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CABANA JULIUS RÖMER

Pentru cei care ajung în ma-
sivul Postăvaru este imposibil,
să nu facă un mic popas la
Cabana Postăvaru. Aproape
că nu există om care să fi
ajuns în Poiana Braşov şi să
nu fi mers până la Cabana
Postăvaru. În ultimele luni,
lucrările de renovare au fost în
toi, cabanierii îi pot primi din
nou pe turişti cum se cuvine.
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ÎNCEPE RELANSAREA

Mihai Răzvan Ungureanu, a
mulțumit  după închiderea ur-
nelor de vot și publicarea
primelor exit-poll-uri, tuturor
românilor, care au mers la vot
în ciuda vremii neprielnice.
Fostul premier a refuzat să co-
menteze rezultatele exit-poll-
urilor, precizând că nu reflectă
prezentul. „Nu vom comenta
în niciun fel rezultatele pe care
le dau exit-poll-urilor, care sunt
fotografii ale unor momente
trecute din zi“, a mai spus Un-
gureanu.
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S-a înrosit
Brasovul!
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uAlianța de stânga,
USL, aflată pe val,
a zdrobit alianța de

dreapta, ARD,
care s-a prezentat

lamentabil în alegeri

Probele din
Dosarul Elodia
u De ce a fost arestat Cristan
Cioacă la mai mult de cinci ani de
la dispariția soției sale pag. 8
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Cu mai puţin de două luni şi jumătate înainte de începerea Festivalului Olimpic al Tineretului 
European (FOTE) Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport (ANST) a lansat licitaţia pentru 
amenajarea patinoarului din Poiana Braşov. Data limită pentru depunerea ofertelor este 
14 decembrie, iar valoarea investiţiei este estimată la suma de 3,38 de milioane de lei.

Președintele Forței Civi-
ce, Mihai Răzvan Ungurea-
nu, a declarat, duminică
seara, după închiderea ur-
nelor, că începând de luni,
„dreapta se relansează, după
un examen dificil" și a mai
spus că „rezultatele alege-
rilor pot genera momentul
politic de gândire creativă
de care avem nevoie".

„Știm că, începând de
mâine, în viața politică a
țării, după un examen dificil,
dreapta va putea să se ex-
prime cu o voce clară,
puternică și unică", a afirmat
Ungureanu.

Președintele Forței Civice
a mai spus că „România are
nevoie de un proiect bun,
care să construiască prosper-
itate (...), proiect pe care
doar Dreapta poate să-l ducă
mai departe", a afirmat Un-
gureanu.

Nu a comentat 
rezultatele 
exit-poll-urilor

Fostul premier a refuzat să
comenteze rezultatele exit-
poll-urilor, precizând că nu
reflectă prezentul. „Nu vom
comenta în niciun fel rezul-
tatele pe care le dau exit-
poll-urilor, care sunt
fotografii ale unor momente
trecute din zi. Se bazează pe
sondaje făcute înainte de
închidere urnelor”, a mai
spus Ungureanu.

„Le mulţumesc
românilor care au
ieşit la vot!“

Copreședintele ARD,
Mihai Răzvan Ungureanu, a

mulțumit duminică, după
închiderea urnelor de vot și
publicarea primelor exit-
poll-uri, tuturor românilor,
în special arădenilor, care au
mers la vot în ciuda vremii
neprielnice. 

„În primul rând, doresc să
le mulțumesc tuturor celor
care, din municipiul Arad
sau din județul Arad, au

venit la vot în această zi în
ciuda vremii neprielnice.
Este, în opinia noastră, un
gest de înalt civism și cre-
dem că în felul acesta
Aradul poate demonstra că
indiferent de condițiile cli-
materice o bună parte dintre
cei care puteau și trebuiau să
iasă la vot au putut în felul
acesta să-și exercite liber-

tatea constituțională de
opțiune politică. 

Le mulțumim încă odată
tuturor și le mulțumim in-
diferent pentru ce
formațiune politică au votat
sau pentru ce nume de can-
didat au votat. Le mulțumim
pentru că și-au exercitat
dreptul de vot", a spus Mihai
Răzvan Ungureanu.

„Începând de luni, 
dreapta se relansează“ 
u Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că „România are nevoie de un proiect bun, care
să construiască prosperitate, proiect pe care doar Dreapta poate să-l ducă mai departe“

Drumarii nu au
destulă sare

„Am votat pentru o Românie aşa cum am spus întotdeauna că îmi doresc, o
Românie dreaptă, onestă, construită pe merit, pe recunoaştere profesională, pe
muncă şi pe cinste. Cred că este un vot foarte important, care urmează să de-
termine fundamental, destinul viitor al României şi al naţiunii române. Votăm cu
toată responsabilitatea, şi apelul meu către toţi alegătorii români este să voteze
în primul rând prin conştiinţa proprie pe seama viitorului României“, a spus Un-
gureanu.

u„Am votat pentru o Românie dreaptă şi onestă“

Prefectul Mihai Mohaci şi
şeful Direcţiei Regionale de
Drumuri Braşov, Viorel
Costea, susţin că Braşovul
stă bine în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu materiale
antiderapante şi pregătirea
utilajelor de intervenţie. Ast-
fel, pentru deszăpezirea dru-
murilor naţionale, în judeţul
Braşov au fost amenajate în
total zece baze, la Predeal,
Timişul de Sus, Valea Ho-
morod, Făgăraş, Săcele, Fel-
dioara, Rupea, Bran, Poiana
Mărului şi Lunca Câlnicu-
lui. Totodată, alte şase baze
de unde drumarii se vor
aproviziona cu material an-
tiderapant sunt în Stupini,
Moeciu, Şercaia, Cincşor,
Rupea şi Şoarş.

Doar 38% 
din sare e pe stoc

Pe drumurile naţionale
(361 de kilometri) sunt
pregătite să intervină 56 de
utilaje, de la autobasculante
cu lamă, până la autogredere

şi buldozere, iar cei aproape
700 de kilometri de drumuri
judeţene vor fi deszăpeziţi
cu 53 de utilaje. Prefectul a
precizat că, până la finele
anului, în bazele drumarilor
trebuie să fie 50% din
stocurile de materialel anti-
derapante prevăzute. Astfel,
pentru deszăpezirea dru-
murilor naţionale este
prevăzut un stoc de 6.500 de
tone de nisip, până acum
fiind asigurate 5.837, şi
17.300 de tone de sare, din
care au fost aduse în baze
doar 6.527 de tone, respectiv
38%. La acestea se adaugă
şi 40 de tone de clorură de
calciu. Pentru drumurile
judeţene necesarul este de
8.950 de tone de nisip şi alte
800 de sare.

Direcţia Regională de
drumuri a achiziţionat şi
aproximativ 8 kilometri de
parazăpezi, care vor fi mon-
tate doar în cazul în care va
fi viscol pe anumite sectoare
de drum, cum ar fi în zona
Stupini sau Prejmer.

Ocolitoarea-autostradă, abia în 2013
Preţurile locuinţelor din

principalele oraşe din ţară s-
au redus cu 52% din luna
martie 2008, momentul de
vârf al pieţei imobiliare,
potrivit unei analize a por-
talului imobiliare.ro. Astfel,
dacă un metru pătrat util
costa, în medie, 2.058 de
metri pătraţi înainte de valul
de scăderi provocate de
rece siune, acum aceeaşi uni-
tate de suprafaţă poate fi
achiziţionată cu mai puţin de
1.000 de euro, respectiv cu
986 de euro.

În Braşov, în perioada
martie 2008-noiembrie
2012 s-a înregistrat o scă-
dere de 40,6%, de la un preţ
de 1.450 euro pe metru
pătrat la 860 de euro pe

metru pătrat. Şi aici declinul
resimţit la nivelul preţurilor
totale ale locuinţelor cu
două camere a fost mai
mare decât media generală.
Astfel, dacă un apartament
vechi putea fi achiziţionat în
primăvara lui 2008 cu
83.670 de euro, astăzi o uni-
tate locativă similară, cu o
suprafaţă de circa 50 de
metri pătraţi, este scoasă la
vânzare la un preţ mediu de
43.130 de euro, respectiv cu
48% mai puţin. O locuinţă
nouă cu două camere are
acum un preţ cerut cu 44%
mai mic, respectiv 59.390
euro (la o suprafaţă utilă de
59 mp), faţă de 106.490
euro (pentru 71 mp) în
2008.

Criza a scăzut
preţul locuinţelor

Primul tron son (Dârste-
intersecţie cu DN 11 spre
Hărman) este finalizat în
pro porţie de 40% şi va fi ter-
minat în luna august 2013.
Cel de-al III-lea tronson (DN
13 Stupini – ieşirea din
Braşov, spre Ghimbav) este
execu tat în cotă de 80%. De
anul viitor, se va putea cir-
cula pe întrea ga variantă
ocolitoare a muni ci piu lui
Braşov, termenul prevăzut
iniţial pentru finalizarea
lucrărilor fiind începutul
lunii martie 2013.

În regim de autostradă
şi nu prea

Pe aceste bucăţi din ocoli-
toare se va circula în regim de

autostradă, numai că pe tron-
sonul II se va păstra
deocamdată limita de 70 de
km/oră, până ce nu se va dubla
şoseaua existentă de 5,7 km.
În acest sens, autorităţile
doreau să obţină fonduri eu-
ropene, dar tronsonul a trecut
în proprietatea CNADR şi,
deocamdată, se analizează
oportunitatea investiţiei. Lun-
gimea primului tronson la care
au început lucrările în
primăvară este de 7,23 kilo-
metri şi porneşte din primul
tronson de ocolitoare, ocoleşte
rampa de gunoi, intersectează
drumul spre Tărlungeni,
ocoleşte CET-ul, tra versează
zona Timiş-Triaj cu un pasaj
superior, apoi ajunge la DN 11
(spre Sfântu Gheorghe), în gi-

ratoriul din zona Stabilus.

Cu bani europeni
Acolo se mai construieşte

un pasaj peste DN 11 şi calea
ferată, care duce spre Sfântu
Gheorghe, punct în care in-te   -
 rsectează tronsonul al doilea
al ocolitoarei Braşovului.
Valoarea aces tui tronson este
de 129,6 milioane de lei,
finanţarea este asigurată din
fonduri europene, iar după fi-
nalizare, pe acest sector se va
putea circula în regim de
autostradă.

Cel de-al treilea tronson
(Stupini – ieşirea din Braşov
spre Ghimbav) are o lungime
de 6,3 kilometri, începe cu
podul peste DN 13 (spre

Sighişoara, în zona Stupini),
trece pe lângă Institutul de
Cercetări al Universităţii
„Transil va nia” Braşov, apoi
ajunge la DN 1 (spre Ghim-
bav, la limita celor două
localităţi), unde se lucrează la
un pod peste drumul şi peste
calea ferată Braşov-Sibiu.

Ocolitoarea va intra pe dru-
mul de legătură dintre DN 1
şi DN 73 (spre Cristian), unde
se va amenaja o buclă cu în-
toarcere spre DN1. Valoarea
acestui segment se ridică la
98 de milioane de lei,
finanţarea este asigurată din
fonduri europene, prin POS-
T, iar tronsonul va avea profil
de autostradă, cu zonă
mediană şi cu două benzi pe
sens.
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Atracţia principală a sărbătorilor de iarnă în Braşov este bradul din Piaţa Sfatului, înalt de 
27 de metri şi bătrân de 120 de ani. Pe lângă acesta şi în Piaţa Unirii a fost amenajat un brad,
iar în Poiana Braşov au fost montate aproximativ 100 de ornamente pe stâlpi. În total, în
oraş, au fost montate 84 de modele luminoase care fac deliciul publicului.
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Alegerile parlamentare nu au
fost lipsite de incidente nici la
Braşov, chiar dacă vremea a
fost în general bună pe parcur-
sul zilei şi nu au existat drumuri
blocate spre secţiile de votare.
Zăpada a pus probleme în deru-
larea procesului electoral doar
în satul Peştera, unde, membrii
comisiei de vot au ajuns la
secţie doar cu ajutorul Jan-
darmeriei şi al utilajelor de
deszăpezire. Purtătorul de cu-
vânt al Biroului Electoral
Judeţean (BEJ) Braşov,
Claudiu Petra, a precizat că din
această cauză secţia de votare s-
a deschis doar la ora 7.55, însă,
apoi, drumul a fost practicabil.

La Moieciu de Sus la o
secţie de votare s-a întrerupt
curentul electric, din cauza
unui copac căzut pe reţeaua de
electricitate. „Problema a fost
imediat remediată,  pentru că a
intrat în funcţiune un genera-
tor, iar echipele de la Electrica
au intervenit la scurt timp pen-
tru remedierea defecţiunii”, a
explicat prefectul Mihai Mo-
haci.

Biroul Electoral Județean a
fost sesizat că la mai multe
secţii din municipiul Brasov
cetăţenii au fost lăsaţi să
voteze, deşi nu au domiciliu
stabil, ci doar viză de flotant.
Au fost confirmate trei cazuri,
iar membrii secțiilor respective
riscă amenzi între 500 și 2.500
de lei. Voturile nu vor putea fi

anulate, pentru că nu se poate
depista care au fost buletinele
introduse de cei trei.

Puşi pe listele
suplimentare cu toate
că nu era legal

Totodată, la Secția 104 din
municipiul Braşov, pe lista
suplimentară au fost trecute 37
de persoane care nu aveau
domiciliul pe raza secției, ci la
alte secţii amenajate în cadrul
Şcolii 2 de la Piaţa Astra. Şi în
acest caz voturile sunt consi-
derate valabil exprimate.
„Secţia 104 era prima din
clădire, astfel că oamenii au in-
trat acolo şi, fiindcă nu s-au
regăsit pe listele permanente
au fost trecuţi pe cele supli-
mentare, însă de fapt ei erau
arondaţi la alte secţii vecine,
conform adresei de domiciliu.
Am făcut verificări pentru 35
dintre cei care au votat pe lista
suplimentară şi nu au votat şi
la secţia unde erau repartizaţi
de drept. Dacă votau în ambele
locuri ar fi fost vorba de vot

dublu, ceea ce constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoarea. Celelalte două
persoane nu au putut fi verifi-
cate de noi, întrucât nu se
înţelegea adresa completată pe
formular, şi verificările vor fi
continuate de poliţişti”, a pre-
cizat Claudiu Petra.

A scăpat 
ştampila în urnă

Un incident mai comic s-a
înregistrat la Secția 122, unde,
odată cu buletinul de vot, un
alegător a scăpat și ștampila în
urnă. Secţia a funcţionat în con-
tinuare numai cu patru
ştampile, deschiderea urnei
neputându-se face decât la
încheierea procesului electoral.
La Hărman însă, la secția 339
din la Podu Olt, un bătrân de 77
de ani a votat legal, a plecat, iar
după cateva minute a revenit
făcând scandal sub pretextul că
pe cartea de identitate nu i-a fost
aplicat autocolantul cu
menţiunea votat. La verificări s-
a constatat că ştampila fusese

aplicată, însă, omul a căutat în
continuare motive de ceartă cu
membrii comisiei susţinând că
de fapt nu i s-a dat ştampila ca
să intre în cabina de vot.
Președintele secției a fost nevoit
să cheme Poliția, iar bătrânul a
ajuns la secție unde a dat
declarații.  Lucrurile s-au clari-
ficat într-un final.

Plimbaţi între 
secţiile de votare

Reprezentanţii Biroului
Electoral Județean Braşov au
mai avut de verficat şi o se-
sizare privind îndrumarea
greşită a unor votanţi de la o
secţie la alta, în zona cartierelor
Florilor – Craiter. Alegătorii
care locuiesc pe strada
Hărmanului (în zona cuprinsă
între intersecţia cu Alexandru
Vlahuţă şi podul de la Triaj)
votau până acum la Şcoala 27,
însă, la acest scrutin au fost
mutaţi la Şcoala 11, corpul B,
respectiv fosta Şcoală 17 din
Craiter. Neluând în seamă fap-
tul că este vorba de corpul B,
oamenii au fost îndrumaţi de
către reprezentanţii secţiilor din
Şcoala 27 spre sediul central al
Şcolii 11, respectiv pe strada
Busuiocului. A fost vorba prac-
tic de o eroare de comunicare şi
nu de împiedicarea alegătorilor
să voteze, aşa cum se
alarmaseră iniţial unele per-
soane.
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La ora când scriu aceste impresii votul s-a încheiat.
Aproape toate sondajele dau câştigător net, cu mici
diferenţe privind procentajul, USL-ul.

Chiar şi cei mai optimişti activişti ai acestui proiect
politic sunt în pragul „orgasmului politic”, neasteptându-
se la această mare diferenţă, faţă de principalul adver-
sar, ARD.

Chiar dacă risc să fiu acuzat de aserţiunea „după
război mulţi viteji se-arată”, recunosc că am anticipat
această victorie USL-istă, cel puţin din două motive:

Primul se referă la erodarea imaginii PDL în mod ca-
tastrofal şi la continuarea abordărilor tupeiste ale unor
membri, ceea ce denotă neînsuşirea eşecului de la
alegerile locale, dar şi o anumită aroganţă, din intervenţii
televizate, negându-se uneori evidenţele şi mesajele de
„eject”, ale electoratului.

În al doilea rând, ieşirile bezmetice ale primului om în
stat, din conferinţele televizate cu presa au îndârjit elec-
toratul USL, votul fiind mai mult decât evident şi îm-
potriva preşedintelui.

Aşa încât nu e de mirare scorul înregistrat, care are
în componenţă motivaţiile prezentate, la care se poate
adăuga şi campania anostă, aproape inexistentă, pe
care PDL-ul a dus-o în ţară.

Ceea ce este însă relevant de analizat, în urma aces-
tui scrutin, se referă la ascensiunea hiperbolică a unui
partid nou apărut pe eşichierul politicii dâmboviţene, PP-
DD, nemaiîntâlnită vreodată, după 1989.

Fără a discredita electoratul acestui partid, nu pot să
nu constat că, disperarea, sărăcia, lipsa unor orizonturi
optimiste pentru tineri şi bătrâni, privind locurile de
muncă şi asigurarea pensiilor şi sănătăţii, duc la aseme-
nea reacţii, care denotă, pe lângă lipsa unei culturi
politice, o naivitate periculoasă combinată cu o credibili-
tate bolnăvicioasă.

Să crezi că „SuperDan” va rezolva marile probleme
româneşti, „just like that”, e poate mai periculos decât
votul majoritar pentru USL. Să nu uităm cum au apărut
partidele totalitare şi, de ce nu, cele iredentiste, chiar
naziste...

Dar să nu mergem prea departe cu gândul, pentru că
suntem, totuşi, într-o Europă care sper că a învăţat lecţia
unei istorii trecute, care nu-i face deloc cinste.

Dincolo de acest rezultat, se pune problema dacă
putem vorbi de o victorie sau nu , a unei alianţe „con-
tranaturii”, o struţo-cămilă stânga-dreapta, care va trebui
să demonstreze că toate promisiunile din campanie sunt
viabile, dar şi uşor de îndeplinit.

Să asteptăm, deci, răbdători, finalul, cu speranţa că
vom vedea, în sfârşit, „luminiţa de la capătul tunelului”.

În privinţa partidului „Forţa Civică” sunt convins că li-
derii vor înţelege că putem merge independent, în
luptele politice viitoare, dar numai alături de cetaţenii
nemulţumiţi de prestaţiile politice ale partidelor, care au
dezamăgit de-a lungul timpului electoratul. 

Editorial GB

Final 
de vot Emil Rada

Ce incidente s-au înregistrat la vot

Braşovenii au mers în
număr mai mare la vot

Dacă acum patru ani, în
Braşov, prezenţa la vot fusese
dimineaţa de doar 3,81%, de
această dată, braşovenii au
fost mai harnici, iar prezenţa
la vot a fost de 4,45%, aproape
de media naţională, care a fost
de 4,52%. Pe tot parcusrul
zilei de duminică, prezenţa la
urne a fost mult mai bună
decât cea din 2008 şi apropiată
de media naţională.

Dacă acum patru ani,
alegătorii din mediul rural
erau mult mai conştiincioşi şi
procentul lor de prezenţă era
cu mult peste cel al orăşenilor,
de data aceasta, raporturile s-
au schimbat. Astfel, în primele
trei ore de la deschiderea ur-
nelor votaseră 4,67% dintre
braşovenii din mediul rural şi
doar 3,74% din mediul rural.
În 2008, lucrurile erau tocmai
invers, 3,81%, în mediul
urban, şi 4,59% la ţară.

Cei mai harnici
alegători

De dimineaţă însă, prezenţa
în municipiul Braşov a fost
destul de slabă, 2,96%, însă,
braşovenii au recuperat pe par-
cursul zile înregistrându-se în
final o prezenţă de 41,25%. În
mediul urban, printre
localităţile cu cea mai bună

prezenţă s-au numărat şi: Pre-
dealul, cu 53,57% dintre
alegători prezenţi la urne şi
Zărneşti cu 47,30%. În
schimb, oraşul Victoria şi mu-
nicipiul Săcele au fost codaşe,
36,95%, respectiv 39,04%.

În mediul rural, cei mai
harnici alegători au fost cei
din: Şinca Nouă (76,65%) şi
Budila (64,23%), iar la polul
opus s-a aflat Hoghiziul şi Ji-
bertul, unde doar 27,58%,
respectiv 29,25% dintre
alegători au fost prezenţi la
urne. 

Cei mai mulţi braşoveni au
mers la urne în intervalul orar

10.00 – 14.00, prezența la vot
înregistrată la ora 14.00 fiind
de  21,97% (față de 2008, când
era de 18,7%).  În mediul
urban se prezentaseră la urne
23,27%, iar în mediul rural
17,90%. La nivel naţional,
până la ora 14.00,  îşi expri-
maseră opţiunea prin vot
20,56% din numărul ale-
gătorilor înscrişi în listele elec-
torale permanente: 20,71% în
mediul urban, respectiv
20,36% în mediul rural. La ora
18.00, în județul Brașov, a fost
înregistrată însă o prezenţă de
37,07%, faţă de 30,64%, în
2008, şi mai mare decât media

naţională, de 36,54%. În
mediul urban prezenţa înre-
gistrată la acea oră era de
37,33%, iar în mediul rural, de
36,24%.

Rezultatele finale
La închiderea urnelor, pre-

zenţa finală în judeţul Braşov
a fost de 41,25%, mult mai
mare faţă de 2008, când a
fost de 35,12%. Tot orăşenii
au fost cei mai harnici,
42,74% dintre ei mergând la
vot,  însă şi cei din mediul
rural au recuperat spre seară
înregistrându-se o prezenţă
de 42,06%.

La alegerile din 2012, prezența la vot a brașovenilor  a fost mai bună decât cea din 2008

Mall-ul de la Fartec, 
din fonduri proprii

Compania Echo Invest-
ment, controlată de către mi-
liardarul Michael Solowow,
al treilea cel mai bogat om
din Polonia, anunţă că va în-
cepe în vara anului viitor
lucrările la mall-ul de 100 de
milioane de euro Korona
Braşov, pentru care a
cumpărat un teren de 5 ha în
nordul oraşului încă din 2007.

Carrefour vrea să
închirieze un spaţiu

După ce în toamnă au
reuşit să semneze un contract
cu francezii de la Carrefour
pentru închirierea unui spaţiu
de 8.500 mp în mall,
polonezii spun acum că sunt
dispuşi să înceapă lucrările
din fonduri proprii, în condiţi -

ile în care grupurile Im-
mochan şi NEPI speră de
asemenea ca la finalul acestei
ierni să atace Braşovul cu alte
proiecte de mall-uri.

„Autorizaţia de construire
sperăm să o obţinem în fe-
bruarie sau, cel târziu, până în
aprilie şi să începem lucrările
în luna iunie a anului viitor.
Vom începe construcţia cu
fonduri proprii când vom
avea contracte semnate pen-
tru 40% din suprafaţă. Când
gradul de închiriere va ajunge
la 70% vom obţine şi finan-
ţare bancară prin intermediul
filialei din Polonia”, a de-
clarat Roxana Stăn-ciulescu,
cea care din toamna acestui
an a preluat poziţia de senior
leasing manager al Echo In-
vestment.
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Dacă în 2008, PDL – reprezentând dreapta politică - obţinea 2 senatori şi 4 deputaţi 
(50 % din parlamentarii de Braşov) în urma alegerilor din 9 decembrie ARD a obţinut, înainte de 
redistribuire, doar un post de deputat! Alianţa de stânga, USL, a câştigat cu peste 50% toate cele 
12 colegii de parlamentari din judeţ în condiţiile în care îşi propuseseră  nouă mandate.
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metoda indirectă de tăiat
salarii şi pensii, prin inflaţie,
creştere euro şi a preţurilor.
Foarte puţini sesizează că
veniturile lor au scăzut de la
venire la guvernare a USL,
iar mulţi dintre cei care
sesizează o pun pe seama
crizei. Manipularea per-
fectă! În campania
electorală, PDL a încercat să
scape de imaginea negativă
şi s-a transformat în ARD.
Totul a fost de fațadă, cel
puțin în Brașov, unde toți
candidații au fost pedeliști.
În plus, afișajul out-door,
aproape singura cale de a-și
face publicitate folosită de
ARD, a fost lamentabilă.
Candidaţii au avut feţe ciu-
date, palide, ajungând motiv
de bancuri. Sigla de pe ban-
nere a fost minusculă de
parcă le era ruşine să o prez-
inte.

Armament slab
Comunicarea media a

celor două alianțe a semănat
cu un război între flinte şi
arme semiautomate. Cei de

la USL au putut folosi din
plin Antena 3, Antena 1,
TVR 1, TVR2, Realitatea
TV şi România TV. Cei de la
ARD au replicat doar cu B1
TV. În Braşov, cei de la USL
nu au stat degeaba şi au pre-
luat mesajele naţionale la
televiziunile locale contro-
late total sau parțial de
useliști: MixTV, Nova Tv și
Antena 1 Braşov. Cei de la
ARD au replicat doar cu un
RTT palid și total lipsit de
vlagă. USL a mai avut un ar-
mament eficient, ziarul gra-
tuit „Braşovul tău”. În
cafenele, frizerii, magazine
dar mai ales în rândurile
pensionarilor acest ziar a
făcut ravagii electorale.
ARD a cumpărat spaţiu pub-
licitar în ziarele locale
plătite, care au, conform
datelor publice ale Biroului
de Audit al Tirajelor,
audiențe nesemnificative. În
mediul on-line, USL a zdro-
bit efectiv ARD, folosindu-
se de zeci de site-uri, bloguri
și numeroși postaci.  În plină
eră Facebook, televiziunea

controlată de pedeliști, RTT,
nu are nici măcar un site în
care să-şi posteze ştirile! 

Muniţie expirată
Temele de campanie ar tre-

bui să reprezinte muniţia
candidaţilor. În timp ce USL
a strigat continuu „Jos
Băsescu!” şi „PDL va tăiat
pensiile și salariile” cei de la
ARD au replica, doar în ul-
tima lună, cu slogane puerile
având ca temă „inima”.
Unele dintre temele proprii
candidaților au frizat peni-
bilul, chiar dacă nici useliștii
nu au fost departe de astfel de
rateuri. De la tema candidat-
ului la Senat, Florian Staicu,
care a anunțat că va resuscita
industria, la sloganul cu
politicianul care „ajută” oa-
menii lansat de candidatul la
deputăție Adrian Oprică, care
nu a aflat încă, probabil, că
politicienii sunt în slujba
electoratului. Singura temă
eficientă a fost folosită de
fostul ministru de Finanțe,
Gheorghe Ialomițeanu, care
și-a etalat realizările din

Brașov, din timpul mandatu-
lui său în Guvernul
României. De altfel,
Ialomițeanu este singurul
pedelist brașovean care va
ajunge în Parlament, după re-
distribuirea la nivel județean.

Înfrângere la scor
Astfel, fără prea multă

imaginație, dar cu un adver-
sar sub orice critică, Uni-
unea Social Liberală a
câştigat detaşat alegerile. În
Braşov, toţi candidaţii (şase
de la PNL, cinci de la PSD
şi unul de la PC) au obţinut
peste 50% din sufragii. Ast-
fel, la Braşov USL a obţinut
56,59% din cele peste
206.000 de voturi valabil
exprimate. La închiderea ur-
nelor, prezenţa la vot la
nivelul judeţului a fost de
41,25%, numai 214.261 din
cei 519.388 de braşoveni cu
drept de vot exprimându-şi
opţiunea. Mulţi dintre
votanţi nu au fost convinşi
de vreunul dintre cei 76 de
candidaţi care a concurat
pentru unul dintre cele opt

posturi de deputat şi patru de
senator aşa că au preferat să
îşi anuleze votul sau să pre-
dea buletinul în alb. Pentru
Camera Deputaţilor, din cele
206.108 de voturi valabil
exprimate 6.564 au fost de-
clarate nule şi pe 1.550 nu a
fost aplicată nici o ştampilă.
La Senat, din cele 206.166
de voturi valabil exprimate,
6.159 au fost nule şi 1.899
au rămas în alb.

Alte trei formaţiuni 
au trecut pragul

Dacă toate cele 12 posturi
de parlamentar de Braşov
au fost adjudecate de USL,
celelalte formaţiuni politice
aşteaptă următoarele două
ture de redistribuire. Astfel,
la Braşov, Alianţa România
Dreaptă (ARD) s-a clasat
pe locul doi, obţinând un
procent de 19,57%. Pe
locul trei s-a clasat Partidul
Poporului Dan - Dia-
conescu (PP-DD) cu 9,87%
din voturi, urmat de UDMR
cu 6,33%. Celelalte

S-a înrosit  

Orice cunoscător al
politicii brașovene, a înțeles
încă de la anunțarea
candidaților USL și ARD că
lucrurile sunt aranjate astfel
încât să iasă „cine trebuie”.
Fără o înțelegere subterană
între liderii locali PD-L și
cei ai PNL și PSD, așa ceva
nu ar fi fost posibil! Peste
toate, felul în care PD-L a
folosit ulterior canalele de
comunicație, precum și
temele de campanie pe care
candidații și le-au ales au
arătat o lipsă de imaginație
greu de priceput. Cheltu-
ielile de campanile
direcționate în principal
către out-door și producțiile
propagandistice îndoielnice
nu ar fi putut ține piept unui
USL aflat pe val.

Strategie perdantă
PDL a jucat tactic prost

încă din 2010 când a tăiat
pensiile şi salariile, atacând
exact categoriile de electorat
care merg la orice tip de vot:
pensionarii şi bugetarii. În
schimb, USL, a preferat

uAlianța de stânga, USL, aflată pe val, a zdrobit alianța de        

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Mihai Donţu PNL 13.983 53,93%
Valeriu Vătavu PDL 3.934 15,17%
Maria Grecea PP-DD 3.540 13,65%
Tóásó Áron Zoltán UDMR 2.566 9,89%
Sorin Nicu Borteş PRM 636 2,45%
Nicolae Sorin Ardelean PER 344 1,37%

Colegiul  1 -  (zona Făgăraş)  total voturi valabil exprimate 23.074 
Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Dan Zamfir PNL 12.969 56,2%
Marian Rasaliu PDL 4.364 18,91%
Lucian Blaga PP-DD 2.585 11,2%
Violeta Utopilă indep. 983 4,26%
Gabriela Georgeta PRM 619 2,68%
Paul Gabriel Babeţ PER 593 2,56%
Tóásó Imelda UDMR 370 1,6%

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Ioan Ochi PSD 13.509 51,08%
Szakal Andras PDL 4.038 15,27%
Kovacs Attila UDMR 3.617 13,67%
Dan Onacă PP-DD 3.517 13,3%
Sorin Nicu Borteş PRM 631 2,38%
Dorinel Bîrcu PER 406 1,53%

Colegiul 2 (Săcele) total voturi valabil exprimate 26.443 

Colegiul 3 – (Codlea – Rupea) total voturi valabil exprimate 25.928

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Constantin Niţă PSD 16.943 64,46%
Gabriel Nicolescu PDL 3.633 13,82%
Ovidiu Lupu PP-DD 2.917 11,09%
Daniel  Diaconu PER 1.125 4,28%
Marius  Moldoveanu PRM 680 2,58%
Molnár Gábor UDMR 250 0,95%

Colegiul 4 – (Zărneşti, Predeal) total voturi valabil exprimate 26.283

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Emil Niţă PSD 15.579 55,56%
Gabriel Andronache PDL 6.027 21,49%
Cserey Barnabás UDMR 2.342 8,36%
Gabriela Urse PP-DD 1.520 5,42%
Alexandru  Petrescu PRM 692 2,46%
Cătălin Florin Pascariu PER 659 2,35%

Colegiul 5 – (Şchei – Centru – Scriitorilor)  total voturi valabil exprimate 28.037

Colegiul 6 – (Craiter Răcădău – Noua) total voturi valabil exprimate 24.179 

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Ioan Adam PSD 13.310 55,04%
Adrian Gabor PDL 5.867 24,26%
Daniel Chivu PP-DD 1.800 7,44%
Farkas Anna-Lili UDMR 1.144 4,73%
Vasile Petraşco PRM 680 2,81%
Cornel Silviu Bota PER 584 2,41%

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Ioan Diniţă PC 16.417 58,80%
Adrian Oprică PDL 5.591 20,02%
Victor Dumitriu PP-DD 1.743 6,24%
Marthy Mátyás UDMR 1.680 6,01%
Carmen Ionescu PRM 907 3,24%
Ion Mânzală PER 671 2,40%

Colegiul 7 – (Astra) total voturi valabil exprimate 27.917

Colegiul 8 – (Bartolomeu – Tractorul ) total voturi valabil exprimate 24.247

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Petre Roman PNL 13.280 54,60%
Gheorghe Ialomiţianu PDL 6.115 25,21%
Dumitru Buţan PP-DD 1.836 7,57%
Géczi Gellért UDMR 1.076 4,43%
Eugen Telişcă PRM 680 2,80%
Romeo Vasile Paşcu PER 542 2,23%

,
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La Senat
Managerul Spitalului Judeţean Braşov, medicul urolog Marius Neculoiu (USL),
a fost cel mai votat candidat pentru Senat din judeţul Braşov, obţinând 59,43%
din voturi în Colegiul 4. În acest colegiu s-au prezentat la vot 53.852 de alegători,
respectiv 41,4%, iar din totalul de 52.183 de voturi valabil exprimate, Neculoiu
a obţinut 31.015 voturi. Ca şi număr de voturi obţinute pentru Senat, Neculoiu
a fost urmat de colegii săi de alianţă vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Braşov, Viorel Chiriac, cu 29.685 de voturi (56,14%) și senatorul Ioan Ghișe cu
28.492 (54,70%).

formaţiuni înscrise în
această cursă electorală, cel
puţin la nivelul Braşovului,
nu au reuşit să depăşească
pragul de 5%, PRM a
obţinut 2,9%, PER 2,62%,
iar PPMT, care a avut
candidaţi doar pe trei
colegii de Senat, 0,43%.
Claudiu Petra, purtătorul de
cuvânt al Biroului Electoral
Judeţean (BEJ) Braşov a
precizat că la redistribuirea
pe judeţ, în compensare, se
va mai aloca Braşovului
doar un singur post de dep-
utat, iar acesta va fi ocupat
de către Gheorghe
Ialomiţeanu, care a candi-
dat în Colegiul 8 (Bar-
tolomeu – Tractorul – Triaj
- Uzina) şi a obţinut cel mai
bun scor dintre deputaţii
ARD, 6115 voturi, respec-
tiv 25,21% din voturi. „La
redistribuirea de la nivel
judeţean se va acorda un
singur mandat de deputat
ARD, iar cel mai mare
număr de voturi îl are Ghe-
orghe Ialomiţeanu”, a ex-
plicat Petra.

Încă cinci mandate
după redistribuirea
naţională

Şeful Direcţiei Judeţene de
Statistică Braşov, Ioan
Popescu, a anunţat că judeţul
Braşov va avea 17 parlamen-
tari. Astfel, pe lângă cei opt
deputaţi şi patru senatori care
şi-au câştigat mandatele cu
mai mult de jumătate din vo-
turile valabil exprimate în
colegiile respective, în urma
redistribiurilor, judeţul nostru
a mai obţinut cinci mandate.
Mai precis, Braşovul va mai
avea încă trei deputaţi, re-
spectiv Gabriel Andronache
(ARD), în Colegiul uninom-
inal nr. 5 (Braşovul Vechi),
Gheorghe Ialomiţianu, în
Colegiul uninominal nr. 8
(Braşov - Bartolomeu Trac-
torul) şi Maria Grecea
(PPDD) în Colegiul ununom-
inal nr. 3 (Codlea - Rupea) şi
doi senatori, respectiv Nico-
lae-Vlad Popa (ARD), în
Colegiul uninominal nr. 3
(Braşovul Vechi) şi Marius

Coste, în Colegiul uninomi-
nal nr. 1 (Făgăraş - Rupea ).
„Dintre cele 79 mandate su-
plimentate la nivel naţional,
cinci au fost primite de
judeţul Braşov. UDMR nu a
obţinut nici un mandat în
judeţul nostru, iar voturile pe
care le-au obţinut aici au fost
utilizate în judeţele unde au
obţinut scoruri mai bune”, a
declarat Popescu.

Rezultatele finale  
se vor anunţa joi 

BEC a anunţat azi par-
tidele care au trecut pragul
electoral la nivel nivel
naţional. Purtătorul de cu-
vânt al BEC, Marian
Muhuleţ, spune că se va cal-
cula coeficientul electoral
corespunzător fiecărei
circumscripţii şi repartiţia
mandatelor pe cir-
cumscripţie. După ce Biroul
va soluţiona cererile de anu-
lare a alegerilor pentru
fraudă electorală, rezultatele
finale vor fi disponibile,
probabil, joi.

 Brasovul! 

uCare au fost cei mai votaţi candidaţi

uOnoarea domnului Blaga

       dreapta, ARD, care s-a prezentat lamentabil în alegeri

La Camera Deputaţilor
Cele mai multe voturi le-a obţinut Constantin Niţă, 16.943 (64,46%), care a can-
didat în Colegiul 4 (Ghimbav, Cristian, Zărneşti, Predeal), urmat de Ion Diniţă,
pe Colegiul 7 (Astra - Metrom) cu 16.417 voturi (58,80%) şi Emil Niţă, candidat
în Colegiul 5 cu 15.579 de voturi (55,56%). 

Învins în colegiul în care a candi-
dat, cu alianța pe care o conduce
zdrobită de USL, Vasile Blaga nu
și-a anunțat încă intenția, măcar,
de a demisiona. E a doua înfrân-
gere usturătoare la vot popular
înregistrată de fostul ministru de
interne, după înfrangerea  din
2008 în fața lui Sorin Oprescu la
Capitală. Culmea, de data
aceasta, liderii USL se întrec în
compătimiri, exprimându-și spe-
ranța că președintele PD-L va
intra în Parlament după redis-
tribuire, considerându-l un „om al
dialogului”. Un alt lider al PD-L,
Adrian Videanu, fără nicio jenă, a
anunțat într-o conferință de presă
că „are șanse să își ia mandatul”
la redistribuire. Astfel de atitudini
ar fi de neimaginat în demo-
crațiile vechi, iar demisiile ar fi
singura variantă onorabilă în ast-
fel de situații. Cezar Preda, prim-
vicepresedintele PD-L a fost
singurul lider al partidului  care și-
a anunțat demsia, imediat după
aflarea rezultatelor scrutinului.

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Sebastian Grapă PNL 28.200 57,51%
Horaţiu Braga PDL 8.205 16,7%
Marius Coste PP-DD 6.651 13,56%
Gergely Janos UDMR 3.029 6,17%
Mihai Stelian Rotaru PRM 1.655 3,37%
Laurenţiu Simonca PER 1.085 2,21%
Bartus Geza Levente PPMT 202 0,41%

Colegiul 1 (Făgăraş – Codlea – Rupea) total voturi valabil exprimate 49.027 

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Viorel Chiriac PSD 29.685 56,14%
Mihail Veştea PDL 9.683 18,31%
Ionel Fliundra PP-DD 6.632 12,54%
Kiss Iosif UDMR 4.195 7,93%
Groza Maria Dragomir PRM 1.347 2,54%
Corneliu Nicolae Pavel PER 1.330 2,51%

Colegiul 2  (Săcele – Râşnov – Zărneşti) total voturi valabil exprimate 52.872 

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Ioan Ghişe PNL 28.492 54,70%
Nicolae Vlad Popa PDL 11.855 22,76%
Antonela Simion PP-DD 4.229 8,12%
Ambrus Carol UDMR 3.335 6,40%
Ioan Pamparău PER 2.051 3,93%
Adrian Macarie PRM 1.717 3,29%
Sandor Levente PPMT 402 0,77%

Colegiul 3 – (zona Centru - Noua – Răcădău) total voturi valabil exprimate  52.081 

Candidat Partid Voturi obţinute Procentaj obţinut
Marius Neculoiu PNL 31.015 59,43%
Florian Staicu PDL 11.421 21,88%
Ovidiu Răzvan Fodor PP-DD 3.740 7,16%
Szente Ladislau UDMR 2.589 4,84%
Cristian Stănescu PRM 1.726 3,30%
Cătălin  Nămăescu PER 1.451 2,78%
Szas Agnes PPMT 301 0,57%

Colegiul 4 – (zona Bartolomeu – Tractorul) total voturi valabil exprimate 52.183

,



Un loc de poveste 
în creierii munţilor
u Sezonul de schi va începe în Poiana Braşov, cel mai probabil, de la
jumătatea lunii, când se va da drumul şi la instalaţiile de zăpadă artificială

Cabana are 100 de locuri de cazare. Tarifele includ
şi micul dejun, iar în camera cu două paturi şi baie
în cameră, preţul este de 100 de lei pe noapte de
persoană. Locul suplimentar în cameră costă 65 de
lei. Preţul de persoană în camerele cu două paturi,
dar cu baie pe hol, este de 75 de lei, iar în camerele
cu trei, patru, cinci sau şase paturi, cu baia pe hol
o noapte de cazare este 65 de lei/persoană. Copiii
au reduceri, cei până în şapte ani nu plătesc nici un
leu, iar cei între 7 şi 14 ani au reducere 50%.  Pen-
tru grupurile organizate (peste 12 persoane) şi în
cazul plăţii unui avans, se pot acorda reduceri.
În ceea ce priveşte masa, cabanierii promit bucate
ca la mama acasă: pâine de casă, murături la butoi,
ştrudele, plăcinte şi faimosul salam de biscuiţi. 

Locul de întâlnire al mon-
taniarzilor şi schiorilor va
rămâne tot Cabana
Postăvaru, un adevărat sim-
bol al Braşovului şi parte a
istoriei acestei staţiuni.

Prima zi de schi în Poiană
a fost adusă chiar de Moş
Nicolae, numai că, nu pe
toate pârtiile condiţiile sunt
excelente şi mai este nevoie
încă de multă zăpadă. Dacă
temperaturile se vor menţine
coborâte, la jumătatea lunii,
vor porni şi instalaţiile de
zăpadă artificială, pentru ca
de sărbători turiştii să fie
primiţi aşa cum se cuvine.
Aceasta ar urma să devină un
obiectiv important şi pe harta
Festivalului Olimpic al
Tineretului European
(FOTE), care se va desfăşura
în luna februarie a anului vi-
itor.

Pentru cei care vor ajunge
în masivul Postăvaru este
imposibil însă, să nu facă un
mic popas la Cabana
Postăvaru. Aproape că nu
există om care să fi ajuns în
Poiana Braşov şi să nu fi
mers la Cabana Postăvaru.
Un ceai fierbinte, o bere rece,
un vin fiert, orice bei acolo
parcă are alt gust. Iar dacă
asta se întâmplă iarna, când
zăpada scârţâie sub tălpi, iar
Masivul Bucegi şi Munţii Pi-
atra Craiului îţi fac cu mâna
de peste vale, ai impresia că
eşti într-un loc de poveste. În
ultimele luni, lucrările de
renovare au fost în toi, iar
acum, cabanierii îi pot primi
din nou pe turişti aşa cum se
cuvine. Cabana este situată la
o altitudine de aproximativ
1604 metri şi a fost
construită în anul 1883 de
membrii Asociatiei Carpa-
tine Ardelene SKV (Sieben-
bürgische Karpaten Verein),
care o administrează şi în
prezent. Aceştia au clădit-o
prin forţe proprii, iar ulterior
au extins-o, întrucât zona în-
cepuse să fie tot mai căutată
de schiori şi nu exista un alt
loc de campare în zonă. La
acea vreme a fost singura
clădire din Poiană, până ce
zona s-a transformat într-o
staţiune montană. La
construcţia primului corp al
cabanei, meşterii saşi şi un-
guri au muncit doi ani, din 2
aprilie 1881 până în 7 oc-
tombrie 1883. Până în 1935,
a continuat construirea celor-
lalte corpuri, iar atunci Ca-
bana Postăvaru a fost sfinţită

şi a primit numele Julius
Römer-Hütte, după numele
primului preşedinte SKV
Braşov, pe care-l poartă şi
astăzi. 

Rusticul câştigă 
în faţa modernităţii

Actualii administratori ai
cabanei, soţii Truetsch, au
renovat clădirea cu sprijinul
actualilor membri ai SKV,
care nici anul acesta nu s-au
dat în lături pentru a aranja
cabana pentru a-i putea primi
pe turişti în condiţii bune.
„Când ne-a fost retrocedată
cabana, era într-o stare
jalnică. A trebuit să arucăm
toate aşternuturile şi saltelele
şi să facem deratizare de trei
ori, pentru a scăpa de
şobolanii care îşi găsiseră
locul aici şi de mirosul
neplăcut. Acum vrem să
continuăm să renovăm şi
cealaltă parte, dar fără să-i
schimbăm aspectul“, ne-a
mărturisit cabaniera Cornelia
Truetsch. 

Încet, dar sigur, Cabana
Postăvaru a redevenit sim-
bolul de altădată al
Braşovului şi a rămas un loc
de întâlnire al montaniarzilor
şi al schiorilor. „Cei mai
mulţi vin aici, pentru că se
păstrează acest farmec de
cabană. În special turiştii
străini care ne trec pragul
sunt cei mai impresionaţi de
ce văd şi spun că s-au săturat
de gresie şi de faianţă şi vor
să vadă lemnul. Să aibă parte
de ceva rustic“, ne-a mai
destăinuit Cornelia, care a
pus şi bazele unui mic muzeu
în cabană, unde a strâns de la
poze vechi cu clădirea, până
la costume tradiţionale
săseşti care au 130 de ani
vechime. 

Un peisaj deosebit
Că locul este încărcat de

istorie stau mărturie şi
grinzile, pe care meşterii au
scrijelit sau au scris cu creion
chimic diferite mesaje. Ca-
banierii le povestesc cu
multă dragoste turiştilor
semnificaţiile acelor în-
scrisuri şi îi provoacă la o
călătorie în timp. „Iniţial,
pentru a obţine avizele de
funcţionare, autorităţile ne-
au recomandat să îmbrăcăm
cu rigips pereţii de scândură
ai cabanei, dar aşa ceva nu
era posibil şi am refuzat,
fiindcă am fi îngropat istoria.

Totuşi, a mai existat o
soluţie, iar acum periodic,
tratăm lemnul cu o substanţă
ignifugă, iar inscripţiile au
rămas la vedere“, ne-a expli-
cat cabaniera.

De pe belvederea din faţa
cabanei vezi unele dintre cele
mai înalte puncte ale
Munţilor Carpaţi, dar poţi
avea parte şi de un fenomen
atmosferic deosebit, numit
„marea alpină“: norii
coboară, înconjurând piscul
muntelui, iar cei ce privesc
au impresia că sunt deasupra
lumii.

Subiect de roman
Chiar în anul inaugurarii

cabanei, a trecut pe acolo
scriitorul Mihail Sebastian
care câţiva ani mai târziu a
publicat romanul „Acciden-
tul“ a cărui acţiune se pe-
trece în cea mai mare parte
în zona cabanei. Împre-
jurimile, cabana, potecile,
pârtiile şi atmosfera vremii
sunt descrise cu multă exac-
titate şi farmec, iar numele
SKV este menţionat în
cuprinsul cărţii de zeci de
ori.

uCât te costă cazarea şi masa la cabană

De-a lungul anilor cabana a găzduit sute de mii de turiști oferind experiențe de neuitat 

Nu există schior care să nu fi trecut prin Postăvarul

TURISM
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Cristianul Mare sau Postăvarul („mons gymnicus“ în documente) şi-a primit numele nemţesc
(„Schuler“) probabil pe baza faptului că venitul din padurit  îi revenea şcolii (Schule) sau, mai bine
spus, elevilor (Schüler) liceului braşovean (scola coronensis) întemeiat de Honterus în 1543, elevi
care făceau anual, mai ales în august, excursii în Postăvarul şi „se distrau cu glume şi jocuri“.

În 1935 cabana primea numele „Julius Römer-Hütte“



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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Exerciţiile în apă sunt mult mai eficiente decât cele executate în sală: 30 minute de
aquagym echivalează cu 90 minute la sală, rezultatele dorite se obţin în mai puţin timp
iar tu nu simţi că depui vreun efort, deşi muşchii lucrează intens. La urma urmei nu asta
ne dorim? Să nu obosim dar să avem un corp ca în reviste.

Gazeta Braşovului l 12 - 18 decembrie

SĂNĂTATE

Exerciţiile acvatice au fost
folosite la început ca mijloc
de recuperare a sportivilor
accidentaţi. Experţii în medi-
cina sportivă au descoperit că
plutirea în apă, rezistenţa apei
şi masajul terapeutic con-
tribuie la accelerarea proce-
sului de însănătoşire.

Tratament 
de recuperare

Datorită calităţilor curative
ale fittnesului în apă sportivii
aleg deseori exerciţiile de
gimnastică efectuate în apă.
Exerciţiile efectuate în apă
acoperă necesităţile
sportivilor de a evita acci-
dentele sau pentru a grăbi re-
cuperarea după efort,
fitnessul în apă venind ca un
bonus.

Apa, acţionând ca o pernă
gigantică, scade uzura
muschilor, a tendoanelor şi
protejează articulaţiile. Lu-
crul în apă, folosind doar
rezistenţa apei, este în
favoarea noastră pentru că se
minimalizează riscul leziu-
nilor apărute de obicei în
timpul exerciţiilor efectuate
pe uscat datorită impactului
cu suprafeţe dure (parchetul
sălii clasice de fitness).

Presiunea apei acţionează
ca un masaj la nivel muscu-
lar, ajutând procesul de elim-
inare a acidului lactic
acumulat în muşchi. Ben-

eficiile exerciţiilor aerobice
sunt îmbunătăţite în apă.

Fără risc de accident
Aquagymul este o bună

metodă de a face fitness fără
a suferi efectele negative
asupra articulaţiilor şi ten-
doanelor ale impactului cu
solul dur. Când un practicant
intră în apă până la nivelul
gâtului, forţa gravitaţională
este redusă foarte mult. Deci,
prin folosirea antrenamentu-
lui în apă în locul unui antre-
nament tipic de rezistentă
(jogging, alergare),
accidentările pot scădea în
timp ce condiţia fizică se
păstrează. 

Creşterea forţei este un alt
plus. Rezistenţa apei fiind
mult mai mare decât ceea a
aerului (de 12 ori), exerciţiile
efectuate în mediul acvatic
angrenează mai mulţi muşchi
şi totodată sunt mult mai di-
ficile de realizat. Exerciţiile
în apă, datorită mediului in-
stabil în care se efectuează,
impun o participare a tuturor
grupelor musculare în încer-
carea de a ne menţine poziţia
în apă. 

Pentru a menţine flexibili-
tatea şi a creste gradul de
mişcare în articulaţii,
stretchingul în apă este cea
mai bună metodă. Corpul se
relaxează cel mai bine în apă
caldă a bazinului, iar re-

laxarea, respiraţia ritmică,
regulată, propice efectuării
exerciţiilor de stretching.
Aqua Fitness stimulează
circulaţia sângelui crescând
volumul de sânge în zonele
cu leziuni.

Apa, sistem de răcire
Spre deosebire de

exerciţiile efectuate pe uscat,
apa este ea însăşi un sistem
de răcire, lucru care poate
scade frecvenţa cardiacă cu
până la 10 bpm decât în tim-
pul exerciţiilor efectuate pe
uscat. Intensitatea mai mica a
exerciţiilor în apă nu trebuie
să ne îngrijoreze. Studiile
arată că aqua fittnes-ul

stimulează suficient inima,
aparatul cardio-
vascular.Inima pompează cu
10% mai mult sânge în tim-
pul unei contracţii (bătăi)
atunci când organismul este
scufundat în apă, similar cu
debitul cardiac al unui sportiv
antrenat.

În ordine pentru a progresa
şi a susţine condiţia fizică tre-
buie să lucraţi de 2-3 ori pe
săptămână alternând gimnas-
tica în apă cu cea efectuată în
sală. Un program de fitness în
apă trebuie să cuprindă
aceleaşi momente ale unui
program de fitness desfăşurat
pe uscat: încălzire, 20-30
minute activitate aerobica,

mişcări de stretching și
revenirea organismului după
efort.

Puteţi arde multe calorii în
acest fel, dar numărul calori-
ilor consumate depinde de
design-ul exerciţiilor, de în-
demanarea (deprinderile)
practicantului, temperatura
apei şi de compoziţia
corporală. Cu cât sunt folosite
mai multe grupe musculare
cu atât mai rapid puteţi obţine
un efect aerobic (să slăbiţi).

Nu trebuie neglijată tem-
peratura apei. O temperatură
confortabilă a apei este
recomandată a fi de 27-28 °C
conform studiilor în dome-
niu. Apa la temperatura de

26,6 °C disipă căldura corpu-
lui aproximativ de 4 ori mai
rapid decât aerul la aceeaşi
temperatură, ajutând astfel în
mod natural organismul să-şi
menţină o temperatură în lim-
ite acceptabile prevenind
starea de supraîncălzire
specifică exerciţiilor de aero-
bic efectuate pe uscat. 

Şi pentru femeile
însărcinate

Acest tip de activitate
fizică este cea mai potrivită
pentru femei în timpul
sarcinii. Efortul fizic depus
este minim, iar aerobicul în
apă îmbunătățește circulația
sângelui, oxigenarea
țesuturilor - atât de necesară
atât mamei cât și bebelușului;
ajută femeile însărcinate să se
simtă mai ușoare în ciuda
faptului că au acumulat
câteva kilograme în timpul
sarcinii. Ca și femeie
însărcinată, dacă înoți, arzi
calorii, te simți mai energică,
dormi și te odihnești mult mai
bine, te obișnuiești mai ușor
cu schimbările fizice și psi-
hice care au loc in timpul
sarcinii.

Deci, ia-ţi o băutură rece şi
vino în piscină pentru a te re-
laxa scăpând astfel de tensi-
unea unei zile de lucru şi
obţinând totodată un corp
zvelt şi puternic în acelaşi
timp.

Aquagym, aerobic în piscină
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La sfârşitul lunii august s-au împlinit cinci ani de când avocata Elodia Ghinescu a
dispărut fără urmă, acest caz devenind un fenomen la nivel naţional. Cu toate suspi-
ciunile de vinovăţie, soţul dispărutei, Cristian Cioacă, a fost arestat abia săptămâna
trecută, până acum invocându-se lipsa probei principale – cadavrul Elodiei Ghinescu.

FAPT DIVERS
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Curtea de Apel
Bucureşti a admis recursul
procurorilor faţă de de-
cizia Tribunalului
Bucureşti prin care a fost
respinsă cererea de
arestare preventivă pentru
29 de zile a lui Cioacă.
Procurorii formulaseră so-
licitarea în lumina unor
noi probe care l-ar incrim-
ina pe Cioacă. Astfel,
poliţistul Cristian Cioacă a
fost arestat, săptămâna
trecută, de Curtea de Apel
Bucureşti, care a admis re-
cursul procurorilor faţă de
cercetarea sa în libertate,
hotărâtă de Tribunalul
Bucureşti. 

Pete de sânge cu
AND-ul Elodiei

Principalele argumente
de care a ţinut cont instanţa
care l-a arestat pe poliţist
sunt: pata mare de sânge, de
circa 50 de centimetri găsită
sub tencuiala dormitorului,
declararea morţii pe cale
judecătorească a Elodiei şi
obiectele personale ale
celor doi soţi găsite în râpa
de la jumătatea distanţei
dintre Poiana Braşov şi
Râşnov. Recent, în urma
unei analize realizate cu un
aparat de ultimă generație,
respectiv Crimelight,
criminaliştii au descoperit
pe pereţii dormitorului
locuinţei Elodiei Ghinescu,
sub zugrăveală, mai multe
urme de sânge. Astfel, au
fost ridicate probe ale
urmelor de sânge găsite în
dormitorul conjugal, iar
acestea, în urma analizei
Crimelight, au fost trans-
mise Institutului Naţional
de Medicină Legală, care a
comunicat procurorilor,
marţi, 27 noiembrie, faptul
că ADN-ul corespunde avo-
catei Elodia Ghinescu.

Istoria 
unui caz celebru

În 18 august 2007,
brașoveanca Elodia Ghi-
nescu a plecat în Dubai,
spunându-i soţului ei că se-
jurul este plătit de o fostă
clientă, care a achitat doar
două bilete de avion şi o
singură cameră. Dacă ar fi
vrut să meargă şi el, Cioacă
ar fi trebuit să-şi achite totul
singur. Poliţistul a refuzat,
invocând că nu poate să-şi
mai ia concediu, lăsându-şi
soţia să plece singură în
Dubai. De fapt, Elodia a fost
însoţită de amantul ei,
sepepistul Ilie Cristian. Elo-
dia a revenit din Dubai în 26
august. L-a anunţat pe
Cioacă să nu vină să o ia cu
maşina de la aeroport, de la
Bucureşti, deoarece o va
aduce fratele ei, Robert. În
dimineaţa zilei de 29 august,
Emilia Niţă, asistenta
Elodiei, o vede în biroul ei
certându-se aprins cu soţul
ei. La ora 16.30, cele două
telefoane mobile ale Elodiei
sunt închise, în apartamentul
din strada Gloriei. 

Văzută pentru 
ultima oară

Elodia a fost vazută ultima
dată de bona Elena Toader,
care a plecat din apartament
în jurul orei 19.00. Elodia se
afla în dormitor, la calcula-
tor. Aproximativ la aceeaşi
oră, Cristian Cioacă l-a sunat
pe subordonatul său Costinel
Silviu Dincă, de la Secţia 2
Poliţie Braşov, logodnic al
asistentei Elodiei, pe care îl
roagă să-l înlocuiască în
turele de noapte aferente
datelor de 29, 30 şi 31 au-
gust, întrucât trebuie să-şi
ducă băieţelul la Piteşti. Ul-
terior, Cristian Cioacă şi-a
convocat subordonaţii la o
benzinărie, unde le-a

împărţit bonurile pentru
benzină. Acest moment
apare pe camera de
supraveghere a staţiei Peco.
Cioacă a plecat ulterior către
Piteşti. La ora 22.00, an-
chetatorii au stabilit că a avut
loc ultima discuţie a Elodiei
Ghinescu pe messenger. La
ora 2.30, Cristian Cioacă
revine de la Piteşti, moment
în care anchetatorii
consideră că poliţistul a și-a
ucis soția.

A sustras
corespondenţa 
de e-mail a soţiei

În ziua următoare, la ora
7.45, Cioacă a sunat-o pe
mobil pe Elena Toader, bona
lui Patrick, cerându-i să se
grăbească, deoarece trebuie
să plece la Piteşti, să-l ducă
pe copil la părinţii săi. Bona
ajunge la apartament în jurul
orei 9.00, iar Cristian Cioacă
pleacă două ore în oraş, cu
maşina. La ora 11.00, revine
la apartament, îl ia pe Patrick
şi pleacă la Piteşti. Câteva
zile mai târziu, în 2 septem-
brie, dimineaţă, Cioacă a
sunat-o pe Emilia şi i-a cerut
să vină la cabinetul soţiei
sale. Când a ajuns, Emilia a
constatat că uşa era încuiată
pe interior, i-a deschis
Cioacă, îmbrăcat în
uniformă de poliţist. În inte-
rior se afla şi poliţistul Ma-
rius Sebastian Breazu, care
tocmai pătrunsese în laptop
şi, potrivit DIICOT Braşov,
a extras corespondenţa
Elodiei de pe adresa
ihaloo2000@yahoo.com, pe
care a pus-o pe un memory-
stik şi a transferat-o pe e-
mailul Anei Maria Ene, sora
lui Cioacă. Cioacă a fost
trimişi în judecată de
procurorii din cadrul DI-
ICOT – Biroul Teritorial
Braşov în februarie 2009,

pentru accesarea fără drept a
serverelor de e-mail unde
erau stocate mesajele avo-
catei Elodia Ghinescu. În
acest caz, Cioacă  a fost con-
damnat în luna aprilie a aces-
tui an, la trei ani de
închisoare cu suspendare.
Hackerului Adrian Niţu, cel
care l-a ajutat să spargă
căsuţa de e-mail, a primit o
pedeapsă de un an şi
jumătate cu suspendare.

Achitat în dosarul 
de furt între soţi

Cioacă a fost trimis în
judecată pentru „furt între
soţi“ în luna august 2010.
Potrivit rechizitoriului, s-a
constatat că Cioacă şi-ar fi
păgubit soţia de bunuri în
valoare de 500.000 de lei şi
pe familia acesteia de bunuri
în valoare de 200.000 de lei.
Printre lucrurile revendicate
de familia Ghinescu se
numără decoraţii militare,
fotografii vechi de familie,
un văl de borangic, costume
naţionale, o haină de blană şi
două rochii de mireasă ale
Elodiei. De asemenea, din
cabinetul de avocatură al
Elodiei Ghinescu au dispărut
bunuri precum cărţi de spe-
cialitate, diplome, mobilier
şi un laptop. În dosarul de
furt între soţi, Judecătoria
Braşov l-a achitat pe Cioacă
şi a respins, totodată,
despăgubirile civile cerute
de familia Elodiei Ghinescu.
Între timp, Cioacă, împeună
cu fiul său, Patrik, s-a mutat
din Brașov. În momentul
arestării,  lucra la Biroul de
informaţii publice din cadrul
Poliţiei Municipiului Piteşti.
În noiembrie, Judecătoria
Braşov a admis cererea
formulată de Crina Radu,
avocata familiei Ghinescu,
iar magistraţii au declarat-o
moartă pe Elodia pe cale
judecătorească.

Probele din Dosarul Elodia
u De ce a fost arestat Cristan Cioacă la mai mult de cinci ani de la dispariția soției sale

u A doua zi după ce a declarat dispariţia soţiei,
Cioacă a înlocuit yalele de la intrarea în apartament.
Pentru că i se făcea un discount din preţ, le predă
pe cele vechi, cu tot cu chei. Experţii au stabilit că
ele nu fuseseră descuiate decât cu cheile originale.
Iar Cioacă le avusese pe toate trei.
u După schimbarea yalelor, soţul suspect merge la
administratorul blocului şi-i cere să-i scoată soţia de
la întreţinere întrucât, a motivat el, urmează să
plece într-o vacanţă în Grecia.
u Pe 7 septembrie, la 4:00 dimineaţa, Cioacă a
sunat disperat la un instalator, cerându-i să vină ur-
gent, pentru că are inundaţie. Instalatorul avea să
constate că robinetul fusese aproape smuls din
ţeavă. Era baia de lângă dormitorul conjugal.
u În zilele de 11 şi 12 septembrie, în urma
cercetărilor apartamentului celor doi soţi şi sunt
găsite mai multe urme de sânge. În baia de lângă
dormitorul conjugal şi pe uşa dormitorului. Urme vi-
zibile şi dinamice, ceea ce demonstreză că per-
soana care a sângerat a fost victima unei agresiuni.
u Expertiza genetică stabileşte că sângele din
apartament este al Elodiei. Pe gresia din baie şi pe
tocul uşii dormitorului sunt găsite urme de ştergere.
u La percheziţia din 11 septembrie, bona constată
că din bucătărie lipseşte cuţitul cu care ea tranşase,
cu două săptămâni înainte, un pui. De faţă cu
poliţiştii, Cioacă îi spune că l-a aruncat, pentru că
„avea mânerul stricat”.
u Tot bona, sesizează că fusese schimbată
perdeaua de la duş, iar din cealaltă baie lipseau
nişte prosoape. Mai lipseau parfumurile de pe nop-
tiera Elodiei (ele aveau să fie găsite de anchetatori)
şi un geamantan negru.
u Pe 19 septembrie este percheziţionată maşina lui
Cioacă, iar sângele Elodiei este găsit pe covoraşul
din portbagaj, pe cotiera din maşină, dar şi pe un
toc de pistol din piele care se afla în torpedo. Des-
pre acest toc Cioacă declarase anchetatorilor că-l
avusese asupra lui în noaptea de 29/30 august
2007.
u Pe 20 septembrie 2007, Cioacă este testat la
poligraf şi pică la întrebările esenţiale în cauză.
u Pe 8 octombrie, într-o râpă aflată pe drumul ce
leagă Poiana Braşov de Râşnov sunt găsiţi şase
saci menajeri plini cu obiecte din casa celor doi soţi.
O uniformă de poliţist, cutia de ceramică în care Elo-
dia îşi ţinea bijuteriile, sticle de parfum de damă, re-
viste, mănuşi chirurgicale, toate pătate cu sângele
Elodiei. S-a făcut o analiză şi la sacii de nailon găsiţi
în râpă, descoperindu-se că fac parte din acelaşi sul
cu sacii negri care au fost găsiţi în maşina lui
Cioacă.
u Pe cămaşa de poliţist găsită în râpă apare ADN-
ul lui Cioacă şi sângele soţiei dispărute. 

Cristian Cioacă a fost arestat preventiv pentru 29 de zile potrivit deciziei Curții de Apel București
uCe probe au procurorii



POLITICĂ 

Gazeta Braşovului l 12 - 18 decembrieChiar dacă Forţa Civică, noul partid condus de Mihai Răzvan Ungureanu nu a avut candidaţi la Braşov la
alegerile generale din 9 decembrie, liderii partidului spun că vor continua să-şi consolideze construcţia
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TEODOR CHICIUDEAN,
prim-vicepreședintele or-
ganizației municipale a Forței
Civice, nu este pentru prima
oară într-un partid. A fost con-
silier local timp de un mandat.
Notorietatea sa în oraș este în
concordanță cu valorile sale,
fiind o persoană mai discretă.
Ca și în meseria în care
profesează, a preferat întot-
deauna munca de organizare,
în echipă. Nu a încercat cu
orice chip să iasă în față, iar
atunci când i s-a părut că unele
lucruri nu sunt tocmai  în
regulă, a preferat să facă un
pas în spate. 

A muncit încă de când
era student

S-a născut în 1973 în Cluj.
Aici a absolvit secția de Man-
agement în Industrie, la Uni-
versitatea Babeș-Bolyali în
1997. Încă din anul III, pentru
a se putea susține pe timpul
verii, s-a prezentat la un târg
de job-uri pentru studenți. S-a
așezat acolo unde era coada
mai mare, la stand-ul com-
paniei Pepsi-Cola. În anii ’90,
chiar și recrutarea pentru astfel
de companii, era mult mai
puțin pretențioasă față de ziua
de azi.  După un interviu scurt,
și-a lăsat un CV, asemeni mai
multor colegi de-ai săi. A insi-

stat însă, ulterior, cu mai multe
telefoane. Așa a intrat în de-
partamentul vânzări, unde a
pornit de la postul de agent
vanzari la filiala din Cluj-
Napoca. Postul îi venea
mănușă. Îi plăcea să fie tot
timpul pe teren și să cunoască
oameni noi.  Datorită rezul-
tatelor a ajuns să fie promovat
succesiv iar șapte ani mai
târziu ajunge în funcția de Di-
rector de Filială. Tocmai la
Brașov. La 28 de ani, avea
deja 28 de oameni în subor-
dine.  

Cel de-al doilea 
angajator a fost 
Lafarge Ciment

În 2002, a primit o ofertă
mult mai bună de la un alt
mare concern internațional,
Lafarge Ciment . Chiar dacă
era vorba de cu totul alt fel de
vânzări, spiritul său
întreprinzător l-a ajutat ca,
timp de șapte ani, să aibă
aceleași rezultate foarte bune.
A fost Director Comercial pe
zona Transilvania și Moldova
până în 2009, când, consid-
erând că are o experiență
suficientă, a decis să încerce o
afacere pe cont propriu. A avut
mână bună, firma sa având ca
obiecte principale de activi-

tate, transportul, depozitarea și
construcțiile, fiind printre cele
mai căutate din zonă. 

A intrat în politică
în 2008

Spiritul liberal care l-a ani-
mat întotdeauna în viața
profesională, l-a făcut să intre
și în politică. A ales Partidul
Liberal Democrat condus, la
acea vreme, în 2007, de
Theodor Stolojan.  Din pos-
tura de vicepreședinte, l-a
sprijinit, cu succes, la
alegerile europarlamentare pe
avocatul NV Popa, pre-
ședintele filialei locale a par-
tidului. A urmat fuziunea cu
Partidul Democrat și transfor-
marea în PD-L. Așa a ajuns
consilier local, după ce
colegul său Marian Rasaliu a
lăsat liber locul în Consiliul
Local, fiind ales senator. A
fost imediat validat ca mem-
bru al forului local. În timpul
mandatului, a reprezentat
cartierul Timiș-Triaj și
Craiter, fiind totodată mem-
bru în comisia economică a
Consiliului Local, alaturi de
Nicolae Țucunel, președintele
Camerei de Comerț și Indus-
trie Brașov, un coleg pe care
l-a apreciat foarte mult, chiar
dacă făcea parte dintr-un alt
partid. 

A făcut multe sacrificii
Activitatea din cartier, împre-

una cu cea din Consiliul Local,
pe lângă munca în propria
firmă, îi consuma mult prea
mult timp. A acceptat că impli-
carea în politică necesită sacri-
ficii, mai ales că, între timp,
familia sa a devenit mai
numeroasă. Are trei copii, o fată
și doi băieți. A reușit însă, întot-
deauna, să își drămuiască tim-
pul astfel încât să nu-i neglijeze
prea mult pe cei apropiați.
Atunci când unele lucruri din
politică au început să-i displacă,
a început să se implice mai
puțin, preferând statutul de ob-
servator. În 2012, la locale, nu
și-a mai dorit să ajungă pe liste. 

Ce l-a atras 
la Forţa Civică

Nu și-a schimbat însă cu
nimic convingerile, dar atunci
când a apărut Forța Civică s-a
aliat noului partid. A simțit că
se potrivește mai bine aici.
Calitatea umană și
profesională a noilor săi colegi,
felul profesionist în care sunt
tratate problemele, dar mai
ales idealismul lor l-au câștigat
imediat. A trecut chiar și peste
mustrarea soției căreia îi
promisese că „se lasă” de
politică. Are deja o experiență,

care îl face mai precaut, dar și
mult mai încrezător.  „În
politică, ca și în restul
societății, lucrurile nu
evoluează atât de repede pe cât
ne-am aștepta. Nu poți să
«arzi» etapele. Idealismul tre-
buie tot timpul dublat de un
pragmatism ponderat. Asta nu
am știut de prima oară”, spune
Teodor Chiciudean. Oricum,

în afară de PD-L, așa cum era
atunci când a început să facă
politică, nici un alt partid, în
afară de Forța Civică, nu s-ar
fi potrivit convingerilor sale.
Pas cu pas, spune proaspătul
prim-vicepreședinte al Forței
Civice, vom construi un partid
unde să nu mai ajungem să ne
încălcăm principiile de la care
am pornit.

Altfel de politicieni
„Idealismul trebuie dublat de pragmatism“

CORNEL UNGUREANU
are 51 de ani și este născut în
Brașov. Aici a copilărit, a făcut
liceul, apoi a urmat două
facultăți. În 1985, a absolvit
secția de Electrotehnică din
cadrul Facultății de Mecanică.
Zece ani mai târziu, urmându-
și  un vis mai vechi, a absolvit
și Facultatea de Științe Eco-
nomice, secția Marketing,
făcând parte din prima pro-
moție din această specializare
a Universității Transilvania.
Atunci când a terminat prima
facultate, după cum erau reg-
ulile vremii, a fost repartizat la
Fabrica de Contactoare Buzău.
Foarte sociabil și activ în colec-
tivitate a ajuns să facă parte din
brigada artistică a uzinei și să
participe la mai multe festival-
uri de umor. După trei ani de
stagiatură a reușit să se întoarcă
acasă, la Brașov, transferându-
se la Institutul de Cercetare
Științifică pentru mașini și Uti-
laje Agricole. Într-o clădire de
pe strada Lungă proiecta utilaje
pentru exploatarea energiei
eoliene. 

Membru al Partidului
Alianţei Civice

Imediat după revoluție,
dornic să pună umărul la

transformările politice și so-
ciale de atunci, s-a înscris în
Alianța Civică, apoi, în Par-
tidul Alianței Civice, condus
de Nicolae Manolescu. Ideea
unui partid al intelectualilor,
cu o doctrină civică, asemeni
partidului condus de Havel în
Cehia, i s-a părut cea mai
bună soluție pentru socie-
tatea românească de atunci.
Istoria României a avut însă
alt curs. Au urmat mineri-
adele și guvernările neoco-
muniste. Viața însă a
continuat, iar societatea s-a
schimbat an de an. În 1995,
institutele de cercetare, fără
niciun sprijin al vreunui gu-
vern au început să se
prăbușească.

A lucrat la Eurofarm 
şi Electrica

Tocmai se căsătorise și
perspectiva șomajului l-a făcut
să se prezinte la un concurs
pentru un post în marketing la
Fabrica de Șuruburi. A ajuns
apoi, manager de divizie la
Eurofarm, iar din 2003, după
un concurs, a devenit șeful
Serviciului Investiții în Filiala
Distribuție din Electrica SA –
o centrală care operează în
șase județe . 

Voluntar activ
Partidul intelectualilor,

PAC,  a fost până la urmă, la
mijlocul anilor ’90, înghițit de
Partidul Național Liberal. A
rămas în PNL, la vârful căruia
s-au perindat mai mulți
conducători, de la Valeriu Sto-
ica și Mircea Ionescu Quintus,
până la Călin Popescu
Tăriceanu și Crin Antonescu.
Chiar dacă nu a fost întot-
deauna de acord cu ce se în-
tâmpla la vârf a preferat
disciplina de partid. Foarte
activ, întotdeauna a ales să se
implice în fel de fel de
activități voluntare. 

Despre familia 
Ungureanu

Are doi copii, o față de 17
ani și un băiat de 14 ani, elevi
la Liceul Grigore Antipa. Aici
este membru în Consiliul de
Administrație al Liceului, din
partea Asociației de Părinți,
unde este vicepreședinte.
Face parte din „Grupul 41”
România, o organizație a se-
niorilor membri ai Mesei Ro-
tunde, care are 40 de mii de
membri în întreaga lume.
„Mulți se plâng de fel de fel de
lucruri. Eu cred că nu ai drep-

tul ăsta, dacă nu te implici.
Altfel nu se poate schimba
nimic”, spune Cornel Ungure-
anu. 

De ce s-a înscris 
în Forţa Civică

În PNL a început să aibă
îndoieli după destrămarea
Alianței „DA” și a preferat
ca, pentru o perioadă, să fie
mai retras. Nu i-a plăcut nici
felul în care, fostul președinte
brașovean N. V. Popa a fost
înlăturat de Aristotel Căn-
cescu, pe care tocmai acesta
îl promovase în partid. Abia
în 2009, când la conducerea
filialei municipale PNL a
venit Dumitru Puchianu, a în-
ceput din nou să vină la par-
tid. Activitatea era mai bine
organizată, iar oamenii erau
promovați după criterii
corecte. Nu a durat mult.
„Mult timp am așteptat o
nouă conducere la partid sau
o nouă ofertă de dreapta.
Abia când s-a format
«Inițiativa Civică de Centru
Dreapta» am început să fiu
din nou interesat. Iar când
Forța Civică a fost preluată
de Ungureanu am decis să
mă înscriu în noul partid”,
declară Ungureanu.

MRU şi Iulian Crăciun,
l-au impresionat

Câțiva dintre colegii săi
actuali din țară i se par
niște politicieni cu totul și
cu totul speciali. Altfel de
oameni. „Iulian Crăciun,
specialistul în IT din
Bucuești, aflat într-un
scaun cu rotile, care îl
concurează pe puternicul
Dan Voiculescu este un
adevărat erou. Iar faptul că

un șef de partid precum
Mihai Răzvan Ungureanu
și-a citit mesajul electoral
în maghiară mi se pare un
mod complet nou și profe-
sionist de a face politică”,
spune cu entuziasm Cornel
Ungureanu. Toate ide-
alurile de acum peste 20 de
ani, din Partidul Alianței
Civice au renăscut pentru
brașovean. Îi place că poate
fi din nou alături de un par-
tid cu care se poate mândri.

„Nu ai dreptul să te plângi dacă nu te implici“

În politică, ca și în restul societății, lucrurile nu
evoluează atât de repede pe cât ne-am aștepta 

„Când Forța Civică a fost preluată de Ungureanu 
am decis să mă înscriu în noul partid”
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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-Numismatică-Filatelie vinde / cum-
pără 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

Vând centrale 
termice,

calorifere şi
robineţi noi. 

Str. Târnavei nr. 13. 
Telefon: 

0268 / 311562

• 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 10.12.2012
lagent contractări și achizitii
(broker mărfuri)
lagent de intervenție pază
și ordine
lagent de securitate
lagent de vânzări
lagent dezinfecție, derati-
zare, dezinsecție
lajutor ospătar
lambalator manual
lasistent manager
lasistent medical generalist
lbucătar
lbufetier
lcameristă hotel
lchimist
lcolector (recuperator) cre-
anțe / debite
lconducător autospecială
lconfecționer articole din
piele și înlocuitori
lcontrolor calitate

lcontrolor poartă
lcusător piese din piele și
inlocuitori
ldirector adjunct societate
comercială
ldirector resurse umane
ldirector tehnic
ldocumentarist ordonanțare
logistică
lelectrician de întreținere în
construcții
lelectrician de întretinere și
reparații
lelectromecanic
lfemeie de serviciu
lfochist pentru cazane de
abur și de apă fierbinte
lfrezor universal
lfuncționar informații clienți
lgestionar depozit
linfirmier/infirmieră
linginer industrializarea

lemnului
linginer mecanic
linginer producție
linginer/subinginer tehnolog
prelucrări mecanice
lîngrijitoare la unități de
ocrotire socială și sanitară
linspector asigurări
linspector de specialitate în
administrația publică
llăcătuș mecanic
llăcătuș mecanic de
întreținere și reparații univer-
sale
llucrător bucătărie (spălător
vase mari)
llucrător comercial
lmanager achiziții
lmanager al sistemului de
lmanagement securitate și
sănătate în muncă
lmanipulant mărfuri

lmenajeră
lmontator subansamble
lmontator-reglor, depanator
aparate electronice,
telecomunicații, radio
lmuncitor necalificat în
silvicultură
lmuncitor necalificat la am-
balarea produselor solide și
semisolide
lmuncitor necalificat la
asamblarea, montarea pie-
selor
loperator calculator elec-
tronic și rețele
loperator la mașini-unelte
cu comandă numerică
loperator la mașini-unelte
semiautomate și automate
loperator presa de transfer
termic
loperator procesare text și

imagine
loperator vânzări prin tele-
fon
lospătar (chelner)
lplanificator
lportar
lpregătitor piese încăl-
țăminte
lpregătitor, completator de
echipamente tehnice și
SDV-uri
lprimitor-distribuitor materi-
ale și scule
lprogramator
lproiectant inginer mecanic
lrectificator universal
lrevizor gestiune
lșef departament logistică
lșef formație
lșef schimb
lșef serviciu marketing
lservant pompier

lșofer autocamion/mașină
de mare tonaj
lșofer de autoturisme și
camionete
lspecialist în domeniul
calității
lstivuitorist
lstrungar universal
lsudor
lsupraveghetor săli specta-
cole
ltâmplar universal
ltapițer
ltehnician în industri-
alizarea lemnului
ltehnician mașini și utilaje
tehnician metrolog
ltehnician normare, salari-
zare, organizare
lturnător metale și neferoase
lvânzător
lvopsitor industrial

SC DIP & GIP SRL  cu  sediul în  Zărnești  Str. Dr. I. Șenchea  nr.
101 jud. Brașov, J/08/2444/1991 , C.I.F. RO  1124350, anunță  pub-
licul  interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  obținere  a
autorizației de  mediu  pentru  funcționarea  Centrului de  Agre-
ment  Paradisul Acvatic și  Hotel  Alinalex din  Brașov  B-dul
Griviței  2F, 2 G. Observațiile  publicului  se  primesc în  scris la
sediul  A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, pe  toată  perioada
de  derulare  a  procedurii  de  autorizare.



lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, ter-
mopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianță, mobilată parțial, preț
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, faianță, preț
29.000Euro,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând garsonieră confort 1
decomandată, an construcție 2012,
toate îmbunătățirile, etaj intermediar,
37-40mp. utili, preț 37.000 euro, tel:
0744.687.283, 0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată,centrală, tremopane,
îmbunătățită. 0728.956.608

lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
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, gre-
sie, faianță, beci, loc parcare,
mobilat sau nemobilat, preț 46.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet,  etaj 4/4 preț  39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, confort  1, Calea Bucuresti,
etaj  intermediar, parchet, separare
gaz, necesită renovare, preț 45.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet,  etaj 4/4, preț  39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea București- Zorilor, Cf I/V, fără
îmbunătățiri, însorit, două bacoane,
etaj 4/4, preț 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere,Octa-
vian Goga, decomandat, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianță,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părți,
41.000 euro, negociabil, Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere zona Tractorul,
37mp., construcție nouă - 2011, etaj
1, toate amenajările, centrală pro-
prie, balcon, preț 27.500 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 2 camere zona
Gării, confort 1 semidecomandat,
izolat, separare de gaz, balcon, liber
la vânzare, preț 35.000 euro nego-
ciabil, tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
50.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere, Goga,
semidecomandat, confort 1, centrală

termică,
termopan parțial, parchet,  etaj 1/4,
preț: 38.000 euro, negociabil. Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere Astra, decoman-
dat, etaj intermediar, centrală pro-
prie, termopane integral, parchet,
preț 36.800 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviței, confort 1, decomandat, etaj
intermediar, centrală, termopane,
preț 45.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere zona Astra, confort
1, etaj intermediar, bloc reabilitat ter-
mic, termopane, parchet, gresie,
faianță, însorit, preț 37.500 Euro,  tel
0744.687.283, 0726/ 206.866
lRĂCĂDĂU, intrare, structură de-
osebit de mare, 58 mp utili, amena-
jat modern, centrală, termopane,
parchet, preț negociabil,
0728.956.608
lASTRA, decomandat, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane,
parchet, 40.500 euro, negociabil,
0786.173.728        
lITC. Semidecomandat, etaj inter-
mediar, renovat și amenajat modern,
toate îmbunătățirile,
36.000 euro, 0752.685.567

lVând 3 camere Răcădău, confort
1 decomandat, 75mp., amenajat
modern, preț 63.000 Euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
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, preț
49.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviței, confort 1, îmbunătățit, etaj
intermediar, preț 52.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preț
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lOcazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, în-
sorit,priveliște deosebită, fără
îmbunătățiri, uși noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie,
liber la vânzare, preț 50.000 euro,
tel. 0744.687.283, 0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătățit, 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, faianță, 2 grupuri sanitare,
preț  48.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 Euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona

Scriitorilor, structură mare, etaj in-
termediar, preț 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătățit, 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, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
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, preț
49.000 euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, parchet,
îmbunătățit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026

lVând 4 camere zona Răcădău,
confort 1 decomandat, 2 balcoane, 2
grupuri sanitare,centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preț
68.000 euro, negociabil,  tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, sit-
uat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536
lApartament 4 camere, Răcădău,
Molidului, confort 1 decomadat, 2
grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat
integral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel: 0721/308704

lProprietar vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn), situată
lângă Lacul Reci, zonă mirifică. Ca-
bana este formată din parter și
mansardă, în suprafață de 50 mp. La
parter are living, baie, bucătărie și
terasă, iar la mansardă sunt 2 dormi-
toare, hol și balcon. Cu toate
utilitățile. Terenul pe care este
amplasată are 385 mp și este conce-
sionat pentru 385 euro pe an. Prețul
de vânzare este redus la 25.000 euro.
Tel: 0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeș, 4
camere, construcție 2010, P+M,
bucătărie mobilată și utilată lux, fin-
isaje de lux, 500 mp teren, 140 mp
utili, toate utilitățile, acoperiș ce-
ramic, însorită, acces ușor, 99.000
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
utilitățile, însorită, acoperiș ceramic,
parțial mobilată, 150 mp utili, teren
500mp, preț 128.000 Euro negocia-
bil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râșnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,
teren 500 mp, curte amenajata,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, constrcție din cărămidă
porotherm, toate utilitățile, sistem
drenaj pe toată suprafața curții,
tâmplărie PVC, preț 89.000 Euro
negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru, zona
Lempeș, 130 mp utili, la alb, P+M,
4 camere ( mai trebuie montată gre-
sia, faianță, obiectele sanitare), are
toate utilitățile ,teren 500 mp,

intabulată,
prețul de 90.000 euro este negocia-
bil. Tel. 0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră și tip aparta-
ment două camere, 382 mp total
teren, centrală pe gaz, anexe, 70.000
euro, negociabil, 0728.956.608

lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108 
lNu ratați! 4 hectare de teren în
Hărman ideal pentru constructii
rezidențiale, industriale, parc foto-
voltaic sau agricultură. Apa și
curentul sunt lângă teren. Prețul este
de doar 4 euro/mp negociabil. Tel:
0729.026.029 
l SUPEROFERTĂ Teren pentru
construcții industriale în suprafață de
13.300 mp, cu front de 47 m direct
la DN 11, la prețul de doar 7
euro/mp negociabil. Situat în
apropiere de Brașov (6 km de la
ieșirea din Brașov, 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, plat-
forma, show-room, etc). Terenul se
poate parcela în parcele de minim
750 mp. Tel. 0729.026.029. 
lOfertă limitată! Doar 4 loturi au
mai rămas. Loturile sunt situate în
Hărman cu PUZ aprobat, la prețul
de doar 2.800 euro pentru un lot!
Fiecare lot are 405 mp și front de 19
m. Sunați acum pentru a vedea la
fața locului. Indici urbanistici con-
form PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălțime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO și
RIDICARE TOPO. Fiecare lot are
CF separat. Se poate construi sub-
sol, pânza freatică este la 8 m
adâncime. Telefon: 0729.026.029
lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800 euro
pentru un lot! Fiecare lot are 405 mp
și front de 19 m. Sunați acum pentru

a
vedea la fața locului. Indici urbanis-
tici conform PUZ aprobat: CUT 0,8
POT 35%, Regim de înălțime pro-
pus S+P+E. Avem studiul GEO și
ridicare topo. Fiecare lot are CF sep-
arat. Se poate construi subsol, pânza
freatica este la 8 m adâncime. Tele-
fon: 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la prețul de
doar 8 euro/mp. Situat în apropiere
de Brașov (6 km de la ieșirea din
Brașov, 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
lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108  
lOferim spre vânzare teren în
suprafață 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 Brașov - Hărman. În
zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate foarte
aproape de acest teren. Destinația
terenului poate fi atât pentru
construcții rezidențiale cât și pentru

construcții
industriale sau prestări servicii. Tel.
0745.02.44.88
l Superofertă! Se oferă spre vân-
zare, spațiu în Codlea care poate
avea diverse destinații: spațiu com-
ercial, spațiu producție, spațiu
organizări evenimente (nunți,
botezuri, petreceri), birouri sau
spațiu depozitare. Spațiul în
suprafață de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafața de
180 mp și înălțimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafața de 549 mp și
înălțimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafața de 549 mp și înălțimea de
5,1 m. Anexe în suprafață de 200
mp. Teren în suprafață de 1.163 mp.
Codlea va fi un important nod al
Autostrăzii Transilvania, iar în zonă
se va afla și aeroportul Ghimbav.
Prețul este de numai 90.000 Euro,
negociabil. Tel. 0745.02.44.88

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

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere

3 Camere

Case

ÎNCHIRIERI

Terenuri

Apartamente

4 camere
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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

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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etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
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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 

VOTUL A TRECUT, 
ROMÂNI LA TREABĂ !
A trecut și perioada când

vorbele dulci ale politicie-
nilor se revărsau peste
români precum râurile de
lapte și miere! Gata! S-a
terminat! Nu este de dorit
o „criză politică“ care va
accentua starea de confuzie
generală și implicit sărăcia.
Unii au câștigat, alții au
pierdut. Şi totusi nu putem
vorbi de o selecție a valo-
rilor umane, o opţiune pen-
tru stânga sau dreapta. 

Regulile democrației, nu
de puține ori, sunt per-
verse, dar atunci când
există și o lege electorală
strâmbă, întocmită de op-
tuzitatea politicienilor, lu-
crurile pot fi un dezastru.
Românii care au votat
probabil se iluzionează că
vor trăi ceva mai bine în
urma rezultatului de la
urne. Probabil au și mari
așteptări, în fond, fiecare
și-a pus încrederea și
speranța în votul său. Din
păcate, tot ce au auzit
românii în campania
electorală au fost doar
promisiuni. Vorbe în vânt!
Nu au existat programe
concrete, soluții noi de gu-
vernare, principii morale.

Cine va crede că viața sa se
va schimba, se înșeală. Ni-
meni nu va veni să îi pună
o pâine pe masă, nimeni nu
îi va achita facturile, im-
pozitele... Fiecare este pe
cont propriu! Asta trebuie
să știe toți românii. Dar
atenție, a fi pe cont propriu
nu exclude unitatea în di-
versitate. Există probleme
care privesc comunitatea și
aici se impune unitatea.
Însă, numai prin efortul
personal, numai prin
munca fiecăruia, numai
astfel vom putea vorbi de
prosperitate. Nu vor cădea
„pere mălăețe în gura
nimănui“ oricât s-ar strădui
să spere. Nimeni nu îi va
mai bate la ușă românului
să-l întrebe cum mai stă cu
sănătatea sau cum o duce
cu viața socială. Gata,
acordul între clasa politică
și popor s-a încheiat!
Politicienii o să-și vadă de
propriile interese, partidele
își vor pune activiștii în
funcții publice, șeful
grupului parlamentar din
fiecare partid va sta cu
degetul în sus sau în jos, în
funcție de interesele de
grup. Nu se conturează

ideea de transformare
fundamentală a statului.
Nu s-a întâmplat acest
lucru în 22 de ani! Nu văd
cum s-ar putea schimba
ceva acum, când la
„cârmă“ se află cam
aceiași politicieni. Cu
puține excepții există și oa-
meni noi în Parlamentul
României. Dar nici aceștia
nu vor putea schimba mare
lucru. Și spun acestea în
cunoștință de cauză. Orice
inițiativă parlamentară tre-
buie să treacă și de votul
celorlalți parlamentari și
mereu când se ivește un
lucru bun pentru români,
se va găsi ...unul contra. I
se vor alătura imediat
găștile politice, i se vor
alătura imediat politicienii
care nu doresc să se
schimbe ceva, de teamă că
își vor pierde privilegiile.
Și apoi, pentru politicieni,
se pare că este convenabil
ca poporul să fie cât mai
sărac și astfel mai ușor de
manipulat. 

Iată de ce le recomand
celor care și-au pus mari
speranțe și așteaptă să li se
schimbe viața, să fie mai
rezervați. Să știe că, numai

el, cetățeanul, prin propria
voință și propriul efort
poate schimba ceva în
viața sa. „Prin noi înșine“
suna cândva un slogan li-
beral. A rămas valabil și
astăzi. Singura soluție este
munca! Dar nu munca
prostească, în zadar, ci
munca eficientă, calculată,
productivă cu adevărat.
Dacă fiecare român își va
face treaba bine, vom
putea discuta de prosperi-
tate, vom putea discuta de
viitor. Nu prin superficia-
litate, nu prin lene, nu prin
delăsare vom reuși să
schimbăm ceva. Repet,
doar prin muncă, prin su-
doarea fiecăruia dintre noi.
Cât timp statul este
susținut de legi strâmbe
care încurajează nemunca,
cât timp numărul
funcționarilor cu leafă de
la bugetul de stat va fi în
creștere, nu se anunță vre-
muri bune. Culmea, nivelul
de salarizare în loc să
crească în mediul privat, a
crescut în rândul bugeta-
rilor! Nu este normal.
Legea este defectă. Iar
dacă ne gândim cine sunt
cei care generează legi,

vom avea și răspunsul la
întrebarea de ce în Româ-
nia prezentă mediul de
afaceri nu este susținut,
astfel încât să producă plus
valoare, să producă dez-
voltare și implicit noi
locuri de muncă!? Clasa de
mijloc este motorul puter-
nic al economiei de piață,
iar acest motor abia dacă
mai funcționează în
prezent. Nu mai amintesc
de impozite, nu mai amin-
tesc de cheltuielile pe care
angajatorul le are cu un
salariat și ce sume mari se
duc spre bugetul de stat.
Nu mai amintesc de
supraimpozitarea veni-
turilor pe care le obține
salariatul. Dezastrul eco-
nomic îl trăiește fiecare pe
propria piele. 

Singura soluție prin care
vom putea vorbi de o
Românie prosperă, rămâne
tot în mâinile poporului.
Doar capacitatea acestuia
de mobilizare, a fiecărui
individ, va putea aduce
singura şi reala  schimbare
în bine.  

Așadar, votul a trecut,
români la treabă!  

Distinsul ansamblu Strauss
Festival Orchestra Vienna
revine, pentru al patrulea an
consecutiv, în România.
Măiestria desăvârșită a
artiștilor Orchestrei, al cărei
nume este sinonim, pe plan
internațional, cu interpretarea
autentică a muzicii vieneze,
dar și interesul deosebit ma-
nifestat de public au făcut ca
toate spectacolele susținute în
România să fie, an de an, sold
out.

Pe 16 decembrie 
la Teatrul Dramatic  

În acest an, Strauss Festival
Orchestra va răspândi
strălucirea și fastul Vienei
peste toată țara, într-un amplu

turneu național, care începe
pe 7 decembrie și se încheie
pe 21 decembrie. Vienezii
vor ajunge în Brașov pe 16

decembrie și vor susține un
concert extraordinar la
Teatrul Dramatic „Sică
Alexandrescu”, începand cu
ora 19.00.

Despre Strauss 
Festival Orchestra 
Vienna

Recunoscuți pe plan
internațional pentru virtuozi-
tatea și măiestria lor,
câștigând deopotrivă
admirația publicului și a cri-
ticilor, artiștii sunt considerați
ambasadorii Vienei, capitala
mondială a muzicii clasice. În
acest an, vor avea un invitat
special în concertul Vienna
Classic Christmas: soprana
Irina Iordăchescu. 

Un concert de Crăciun
Spectacolul Vienna

Classic Christmas, prezentat
de Strauss Festival Orches-
tra, este un magnific concert
de Crăciun care pregătește
auditoriul pentru sărbătorile
de iarnă într-o manieră au-
tentic vieneză. Programul
Orchestrei se desfășoară, ca
și la Concertul de Anul Nou
de la Viena, în jurul cele-
brelor valsuri și polci ale di-
nastiei Strauss, precum și cu
lucrări ale altor compozitori
vienezi. 

Biletele se găsesc la casa
de bilete a sălii de spectacol,
iar prețul lor variază între
100 și 200 de lei. Informații
la tel. 0760.782.18

Concert Vienna Classic Christmas 
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