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GABRIEL ANDRONACHE,
UN OM DE CUVÂNT!

Neimplicându-se în scan-
daluri mediatice, Andronache
a realizat cele trei legi pe
care le-a promis în campania
electorală din 2008: legea
privind descentralizarea
financiară, legea pentru re-
abilitarea termică a blocurilor
cu ajutorul căreia s-au izolat
termic peste 100 de blocuri
în Braşov, legea privind zona
metropolitană, prin care se
va genera devzoltarea
regională a Brașovului.
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NU-I UITAŢI PE EROI!

Colonelul în rezervă Mihai
Schlupek a precizat că alături
de colegii săi va face demer-
suri astfel încât cimitirele mil-
itare şi cele ale eroilor din
cele două răboaie mondiale
să fie reabilitate. Dacă ar fi
„cosmetizate”, cimitirele ar
putea intra în circuitul turistic.
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Cum se împarte
votul
uCum arată simularea

rezultatului

votului la alegerile

parlamentare din

9 decembrie

uCare este harta estimărilor pentru

alegeri, în judeţul şi municipiul Braşov 

uCe „bile albe” şi ce „bile negre” are

fiecare candidat cu şanse

uCe candidaţi care încep

campania de pe „locul doi

pot întoarce rezultatul

în favoarea lor
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Diniţă şi Neculoiu:
„Trecem de la vorbe la fapte“
u Carierele profesionale şi experienţa dobandită
de candidaţii USL este principalul avantaj în lupta
împotriva abuzurilor şi nedreptăţilor la care au
fost supuşi braşovenii

P



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

www.gazetabrasovului.ro

ON LINE

Gazeta Braşovului l 14 - 20 noiembrie

2
Nouă persoane din Teliu au ajuns săptămâna trecută la spital după ce s-au intoxicat 
cu ciuperci. Cinci adulţi şi patru copii s-au simţit rău şi au sunat în miezul nopţii la 112. 
Ziua consumaseră mâncare de ghebe pe care le-au cules din pădure, cu scopul de a 
şi comercializa o parte!

Reputatul istoric Neagu
Djuvara şi-a arătat din nou
simpatia pentru Mihai
Răzvan Ungureanu şi a re-
cunoscut că dacă ar fi
preşedinte, l-ar numi pre-
mier. Toate celelalte
personalităţi politice actuale
au fost desfiinţate de Dju-
vara. „Străinii nu mai înţeleg
nimic din ce se întâmplă în
ţară. Destituirea lui Băsescu,
revenirea lui, alianţa unui
partid liberal cu unul socia-
list, sunt aşa de nebuneşti,
încât mi-e ruşine. Strategia
adusă de actualul PNL nu-mi
convine deloc, mă fac că nu-
i cunosc”, a declarat is-
toricul, vechi membru al
PNL. 

„Singurul  tip capabil”
„Dacă aş avea 20 de ani

mai puţin m-aş prezenta eu
candidat la Preşedinţia ţării,
şi el să fie prim-ministru!”, a
declarat istoricul. Totuşi,
acesta nu îl sfătuieşte pe fos-
tul premier să îndrăznească
să îşi dorească să fie
preşedinte. „Fiindcă el, dacă
într-adevăr doreşte să fie
preşedinte, greşeşte! Fiindcă,
după Constituţie, şi el nu e
un om care să violeze
Constituţia, nu are interesul
să fie preşedinte! Ar avea
nevoie ca preşedinte să fie
un om ca Andrei Pleşu, şi el
să fie prim-ministru! Că la
noi Prim-ministrul are pu-
tere, după Constituţie. De
altfel, mie mi se pare că e
singurul tip capabil pe care-l
avem şi care ar putea să facă
treabă", a continuat Djuvara.

„Vorbeşte perfect
englezeşte şi
franţuzeşte”

„L-am vazut plecând în
Franţa unde a facut un an de

studii şi, dacă ţin eu bine
minte, a facut şi doi ani de
lectorat la Londra. Deci,
aceşti trei ani petrecuţi în
Occident, la cel mai înalt
nivel, i-au perfectat, ca să zic
aşa, pregătirea. Mai întâi din
punct de vedere al limbii.
Vorbeşte perfect englezeşte,
vorbeşte tot aşa de bine
frantuzeşte şi nu ştiu cum stă
cu germana. Când s-a gândit
Andrei Pleşu să-l facă un fel
de secretar de stat la Externe
a avut o foarte bună
iniţiativă. Acolo a fost o
rampă de lansare pentru el,
ulterior devenind chiar mi-
nistru de Externe, funcţie în
care, după părerea mea, s-a
descurcat foarte bine. Îl
vedeam cu câtă uşurinţă
discută cu doamna Con-

doleezza Rice - fantastică fe-
meie, se pare că e de o
inteligenţă diabolică”, a de-
clarat Neagu Djuvara.

Ce ar fi de făcut
„Constituţia noastră nu dă

suficiente puteri unui
preşedinte, cu toate că dom-
nul Băsescu cam merge din-
colo de limitele Constituţiei.
Atâta vreme cât nu se
schimbă Constituţia într-una
prezidenţială de tip francez
(care cred că este ambiţia
domnului Băsescu), Mihai
Răzvan ar trebui să împingă
pe cineva mai palid ca
preşedinte, iar el să rămâna
prim-ministru", a explicat
profesorul Djuvara. „Unul
dintre primele gesturi pe care

trebuie să le facem este să
dezlănţuim justiţia. Prin
măsuri energice, de scoatere
la pensie a judecătorilor
bătrâni”, a declarat Neagu
Djuvara. La fel de important
în opinia istoricului ar fi să
se înceapă procesul a ceea ce
s-a întâmplat în decembrie
'89. „Procesul lui Iliescu şi al
acoliţilor lui trebuie început,
pentru ca românul să
înţeleagă că începe să se facă
dreptate şi, în al doilea rând,
ca să scoatem din barlogul
lor nişte oameni care
continuă să tragă sfori”, a
mai declarat acesta.

„ Toţi sunt o apă 
şi-un pământ”

Istoricul  a mărturisit că nu
s-ar mai implica în nicio altă
campanie electorală. „Mi-
am dat seama că toți sunt o
apă şi-un pământ. Iar ceea ce
a ieşit din ultimii 60 de ani
de comunism şi cripto-co-
munism este o lume politică
în care toţi sunt cam de-
aceeaşi calitate”, a explicat
el. Tot în ultimii 60 de ani,
Djuvara spune că în Româ-
nia s-au dezvoltat "hoţia,
trişarea, minciuna, furtul!”.
„La noi, de la Vlădică la
Opincă, toata lumea fură. Şi
de aceea şi copiii fac la fel!
Iar dacă nimeni nu mai are
moralitate, nu mai au nici
copiii. Daca aş fi preşedinte
al Republicii, aş face o mare
adunare de învăţători şi aş
spune că pentru 10-20 de ani
să se pună accentul, din
şcoala primară, pe cinste! La
noi, ideea de a şmecheri e
considerată nu doar normală,
dar aproape o datorie! Copiii
aştia sigur că trişează, pentru
că ei sunt necinstiţi din
educaţie", a conchis is-
toricul.

Neagu Djuvara: „Ungureanu, 
singurul politician capabil”

Mihai Răzvan Ungureanu ar putea fi prim-ministru, 
în viziunea lui Neagu Djuvara

TRAIAN BĂSESCU. „Traian Băsescu este o person-
alitate foarte bizară, chestia cu vânzarea flotei, are
foarte multe bube în cap… Nu-mi explic ura viscerală
a președintelui Băsescu împotriva Regelui … Îl con-
damn pentru aceasta. Să spui că a trădat pentru că
a abdicat este o prostie”
ION ILIESCU. „Este un criminal, care trebuia judecat
de 22 de ani pentru ce a făcut în 1989 pentru că el
cu cei 39 de generali au tras în popor pentru a
rămâne ei la putere".
CRIN ANTONESCU. „Dacă prostul nu-i fudul, nu-i
prost destul. Ăsta este Crin Antonescu. PNL a facut
o porcărie când a fuzionat cu escrocul de Dan
Voiculescu”
GEORGE BECALI. „Becali ăsta e un primitiv, e un
cretin profund, cum poţi să faci politică cu ăştia. Este
o harababură”
VICTOR PONTA. „Liderul PSD nu este decât o
marionetă în mâinile eternului Ion Iliescu. El îl
dirijează pe Victor Ponta, se vede foarte clar”.

u Ce spune istoricul Djuvara 
despre ceilalţi politicieni

uPersonalitate culturală

u Reputatul istoric i-a desfiinţat pe toţi ceilalţi lideri politici ai momentului

Neagu Djuvara s-a născut la
Bucureşti într-o familie aristocrată
de origine aromână. şi-a făcut
studiile la Paris, licenţiat în litere
(Sorbona, 1937) şi doctor în
drept (Paris, 1940). A luat parte
la campania din Basarabia şi
Transnistria ca elev-ofiţer de
rezervă (iunie - noiembrie 1941), fiind
rănit aproape de Odesa. Intrat prin concurs la Minis-
terul de Externe în mai 1943, este trimis curier diplo-
matic la Stockholm . În 1947, hotărăşte să rămână în
exil, militând până în 1961 în diverse organizaţii ale ex-
ilului românesc . În 1961, pleacă în Africa, în Republica
Niger, unde va sta douăzeci şi trei de ani în calitate de
consilier diplomatic şi juridic al Ministerului nigerian al
Afacerilor Străine şi, concomitent, profesor de drept
internaţional şi de istorie economică, la Universitatea
din Niamey. În mai 1972, obţine doctoratul de stat
(docenţa) la Sorbona cu o teză de filosofie a istoriei,
sub conducerea cunoscutului sociolog şi filozof Ray-
mond Aron. Din 1984 este secretar general al Casei
Româneşti de la Paris, până după decembrie 1989,
când se întoarce în şară. Din 1991 în 1998 este profe-
sor - asociat la Universitatea din Bucureşti. E membru
de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din
Iaşi şi a Institutului de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti. 

Cum pot fi evitate „tunurile” de la asociaţiile de proprietari
Mulţi braşoveni se gândesc

doar la propriul apartament,
noţiunea de condominiu sau
de trai la comun fiind o
necunoscută. Reprezentanţii
Serviciului de Relaţii cu
Asociaţiile de Proprietari din
cadrul Primăriei Braşov au
vrut să tragă un semnal de
alarmă cu privire la faptul că
neimplicarea în activitatea
asociaţiei de proprietari îi
poate costa foarte scump.

Aceştia au şi câteva exem-
ple în acest sens de administra-
tori de asociaţii care au „uitat”
să mai plătească facturile, după

ce au încasat banii de la lo-
catari. Astfel, nu de puţine ori,
blocuri întregi au rămas fără
căldură, fără curent pe scară
sau, cel mai grav, fără nici un
strop de apă potabilă. „Sunt
mulţi care consideră că dacă îşi
achită întreţinerea nu mai au
nici o treabă şi nu îi interesează
de hotărârile care se iau în
adunările generale sau să
urmărească, dacă, într-adevăr
administratorul achită la timp
facturile la furnizori, astfel ca
pe urmă să nu se trezească că
trebuie să plătească din nou
aceeaşi bani”, a explicat Clau-

dia Urdea, şeful Serviciului de
Relaţii cu Asociaţiile de Pro-
prietari.

Prejudiciile se
recuperează greu

Astfel, din cauza nepăsării
locatarilor „tunurile” în buge-
tul asociaţiei sunt iminente, iar,
apoi, banii sunt greu de recu-
perat chiar şi cu ajutorul
instanţei. Un exemplu dat de
reprezentanţii municipalităţii
este al unui administrator care
a delapidat asociaţia, a fost
găsit vinovat, dar, pentru că nu

avea bunuri în proprietate pen-
tru a fi executat, singura
măsură ce a putut fi impusă de
instanţă a fost de a-i pune
poprire pe pensie. Un alt ex-
emplu, este dintr-o asociaţie
unde erau doar câţiva
restanţieri, dar, cu toate acestea
Companie Apa a închis robi-
netul la tot blocul. „De fapt,
administratorul a încasat banii
de la locatari, dar nu a mai
plătit mai departe. Locatarii au
fost nevoiţi să strângă din nou
banii şi să îşi achite factura,
pentru ca să aibă din nou apă
şi să înceapă demersurile ca

administratorul să fie cercetat
de organele competente. Până
când organele de anchetă vor
lua măsuri, oamenii rămân
însă, cu paguba”, a explicat
Urdea.

În Braşov, sunt 1.372 de
asociaţii de proprietari, iar
acestea pot funcţiona doar
dacă au un administrator ates-
tat de Primărie.

Mergeţi 
la adunările generale

Recomandarea pentru
braşoveni este ca să se implice

cât mai mult în activitatea
asociaţiei, fiindcă, conform
legii, au dreptul să verifice
dacă administratorul a făcut
plăţile, acesta fiind obligat să
prezinte copii după facturile cu
care a achitat datoriile la furni-
zori. „Le recomandăm braşo-
venilor să participe la
adunările generale ale asoci-
aţiilor, să îşi numească un
preşedinte, un administrator,
un contabil, un casier dar mai
ales şi un cenzor, pentru ca
modul cum sunt administraţi
banii să fie verificat de mai
multe persoane.
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O româncă născută în Braşov,  în vârstă de 33 de ani, absolventă a Universităţii „Transilvania”
Braşov, a murit zdrobită de un panou publicitar, pe când se afla la un concert Linkin Park, pe
stadionul din Cape Town, Africa de Sud, potrivit agenţiilor de presă. Alte 19 persoane au ajuns
la spital, unele în stare gravă
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Un traseu turistic de
2.000 de kilometri va tra-
versa şi Braşovul a anunţat
preşedintele Asociaţiei
Carpatine Ardelene a
Turiştilor (ACAT), Mar cel
Şofariu, citat de mytex.ro.
Mai precis, traseele mon-
tane ce străbat crestele
Carpaţilor ar putea fi in-
cluse în „Via Carpatica”, ce
por neşte din Slovacia,
traversează Ucrai na, apoi
intră în România, urmând
lanţul carpatic, până la
Dunăre. El a precizat că,
pentru a efectua lucră rile
amintite şi proiectul traseu-
lui magistralei turistice
asociaţia va încerca să
obţină fonduri europene,
fiind depus deja dosarul în
vederea accesării unei
finanţări din partea Guver-

nului Elveţiei.
„Lungimea totală a

traseului este de 2.000 de
kilometri, dintre care 1.000
sunt în România, in clu siv în
zona montană a judeţului
Braşov. Amenajarea acestei

magis trale ar costa între
două şi trei mi lioane de lei,
bani necesari reali zării
supramarcajelor în mai
multe lim bi şi lucrărilor de
amenajare. De ase  menea, o
bandă de 20 de kilo  metri, în

stânga şi în dreapta, tra -
seului trebuie cartografiată
cu aju torul sistemului GPS,
astfel încât să fie marcate
toate facilităţile dispo nibile
turiştilor”, a declarat
Şofariu, pentru mytex.ro.

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

S-a depus dosarul pentru finanţarea ce ar aduce Via Carpatica şi prin Braşov

Liderul Forţei Civice
Braşov, Dumitru Ioan
Puchianu, a anunţat recent,
într-o conferinţă de presă,
că la două luni de la
înfiinţare, organizaţia
judeţeană a partidului a
ajuns la 427 de membri.
„Avem structuri în 41 de
localităţi din judeţ, dintre
care nouă în oraşe şi 32 în
mediul rural. În ceea ce
priveşte membrii din judeţ,
92% dintre ei sunt debutanţi
în politică”, a declarat
Puchianu. De asemenea, el
a precizat că la nivelul
organizaţiei judeţene au
fost înfiinţate organizaţii de
femei, de tineret, de seniori,
dar şi una pentru persoanele
cu dizabilităţi.

Liderul Forţei Civice
Braşov, Dumitru-Ioan
Puchianu a anunţat zilele
trecute, într-o conferinţă de
presă că la nivelul partidu-
lui pe care îl reprezintă a
fost înfiinţată o organizaţie
a persoanelor cu
dizabilităţi. La nivelul
judeţului Braşov, această
structură va fi condusă de o
persoană cu dizabilităţi, ju-
ristul Mihaela Bucşa, recent
înscrisă în partid. 

„De cele mai multe ori,
persoanele cu dizabilităţi
sunt judecate după
aparenţe, iar eu sper să
schimb această situaţie.
Cred că cei 13 ani, cât am
lucrat în învăţământ şi cei
trei ani în care mi-am

desfăşurat activitatea în
administraţia publică mă

vor ajuta să îmi ating acest
obiectiv”, a declarat Bucşa.

Forţa Civică mai puternică

Numărul membrilor Forţei Civice este în creştere

Deputatul Andronache
Gabriel s-a preocupat în ultimii
patru ani exclusiv de legi în
beneficiul românilor şi în spe-
cial al braşovenilor. Neim-
plicându-se în scandaluri
Andronache a realizat cele trei
legi pe care le-a promis în cam-
pania electorală din 2008.

Legea privind descen-
tralizarea financiară, prin apli-
carea căreia au fost aduse la
bugetul municipiului Brașov
sume importante (peste 200
miliarde lei vechi), necesare
pentru investiţii.

Legea pentru reabilitarea
termică a blocurilor, cu ajutorul
căreia s-au izolat termic peste
100 de blocuri în Braşov

Legea privind zona
metropolitană, prin care se va
genera devzoltarea regională a
Braşovului . 

Prin iniţiativele sale depu-
tatul Andronache a adus fon-
duri guvernamentale (peste 5
miliarde lei vechi) pentru re-

abilitarea troiţelor din Şcheii
Braşovului, a reglementat pro-
cedura de intabulare a
mansardelor şi a elaborat legea
prin care a fost posibil aducerea
în patrimoniul Braşovului a
terenului necesar construcţiei
Centrului de Afaceri Braşov şi
a Centrului Expozițional din
Bartolomeu.

Deputatul Andronache este
şi iniţiatorul legii prin care ziua
de 30 Noiembrie, ziua Sfântu-
lui Andrei, a fost declarată zi
naţională liberă, Sfântul Andrei
fiind ocrotitorul României.

Andronache, cel mai
activ deputat 

Andronache Gabriel este
deputatul braşovean cu cele
mai multe iniţiative legislative,
53, în mandatul 2008-2012. El
conduce şi în clasamentul
deputaţilor braşoveni care au
luat cuvântul în Parlament,
fiind pe primul loc, cu 4 ore şi

50 de minute. 
Deasemenea este pe primul

loc în ceea ce priveşte prezenţa
în Parlament în ultimii ani, cu
94% din totalul şedinţelor de
plen.

Ponta, dă banii 
înapoi Braşovului!

Tăierea fondurilor destinate
obiectivelor din Braşov de
către Guvernul USL nu l-a
lăsat indiferent pe deputatul
Andronache.

„Victor Ponta a confirmat că
este duşmanul Ardealului şi al
Braşovului în special. Pentru el
Oltenia este prioritară! Guver-
nul condus de pesedistul Victor

Ponta, refuză să semneze con-
tractele Braşovului de zeci de
milioane de euro fonduri eu-
ropene. Mai mult trebuia să
primim de la bugetul de stat 4
miliarde de lei vechi pentru con-
tinuarea programului de restau-
rare a troiţelor din Şcheii
Braşovului, un miliard de lei
vechi pentru punerea în valoare
a Cetăţii Braşovia de pe Tâmpa
şi tot un miliard de lei vechi
pentru finalizarea modernizării
Căminului de bătrâni de la Bis-
erica Sfânta Treime”, a spus
Andronache.

Legi noi
Pentru următorul mandat

Andronache doreşte să
propună Parlamentului Ro-
mâniei o serie de legi prin
care să ajute braşovenii.
Inițiativele se referă la
protecţia pietonilor în trafic,
hidroizolarea gratuită de către
stat a acoperişului/terasei
blocurilor de locuit, scutire de
plată pentru cetăţenii cu deb-
ite nenotificate la CAS şi con-
torizarea individuală a
utilităţilor, în special apa. 

Deputatul Andronache a or-
ganizat o campanie de strân-
gere de semnături prin care să-i
sensibilizeze pe parlamentari
că braşovenii doresc aceste
legi. Până acum 

11.131 de braşoveni
susţin iniţiativele 
legislative ale deputatu-
lui Andronache

Nici Sănătatea nu a fost
uitată. În acest sens deputatul
propune o lege privind insti-

tuirea unui program naţional
privind prevenirea diabetului.
Proiectul prevede ca anual,
prin medicii de familie,
românii să îşi facă, gratuit
analizele necesare diagnosti-
cării acestei boli.

„În prezent există doar o
lege privind tratamentul aces-
tei boli, dar  statul român tre-
buie să ia măsuri şi pentru
prevenirea acesteia, mai ales
că numărul cazurilor a crescut
foarte mult, chiar şi în rândul
copiilor. Costurile legate de
aplicarea legii propuse de
mine sunt foarte mici, dar
beneficiile sunt enorme”, a
declarat Andronache.

Juristul Andronache Gabriel,
deputat de Braşov, Colegiul 5,
viceprimar al Braşovului
(2004-2008), secretar al
Comisiei Juridice de Disciplină
şi Imunităţi a Camerei
Deputaţilor, membru al
Comisiei Speciale de Re-
vizuire a Constituţiei.

Andronache Gabriel, serios, corect, onest, 
aşa cum trebuie să fie un deputat adevărat

Greii partidelor au ales
ca pentru alegerile parla-
mentare din 9 decembrie
să candideze în colegii
sigure. Legea electorală,
care prevede algoritmul
de redistribuire, i-a pus
pe gânduri, astfel că sin-
gura şansă de a scăpa de
loteria redistribuirii este
să câştige colegiul cu
50% +1. 

În Braşov, liderul PSD
Constantin Niţă a decis
să schimbe colegiul
Săcele cu Zărneşti unde
USL a avut un scor foarte
bun la alegerile locale. El
beneficiază şi de un con-
tracandidat slab din
partea ARD, fostul
pesedist Tiţa Nicolae.

Preşedintele PSD, Vic-
tor Ponta a ales colegiul
6 din Târgu Jiu, în timp

ce Crin Antonescu s-a
refugiat într-un colegiu
din Teleorman unde
jocurile le face Liviu
Dragnea.

Liderii ARD au ales şi
ei colegii sigure în ţară:
Elena Udrea la Neamţ,
Gheorghe Flutur la
Suceava, Roberta Anas-
tase la Prahova, Mircea
Toader la Galaţi, Teodor
Baconschi la Iaşi şi
Gabriel Berca la Bacău.

Singurul lider naţional
care a ales să se bată cin-
stit pentru un loc de de-
putat este Dan
Diaconescu, şeful PP-
DD. Dan Diaconescu şi-a
depus candidatura pentru
un post de deputat în
acelaşi colegiu în care
candidează şi preşedin-
tele PSD Victor Ponta.

Diaconescu, singurul 
lider de partid curajos

Via Carpatica străbate Braşovul
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Folosind rezultatele de la alegerile locale, sociologii au identificat candidaţii cu şansele
cele mai mari de a ieşi câştigători la alegerile dion 9 decembrie. Jocul politic nu este însă
terminat. Felul în care îşi vor conduce campanile unii candidaţi vor putea întoarce rezul-
tatele prognozate.
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O hartă interactivă realizată
pentru site-ul www.dcnews
permite prognozarea rezul-
tatelor la parlamentare, pe
baza unei simulări computer-
izate a votului din fiecare
colegiu. Pentru realizarea
simulării au fost folosite
informaţiile cu privire la votul
politic de la alegerile locale
din iunie 2012 pentru con-
silieri judeţeni, precum şi
influenţele rezultate în urma
referendumului pentru
demiterea preşedintelui din 29
iulie 2012. 

Care va fi ierarhia
Rezultatele primare au fost

ponderate folosindu-se
experienţa unui grup de
experţi, astfel încât s-a mode-
lat comportamentului elec-
toratului în perioada dintre
alegerile locale şi cele parla-
mentare. Rezultatele simulării
arată că la nivel naţional USL
va obţine 50, 14 la sută din vo-
turile exprimate, cu care va
câştiga peste 60 la sută din
mandatele de parlamentar.
ARD va lua 24,1 la sută din
voturi, ceea ce îi asigură doar
22 la sută din mandate. PP-
DD va lua între 9-10 la sută
din mandate, iar UDMR va
trece pragul electoral.

UDMR rămâne 
pe dinafară

În urma simulării, în
Braşov, USL ar câştiga cinci
mandate de deputaţi (2
deputaţi PNL, 3 PSD) ARD
două mandate, PC şi PP-DD
câte unul. La Senat USL va
câştiga trei mandate (toţi trei
de la PNL) iar ARD şi PP-DD
câte unul. UDMR şi PRM nu
ar avea reprezentanţi pe
această simulare. 

Colegii rurale, 
colegi urbane

În colegiile din judeţ
contează foarte mult alianţa
candidaţilor cu primarii din
comune. Dacă primarii nu
sunt cointeresaţi să participe la
campanile, electoratul nu va fi
mobilizat. În colegiile din oraş
contează foarte mult imaginea
şi nu structura de partid. Este
greu de dus oamenii la vot cu
maşina în zona urbană. Ca şi
la alte campanii electorale
contează banii investiţi în
marketingul electoral şi
mesajul. Aflată pe val, USL
este dispusă să cheltuiescă
sume foarte mari spre deose-
bire de ARD care foloseşte un
buget de criză.

Useliştii 
se ascund sub siglă

În ceea ce priveşte mesajul,
toţi candidaţii USL se ascund
sub sigla USL, ce s-a dovedit

câștigătoare la alegerile locale.
Nu contează ce au făcut sau ce
promit, pentru ei este su-
fuicient să-şi lege numele de
sigla USL. În acest context ar
putea avea o mare importanță
campanile negative, care să
dezvăluie electoratului afacer-
ile încâlcite sau corupția unora
dintre candidații USL.

Surprinzător, ARD a montat
primele bannere cu imaginea
preşedintelui PDL Vasile
Blaga şi a preşedintelui Forţei
Civice, Mihai Răzvan Un-
gureanu. Dacă Ungureanu
este bine văzut în Braşov, nu
acelaşi lucru se poate spune de
Vasile Blaga. Deși ARD avea
nevoie de un suflu nou din
partea Forţei Civice, niciun
membru al noii formaţiuni nu
candidează în judeţul Braşov.

Camera
Deputaţilor
Colegiul 1 Făgăraş

Conform simulării, candi-
datul USL Dan Zanfir va
câştiga mandatul de deputat
cu 50% +1. El are avantajul de
a face echipă cu Sebastian
Grapă, un „descurcăreţ” în
zonă pe probleme electorale.
Mai mult, este prieten vechi
cu preşedintele Consiliului
Judeţean Braşov, Aristotel
Căncescu, care va face tot ce
îi stă în putinţă să câştige acest
colegiu. Ca de fiecare dată,
după o campanie electorală,
preşedintele CJ analizează cu
atenţie votul pe fiecare
comună, condusă de primar
USL sau ARD, şi, în funcţie
de rezultat, dispune trimiterea
de bani în localităţi. Un
mecanism simplu şi eficient
prin care Căncescu
controlează votul în comune.
Dezavantajul candidatului
USL este neapartenenţa la
Ţara Făgăraşului. Făgărăşenii
sunt mândrii de felul lor şi ţin
mult ca un om al locului să îi
reprezinte. 

Candidatul ARD, Marian
Rasaliu, poate întoarce rezul-
tatul simulării tocmai cu
această temă, el fiind un om al
locului. De văzut dacă în cei
patru ani ca senator din partea
Ţării Făgăraşului a reuşit să-i
ajute în mod concret pe
locuitorii acestei zone.

În acest colegiu se mai luptă
pentru un mandat de deputat
Lucian Blaga (PP-DD) şi
Toaso Imelda (UDMR).

Colegiul 2  
Săcele – Prejmer

Conform simulării, acest
colegiu nu va avea un
câştigător cu 50% + 1 şi va
intra la redistribuire, câştig de
cauză urmând să aibă candi-
datul ARD Szakal Andras

(PDL). El va lua mandatul de
deputat chiar dacă se va clasa
după candidatul USL, Ioan
Ochi, fost vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean. 

În acest colegiu mai
candidează Dan Onacă (PP-
DD) şi consilierul judeţean
Kovacs Attila.(UDMR). 

Colegiul 3 Rupea
Simularea îl dă câştigător pe

candidatul USL Mihai Donţu
cu 50%+1. Tot din acest
colegiu, în baza redistribuirii,
ar mai putea pleca un deputat,
Maria Grecea de la PP-DD.
Ca şi în colegiu 1 Ţara
Făgăraşului, atuul  candidatu-
lui USL îl reprezintă relaţia cu
preşedintele CJ care poate
manipula votul din zonă prin
împărţirea bugetului judeţean.
Donţu, actual deputat, mai
beneficiază şi de avantajul
unui contracandidat ARD fără
notorietate în zonă, avocatul
Valeriu Vătafu. Se pare că
acesta se va limita în campa-
nia electorală doar la am-
plasarea de bannere şi
distribuirea de fluturaşi.

Ceilalţi candidaţi sunt
Maria Grecea (PP-DD) Toaso
Aron Zoltan UDMR.

Colegiul 4   Zărneşti-
Ghimbav

Colegiul perfect pentru
pre şedintele PSD Braşov,
Constantin Niţă. Conform si -
mu lării citate, acesta va
câştiga mandatul de deputat
cu 50%+1. Şi în acest colegiu
va exista un mandat supli-
mentar pentru candidatul
ARD, Gabriel Tiţa Nicolescu.
Dacă rezultatul simulării va fi
confirmat în 9 decembrie,
Tiţa se poate considera un om
foarte norocos. El a intrat în
Parlament, în mandatul 2008-
2012, de pe locul 3 iar acum
are şansa de a prinde un nou
mandat pe baza redistribuirii. 

Preşedintele PSD, Con-
stantin Niţă nu are nici o
emoţie. Se bazează pe rezul-
tatele bune obţinute la locale
de primarul pesedist al
Zărneştiului. Depu tat al
colegiului 2 Săcele –Prejmer,
Niţă a decis să schimbe
colegiul pentru a avea
siguranţa mandatului. Calcu-
lul cinic al rezultatelor nu ţine
cont de promisiunile făcute
oamenilor din Săcele în 2008.

Candidatul ARD îşi joacă
aceeaşi carte a norocului.
Ceilalţi candidaţi sunt Ovidiu
Lupu (PP-DD) şi Molnar
Gabor (UDMR).

Colegiul 5   Scriitorilor-
Grivitei - Centrul Istoric

Simularea www.dcnews.ro
îl dă câştigător pe candidatul
USL, Emil Niţă cu 50% +1.
În acest colegiu calculul

Cine va ajunge în   

simu lării poate fi răsturnat cu
uşurinţă de candidatul ARD
Andronache Gabriel.
Colegiul 5 este un colegiu
liberal iar Emil Niţă este
dezavantajat de faptul că este
un pesedist sadea. An-
dronache a fost 15 ani mem-
bru în partidul liberal până a
fost exclus în urma unor cer-
turi cu Aristotel Căncescu.

Emil Niţă nu beneficiază
nici de suportul structurilor
PNL din colegiu, acestea
mutându-se în colegiul sena-
torial Astra, pentru a-l ajuta
pe Marius Neculoiu. PNL
refuză să-l susţină pe Ioan
Ghişe, candidatul USL la
Senat în acest colegiu,
deoarece nu-l mai consideră
reprezentativ pentru filială.

Andronache este cel mai
activ deputat braşovean,
având o prezenţă în Parla-
ment de 98% şi numeroase
iniţiative legislative devenite

legi. În acest colegiu mai
candidează şi Cserey Barn-
abas de la UDMR.

Colegiul 6 Răcădău –
Noua - Florilor

Simularea îl dă câştigător pe
Ioan Adam de la USL cu 50%
+ 1. El îşi poate consolida
acest rezultat prin imaginea sa
de bun avocat şi o prezență
constantă la televiziuni şi în
ziare.

Contracandidatul său de la
ARD, Adrian Gabor, se
bazează pe realizările din pe-
rioada cât a fost viceprimar al
primăriei Braşov, secon -
dându-l pe George Scripcaru. 

În acest colegiu mai
candidează Dan Chivu (PP-
DD) şi Anna Lili Farkas
(UDMR)

Colegiul 7 Astra
Conform simulării acest

colegiu va fi câştigat de Ioan
Diniţă, USL. El beneficiază
de ajutorul PNL fiind în tan-
dem cu Marius Neculoiu,
candidatul USL la Senat.
Banii nu sînt o problemă pen-
tru Diniţă fiind de aşteptat să
investească masiv pentru a-şi
asigura postul de deputat.

Contracandidatul său, A -
drian Oprică, nu pare a avea
şanse de a întoarce rezultatul
simulării. Consilier local din
partea zonei Griviţei-Gării,
acum candidează într-un
colegiu nou în care îi
lipseşte notorietatea. Mai
mult, desemnarea sa ca şi
candidat s-a făcut în urma
unui scandal între el şi actu-
alul deputat al colegiului
Astra, Florin Postolachi,
ceea ce a derutat structurile
zonale ARD. Oprică nu dis-
pune nici de forţa finan ciară
a contracandidatului său.

În acest colegiu mai

l Prietenia cu Căncescu
l Sume mari investite în campanie
l Campanie comună cu Sebastian Grapă

l Nu este făgărăşean, este din Hunedoara
l Lipsa de notorietate
l Paraşutat de centru în colegiu

l Senator în funcţie
l Născut în Ţara Făgăraşului
l Imagine bună în rândul făgărăşenilor

l Campanie austeră
l Organizaţie slabă ARD în Făgăraş
l Activitate parlamentară mediocră

Dan
Zanfir USL

Marian
Rasaliu ARD

Colegiul 1
Făgăraş

l Lider important al PSD Braşov
l Sume mari investite în campanie
l Sprijinit de preşedintele PSD Braşov
l Lipsa localităţilor mari cu primari USL
l Activitatea slabă a foştilor parlamentari din
colegiu, Niţă şi Corlăţean
l Vicepreşedinte CJ în perioada unor scandaluri

l Fost preşedinte al Agenţiei Funcţionarilor Publici
l Spijinit de mai mulţi primari din zonă
l Poate capta voturile maghiarilor din colegiu

l Lipsa banilor
l Notorietate scăzută
l Lipsa unor iniţiative pentru colegiu

Ioan Ochi
USL

Szakal 
Andras ARD

Colegiul 2
Săcele - Prejmer

l Deputat în funcţie
l Imagine bună în colegiu
l Sprijinul mai multor primari din zonă

l Lipsa unor iniţiative legislative de impact în zonă
l Lipsa banilor
l Notorietate scăzută

l Născut în colegiu, la Comăna
l Nou în politică
l Imaginea bună de avocat

l Lipsa de notorietate
l Lipsa banilor
l Lipsa de experienţă în politică

Mihai
Donţu USL

Valeriu
Vătafu ARD

Colegiul 3
Rupea

l Sume mari investite în campanie
l Sprijinul primarului USL de la Zărneşti
l Deputat în funcţie, fost ministru al IMM-urilor

l Politician învechit
l Socialist cu avere impresionantă
l Lipsa unor iniţiative legislative de impact

l Neimplicat în scandaluri
l Deputat în funcţie
l Tinereţea

l Lipsa banilor
l A trecut de la PSD la UNPR iar apoi la ARD
l Activitate parlamentară slabă

Constantin 
Niţă USL

Gabriel Tiţa
Nicolescu ARD

Colegiul 4
Zărneşti - Ghimbav

„Gazeta Braşovului” vă prezintă „bilele albe” şi „bilele negre” ale candidaţilor cu şanse                                
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  noul Parlament?

candidează Victor Dumitriu
(PP-DD) şi Marthy Matyas
(UDMR) 

Colegiul 8 Bartolomeu -
Tractorul

Simularea îl dă câştigător pe
candidatul ARD, Ialomiţeanu
Gheorghe, în urma redis-
tribuirii. Fost ministru de
finanţe el beneficiază de spri-
jinul unei structuri ARD foarte
bune, mai ales în Bartolomeu.
Dezavantajul său este chiar
contracandidatul, Petre Ro -
man. Vechi prieten cu Aristo-
tel Căncescu, Petre Roman a
fost adus să câştige acest
colegiu. Imaginea lui coro -
borată cu atacurile suburbane
ale Mix Tv la adresa lui
Ialomiţeanu sunt armele cu
care USL atacă acest colegiu.
Ceilalţi candidaţi sînt Dumitru
Buţan (PP-DD) şi  Geczi
Gellert (UDMR)

Senat
Colegiul 1 Făgăraş -
Rupea

Simularea îl dă câştigător
pe Sebastian Grapă, candi-
datul USL cu 50%+1. În
acest colegiu, prin redis-
tribuire, se suplimentează
numărul de senatori pentru
Marius Coste de la PP-
DD.Chiar dacă nu are o
imagine bună în Făgăraş
Grapă se bazează pe sprijinul
candidaţilor la deputaţi din
colegiile Făgăraş şi Rupea. El
îşi face campanie comună cu
Dan Zanfir şi Mihai Donţu,
ambii având şanse foarte
mari să-şi câştige mandatele
de deputaţi cu 50% +1. Grapă
mai beneficiază şi de sprijinul
lui Aristotel Căncescu dar şi
de cel al primarului
Făgăraşului, Sorin Mănduc.

Dezavantajul lui, care poate
da peste cap orice calcul, este
imaginea foarte proastă în
rândurile făgărăşenilor, din
cauza unor scandaluri de
corupţie.  Horaţiu Braga, can-
didatul ARD, este născut şi
crescut în Făgăraş. Cu relaţii
bune la Braşov, Braga se
poate transforma în veriga de
legătură între Făgăraş şi
Braşov.

Mai candidează Marius
Coste (PP-DD) şi Gergely
Janos (UDMR) primarul co-
munei Ormeniş.

Colegiul 2 Săcele  
- Zărneşti

Simularea ne arată un
câştigător la redistribuire, can-
didatul ARD Veştea Mihai. El
îl învinge pe candidatul USL
Viorel Chiriac. 

Veştea se bazează pe vo-
turile aduse de primarii ARD

din Săcele şi Prejmer. Tre-
cerea primarului din Prejmer
la ARD, înaintea campaniei de
la locale, a distrus calculele
USL din această zonă. Prej -
mer este o comună mare şi
poate influeinţa decisiv rezul-
tatul alegerilor.

Viorel Chiriac este un can-
didat şters. Fără notorietate,
fără iniţiativă, el a devenit
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov datorită fap-
tului că este omul de încredere
al preşedintelui PSD, Con-
stantin Niţă.  

Mai candidează  Ionel Fli-
undra (PP-DD) şi  Kiss Iosif
(UDMR), Primarul comunei
Tărlungeni

Colegiul 3   Centru 
Istoric – Răcădău

Ioan Ghişe, USL, este
preferatul simulării www.dc-
news.ro, fiind declarat

câştigător cu 50%+1. Însă el
are cea mai ingrată poziţie.
Fiind impus cu forţa pe lista
de candidaţi de către conduc-
erea de la Bucureşti, a pierdut
sprijinul filialei locale PNL.
De menţionat că, la alegerile
trecut, în acelaşi colegiu,
Ghişe a ieşit pe locul trei,
prinzând un loc în Senat după
redistribuire.

De cealaltă parte, ARD a
făcut o mişcare inteligentă şi
l-a propus candidat pe liber-
alul NV Popa. Fost europarla-
mentar, avocatul brasovean nu
a fost niciodată implicat în
scandaluri care să-i ştirbească
imaginea, deşi este unul dintre
cei mai vechi politicieni locali.
Fost preşedinte al PNL, ani în
şir, este încă considerat de o
parte din  electorat drept un
liberal authentic.

Mai candidează  Antonela
Simion PP-DD şi Carol Am-

brus (UDMR) 

Colegiul 4 Astra
Conform simulării câştigă -

tor va fi candidatul USL, Mar-
ius Neculoiu. Acesta va obţine
peste 50% +1 din voturi.
Neculoiu va pune în joc imag-
inea sa bună de medic, de di-
rector al spitalului Judeţean.
Toată campania va prezenta
îmbunătăţirile de la acest spi-
tal realizate cu bani de la gu-
vern şi Consiliul Judeţean.

Contracandidatul său, sena-
torul Staicu Florin are şanse
minore să câştige bătălia în
acest colegiu. Timp de patru
ani ca senator nu a avut o
prestaţie notabilă. Are însă o
campanile mai agresivă în
mediul on-line, precum şi nu-
meroase material out-door. 

Mai candidează  Ovidiu
Răzvan Fodor (PP-DD) şi
Szente Ladislau (UDMR).

                         la Alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 şi şansele fiecăruia de a răsturna calculele votului politic

l Patron al unei societăţi desprinse din Tractorul
l Sume mari investite în campanie
l Controlează structura de activişti PSD

l Politician învechit
l Fără carismă
l Implicat în falimentul uzinei Tractorul

l Cel mai eficient deputat braşovean
l Neimplicat în scandaluri
l Liberal cu notorietate

l Lipsa banilor
l Lipsa unei structuri ARD puternice în colegiu
l Campanie austeră

Emil
Niţă USL

Andronache
Gabriel ARD

Colegiul 5
Scriitorilor- Griviţei - Centrul istoric

lAvocat cunoscut
l Sume mari investite în campanie
l Campanie electorală agresivă

l Imagine de pierzător la alegerile parlamentare
l Lipsa unor acţiuni civice
l Acuzat de demagogie

l Viceprimar timp de un mandat
lActual consilier judeţean
l Investiţii realizate de primărie în acest colegiu

l Lipsa banilor
l Fără carismă, discurs slab
l Lipsa experienţei de parlamentar

Ioan
Adam USL

Adrian 
Gabor ARD

Colegiul 6
Răcădău - Noua - Florilor

l Sume mari investite în campanie
l Campanie agresivă
l Preşedintele Partidului Conservator

l Fără carismă
l Implicat de presă în unele scandaluri
l Lipsa experienţei de parlamentar

l Consilier local
l Imagine legată de realizările primarului
l Echipă tânără

l Campanie austeră
l Candidat impus  de către primar
l Cearta cu deputatul Florin Postolachi

Ion 
Diniţă USL

Oprică 
Adrian ARD

Colegiul 7
Astra

l Campanie totală pe MIX TV
l Fost prim-ministru
l Politician cu carismă

l Paraşutat de la centru 
l Vinovat de falimetarea industriei
l Traseist politic

l Fost ministru de Finante
l Investiţii de milioane de euro în Braşov
l Cel mai bun ministru de finante în 2011

l Politică financiară de austeritate
l Fără carismă
l Lipsa confruntărilor directe cu contracandidatul

Petre
Roman USL

Ialomiţianu
Gheorghe ARD

Colegiul 8
Bartolomeu - Tractorul

l Sume mari investite în campanie
l Candidat într-un fief PNL
l Sprijinul preşedintelui CJ

l Numeroase scandaluri de corupţie
l Imagine dezastruoasă 
l Discurs agresiv

l Născut şi crescut în Făgăraş
l Neimplicat în scandaluri
l Relaţii bune cu instituţiile din Braşov

l Lipsa de notorietate
l Lipsa banilor
l Lipsa unor candidaţi viabili la deputaţi în colegiu

Sebastian
Grapă USL

Horaţiu
Braga ARD

Colegiul 1
Făgăraş - Rupea

l Sprijinit de preşedintele PSD Braşov
l Sume mari investite în campanie 
lTandem cu doi candidaţi la deputăţie cu şanse mari

l Lipsa de notorietate
l Fără experienţă politică
l Fără carismă

l Imagine de profesionist
l Preşedinte al Polului de Creştere Braşov
l Expert în atragerea fondurilor europene

l Campanie austeră
l Tandem cu doi candidaţi la deputăţie cu şanse mici
l Lipsa unor structuri ARD puternice în zonă

Viorel 
Chiriac USL

Mihai 
Veştea ARD

Colegiul 2
Săcele - Zărneşti

l Sprijinit de preşedintele PNL Crin Antonescu
l Imagine de anti-băsescian
l Notorietate formată la TV

l A pierdut sprijinul filialei PNL Braşov
l Campanie austeră
l Nerealizările din mandatele de primar

l Avocat respectabil, fost europarlamentar
l Neimplicat în scandaluri
l Politician cu experienţă

l Campanie austeră
l Fost preşedinte PNL, trecut la PLD
lCampanie negativă în presa controlată de Căncescu

Ioan 
Ghișe USL

Nicolae
Vlad Popa ARD

Colegiul 3
Centrul Istoric - Răcădău

l Doctor foarte bun
l Sprijinit de preşedintele CJ 
l Investiţiile de la Spitalul Judeţean

l Lipsa de experienţă politică
l Fără experienţă parlamentară
l Campanie austeră

l Senator în funcţie 
l Sume mari investite în campanie 
l Campanie agresivă

l Activitate parlamentară slabă
l Nu face echipă cu cei doi candidaţi la deputaţi 
l Lipsa unei structuri ARD puternice în colegiu

Marius 
Neculoiu USL

Staicu
Florian ARD

Colegiul 4
Astra



Votaţi echipa USL 
pe 9 decembrie

uOameni buni,
În viaţa fiecărui om există

momente decisive, determi-
nate de evenimente de-
osebite. Apariţia  USL  este
un astfel de eveniment de-
osebit în viaţa politică din
România de azi. Candida-
turile noastre din partea USL
pentru funcţiile de senator în
Colegiul 4-Senat și deputat
în Colegiul 7-Camera
Deputaţilor – Astra, repre-
zintă unul dintre cele mai im-
portante momente din vieţile
noastre.

uO nouă clasă politică
Am acceptat candidaturile

din convingerea ca România
poate renaşte doar cu ajutorul
unei noi clase politice formată
din politicieni cu dragoste şi
grijă faţă de oameni, tineri,
instruiţi şi pricepuţi,dispuşi să
renunţe la orgoliul personal în
sprijinul binelui tuturor.

Suntem pregătiţi să
candidăm. Carierele profe-
sionale, experienţa dobandită,
dorinţa noastră de a ajuta oa-
menii, dovedită până acum, şi
convingerea fermă că o
putem face, ne dau speranţa
că putem lupta până la capăt
pentru a-i apăra pe braşoveni

de abuzuri şi nedreptăţi.
Dorim să schimbăm modul
de a face politică, pentru că în
viziunea noastră, politica este
un instrument care trebuie
folosit pentru a îmbunătăţi
viaţa oamenilor, nu pentru a te
îmbogăţi. 

Ceea ce s-a întâmplat până
acum în politică nu trebuie să
se mai repete.

uFoștii guvernanți 
şi-au încălcat 
promisiunile

Foştii guvernanţi au
promis în campania
electorală că vor mări salari-
ile, ca apoi să le reducă cu
mai mult de 25%. Au de-
clarat că vor lupta împotriva
corupţiei ca apoi să
direcţioneze „băieților
deştepţi” lucrări executate la

preţuri umflate de 10 ori.
Au promis o viaţă decentă

pentru pensionari pentru ca
apoi să reducă şi pensiile,
ducându-i pe aceştia spre
pragul de sărăcie.

Şi nu în ultimul rând, au
pus în cârca copiilor noştri
datorii de zeci de miliarde de
euro, pe care ştiu doar ei cum
şi pe ce i-au cheltuit.

La fel ca şi tine, ne-am
săturat de astfel de politi-
cieni!

uVom trece 
de la vorbe la fapte

Nu poţi să te faci că nu ob-
servi, nu poţi să stai să înjuri
la infinit partidele sau guver-
nele, fără să te implici, fără să
încerci să schimbi ceea ce nu
merge sau merge prost!

Suntem convinşi că noi,

noua clasă
politică, care doreşte  acum
să acceadă în Parlament,
putem impune un nou mod
de a face politică: trecerea de
la vorbe şi promisiuni la
fapte!

Şi vom reuşi să facem
acele reforme necesare pen-
tru a readuce în rândul
cetăţenilor sentimentul de
siguranţă,  convingerea că
statul lucrează pentru oa-
meni! Este necesară o
legislaţie prin care să se pro-
moveze măsuri pentru re-
lansarea economică, este
necesară o legislaţie care să
consolideze cele trei direcţii
esenţiale în dezvoltarea
normală a oricărei societăţi:
educaţia, sănătatea, apărarea.

Cunoaştem problemele cu
care se confruntă zilnic
braşovenii, probleme pe care

vom încerca să le rezolvăm
prin efortul nostru, împreună
cu toţi ceilalţi colegi din
USL, astfel încât toate
proiectele noastre să nu
rămână doar la stadiul de
proiecte, ci să poată fi real-
izate.

uAvem girul 
a 7,4 milioane 
de oameni

Avem în continuare dato-
ria morală de a-l neutraliza
politic pe Traian Băsescu, noi
cei din USL, având în spate
girul a 7,4 milioane de ro-
mani, care și-au exprimat în
mod clar această dorinţă.

Pentru toate acestea şi pen-
tru multe altele ce trebuie
făcute, este necesar mai întâi
ca echipa noastră, a USL-
ului, să câştige detaşat

alegerile pentru a avea ma-
joritate parla-mentară. Pentru
a fi destul de puternici să
îndreptăm tot răul făcut de
guvernele BOC şi UN-
GUREANU.

România nu trebuie să se
mai întoarcă NICIODATĂ la
cei care au tratat-o ca pe
moşia lor, la cei care au ridi-
cat furtul, minciuna, aroganţa
la rang de virtute/valoare.

Pe 9 decembrie să mergem
cu toţii la vot pentru ca USL
să obţină cel mai bun rezultat
şi mai ales, pentru ca după
câştigarea alegerilor să
putem face cât mai mult pen-
tru voi, cetăţenii cartierului
Astra din Braşov.

Cu ajutorul vostru şi al lui
Dumnezeu!

Ing. Ion Diniţă
Dr.Marius Neculoiu



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

Stresul şi boala. Costurile
societăţii legate de efectele
stresului sunt extrem de mari.
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii estimează că 50%
din totalul cauzelor de mor-
talitate şi morbiditate se
datorează stilului de viaţă, în
care stresul are un rol pre-
ponderent în adoptarea unor
comportamente inadecvate
(WHO, 1989). Bolile cardio-
vasculare, tulburările men-
tale, dependenţa de substanţe
au devenit boli ale
civilizaţiei.

Dacă o persoană are deja o
boală, cum ar fi o boală de
cord sau o formă de diabet,
atunci accentuarea tensiunii
musculare şi creşterea
nivelului de zahăr din sânge,
generate de stres, pot agrava
aceste suferinţe. Studiile au
arătat că stresul prelungit este
corelat cu debutul unei boli
sau maladii. 

Hipertensiunea. Deoa-
rece tensiunea arterială a
unor indivizi se ridică uneori
în reacţiile la un stresor,
cercetătorii au suspectat o

posibilă legătură între stres şi
hipertensiune. Hipertensi-
unea cronică - stare anormală
susţinută prin tensiune
arterială înaltă ce poate con-
duce la boala cardiovasculară
- este apreciată ca fiind legată
de stres. 

Bolile infecţioase şi sis-
temul imunitar. Prin alter-
area sistemului nervos şi a
celui hormonal, stresul per-

sistent creează într-un fel cli-
matul fertil pentru maladie.
Stresul poate avea un efect
direct asupra sistemului imu-
nitar - grup de mecanisme
din organism ce lucrează
laolaltă pentru a lupta cu
infecţia - prin reducerea
capacităţii sale de
funcţionare eficientă.

Formele de diabet şi ul-
cerul (digestiv). Atât dia-

betul cât şi ulcerul au conex-
iuni directe cu stresul. În
cazul formelor de diabet,
atunci când stresul generează
creşterea nivelului de glu-
coză în sânge, celulele pan-
creatice reacţionează,
producând insulina, un hor-
mon ce ajută la reglarea
nivelului de glucoză în
sânge. Stresul cronic poate
distruge aceste celule, care
nu pot fi înlocuite, eliminând
sever capacitatea pancreasu-
lui de a elabora insulina
necesară pentru a controla
nivelul glucozei în sânge.
Acest fapt are ca rezultat un
risc crescut pentru
declanşarea diabetului în
special la acei indivizi care
au predispoziţie genetică la
boală.

Ulcerul digestiv este o in-
flamare în “căptuşeala” stom-
acului, cauzată prin secreţia
excesivă de acid gastric, pro-
ducând în mod frecvent
durere severă şi putând gen-
era sângerări dacă peretele
stomacului se perforează. 

Tulburări mentale. Stresul

generează frământări emoţi-
onale, care pot agrava dere-
glările emoţionale existente. 

Prevenirea 
şi combaterea 
stresului prin sport

Indiferent ce sport alegi
(înot, gimnastică, fitness,
alergări etc.) ideal este să faci
sport în fiecare zi. 

• Exerciţiile ritmice, că
alergatul sau săritul corzii s-
a constatat că măresc activi-
tatea undelor alfa la nivelul
creierului, ceea ce produce o
stare de relaxare similară cu
cea indusă de meditaţie.

• Exerciţiile îţi eliberează
mintea de gânduri negative.
Sporturile de viteză, care
necesită concentrare (cum ar
fi tenisul) sunt utile în acest
sens.

• Alergatul, ciclismul, îno-
tul, deci forme de exerciţiu
solitar vă oferă timp să vă
eliberaţi de resentimente şi
agresivitate sau pur şi simplu
vă oferă şansa să nu vă
gândiţi la nimic special.

• Sporturile de echipă au
un avantaj special: satisfac
nevoia de companie şi reduc
starea de depresie indusă de
izolare.

• Efortul fizic din sport va
ajuta să fiţi mai creativi şi vă
"împrospătează" starea de
spirit.

• Exerciţiul fizic este o
eliberare: vă oboseşte în sen-
sul bun al cuvântului, reduce
tensiunea musculară,
calmează şi oferă şansa unui
somn de calitate.

• Exerciţiile stimulează
secreţia de serotonină în
creier, o substanţă care con-
tribuie la inducerea unei
senzaţii de relaxare şi
satisfacţie.

Efortul fizic efectuat zilnic
are o mulţime de beneficii pe
plan fizic şi psihic şi vă poate
scoate din starea de stres şi
depresie. Este bine să alegeţi
acele exerciţii care vi se
potrivesc şi vă plac, să vă
stabiliţi obiective realiste, să
creşteţi gradat efortul şi să
faceţi loc antrenamentului
sportiv în viaţa voastră. 

Stresul ucide!
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Monumentele eroilor ar putea deveni un element de arhitectură de-
osebit, care să prezinte interes atât pentru turişti, cât şi pentru
elevi, care ar putea avea parte de ore de istorie aplicată cu un im-
pact emoţional mult mai puternic.

CAMPANIE

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

Vicepreşedintele Forţei
Civice Braşov, colonelul în
rezervă Mihai Schlupek a
precizat că alături de colegii
săi va face demersuri astfel
încât cimitirele militare şi
cele ale eroilor din cele două
răboaie mondiale care sunt
situate în municipiul Braşov
să fie reabilitate.

Memorial în Șprenghi
„Pentru reabilitarea aces-

tor cimitire este nevoie de
implicarea arhitecţilor,
peisagiştilor şi chiar a
artiştilor plastici. Concepţiile
artistice actuale trebuie apli-
cate şi acestor zone”, este de
părere Schlupek. Dacă ar fi
„cosmetizate”, cimitirele ar
putea intra în circuitul turis-
tic, în prezent, memoria
eroilor noştri fiind mult prea
puţin promovată. Pentru a
concretiza acest demers,
Schlupek a a intrat în contact
cu specialişti în domeniu.
Schlupek crede că amena-
jarea unor memoriale, care
să descrie bătăliile în care au
pierit soldaţii îngropaţi în
aceste cimitire, cum este
cazul luptelor din Bar-
tolomeu, elemente de interes
Şi turistic, dar şi istoric, ele-
vii putând face o oră de isto-
rie aplicată cu un impact
emoţional mult mai puternic.
„Trebuie creat un memorial,
iar în Şprenghi trebuie real-
izat şi un monument al sol-
datului român. Deocamdată,
s-a făcut doar o îngrijire
gospodărească a acestor
cimitire militare”, a precizat
vicepreşedintele Forţei
Civice.

Oseminte sub asfalt
Puţină lume ştie că, ose-

mintele eroilor din Primul
Război Mondial se află sub
asfaltul şoselei, în zona în
care a mai rămas doar monu-
mentul reprezentând o
acvilă. Monumentul este
dedicat eroilor căzuţi pe
„tranşeea morţii” din regi-
mentul căpitanului
Cristescu, cei care, în 1916
au murit până la ultimul
apărând Braşovul. În zorii
zilei de 8 octombrie 1916, la
marginea Braşovului, a avut
loc un adevărat masacru,
cunoscut în istorie cu nu-
mele de „tranşeea morţii de
la Bartolomeu“. În acea zi au
fost măcelăriţi 250 de soldaţi
români ce apărau zona gării
din Bartolomeu, locul de în-
tâlnire a drumurilor ce
duceau la Braşov dinspre
Stupini, Ghimbav şi Cris-

tian. Militarii români erau
desfăşuraţi pe o întindere de
cel mult 300 de metri şi erau
înarmaţi cu puşti şi o singură
mitralieră. Cu o zi înaintea
măcelului, regimentul  a
făcut faţă cu succes unui atac
crâncen, în urma căruia îşi
consumase toată muniţia. În
cursul nopţii, soldaţii români
au fost încercuiţi de un regi-
ment maghiar, iar mai multe
mitraliere i-au ciuruit până la
ultimul om.

Au tras toate
gloanţele

În 1921, un articol din
,,Gazeta Transilvaniei”
încearcă să reconstituie
evenimentul. ,,După două
zile de lupte, inamicul a
forţat în noaptea spre 10 oc-
tombrie (duminică) trecerea
liniei ferate dincolo de gara
Bartolomeu, pe care o apăra
căpitanul Cristescu Sava cu
1/2 companie. (…) În zorile
dimineţii de 10 octombrie
compania românească s-a
trezit deodată din flanc cu un
foc ucigător de mitraliere.
Mulţi soldaţi au căzut morţi
în primele momente. Cei
rămaşi în viaţă au început să
se retragă spre oraş, însă au

fost întâmpinaţi cu grenade
de mână. Din aproximativ
250 soldaţi, câţi se găseau
de-a lungul liniei ferate, n-a
scăpat nici unul cu viaţă. (…
) La soldaţii căzuţi în linia de
trăgători, nu s-a găsit nici un
cartuş. Dovadă, că în lupta
de 2 zile au tras toate
gloanţele”.

De unde provine 
monumentul

În toamna anului 1920, so-
cietatea Mormintele Eroilor
a trimis un reprezentant la
Braşov, pe căpitanul Ioan
Iorga, care să se ocupe de
amenajarea mormintelor
căzuţi pe frontul braşovean.
Căpitanul Iorga a găsit în
atelierul armatei germane de
pe terenul D. Gertner & Co
un monument destinat
soldaţilor germani îngropaţi
în cimitirul din Livada
Plăieșilor (azi, strada
Constantin Lacea), reprezen-
tând un vultur aşezat pe un
soclu de piatră, monumetul a
fost luat şi pus în cimitirul
eroilor din Bartolomeu.
Cimitirul a fost organizat de-
a lungul căii ferate. Într-un
spaţiu îngust de numai trei
metri, dar lung de peste două

sute, au fost înşirate pietrele
fune-rare. În mijlocul lor a
fost plasat monumentul. La
capătul şirului de morminte,
pe o troiţă, inscripţia cuvin-
telor Reginei Maria: „Nu tre-
buie să-i plângem pe eroi, ci
să-i lăudăm în cântece pen-
tru ca slava numelui lor să
treacă în legende»”.

Cimitir desfiinţat 
de comunişti

În 1972, comuniştii au ras
de pe faţa pământului cimi-
tirul, pentru a putea modifica
traseele căii ferate şi străzii.
Oficial, osemintele au fost
mutate în cimitirul militar
din Şprenghi, însă în reali-
tate au zăcut la marginea
şantierului, ca apoi să fie
acoperite de asfaltul şoselei
care duce spre Codlea. Piatra
funerară pe care este înscris
numele căpitanului Sava
Cristescu se află acum în
cimitirul eroilor din
Şprenghi, în faţă căruia
tronează o statuie uriaşă a
unui soldat sovietic. În urmă
cu câţiva ani, pe locul unde
odinioară se înşirau cele 18
monumente funerare, lângă
calea ferată din Bartolomeu,
s-a făcut un giratoriu.

Monumentele eroilor,
scoase la lumină

u Un colonel în rezervă a pornit demersurile pentru amenajarea unui memorial la Cimitirul Sprenghi

În primul rând, trebuie refăcute pietrele funerare şi monu-
mentele comemorative, unele aflate într-o stare deplorabilă.

Concepţiile artistice actuale trebuie aplicate şi acestor zone
Col. Mihai Schlupek, vicepreședinte Forța Civică

Asociaţia Cultul Eroilor Braşov a solicitat de mai mult
timp amenajarea unui complex memorial în cartierul
Bartolomeu, pentru comemorarea soldaţilor români
ucişi în această zonă în timpul Primului Război Mon-
dial, însă autorităţile nu au mai dat curs acestui de-
mers. Conform planurilor edililor, în cazul
monumentului de la Bartolomeu, soclul pe care este
postată  acvila din piatră ar fi trebuit mutat pe un platou
situat la baza dealului din zonă, unde va fi construită şi
o capelă. Reprezentanţii Primăriei Braşov spun că au
fost depuse solicitări pentru obţinerea avizelor nece-
sare reamplasării monumentului şi... cam atât. 

u Demersuri blocate

250 de soldaţi au fost măcelăriţi 
în timp ce apărau zona Gării din Bartolomeu

Imagini ale monumentului de-a lungul timpului



Mihaela Monea s-a
născut în 1974 la Braşov. A
absolvit Şcoala Generală
13, apoi, Liceul Andrei
Şaguna. A intrat în liceu în
1989, fiind ultima generaţie
care a dat examen pentru
treapta a doua şi Bacalaure-
atul la patru materii.  A
prins revoluţia ca elevă.
Profesorii de la Şaguna au
fost foarte receptivi la
schimbările de atunci. Îşi
aduce aminte cu plăcere de
diriginta ei Carmen
Tănăsescu, cea care şi-a în-
ceput cariera cu promoţia
ei.

Atrasă de politică
încă de când era
elevă 

Deşi era foarte tânără, a

început să discute politică,
în sala de întruniri a
elevilor, undeva la subsol,
alături de alţi colegi. Cei
mai mulţi fuseseră câştigaţi
de ideile lui Ion Raţiu. În
primăvara lui ’90 au partic-
ipat chiar la un miting în
Piaţa Sfatului. Ideile lor nu
au fost concretizate în vot.
În acele vremuri, prefera să
schimbe opiniile politice
ale altora, nu să facă
politică. Mai târziu, a ajuns
la convingerea că este
foarte importantă impli-
carea. 

A absolvit Facultatea
de Drept

În perioada în care a ab-
solvit liceul,  începuse
moda facultăţilor private. A
ţinut însă morţiş să intre la

„stat”. A reuşit în 1995, la
Sibiu, la Facultatea de
Drept. Concu-renţa a fost
aprigă, 11 pe un loc şi s-a
intrat cu medii de peste
8,50. Şi în timpul facultăţii,
concurenţa pentru burse era
acerbă. La un moment dat,
facultatea a fost nevoită să
acorde burse tuturor
studenţilor din anul II, în-
trucat toţi aveau media
peste 8,50 , fără restanţe. 

Avocat 
şi funcţionar public

Cariera de avocat şi-a
ales-o încă din liceu, după
ce a citit cartea lui Mihai
Drumeş, „Invitaţie la vals”,
o poveste romantică având
ca erou un tânăr student la
drept. După facultate , în
1999 a intrat în Baroul

Braşov. 
O perioadă s-a suspendat

din avocatură, alegând să-
şi facă stagiatura ca
funcţionar public.
Experienţa de funcţionar
public i-a lăsat un gust
amar. „Fac un pariu : dacă
timp de un an de zile nu-i
mai plătim pe dragii nostri
funcţionari publici , cred ca
90% vor rămâne în sistem,
şi vor accepta situaţia. ştii
de ce? Pentru că n-au nicio
o şansă de a câştiga vreun
leu pe cont propriu”, crede
tânăra avocată.

În 2004 a renunţat la
experienţa din
administraţie şi a reînceput
să practice avocatura. Con-
junctura a făcut să se
întoarcă în locurile în care
îşi au originea bunicii din

POLITICĂ

Gazeta Braşovului l 14 - 20 noiembrieChiar dacă, datorită jocurilor de culise din Alianţa România Dreaptă (n.r.
alianţă din care, alături de PD-L şi PNŢCD face parte şi Forţa Civică) noul par-
tid  nu are candidaţi la Braşov în alegerile generale din luna viitoare,  liderii
partidului spun că vor continua să-şi consolideze construcţia politică.
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Altfel de politicieni

Mihaela Bucşa s-a născut
în Baraolt, Covasna, în 1973.
A făcut liceul în Sfântul
Gheorghe, la profilul
matematică-fizică. Toată
viaţa i-a plăcut să înveţe lu-
cruri noi, care au ajutat-o să
treacă peste greutăţile pe care
le-a avut. A urmat cinci ani
cursurile Facultăţii de Psi-
hologie, dar a renunţat să-şi
mai dea licenţa. Ulterior, în
2008, a absolvit Facultatea
de Ştiinţe Juridice şi   Ad-
ministrative. În paralel cu
cursurile universitare, timp
de 13 ani, a lucrat în
învăţământ, la şcoala din Au-
gustin. O comunitate săracă,
în care, ca învăţătoare, a tre-
cut printr-o mulţime de
experienţe. În aceeaşi locali-
tate, timp de încă 3 ani, a de-
venit secretarul Primăriei. A
fost însă nevoită să se pen-
sioneze, din cauza unei boli
nemiloase. S-a mobilizat şi a
trecut peste necaz, ba chiar s-
a mutat în Braşov. 

Pasionată
de design interior

Pasiunea pentru design in-
terior şi bunul gust pe care l-a
avut dintotdeauna, au făcut-o

să înveţe să manufactureze fel
de fel de obiecte de artizanat.
De la mici bijuterii şi obiecte
decorative, până la picturi pe
sticlă şi vitralii. Lucrul cu mi-
cile bucăţi de folie colorată i-
a adus multe satisfacţii. Şi-a
deschis o firmă prin care a în-
ceput să-şi comercializeze
creaţiile, de la uşi, ferestre,
mobilier, până la pereti
despărţitori, oglinzi şi lumina-

toare. După ce şi-a expus
câteva lucrări pe internet a în-
ceput să primească comenzi
din toată ţara. Toate vitraliile
Mihaelei Bucşa sunt execu-
tate manual, folosindu-se o
bandă de plumb şi o folie de
film specială.

A intrat în politică 
cu Forţa Civică

La Braşov, prin Asociaţia

de Medicină Integrativă, a
urmat cursurile de „Art Direc-
tor”. A învăţat să lucreze în
Photoshop şi în alte programe
de grafică. Computerul i-a
deschis noi direcţii în care să-
şi poată exprima înclinaţiile
artistice. De politică nu s-a in-
teresat până acum. Chiar dacă
s-a considerat întotdeauna o
persoană informată, nimic nu
a atras-o până acum să se în-

scrie într-un partid. O
cunoştinţă de la asociaţie i-a
povestit, însă, despre nou
înfiinţatul Partid Forţa Civică,
care ar urma să înfiinţeze o
organizaţie naţională a per-
soanelor cu dizabilităţi. 

Preşedinta
organizaţiei locale 
a persoanelor 
cu dizabilităţi

Ştiind din propria
experienţă problemele cu care
se confruntă persoanele cu
dizabilităţi a decis să se im-
plice. Mai întâi timid, a vrut
să vadă despre ce este vorba.
De la prima şedinţă, a fost
însă câştigată de calitatea
umană a oamenilor pe care i-
a întâlnit la partid. Acum este
convinsă că, alături de ceilalţi
colegi, va reuşi să facă ceva
pentru semenii care, de cale
mai multe ori, sunt ignoraţi de
politicieni. „Am ajuns să văd
oameni care au probleme
grave, dar care sunt plini de
viaţă şi vor să facă ceva. Lipsa
de sprijin din partea societăţii
îi duce, din păcate, la     de-
zorientare şi dezamăgire”,
spune Mihaela Bucşa,

devenită preşedinta
organizaţiei locale a per-
soanelor cu dizabilităţi din
cadrul Forţei Civice. 

Persoanele cu dizabilităţi
reprezintă 2,965% din
populaţia României, fiind
643.458 de persoane înregis-
trate în martie 2009. Toţi
având aceleaşi drepturi ca şi
restul populaţiei. Însă, de la
Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului până la acţiuni
propriu-zise, este drum lung.
În timp ce sistemul social din
România a început să se
racordeze la standardele eu-
ropene, un segment notabil al
personelor cu probleme men-
tale sau fizice continuă să
rămână neglijat. Mihaela
Bucşa şi-a început munca
meticulos, asemeni lucrului la
un vitraliu. Mai întâi a făcut o
pagină de Facebook. „Vreau
să aflu problemele acestor oa-
meni, ce se poate face pentru
rezolvarea lor şi în final să
găsim împreună cele mai
bune mijloace pentru inte-
grarea lor în societate”,
explică Mihaela Bucşa. Pas
cu pas, astfel de organizaţii
ale Forţei Civice vor începe să
funcţioneze în fiecare judeţ. 

„Trebuie să ajutăm la 
integrarea lor în societate”

partea mamei. Nu-i pare
rău, pentru că se regăseşte
în locurile acelea.

Bunicul, un exemplu
pentru ea

Bunicul ei, neamţ la ori-
gine, a ajuns în Ardeal cu
trupele de ocupaţie . A fost
cel mai tânăr comandant la
unitatea de Jandarmerie din
Braşov. În perioada
comunistă a refuzat orice
colaborare cu Partidul Co-
munist, şi datorită faptului
că nu a dorit să-şi roman-
izeze numele, a fost trimis
la muncă în oţelărie , fiind
deposedat de bunurile
deţnute. Mereu şi-a dorit să
fie ca el: corectă, dârză şi
fără frică, chiar atunci când
îl „înjura” pe Ceauşescu . 

A intrat 
în politică în 2004

Mihaela Monea a intrat
în politică în 2004, ca
preşedinte al Organizaţiei
de Tineret a PD Făgăraş. I
s-a părut, la acel moment,
singura variantă decentă de
a face politică. În timp, a
înţeles că, la fel ca şi în alte
partide, aici erau mulţi oa-

meni care nu căutau decât
un loc călduţ şi a demi-
sionat. Alături de alţi foşti
colegi s-au repliat în Forţa
Civică. „Locurile pe scena
politică se ocupă oricum,
cu sau fără participarea
noastră . Chiar dacă
alegem să stăm deoparte,
votul celorlalţi influ-
enţează viaţa şi traiul nos-
tru”, explică Mihaela
Monea. 

Preşedinta
organizaţiei de femei 

De data aceasta, a învăţat
că, pentru a realiza o
construcţie durabilă, tre-
buie început cu fundaţia.
Materialele folosite –
resursa umană – trebuie să
fie de calitate, pentru a
rezista în timp. Nu este o
feministă, şi nu îi surâde
ideea preluată de toate par-
tidele de a avea organizaţie
de femei . „În rândul par-
tidelor nu există organizaţii
de bărbaţi”, explică ea. A
acceptat totuşi  să fie
preşedinta organizaţiei de
femei a Forţei Civice, în
felul acesta putând să pună
umărul la noua construcţie
politică.

uMihaela Bucşa, preşedinta Organizaţiei Persoanelor cu Dizabilităţi din Forţa Civică Braşov

uMihaela Monea, preşedinta Organizaţiei de femei a Forţei Civice Braşov

„Nu sunt de acord cu
ideea de a sta deoparte”
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Magazin Anticariat-
Antichităţi-Numis-
mat ică-Fi late l ie
v i n d e / c u m p ă r ă
cărţi deosebite,
monede, bancnote,
insigne, medalii,
decoraţii, timbre,
clasoare cu timbre,
cărţi poştale, acte
vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi
piatră, obiecte din
porţelan, mic mo-
bilier, fotografii
vechi, ceasuri. 
Plata pe loc. Str.
Diaconu Coresi nr
2, tel: 0749/270462

EVALUARI IMOBILIARE. Evaluator autorizat

- membru titular ANEVAR, specializarea

Evăluari Proprietăţi Imobiliare, întocmesc

Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de

imobil (case/vile, garsoniere/apartamente,

terenuri, spaţii comerciale, birouri, hale),

conform Standardelor Internaţionale de

Evaluare. Expertiza de evaluare se execută

pentru aflarea valorii de piaţă a imobilelor în

cazul vânzării-cumpărării, partajului,

lichidării, asigurării, raportării financiare

(impozitării), garantării împrumutului ban-

car, intabulării, legalizării construcţiei, etc.

Tel. 0745.02.44.88

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

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

Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov

• Tiraj: 15.000 de exemplare

• Distribuţie pe toată aria judeţului Braşov

• Distribuţie dedicată (la cererea clientului

ziarul poate ajunge direct la targetul acestuia)

• Singurul ziar cu distribuţie adresată din

Braşov (home delivery) - ajunge direct 

în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni

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

AJOFM - SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 12.11.2012
agent de intervenţie
pază şi ordine
agent de securitate
agent de securitate
incintă (magazin, hotel,
intreprindere etc.)
agent de vânzări
ambalator manual
analist servicii client
asistent manager
barman
brutar
bucătar
casier
c i z m a r - c o n f e c ţ i o n e r
încălţăminte, după
comandă
cofetar
conducător activitate de
transport rutier
confecţioner articole din
piele �i înlocuitori

confectioner preţuri
confecţioner-asamblor
articole din textile
consilier economic
consilier inginer
agronom
consilier tehnic
constructor-montator de
structuri metalice
croitor
curăţitor-�ablator
cusător piese din piele şi
înlocuitori
debitator semifabricate
educatoare
electrician de întretinere
şi reparaţii
expert achiziţii publice
fochist pentru cazane
conduse de calculator
funcţionar informaţii
clienţi

gestionar depozit
gestionar depozit
inginer producţie
ingrijitor de copii
inspector asigurări
inspector în domeniul
securităţii şi sănătăţii în
muncă
instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de
gaze
izolator termic
lăcătuş mecanic
lucrător bucătărie
(spălător vase mari)
lucrător comercial
maistru construcţii civile,
industriale şi agricole
manager achiziţii
manipulant mărfuri
Maşinist la maşini pentru
terasamente (ifronist)

menajeră
montator subansamble
muncitor necalificat în in-
dustria confecţiilor
muncitor necalificat la
ambalarea produselor
solide şi semisolide
muncitor necalificat la
asamblarea, montarea
pieselor
operator la maşini de
electroeroziune auto-
mate
operator la maşini-unelte
cu comandă numerică
operator la prelucrarea
maselor plastice
operator presă de trans-
fer termic
operator spălător textile
operator tăiere
operator vânzări prin

telefon
patiser
paznic
pregătitor piese
încălţăminte
pregătitor, completator
de echipamente tehnice
si SDV-uri
programator de sistem
informatic
proiectant inginer
mecanic
rectificator universal
secretar administrativ
secretară
şef atelier
şef coloană auto
şef forma�ie în industria
de maşini şi echipa-
mente
şofer autocamion
/maşina de mare tonaj

şofer de autoturisme şi
camionete
sortator produse
spălător vehicule
specialist control risc
specialist în domeniul
calităţii
stivuitorist
strungar universal
subinginer constructii
civile, industriale si agri-
cole
sudor
tâmplar mecanic la
rindeluit
tâmplar universal
tehnician mentenanţă
mecanică echipamente
industriale
tinichigiu carosier
vânzător
vopsitor industrial



lVând garsonieră confort 1
decomandată, an construcţie 2012,
toate îmbunătăţirile, etaj intermediar,
37-40mp. utili, preţ 37.000 euro, tel:
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, ter-
mopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianţă, mobilată parţial, preţ
32.000 euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău, confort
1, bloc apartamente, etaj intermediar,
centrală proprie, termopane, parchet,
gresie, faianţă, preţ 29.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată, centrală, tremopane,
îmbunătăţită. 0728.956.608

lVând 2 camere zona Tractorul,
37mp., construcţie nouă - 2011, etaj
1, toate amenajările, centrală proprie,
balcon, preţ 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, preţ35.000 euro negocia-
bil, tel. 0744.687.283, 0726.206.866
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie, ter-
mopane, balcon, mobilat, preţ
50.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere Astra, decoman-
dat, etaj intermediar, centrală proprie,
termopane integral, parchet, preț
36.800 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând 2 camere, zona Răcădău-
Pietonal, etaj intermediar, centrală
proprie, termopane, balcon, mobilat,
preţ 46.800 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere Astra- Zorilor, con-
fort 1 decomandat, 57mp., etaj inter-
mediar, centrală proprie, termopane
integral, parchet, gresie, faianţă, mo-
bilat şi utilat complet, preţ 46.900
Euro, 0726.206.866, 0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviţei, confort 1, decomandat, etaj
intermediar, centrală, termopane,
preţ 45.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianţă,
beci, loc parcare. Preţ 38.000 euro.
Tel. 0736.342.689
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, confort  1, Calea Bucuresti,
etaj  intermediar, parchet, separare
gaz, necesită renovare, preţ 45.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parţial,
parchet,  etaj 4/4, preţ 39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Octavian Goga, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianţă,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părţi,
preţ.  41.000 euro, Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea Bucureşti-Zorilor, Cf I/V, fără
îmbunătăţiri, însorit, două bacoane,
etaj 4/4, preţ 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere,  zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie, ter-

mopane,
balcon, mobilat, preţ 51.500 euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 2 camere zona Astra, confort
1, etaj intermediar, bloc reabilitat ter-
mic, termopane, parchet, gresie,
faianţă, însorit, preţ 37.500 Euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lRĂCĂDĂU, intrare, structură de-
osebit de mare, 58 mp utili, amenajat
modern, centrală, termopane, par-
chet, preţ negociabil, 0728.956.608
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianţă,
beci, loc parcare. Preţ 38.000 euro.
Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat , confort  1, Tractorul, etaj  ¾,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianţă, beci, loc parcare, mobilat sau
nemobilat, preţ 46.500 euro. Tel.
0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parţial,
parchet,  etaj 4/4 preţ 39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lASTRA, decomandat, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane,
parchet, 40.500 euro, negociabil,
0786.173.728        
lITC. Semidecomandat, etaj inter-
mediar, renovat şi amenajat modern,
toate îmbunătăţirile, 36.000 euro,
0752.685.567

lVând 3 camere zona Judeţean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianţă, liber la vânzare, preţ
55.000 Euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, con-
fort 1, balcon, centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preţ
49.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviţei, confort 1, îmbunătăţit, etaj
intermediar, preţ 52.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preţ
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lOcazie, apartament 3 camere ,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, în-
sorit, privelişte deosebită, fără
îmbunătăţiri, uşi noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
semidecomanadat, parchet, gresie,
faianţă,  liber la vânzare, preţ 48.000
euro,  tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătăţit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane, 55.000 euro,
Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere, Trac-
torul, circular, confort 1, centrală
termică, termopan integral, parchet,
gresie, faianţă, 2 grupuri sanitare,
preţ 48.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianţă, centrală proprie, liber
la vânzare, preţ 53.000 Euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Scriitorilor, structură mare, etaj inter-
mediar, preţ 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536

lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătăţit, centrală,   termopane,
parchet, locuri de parcare, 62.000
euro,0728.956.608        
lRĂCĂDĂU, etaj 1, două grupuri,
balcon lung, centrală, termopane,
parchet, însorit, liber la vânzare,
61.000 euro, 0752.685.567.
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianţă, centrală proprie, liber
la vânzare, preţ 53.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
Vând apartament 3 camere zona
Scriitorilor, structură mare, etaj inter-
mediar, preţ 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătăţit, centrală,   termopane,
parchet, locuri de parcare, 62.000
euro,0728.956.608        
lRĂCĂDĂU, etaj 1, două grupuri,
balcon lung, centrală, termopane,
parchet, însorit, liber la vânzare,
61.000 euro, 0752.685.567.
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preţ 53.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Judeţean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianţă, liber la vânzare, preţ
55.000 euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lAstra, decomandat, et.3, balcon,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
parchet, separare de gaz, bloc reabil-
itat termic, 51.000 EUR,
0368.444.598

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

lProprietar vând casă de vacanţă
(cabană construită din lemn), situată
lângă lacul RECI, zonă mirifică. Ca-
bana este formată din parter şi
mansardă, în suprafaţă de 50 mp. La
parter are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2 dormi-
toare, hol şi balcon. Cu toate
utilităţile. Terenul pe care este
amplasată are 385 mp şi este conce-
sionat pentru 385 euro pe an. Preţul
de vânzare este de 27.000 euro. Tel
0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeş, 4
camere, construcţie 2010, P+M,
bucătărie mobilată şi utilată lux, fin-
isaje de lux, 500 mp teren, 140 mp
utili, toate utilităţile, acoperiş ce-
ramic, însorită, acces uşor, 105.000
Euro. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în Cris-
tian, zona Mihai Eminescu, P+M, 4
camere, front la drum asfaltat, toate
utilităţile, însorită, acoperiş ceramic,
parţial mobilată, 150 mp utili, teren
500mp, preţ 128.000 Euro negocia-
bil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râşnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,

teren
500 mp, curte amenajată,P +M, 4
camere, lângă pădure, însorită,
construcţie din cărămidă porotherm,
toate utilităţile, sistem drenaj pe
toată suprafaţa curţii, tâmplărie
PVC, preţ 89.000 Euro negociabil.
Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru, zona
Lempeş, 130 mp utili, la alb, P+M,
4 camere (mai trebuie montată gre-
sia, faianţă, obiectele sanitare), are
toate utilităţile, teren 500 mp,
intabulată, preţul de 90.000 euro este
negociabil. Tel. 0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră şi tip aparta-
ment două camere, 382 mp total
teren, centrală pe gaz, anexe, 70.000
euro, negociabil, 0728.956.608
lSânpetru, P+M, construcţie nouă,
toate utilităţile, liberă la vânzare,
teren 500 mp, 98000 EUR,
0268.322.376
lPrejmer, casă deosebită, de
caramidă, P+E+M, 250 mp utili,
toate utilităţile, anexe, garaj, 1828
mp teren, 0721.932.829

lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800 euro
pentru un lot! Fiecare lot are 405 mp
şi front de 19 m. Sunaţi acum pentru
a vedea la fața locului. Indici urban-
istici conform PUZ aprobat: CUT
0,8 POT 35%, Regim de înălţime
propus S+P+E. Avem studiul GEO
şi ridicare topo. Fiecare lot are CF
separat. Se poate construi subsol,
pânza freatica este la 8 m adâncime.
Telefon: 0729.026.029
lTeren cu PUZ pentru construcţii
industriale în suprafaţă de 13.300
mp, cu front de 47 m direct la DN 11,
la preţul de doar 17 euro/mp. Situat
în apropiere de Braşov (6 km de la
ieşirea din Braşov, pe o sosea de 4
benzi - DN 11), terenul este ideal
pentru orice fel de dezvoltare (motel,
pensiune, spălătorie TIR, hale, sediu
firma, popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc). Terenul se poate
parcela în parcele de minim 750 MP.
Tel. 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la preţul de

doar
8 euro/mp. Situat în apropiere de
Braşov (6 km de la ieşirea din
Braşov, pe o sosea de 4 benzi - DN
11), terenul este ideal pentru orice fel
de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,
popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc). Tel. 0745.168.108
lHărman. Particular vând ultimele
loturi de casă cu PUZ aprobat!
Fiecare lot are 405 mp, front de 19
m și se vinde la doar 2. 800 euro
lotul. Sunaţi acum pentru a vedea la
fața locului. Indici urbanistici con-
form PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO și
RIDICARE TOPO. Fiecare lot are
CF separat. Telefon: 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu front de
80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are acces
din DJ Braşov - Tărlungeni sau din
DN 11 Braşov - Hărman. În zonă s-
au dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte aproape de
acest teren. Destinaţia terenului poate
fi atât pentru construcţii rezidenţiale
cât şi pentru construcţii industriale
sau prestări servicii. Tel.
0745.02.44.88
lTeren pentru casă cu toate
utilităţile, în Hărman. Suprafaţă
1.000 mp, str. Stadionului. Terenul
are toate utilităţile (apă, canal, curent
și gaz), este situat în cartier de vile
noi, îngrădit. Puteţi construi imediat.
Preţul a fost redus la doar 28

euro/mp.
Tel. 0745.168.108 
l Superofertă! Se oferă spre vân-
zare, spaţiu în Codlea care poate
avea diverse destinaţii: spaţiu com-
ercial, spaţiu producţie, spaţiu
organizări evenimente (nunţi,
botezuri, petreceri), birouri sau
spaţiu depozitare. Spaţiul în
suprafaţă de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafaţa de
180 mp şi înălţimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafaţa de 549 mp şi
înălţimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafaţa de 549 mp şi înălţimea de
5,1 m. Anexe în suprafaţă de 200
mp. Teren în suprafaţă de 1.163
mp. Codlea va fi un important nod
al Autostrăzii Transilvania, iar în
zonă se va afla şi aeroportul Ghim-
bav. Preţul este de numai 90.000
Euro, negociabil. Tel.
0745.02.44.88

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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IMOBILIARE

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

SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

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

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

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

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în 
două ediţii consecutive 

ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”
Indicativ Spaţiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în reţelele Orange, 

Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 

vor fi publicate în următoarea ediţie 
a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate în Gazeta Braşovului prin 

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

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

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

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

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

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.



Dumitru Ioan Puchianu 

CAMPANIA LU’…„BA PE-A MĂ-...!”
Nu ştiu cum se face, dar

acum, în campania electo-
rală, îmi este dat să aud că
fiecare grupare politică „a
salvat România de la
dezastru!”. Aceşti „salva-
tori” ai României uită că au
guvernat pe rând de 23 de
ani, că ei sunt direct res-
ponsabili de jaful naţional,
sistematic care i-a adus pe
români în sărăcie. Ei sunt
cei care au creat acest sis-
tem birocratic, ineficient şi
corupt. Nu o spun eu,
există deja statistici, dar şi
mai important, ajunge să
privească oricine în jurul
său, ajunge să străbată
oraşele, să parcurgă, fie
chiar şi cu maşina
localităţile din România şi
să vadă feţele posomorâte
ale românilor. Feţe pe care,
pe lângă suferinţă, se poate
citi... lehamitea.      Promi-
siunile electorale nu au
nicio legătură cu realitatea
economică, nu au legătură
cu românii şi nici cu viaţa
acestora ci doar cu dorinţa
politicienilor de a obţine un
vot. Şi pentru a obţine

votul, românilor li se
promite orice. Între escroci
există o expresie consa-
crată în ceea ce priveşte
victima, aceştia lăudându-
se că „au făcut-o din
vorbe”. Exact aşa stau lu-
crurile şi cu cei care
candidează acum: încearcă
să-i facă din vorbe pe
români, adică să îi
prostească în faţă!  Promi-
siunile tuturor partidelor
politice sunt aceleaşi de 23
de ani! Nimic nou sub
soare! Nici măcar copiii nu
mai pot fi prostiţi cu
şepcuţe, pixuri, brichete,
tricouri şi alte mărunţişuri
de acest fel, să nu mai zic
de celebrele pomeni elec-
torale! Nu cred că cineva
mai este dispus să îi credi-
teze doar pe cei care
vorbesc dar nu îşi pot justi-
fica prin fapte nicio acţiune
în favoarea românilor.
Toate discursurile elec-
torale sunt axate pe o aşa
zisă polemică, dar nu con-
structivă, ci distructivă,
deoarece când vine vorba
de adversarul politic

predomină expresia „... ba
pe-a mă-tii!”. Nici măcar în
aşa zisele confruntări elec-
torale prezentate de televi-
ziuni nu lipseşte invectiva.
Păi asta-i problema româ-
nilor!? Cine înjură mai
abitir în spaţiul public sau
cine vine cu un program
politic realist, reformator,
lipsit de aberaţii? Nu am
auzit vorbindu-se de iniţia-
tive legislative care să
repornească economia, care
să genereze noi locuri de
muncă, care să restruc-
tureze statul,  care să
reducă povara de pe spatele
românilor, care să îi prote-
jeze pe copii şi bătrâni.
Oare ştie un candidat cât
mai este alocaţia pe care o
primeşte un copil? Ştie cât
costă o pâine? Dar copiii
nu votează, ei nu intră în
calculul candidaţilor la Par-
lamentul României. Nici
măcar acum, în al 12-lea
ceas, liderii partidelor poli-
tice nu s-au trezit! Ei nu îi
văd pe români, ci doar o
masă de manevră uşor de
păcălit, dispusă să creadă

orice, să rabde la nesfârşit
şi să strângă din dinţi. Ei nu
văd preţurile tot mai mari
de la o zi la alta, nu văd
taxele şi impozitele, nu văd
preţul la energie şi com-
bustibil, nu văd feţele oa-
menilor de pe stradă şi nici
îngrijorarea acestora. Can-
didaţii îşi văd doar propriile
interese, obscure, egoiste
care au distrus şi prăbuşit
economia României, au de-
valizat bugetul public şi
fondurile europene, care au
dus la exodul a câtorva mi-
lioane de români prin toate
colţurile lumii. Nu ştiu cum
se face dar afacerile celor
care fac politică în Româ-
nia nu au avut de suferit în
urma crizei economice ci
doar ale celorlalţi români.
Evident, există o clasă de
privilegiaţi economic dato-
rită apartenenţei lor la un
partid politic, în vreme ce
toţi aceia care nu fac parte
din aceste „găşti de partid”
sunt nevoiţi să improvizeze
de la o zi la alta noi căi de
supravieţuire economică.
Unde este clasa de mijloc?

Există doar  o masă imensă
de săraci, unii dintre aceştia
asistaţi social, dependenţi
de stat. Lipseşte acea cate-
gorie socială care poate da
consistenţă şi forţă eco-
nomică, care generează
prosperitate. Au dispărut de
pe harta economiei meşterii
şi meşteşugurile lor, micii
meseriaşi, întreprinderile
mici şi mijlocii, între-
prinderile familiale şi chiar
persoanele fizice autori-
zate, adică acele capacităţi
şi iniţiative economice care
ar fi salvat economia româ-
nească. Legat de cele trei
mari proiecte naţionale, în
acord cu toate partidele
politice, privind sănătatea,
învăţământul şi cultura,
lipseşte consistenţa şi con-
tinuitatea lor, având chiar
senzaţia că în mod delibe-
rat sunt menţinute în forma
actuală. Din păcate nici
fondurile europene nu sunt
o soluţie reală, ele de-
venind doar un vis frumos,
tot mai greu de obţinut pen-
tru aceia care încă mai au
iniţiative economice. Nu

putem avea doar corporaţii
străine, nu putem susţine la
nesfârşit programe sociale
fără a avea o economie
puternică, autentică şi nu
mimetică. Nu ne putem
face la nesfârşit că lucrăm!
Aş fi dorit să aud acum, în
campania electorală vor-
bindu-se de legi care să
susţină clasa de mijloc, legi
care să încurajeze munca,
iniţiativa privată şi
investiţiile autohtone. Dar
ce ne este dat să auzim: „...
ba pe-a mă-tii!” Aceasta
este perspectiva pe care o
oferă viitorul politic al
României? Aşa nu se mai
poate! Se impune ca acum,
în ultimul ceas, să se
trezească la realitate cei
care guvernează/vor gu-
verna România şi să ia de-
cizii care să vină cu
adevărat în sprijinul
poporului, în spijinul celor
care încă mai cred că în
această ţară le este locul şi
pot trăi onest din propria
muncă şi nu ca asistaţi so-
cial. Soluţia este una
singură! Deşteptarea!

Concertul pe care
Ştefan Bănică îl va
susţine în Braşov va avea
loc la Teatrul “Sică
Alexandrescu”, pe 20
noiembrie, de la ora
19.30. Concertul, care
face parte din turneul
naţional “Altceva”, fuse-
se iniţial programat la
Sala Sporturilor, pe 13
noiembrie

Bilete VIP
Fanii lui Ştefan Bănică

vor fi mai aproape ca
niciodata de artistul lor
preferat! VIP Package la
concertul Ştefan Bănică
din Braşov constituie o

experiență unică, de neui-
tat! Pachetul VIP include
un bilet în cea mai bună
zonă a salii, cel mai re-
cent album al artistului,
“Altceva”, o şapcă cu
logo-autograf şi oportuni-
tatea extraordinară de a-l
întâlni pe Ştefan Bănică,
unul dintre cei mai iubiţi
artisti din România. Pos-
esorii biletelor VIP vor
avea acces backstage,
într-o zonă exclusivă,
care nu este deschisă
publicului larg şi vor avea
şansa de a participa la se-
siunea foto pe care artis-
tul o va ţine special
pentru ei.

Prețul biletelor
Preț bilet: VIP Pack-

age – 150 lei; Categoria
I – 100 lei; Categoria a
II-a – 80 lei; Categoria
a III-a – 60 lei

Biletele se găsesc la
casa de bilete a sălii de
spectacol, în Librăria
"St.O.Iosif", la xerox,
vizavi de Magazinul
Universal, în oficiile
Poștei Române sem-
nalizate Bilete.ro și
online pe www.vand-
b i l e t e . r o ,
w w w . b i l e t e . r o ,
w w w. e v e n t i m . r o ,
www.myticket.ro

Concert Ştefan Bănică 
în Braşov pe 20 noiembrie

Sâmbată, 17 noiem-
brie 2012, este mult
aşteptata seară de balet,
seara „operei fără cu-
vinte”. Exprimarea în
paşi de dans, de la clasic
la modern, aparţine
Operei Naţionale din
Bucureşti, prin
mesagerii săi: prim
soliștii balerini:Bianca
Fota, Adina Tudor,
Gigel Ungureanu şi
solistii balerini: Cristina
Dijmaru, Bianca Stoi-

checiu, Lorena Negrea,
Bogdan Cănilă, Mihai
Mezei, Cristian
Preda,Valentin Stoica .

Capodopere
Spectatorii vor avea

ocazia sa vada frag-
mente din capodope-
rele: „Lacul Lebedelor”,
„Frumoasa din Padurea
Adormita”, „Don Qui-
jote”,” Flacarile Parisu-
lui”, „Giselle”…

Festivalul Internaţional 
de Operă, Operetă şi Balet 
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