură
de iradiere, care foloseşte
radiaţiile infraroşii ce
pătrund prin piele în ţesuturi.

Sauna detoxifică 
organismul

Căldura degajată de saună
creşte ritmul cardiac, dilată

vasele de sânge şi
îmbunătăţeşte circulaţia.
Efectul imediat constă în re-
laxare musculară şi, pe ter-
men mediu sau lung,
şedinţele de saună pot
îndepărta stresul şi anxi-
etatea. Temperaturile ridicate
din interiorul saunei
favorizează transpiraţia, fapt
pentru care toxinele din corp
sunt eliminate cu mai multă
uşurinţă direct prin piele.

Prin urmare, se recomandă
sauna pentru a eficientiza

curele de detoxifiere. În
acelaşi timp, aerul cald şi
aburii din saună purifică
pielea şi îi îmbunăţesc aspec-
tul. Alt beneficiu conex este
acela că sauna favorizează şi
scăderea în greutate. Totuşi,
persoanele care suferă de
boli reumatice inflamatorii
precum poliartrita reu -
matoidă, cele care au infecţii
acute, tuberculoză sau
inflamaţii la nivelul vaselor
de sânge au contraindicaţie
în privinţa saunei. Şedinţele

de saună ar trebui să nu
depăşească 20 de minute.

Băile termale, 
indicate în artroză

Potrivit medicilor reuma-
tologi, termoterapia înţeleasă
ca tratament balnear cu apă
termală are un efect benefic
în special în suferinţele sub-
acute cronice şi de tip degen-
erativ, precum artroza. În
acest caz, termoterapia
atenuează durerea resimţită
în  articulaţiile afectate. Acest

beneficiu se explică prin fap-
tul că, datorită căldurii, se ex-
tinde capsula articulară, se
reduce contractura
musculară şi, în acelaşi timp,
creşte fluxul sanguin la
nivelul articulaţiei şi al
ţesuturilor din jur.

În plus, băi le sunt indicate
şi în cazul afecţiunilor de la
nivelul coloanei vertebrale,
fiindcă apa preia greutatea
corpului şi relaxează muscu-
latura spatelui, atenuând
durerile.  De asemenea, băile

termale sunt utile în recuper-
area după traumatisme pre-
cum accidentele sportivilor,
deoarece apa facilitează efec-
tuarea exerciţiilor de recu-
perare şi căldura atenuează
durerile.

Favorizează 
procesul de slăbire

Căldura poate fi folosită şi
pentru a eficientiza slăbirea
şi pentru a îndepărta celulita.
În saloanele de remodelare
corporală există mai multe
proceduri care folosesc
căldura pentru a eficientiza
procesul de slăbire în anu-
mite zone ale corpului. Cele
mai populare sunt dispozi-
tivele precum termocuverta
şi tunelul cu infraroşii.

Termocuverta are aspectul
unui sac de dormit şi este
construită asemenea unei
pături electrice. Are efect de
saună şi poate fi utilizată şi ca
etapă în cadrul unui trata-
ment anticelulitic care pre-
supune şi împachetări cu
produse care favorizează
slăbirea. Tunelul cu infraroşii
este asemănător cabinelor
pentru bronzat şi produce un
efect de saună asemănător
celui pe care îl generează şi
termocuverta. Efectele sunt
de detoxifiere şi de stimulare
a eliminării apei din ţesuturi,
implicit de reducere a
celulitei. 

Beneficiile terapiei cu căldură



Gazeta Braşovului l 17 - 23 octombrie

8

Privatizarea combinatului Colorom Codlea, singurul combinat de coloranţi din
centrul Europei, a semănat din multe puncte de vedere cu privatizarea
Oltchimului de acum. Combinatul din Codlea a fost falimentat şi vândut pe un
preţ de nimic, 7,5 milioane de euro, şi de atunci nu s-a mai auzit nimic de el.

Mult trâmbiţatul proces de
privatizare al Oltchim, şi cir-
cul creat de guvernanţi, pe de
o parte, şi de Dan Dia-
conescu, pe de altă parte, a
stârnit unele amintiri şi pentru
mulţi braşoveni care au privit
neputincioşi cum marile uzine
au fost distruse de aşa-zisele
privatizări salvatoare.

Un exemplu similar
Oltchimului a fost şi în judeţul
Braşov, respectiv în cazul
combinatului Colorom
Codlea, care a fost falimentat
şi vândut pe un preţ de nimic,
de 7,5 milioane de euro. So-
cietatea specializată în fabri-
carea de coloranţi şi hârtie
heliografică, a intrat în proce-
dura de reorganizare judiciară
în luna august a anului 2005,
iar în mai 2007 a fost
cumpărată de omul de afaceri
Maor Zinger. Acesta a
achiziţionat toate activele fos-
tei fabrici de coloranţi, in-
cluzând un teren de 44,8
hectare, unde intenţiona să
construiască un ansamblu
rezidenţial. Uzina a fost rasă
din temelii, iar terenul a rămas
pârloagă de mai mulţi ani.

Combinatul chimic Colo-
rom Codlea era, pe timpuri,
singura întreprindere de
coloranţi din centrul Europei.
Începând cu anii ’90, fabrica
a început să îşi piardă din
prestigiu şi din angajaţi. În
prezent, la Codlea nu mai
există decât amintirea combi-
natului, o inimă a oraşului
care a încetat să mai bată. 

Coloranţii de Codlea
ajungeau şi în SUA

Mamutul industrial a fost
deschis în 1938 şi se întindea
pe 41 de hectare. Cu aproxi-
mativ 2.800 de angajaţi, com-
binatul producea 50.000 de
tone de coloranţi pe lună, ma-
joritatea pentru export.
Cunoscuta vopsea de ouă
„Galus” era produsă tot la
Codlea.

De pe porţile fabricii mai
ieşeau cantităţi impresionante
de coloranţi pentru piele,
bumbac, lână şi lemn, dar şi
antioxidanţi pentru anvelope.

Anexele fabricii mai
cuprindeau o staţie de epurare
microbiologică şi un baraj de
captare a apei din Zărneşti.
Produsele de la Codlea
ajungeau şi în cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii.
Coloranţii erau exportaţi în
Statele Unite ale Americii,
Anglia, Germania sau Pakis-
tan.

Oraşul Codlea a prins con-
tur şi s-a extins, în mare
măsură, datorită combinatu-
lui. Primele patru blocuri cu
40 de locuinţe au fost constru-
ite pe Câmpul Alb, între anii
1955 şi 1958, pentru munci-
torii uzinei Colorom. Între
anii 1962 şi 1970, pe drumul
spre Braşov, a fost ridicat
cartierul Colorom.

Reorganizarea 
prin demolare

După Revoluţie, au fost
propuse şi aplicate
restructurări ale colosului de
la Codlea. Numărul
angajaţilor a început să scadă
exponenţial de-a lungul anilor
ce au urmat. Foştii angajaţi

spun că  scumpirea gazului
produsă în 1997 şi 1998 a fost
lovitura de graţie dată fabricii.
În 2002, s-a încercat privati-
zarea uzinei cu o firmă
americană, Fletcher Group,
patronată de Fatih Kesser, pri-
vatizare care s-a dovedit a fi
dezastruoasă pentru socie-
tatea braşoveană. Contractul a
fost desfăcut însă după un an,
pentru că cei care preluaseră
combinatul nu şi-au respectat
angajamentele către stat. În
perioada 2003-2005, Coloro-
mul a mai funcţionat la limita
de avarie, cu aproximativ 300
de angajaţi.

În 2006, întreprinderea a
intrat în lichidare. În mai
2007, omul de afaceri
braşovean Maor Zinger a
cumpărat cu 7,5 milioane de
euro activele fabricii, cu
scopul de a construi un
ansamblu rezidenţial. Terenul
a fost ecologizat dar nu �i
pregătit pentru construcţii, aşa
că din vechiul Colorom nu a
mai rămas nimic. Cartierul
însă, nu a mai fost construit
nici până în ziua de astăzi.

Coloromul, micul Oltchim al
Braşovului, ras din temelii

u Singurul combinat de coloranţi din centrul Europei a intrat în reorganizare judiciară din 2005, iar în 2007, a fost vândut pe un preţ
modic unui om de afaceri care l-a demolat şi a promis un cartier rezidenţial, care nu a mai fost construit nici în ziua de astăzi

Uzina a fost rasă din temelii, iar din terenul de 44,8 hectare a rămas doar o pârloagă.

Iniţial, societatea codleană a fost introdusă în lichidare voluntară în baza hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor din data de 30 martie 2004. La
acea dată, datoriile totale înregistrate de societate depăşeau cu mult capitalul
social, iar capitalul propriu înregistra o valoare negativă. În cursul anului 2004,
Federaţia Sindicatelor Libere din Chimie şi Petrochimie şi Asociaţia Salariaţilor
şi a membrilor conducerii Colorom Codlea şi-au manifestat interesul de a
cumpăra întreaga societate. Urmare a acestor simple intenţii privind cumpărarea
acţiunilor, procedura de lichidare voluntară a încetat, fiind declanşate procedurile
de privatizare. Conducerea societăţii a încercat să propună AVAS o nouă soluţie,
prin care compania să fie din nou introdusă în programul de privatizare. „Soluţiile
pe care directorul general al societăţii pretinde că le-a oferit instituţiei noastre
sunt reprezentate de o simplă cerere de intenţie – care excede cadrul legal din
cauza insolvabilităţii societăţii - de a participa la procesul de privatizare a Colo-
rom Codlea, a Asociaţiei Salariaţilor şi Membrilor Conducerii Colorom Codlea
împreună cu opt societăţi comerciale din categoria IMM–urilor; şi o adresă în
care se aminteşte numele a două firme din Austria specializate în ecologizări şi
managementul politicilor investiţionale, nefundamentate, în sensul unui plan de
afaceri, în perspectiva relansării activităţii, în condiţiile în care, oricum produsele
care se fabrică pot fi profitabile numai după efectuarea unor investiţii deosebite,
care necesită cheltuirea unor sume importante. Produsele care se mai fabrică
sunt obţinute pe baza unor tehnologii învechite, fără a se ţine seama de stan-
dardele de calitate solicitate pe piaţă şi cu costuri mai mari decât preţul obţinut
pe piaţă. O importantă gamă de produse nu se mai fabrică însă, deoarece folo-
sesc substanţe chimice interzise de legislaţia în vigoare în Uniunea Europeană,
iar instalaţiile folosite sunt cu funcţionare discontinuă, având un grad scăzut de
automatizare şi un grad ridicat de uzură”, se scuzau reprezentanţii AVAS în
2005. Astfel societatea a intrat în aşa-zisa reorganizare, urmată de faliment. 

uSalariaţii  nu au fost lăsaţi să cumpere societatea

Vopseaua de ouă „Galus” era produsă la Codlea.

CAMPANIE 



Tăierea finanţărilor de
către Guvern, fără nici o
logică, nu mai este o noutate.
Printre investiţiile afectate la
Braşov, pe motiv de raţiuni
economice, se numără şi
domeniul schiabil, unde,
constructorul, deşi şi-a termi-
nat lucrările a rămas cu o
gaură de 3,6 milioane de lei.
Planurile măreţe de transfor-
mare a domeniul schiabil
braşovean într-o mică Aus-
trie riscă să se năruie, în con-
textul în care guvernanţii nu
consideră investiţiile în tur-
ism o prioritate. 

Domeniul schiabil din
Poiana Braşov a fost moder-
nizat anul trecut, cu fonduri
de la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului,
investiţia fiind de 29 de mili-
oane de euro. Banii investiţi
nu au fost fără sens, iar acest
lucru a fost demonstrat de
numărul de turişti care au
ajuns în Poiană iarna trecută:
s-au înregistrat între 60.000
şi 85.000 de turişti la sfârşit
de săptămână, după moni-
torizarea trecerilor la
turnicheţii de la instalaţiile pe
cablu.

Ideea de a construi pârtii
de legătură cu Râşnovul face
parte din programul „Schi în
România”, însă,
deocamdată, nu a fost pusă
în practică, neexistând încă
un studiu de fezabilitate sau
o sursă de finanţare. „Plecăm
de la ideea că în zona
respectivă este mai multă
umbră, iar zăpada ar dura
mai mult timp. Studiul ne va
spune unde pot fi amenajate
căile de acces şi pârtiile, care
sunt instalaţiile de care avem
nevoie, care este suma
estimată pentru investiţie.
Fără continuarea etapelor
următoare de dezvoltare, re-
spectiv a pârtiilor spre
Râşnov, dar şi crearea de
instalaţii de transport pe
cablu care să facă legătura
directă între Predeal, Poiana
Braşov şi Râşnov, domeniul
schiabil nu va produce dez-
voltarea pe care ne-o dorim
cu toţii“, a precizat primarul
George Scripcaru.

Se face planul 
pentru extindere

Autorităţile locale se
bazează pe fondurile de la
Ministerul Dezvoltării, ca şi

pentru prima etapă a proiec-
tului din Poiană, însă tot va
trebui să participe cu o
cofinanţare destul de
consistentă. Recent, Primăria
Braşov a publicat pe site-ul
Sistemului Electronic de
Achiziţii Publice anunţul
privind organizarea licitaţiei
referitoare la elaborarea
Planului Urbanistic Zonal
pentru aceste lucrări de ex-
tindere a domeniului schiabil
şi a transportului pe cablu. 

Noile amenajări se vor
întinde pe aproximativ 423
de hectare, aici urmând să se
realizeze pârtii de schi,
instalaţii de transport pe
cablu şi alte obiective nece-
sare funcţionării şi
exploatării corespunzătoare
a viitorului domeniu schia-
bil, printre care o parcare
auto, garaje pentru utilaje
sau posturi trafo pentru
instalaţiile de transport pe
cablu. Firma care va câştiga
licitaţia va avea la dispoziţie
cinci luni să elaboreze PUZ-
ul. Data limită pentru
depunerea proiectelor este
25 octombrie, iar valoarea
estimată a contractului este
de 365.000 de lei.

24 de km de pârtii
În urma lucrărilor majore

de infrastructură efectuate
anul trecut, suprafaţa
schiabilă a staţiunii Poiana
Braşov a crescut cu aproxi-
mativ 35 de hectare faţă de

2010, ajungând la 85 de
hectare.  Lungimea pârtiilor
înainte de amenajare era de
16,40 km , iar acum este de
24 km.  Lăţimea medie a
pârtiilor, care era de maxi-
mum 20 de metri, a ajuns
după amenajare la 45 m.

Gradul de dificultate al
pârtiilor a fost păstrat, dar a
suferit modificări prin
corecţii de pantă, prin
crearea de variante ocoli-
toare a zonelor mai dificile
(astfel încât schiorii să
poată trece uşor de pe o pâr-
tie pe alta) şi prin mărirea
numărului de pârtii de
legătură între pârtiile princi-
pale.

Pregătiţi pentru
competiţii
internaţionale 

Standardele actualelor
pârtii permit organizarea
unor competiţii naţionale
sau internaţionale care au
lipsit până acum în Poiana
Braşov. Cel mai important
eveniment care va avea loc
pe pârtiile noi este Festi-
valul Olimpic al Tineretului
European din februarie
2013. Peste 1.500 de tineri
sportivi, viitori campioni
olimpici, mondiali sau eu-
ropeni, precum şi oficiali ai
Comitetului Olimpic
Internaţional şi ai
Comitetelor Olimpice din
ţările europene, vor fi

oaspeţii Poienii, peste nici
cinci luni.

Totodată, pe întregul
domeniu au fost amplasate
instalaţii de producere a
zăpezii artificiale pentru a
mări perioada de schi şi
pentru a creşte calitatea
condiţiilor de practicare a
sporturilor alpine. Sezonul
de schi poate fi de acum
prelungit la 4 luni pe an.
Sistemul de producere a
zăpezii artificiale este for-
mat din: lacul de acumulare
situat pe platoul Ruia, care
se întinde pe o suprafaţă de
1,4 ha, cu o adâncime de 15
m şi un volumul de apă sto-
cat de 140.000 mc, 120
lăncii pentru zăpadă am-
plasate pe toate pârtiile,
plus 14 tunuri fixe şi 10
tunuri mobile.

Pentru a-i întâmpina pe
turişti cum se cuvine, ad-
ministratorii domeniului
schiabil din Poiana Braşov
au început deja ultimele
pregătiri şi retuşuri. Lacul
de acumulare de pe platoul
Ruia, cu o capacitate de
140.000 de metri cubi de
apă a fost aproape umplut,
partea inferioară a pârtiei
Sub Teleferic a fost
corectată. Totodată, munci-
torii s-au apucat de montat
plasele pe versanţi pentru a
nu fi probleme cu pietrele,
iar de la 1 noiembrie se pun
plasele de protecţie la mar-
ginea pârtiilor.

Dacă e frig, de la 1
noiembrie o să avem
zăpadă artificială

Tot în această lună se vor
verifica şi tunurile şi lăncile
pentru producerea zăpezii ar-
tificiale astfel încât în luna
noiembrie, dacă tempera-
turile vor scădea trei zile
consecutiv sub minus patru
grade, să poată porni
instalaţiile de producere a
zăpezii artificiale.De aseme-
nea, se fac lucrări la

infrastructură fiind reparat
drumul dintre Braşov şi
Poiana Braşov şi drumurile
care duc spre pârtiile de schi.

În iarna 2012-2013, se va
putea schia pe toate pârtiile
din Poiana Braşov: Drumul
Roşu cu variantele sale, Pâr-
tia Lupului cu variantele
sale, Sub Teleferic, Kanzel,
pârtii considerate cu grad
mare de dificultate, Sulinar
de dificultate medie, Bradul
şi Stadion, considerate
uşoare.

ADMINISTRAŢIE

Gazeta Braşovului l 17 - 23 octombrieÎn timp ce edilii braşoveni au amânat programul „Schi în România", din lipsa banilor, Poiana
Braşov se află în toiul pregătirilor pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European care va
avea loc în februarie 2013 şi care va găzdui peste 1.500 de tineri sportivi împreună cu oficiali
ai Comitetului Olimpic Internaţional şi ai Comitetelor Olimpice din ţările europene. 
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Între subfinanţare 
şi pregătiri de FOTE

u Planurile edililor, pentru ca domeniul schiabil din Poiană să concureze cu adevărat cu unul din Austria, este de a crea pârtii de
legătură cu Râşnovul, dar şi instalaţii de transport pe cablu care să facă o legătură directă între Predeal, Poiana Braşov şi Râşnov

Peste 1.500 de tineri sportivi, viitori campioni olimpici, mondiali sau europeni, vor fi oaspeţii Poienii Braşov

Cel mai mare domeniu schiabil din România, 

Poiana Braşov este singura staţiune de schi care
atrage anual peste 3.000 de turişti englezi şi care a
fost votată de către aceştia ca fiind cea mai ieftină
destinaţie de schi din lume. În România, în cele 17
judeţe în care se practică sporturi de iarnă, dome-
niul schiabil se întinde pe 116 kilometri, totalizând
130 de pârtii. Cele mai multe dintre ele au lungimi
de până la un kilometru. Cea mai mare pârtie, din
ţară, are o lungime de 4,6 kilometri şi este pârtia
Drumul Roşu, din Poiană. Locul trei este ocupat de
pârtia Drumul de Vară din Sinaia, cu o lungime de
2,9 kilometri, potrivit datelor de la Ministerul Turis-
mului şi Dezvoltării Regionale.

uCu ce se poate lăuda Poiana

1. Pârtia Lupului - 2.62 km
2. Variante pârtia Lupului -1.84 km
3. Pârtia Sulinar - Lungime aprox. 2.82 km
4. Variante pârtia Sulinar -1.70 km
5. Pârtia Drumul Roşu -5.33 km
6. Variante pârtia drumul Roşu - 2.95 km
7. Pârtia Sub Teleferic - 2.86 km
8. Pârtia Kanzel - 0.80 km
9. Pârtia Bradul - 0.50 km
10. Pârtia Stadion - 0.10 km

uActuala configuraţie a domeniului schiabil
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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 08.10.2012
agent curier
agent de intervenție 
pază și ordine
agent de vânzari
agent dezinfecție, deratizare,
dezinsecție
agent servicii client
ambalator manual
analist calitate
analist servicii client
arhivar
asamblator-montator profile alu-
miniu și geam termopan
barman
brutar
casier
colector (recuperator) creanțe/deb-
ite
Condiționer-finisor
conducător activitate de transport
rutier
conducător autospecială
Confecționer tâmplărie din aluminiu

și mase plastice
Confecționer-asamblor articole din
textile
consilier juridic
consilier/expert/inspector/
referent/economist în economie 
controlor calitate
croitor
debavurator-retușor la produse din
ceramică fină
debitator semifabricate
director comercial
electrician de întreținere și reparații
electrician echipamente electrice si
energetice
electromecanic
femeie de serviciu
fierar betonist
fochist la cazane de apă caldă 
cazane de abur de joasă 
presiune
frigoriferist (frigotehnist)
Funcționar informații clienți

gestionar depozit
infirmier/infirmieră
inginer construcții civile, industriale
și agricole
inginer industrializarea lemnului
inginer instalații pentru construcții
inginer mecanic
inginer producție
inginer tricotaje, confecții
inginer/subinginer tehnolog
prelucrări mecanice
îngrijitor animale
îngrijitor clădiri
îngrijitor spații verzi
inspector/referent resurse umane
instalator instalații 
Lăcătuș construcții metalice 
și navale
Lăcătușmecanic
Lăcătușmecanic de întreținere 
și reparații universale
liftier
manager achiziții

manipulant marfuri
Mașinist la mașini mobile pentru
transporturi interioare
mecanic auto
mecanic utilaj
montator subansamble
montator tâmplărie din aluminiu 
muncitor necalificat în industria
confecțiilor
muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide și semisolide
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor
Ofițer bancar (credite, marketing,
produse și servicii bancare)
operator calculator electronic 
operator introducere, validare 
și prelucrare date
operator la mașini unelte cu
comandă numerică în 
prelucrarea lemnului
operator la mașini-unelte 
cu comandă numerică

operator la mașini-unelte semiauto-
mate și automate
operator la recoltarea 
și toaletarea arborilor forestieri
operator procesare text 
și imagine
operator vânzări prin telefon
patiser
portar
pregătitor, completator de echipa-
mente tehnice și SDV-uri
primitor-distribuitor 
programator
proiectant inginer instalații
proiectant inginer mecanic
rectificator universal
reglor la mașini de prelucrare mase
plastice
reglor mașini-unelte
reglor-montator
șef formație în industria de mașini și
echipamente
servant pompier

șofer de autoturisme și camionete
sortator produse
spălător vehicule
specialist în domeniul securității 
și sănătății în muncă
specialist mentenanță
electromecanică-automatică
echipamente industriale
specialist resurse umane
stivuitorist
strungar universal
sudor manual cu arc electric
tâmplar mecanic la rindeluit
tâmplar universal
tehnician electromecanic
tehnician mecanic
tehnician mentenanță mecanică
echipamente industriale
turnător formator
vânzator
vânzător ambulant de produse 
nealimentare
vopsitor auto



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,
confort 1, bloc apartamente, etaj
intermediar, centrală proprie, ter-
mopane, parchet, gresie, faianță,
preţ 29.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866

lASTRA, etaj intermediar,
36mp, decomandată, cen-
trală, tremopane, îmbună-
tăţită. 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
Central, decomandată, centrală
termică, geamuri termopan, gre-
sie, faianţă, 27.000 euro neg,
0368.444.598

lVând apartament 2 camere
zona Astra, confort 1, etaj inter-
mediar, bloc reabilitat termic, ter-
mopane, parchet, gresie, faianță,
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 și utilat com-
plet, preţ 46.900 euro,
0726.206.866, 0744.687.283
lVând apartament 2 camere
zona Griviţei, confort 1, deco-
mandat, etaj intermediar, centrală,
termopane, preţ 45.000 Euro, Tel.
0725.545.536

lRĂCĂDĂU, intrare,
structură deosebit de mare, 58
mp utili, amenajat modern,
centrală, termopane, parchet,
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, de-
comandat , confort  1, Tractorul,
etaj  ¾, centrală termică, ter-
mopan integral, inclusiv la bal-
con, 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
parțial, 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

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,
Tractorul, decomandat, confort
1, centrală termică, termopan in-
tegral, parchet, gresie, faianţă, 2
grupuri sanitare, preţ 48.000
euro. Tel. 0733.021.270
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 inter-
mediar, 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 inter-
mediar, 2 balcoane, 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,
confort 1, balcon, centrală pro-

prie, termopane, beci, loc de
parcare, preţ 49.000 euro, nego-
ciabil,  tel 0744.687.283,
0726.206.866

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

lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane,
geamuri termopan integral, gre-
sie, faianţă, parchet, centrală
termică, uşă metalică, îngrijit,
53.900 EUR neg. 0732.133.304
lCentrul Civic, cf.I, decoman-
dat, et.8,  2 grupuri sanitare,
balcon mare, centrală termică
de bloc, beci, panoramă
deosebită, fără îmbunătăţiri,
53.000 EUR. 0732.133.307
lAstra, decomandat, et.3, bal-
con, geamuri termopan, gresie,
faianţă, parchet, separare de
gaz, bloc reabilitat termic,
51.000 EUR, 0368.444.598

lApartament 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

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
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, constrcție 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
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
şi balcon. Cu toate utilităţile.
Terenul pe care este amplasată
are 385 mp şi este concesionat
pentru 385 euro pe an. Preţul de

vân-
zare este de 27.000 euro. Tel.
0745.168.108

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

lSânpetru, P+M, construcţie
nouă, toate utilităţile, liberă la
vânzare, teren 500 mp, 98000
EUR, 0268.322.376
lPrejmer, casă deosebită, de
caramidă, P+E+M, 250 mp utili,
toate utilităţile, anexe, garaj, 1828
mp teren, 0721.932.829

lNu rataţi ocazia! ULTIMELE
PARCELE! Dacă doriţi să
cumpăraţi un teren pe care se
poate construi, nu refuzaţi
asemenea ofertă! Puteţi cumpăra
ultimile parcele de teren cu PUZ
aprobat, în suprafaţă 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 con-
form 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 di-

rect
la DN 11, curentul și 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
certificat de urbanism pentru în-
tocmire 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 Brașov -
Tărlungeni sau din DN 11
Braşov - Hărman. În zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
lDestinaţia terenului poate fi
atât pentru construcţii
rezidenţiale cât şi pentru
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.
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 şi este
îngrădit. Pe teren se poate con-
strui  imediat. Preţul este de
doar 28 euro/mp negociabil.
Tel. 0745.168.108 
lPodul 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

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 

,,DE LA CIOCUL MIC“ LA 
„BĂI, EŞTI IDIOT, EŞTI TÂMPIT?!“
„Băi, eşti idiot, eşti

tâmpit?! Tu vorbeşti pe
roaming-ul meu?” este
doar un crâmpei din dia-
logul desfăşurat între min-
istrul Culturii, dl. Puiu
Haşotti şi un reporter de la
cotidianul „Bună Ziua
Iaşi” care ar fi dorit un
răspuns privind eventuala
schimbare a directorului
de la Complexul Muzeal
Moldova. Acesta este lim-
bajul puterii USL care, nu
cu mult timp în urmă
acuza guvernele prece-
dente de aroganţă faţă de
presă şi faţă de cetăţeni.
Dar vă rog să vă amintiţi
cu cât patos vorbea dl.
Puiu Haşotti înainte de a fi
numit ministrul Culturii.
Un astfel de limbaj nu
numai că îl descalifică, dar
l-ar fi obligat la o demisie

de onoare. Dar nu este sin-
gurul arogant al grupării
USL, amintesc aici doar
episodul cu Valeriu Zgo-
nea, preşedintele Camerei
Deputaţilor care s-a plim-
bat cu elicopterul la o în-
trunire electorală. Evident,
USL îşi face campanie
electorală din bani publici,
umilindu-i pe românii
condamnaţi doar să
supravieţuiască tot mai
greu de la o zi la alta. Dar
celor de la putere in gen-
eral  nu le pasă, ei vor doar
ciolanul!

Tot în aceste zile, Victor
Ponta, prim-ministrul Ro-
mâniei, aruncă „fumi-
gene” afirmând că
„pentru ultimele 45 de
zile, nu mai sunt bani la
Bugetul de stat”. Nu
doresc să comentez

aroganţa şi bădărănia min-
istrului Culturii însă cele
două afirmaţii ale pre-
mierului Ponta merită
câteva observaţii. Este
ridicol ca prim-ministrul
României să pozeze în
victimă şi în acelaşi timp
şi în salvatorul României.
Este evident faptul că gru-
parea USL aflată la putere
nu a făcut decât să-i
păcălească pe români. Nu
se vorbeşte de un program
anticriză, nu se vorbeşte
de stoparea preţurilor, nu
se vorbeşte de dezvoltare
şi investiţii, nu se mai
vorbeşte de scăderea
TVA-ului, nu se mai
vorbeşte de renegocierea
acordurilor cu FMI. Dem-
agogia USL a atins cote
inimaginabile. Aşteptam
să se vorbească de o

diminuare a fiscalităţii, de
o reducere a impozitelor.
Guvernul Victor Ponta şi
majoritatea USL îşi dă
măsura aroganţei şi a
neputinţei. Românii sunt
minţiţi că nu vor creşte
impozitele deoarece ma-
jorarea acestora a fost
amânată după 9 decem-
brie. Nu li se spunea că de
la 1 ianuarie 2013 preţul
energiei electrice se va
majora din nou. Dar cul-
mea tupeului este atunci
când  USL-ul spune că va
guverna mai bine după
alegerile din 9 decembrie.
Dar ce şi cine a împiedicat
USL -ul şi guvernul aces-
tuia să demonstreze că
poate administra ţara şi
ameliora starea de sărăcie
a românilor?! Evident că
asistăm la un exerciţiu de

demagogie şi propagandă
populistă, însă eu nu cred
că românii se vor lăsa
păcăliţi să voteze doar
sigle de partid. Românii
ştiu că pot alege omul, că
acesta este mai important
decât partidul pe care-l
reprezintă. Ei ştiu că un
parlamentar are obligatia
de a le reprezenta intere-
sele. Iar românii nu îşi
doresc decât să trăiască
demni în ţara lor şi nu
umiliţi de sărăcia şi
aroganţa politicienilor.
Probabil, un ministru cum
este dl. Puiu Haşotti crede
că pe lângă jurnalistul de
la Iaşi şi românii sunt
idioţi. Sunt sigur că
acelaşi lucru cred majori-
tatea politicienilor care
acum se linguşesc, vor-
besc frumos iar când vor

ajunge la putere vor uita
tot ce au promis ro-
mânilor. Dar amintiţi-vă
că aşa s-a întâmplat de
fiecare dată după fiecare
campanie electorală. Cei
aleşi i-au uitat pe alegă-
tori, iată de ce, fiecare
candidat pentru Parlament
trebuie judecat dupa fapte.
În ceea ce mă priveşte eu
cred în libertatea fiecăruia
de a decide şi a vota după
cum îi dictează conştiinţa
şi am învăţat să îi respect
şi pe aceia care nu sunt de
acord cu mine. Eu de
asemenea am convingerea
că românii merită cu
adevărat o clasă politică
conducătoare cinstită, care
să fie convinsă că trebuie
să lucreze pentru popor şi
nu poporul să lucreze pen-
tru ea!

Rotaract Kronstadt,
cu sprijinul JCI
Braşov şi al Rotary
Club Braşov a lansat
proiectul „Braşovul
Dezbate!”, un eveni-
ment care va avea loc
în perioada octombrie-
noiembrie.

În perioada 13 – 14
octombrie, echipe de
câte trei elevi cu vârste
între 14 şi 19 ani din
liceele braşovene au
fost instruite şi for-

mate în tehnica de-
bate-ului, de către
traineri cu experienţă,
în cadrul unor cursuri
care au avut loc la
Aula Universităţii.
Concursul propriu-zis
de debate va avea loc
în zilele de 19, 20 şi
21 octombrie, la Aulă,
iar pe 25 octombrie va
avea loc evenimentul
de premiere. Tot atunci
va fi inaugurat şi
primul Club de Debate

din Braşov, care va fi
la Reduta.

„Oricine se poate în-
scrie, indiferent dacă
are cunoştinţe sau
experienţă de debate
sau nu. Toţi tinerii
participanţi la proiect
vor participa la două
zile de pregătiri pe
toate tematicile de
care au nevoie pentru a
înţelege în esenţă
tehnica debate-ului.
Am ales să sprijinim
debate-ul ca tehnică de
educaţie nonformală
pe care să o promovăm
prin acest proiect,
deoarece tinerii îşi pot
dezvolta astfel abili-
tăţile de comunicare şi
exprimare în public,
lucrul în echipă,
gândirea critică, argu-
mentarea logică şi
eliminarea barierelor.
Toate acestea le pot fi
de folos mai târziu în
cariera şi viaţa
personală”, a declarat
Medeea Petrovan, ma-
nager de proiect din
partea Rotaract Kron-
stadt.
Program

• 25 octombrie –
Eveniment de pre-
miere şi inaugurare a
Clubului de debate! –
Centrul Cultural Re-
duta

Liceenii îşi pot exersa abilităţile 
de exprimare în public 
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