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„Au venit tineri care au părăsit sistemul după ce au împlinit vârsta de 18 ani, şi care mi-au spus cu nonşalanţă

că sunt gay sau travestiţi şi totodată, au menţionat numele unor persoane publice cu care au avut relaţii. Nu
am dat importanţă atunci. Se pare că mărturiile acestor tineri sunt adevărate şi lucrurile vor ieşi la iveală ”

fost angajat al Direcţiei de Protectie a Minorului

Noi amănunte șocante ies
la iveală în cazul de prox-
enetism cu băieți minori în
care este implicat cardio-
logul brașovean Horațiu
Rus și alte patru persoane.
Se pare că în rețea sunt
implicați și câțiva
funcționari publici, angajați
din cadrul Direcției
Județene de Asistență
Socială și Protecția Copilu-
lui (DJASPC), și chiar și un
consilier județean. 

„Lucruri tăinuite”
De fapt, mulți dintre

angajații DJASPC Brașov
știu exact ce se întâmplă în
centrele de plasament și
casele de tip familial, însă le
este mai ușor să închidă
ochii decât să ia măsuri.
Copiii aflați în grija statului
ajung foarte ușor victimele
proxeneților, pentru că au în
permanență contact cu
lumea din afara centrelor în
care sunt instituționalizați,
iar în lipsa unei educații
temeinice pică foarte ușor în
plasa unor „binefăcători“.
Aceste lucruri nu sunt noi, s-
au întâmplat dintotdeuna,
însă nimeni nu le-a sesizat
niciodată. „Au fost lucruri
tăinuite de angajaţii centrelor
care ştiau foarte bine că, în
general, copiii care aveau 14
- 15 ani şi frecventau cur-
surile şcolilor normale au
fost racolaţi de membrii unor
astfel de cluburi. Acest lucru
se observa foarte uşor din
comportamentul lor, care se
schimba vizibil. Cei care îi
au în grijă ar trebui să fie ca
nişte părinţi pentru ei, dar nu
există aplecare spre re-
zolvarea acestei probleme
nici din partea managemen-
tului Direcţiei”, ne-a
destăinuit unul dintre
angajaţii DJASPC sub
protecţia anonimatului. 

Multi copii 
instituţionalizati
devin gay

Ba mai mult, dacă unii
dintre copiii instituționalizați
au povestit în centre
experințele prin care au tre-
cut nu au fost luați în seamă
de cei care îi aveau în grijă.
Asistenții sociali nu și-au pus
întrebări nici dacă au văzut
că acești copii au asupra lor
bani sau alte bunuri pe care
nu ar fi avut cum să și le
permită. „Au venit tineri care
au părăsit sistemul nostru
după ce au împlinit vârsta de
18 ani, şi care mi-au spus cu
nonşalanţă că sunt gay sau
travestiţi şi totodată, au
menţionat numele unor per-
soane publice cu care au avut
relaţii. Nu am dat importanţă
la acea vreme, dar se pare că
mărturiile acestor tineri sunt

adevărate şi lucrurile vor ieşi
la iveală în urma acestei an-
chete”, a recunoscut sursa
noastră din cadrul Direcției. 

„Îi trag pe toţi 
după mine!

Deocamdată, anchetatorii
au reținut cinci persoane, iar
alte două sunt cercetate în
libertate. Tinerii care au fost
exploatați sunt convinși,
însă, că buba se va sparge
cât de curând, iar alte nume
„grele“ vor fi dezvăluite în
acest caz. „O să se facă
lumină la un moment dat şi
o să se afle adevărul. Şi să
vedeţi atunci câte nume
grele or să iasă din umbră.
Se minte prea mult în cazul
ăsta. E de ajuns să spună
Feri nişte nume. El a zis mai
demult: «Dacă mă bagă
cineva în puşcărie, îi trag pe
toţi după mine»“, este
declarația unuia dintre
clienții clubului „La Feri“,
Cristian N., citat de Moni-
torul Expres.

Rivalitate între
cluburile 
de homosexuali

Cristian este convins că
toată povestea cu ,,procesul
gay“ şi traficul de carne vie

a pornit din cauza
concurenței dintre cluburile
de homosexuali din Braşov.
Dodo Ferenc, al cărui club
funcţiona clandestin în
locuinţa lui, şi Michelle Fi-
nesso, proprietarul Clubului
„V” sunt rivali de mai multă
vreme.  Italianul a fost
reţinut şi el iniţial în această
anchetă a DIICOT, însă nu
a fost arestat, fiind cercetat
în libertate.

Ideea este susținută și de
Florin, un alt tânăr care
obișnuia să frecventeze
aceste cluburi. „Rivalitatea
dintre Dodo Ferenc şi Dan
Ene, nu mai ştiu sigur nu-
mele complet, (n.r. – pa-
tronul celuilalt club de gay
din Braşov, partenerul lui
Michelle Finesso) a scos la
iveală totul. Cluburile ăstea
funcționau de ani buni fără
probleme”, a declarat Florin
pentru www.gazetabrasovu-
lui.ro. 

Minori, alături 
de persoane foarte
cunoscute din Braşov

Tânărul susține că ambele
cluburi au avut şi clienţi sub
18 ani, care priveau specta-
colele, chiar dacă nu partic-
ipau care artiști la spectacol.

„Nu am văzut niciodată mi-
nori care să fie parte în
spectacol, dar participau ca
spectatori. În privat nu ştiu
ce făceau…”, a declarat
Florin.Florin a confirmat
pentru www.gazetabrasovu-
lui.ro că, alături de acești
minori s-au aflat la un mo-
ment dat chiar de unele per-
soane foarte cunoscute din
Brașov. 

Feri „le-a ţinut
spatele” vip-urilor 

Chiar dacă acuză ,,in-
terese de culise“, Cristian
crede că Feri (Dodo Ferenc)
are cu ce se apăra. „Printre
cei care i-au frecventat
clubul se numără şi poliţişti,
avocaţi, consilieri, primari
şi chiar preoţi, atât din
judeţul Braşov, cât şi din
alte judeţe. Şi Feri le-a ţinut
spatele”, a mai declarat
Cristian.

„Compostorul” 
avea relaţii între 
persoanele 
importante din Braşov

Conform dezvăluirilor
făcute pentru www.moni-
torulexpres.ro de Cristian,
Florentin Borşan (poreclit
„Compostorul“), mâna

dreaptă a lui Feri, era cel
care făcea rost de băieți.
Locurile principale de unde
îi aducea erau Gara și
adăpostul de personae
nevoiașe. Majoritatea tiner-
ilor ajunși „prostituați” au
provenit din instituțiile de
protecție a copilului. Intere-
sant este că, după cum
spune Cristian, „Compos-
torul” cunoștea multe per-
soane importante din
Brașov. „Compostorul ăla –
îi spun așa pentru că are
dinţii lipsă, ca un compostor
de la RATB – era cel care
făcea rost de băieţi. Îi
aducea la club să se dis-
treze. El era omul care făcea
tranzacţiile cu oamenii cu
bani, pentru că el cunoştea
nume mari”, a declarat Cris-
tian.

În discuţia 
Comisiei Judeţene

Timişoreanul Borşan Flo-
rentin Ovidiu, zis Tores, este
și el cercetat în stare de arest
în acest dosar. Din câte se
pare, el este cel care cunoaște
cel mai bine numele grele din
Brașov care frecventau
rețeaua. Declarațiile lui
Borșan ar putea arăta care
sunt slăbiciunile centrelor de
plasament, locul de unde

proveneau majoritatea
„prostituaților” și
complicitățile din sistem.  

Maria Dumbrăveanu, sec-
retarul judeţului, care este
prin lege preşedintele
Comisiei Judeţene de
Protecţie a Copilului, spune
că deocamdată nu a primit
nimic, nicio înştiinţare
oficială despre implicarea
beneficiarilor sau a
angajaților sistemului de
protecţie socială în acest caz.
„Miercuri am comisie
(şedinţă – n.red.), atunci mă
întâlnesc cu toţi membrii şi o
să discutăm, dacă e cazul.
Până atunci, o să mă docu-
mentez despre acest caz, să
vedem dacă e ceva de făcut,
ceva ce este în atribuţiile
noastre”, a declarat Maria
Dumbăveanu.

Oficial, 
nu sunt probleme

La rândul său, Gheorghe
Durnă, directorul adjunct al
Direcţiei Județene de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
(DJASPC) Braşov, susține
că a primit adrese oficiale
din partea Poliţiei, prin care
era informat că niciun
minor instituţionalizat,
niciun beneficiar al sistemu-

Centrele de plasament, 
uBăieții orfani crescuți de stat sunt principala sursă pentru rețelele de proxenetism

Rupy Gabor, unul dintre băieții care frecventau cluburile de gay, a fost amenințat cu moartea, după ce a făcut mai multe dezvăluiri incomode



lui de asistenţă socială nu a
fost victimă în acest caz.
„Domnul subcomisar de
poliţie Vlădoiu ne-a dat
asigurări că nu este vorba
de niciun minor din centrele
noastre de plasamament din
judeţ. Nici despre angajaţi
nu ştiu să fie implicaţi, am
fi fost anunţaţi şi atunci se
demara o anchetă internă”,
a declarat Durnă. 

Adjunctul DGASPC se
apără spunând că tinerii
implicaţi în caz proveneau
de la o casă de copii privată,
care nu se află în subordinea
DJASPC. Și asta deși unul
dintre „prostituați” a declarat
pentru  www.gazetabrasovu-
lui.ro că printre clienţii săi s-
a aflat un angajat al unui
centru de plasament din
Rupea. Întrebat despre
acesta, Durnă a recunoscut
că există un educator cu re-
spectivul nume la Centrul
„Dacia” din Rupea. „Cred că
este doar o confuzie, o
coincidenţă de nume, vă daţi
seama că s-ar fi aflat!”, a
spus Durnă. Pe de altă parte,
directoarea DJASPC
Brașov, Virginia Martin, a
spus că dacă în urma an-
chetei se adevereşte că unul
dintre angajaţii instituţiei
este implicat în acest caz, cu
siguranţă acestuia i se va
desface contractul de
muncă.

Ameninţat 
cu moartea

Rupy Gabor, cunoscut și
ca Rupina, unul dintre
travestiții care se prostituau

în cluburile de homosexuali
din Brașov, parte a unei
rețele de pedofilie, a făcut
mai multe declarații în
presa bașoveană folosind
mediul online.  Rupy a
crescut în Centrul de plasa-
ment „Orizont” din Sacele,
fiind subiect de presă în
urmă cu cinci ani, când a
încercat să se sinucidă.
Acum, Rupy a fost
amenințat direct la rubrica
de comentarii de pe mai
multe site-uri de știri
( w w w. s t i r i l e p r o t v. r o ,
www.cancan.ro, www.jur-
nalul.ro etc.). La articolele
despre rețeaua de
prostituție masculină și
pedofilie dinBrașov a fost
postat un același comen-
tariu, semnat cu nick-name-
ul „IonutL ”, în care Rupy
este amenințat fățiș cu
moartea. „RĂZBUNAREA
ADUCE ALTĂ
RĂZBUNARE! (…)Tot
acest circ a apărut din
RĂZBUNARE, nu din
ADEVĂR… Veți vedea că
ADEVĂRUL iese la iveală
și total opus celor declarate
de cei patru indivizi cu
malformarții psihice și
comportamentale… Unul
din idivizi, Gabor Rupy,
este un personaj care și-a
semnat singur decesul… ”,
este scris în respectivele co-
mentarii on-line.

www.mytex.ro a publicat
on-line o declarație a lui Rupy
Gabor, care se pare că a fi unul
dintre denunțători în acest caz,
în care se menționează nu-
mele „Grapă”. 

Ar fi vrut să facă o
conferinţă de presă

Rupy Gabor, care în
acest moment este plecat
din țară, promite că la în-
toarcere, va organiza o
conferință de presă în care
o să vorbească despre tot
ce știe legat de cluburi,
clienți și alte persoane im-
plicate. „Buna ziua!
Doresc a vă aduce la
cunoștiință, că nu am fugit
din țară!!! și unele
Declarații ce sau afirmat,
de catre Tv și Presă nu sunt
în totalitate ADEVĂRATE
!!! Cînd am plecat , nici nu
era vorba de ancheta DI-
ICOT sau a Poliției, ba mai
mult, am fost a-mi face
documentele la poliție și
nu am fost OPRIT , pentru
părăsirea țăry. La referitor
despre contactele sexuale
avute vă rog să vă abțineți!
nu sunteți în măsură de-a
comenta ! -dnule( Grapa) .
Am să ajung în curând în
țară ca să vă dovedesc că
sunt Curat și nu am NIMIC
de ascuns, în cazul în care
eram anchetat eram solici-
tat, ba mai mult asaltat de
DIICOT , POLIȚIE, SAU
DAT ÎN URMĂRIRE
GENERALĂ! P.S. Am să
fac o conferință de presă
dacă este nevoie! Am să
vorbesc tot ce știu!!!…să
nu mai mancaty c***t că
am fugit”, este mesajul po-
stat de Rupy pe site-ul
mytex.ro, dar și pe pagina
sa de Facebook.

Rupy îl cunoaşte
pe consilierul 
judeţean Grapă

La rîndul său, site-ul
www.wikibrasov.wordpress.r
o a speculat în urmă cu două
zile că între consilierul
județean Sebastian Grapă și
rețeaua de prostituție ar exista
unele legături. Rupy a fost in-
tervievat pe blog-ul
www.brasovnews.blogspot.c
om. După ce a a declarat că
numeroase persoane impor-
tante din Brașov, printre care

și un consilier judetean,
frecventau aceste cluburi și
beneficiau de serviciile sale,
Rupy și-a schimbat ati-
tudinea. Inițial, în declarația
făcută pentru www.mytex.ro,
în care este menționat nu-
mele „Grapă”, volosește un
ton amenințător: „vă rog să
vă abțineți! nu sunteți în
măsură de-a comenta/dom-
nul Grapă sa tacă din gură”.
În interviul luat prin face-
book de www.brasov-
n e w s . b l o g s p o t . c o m ,
travestitul a izbucnit din nou
„ Domnul Grapa să tacă din

gură. Ba, din contră, ne
știm!”. 

Şi-a schimbat 
atitudinea

Ulterior, însă, după o lungă
pauză, a revenit cu un ton
schimbat. Sebastian Grapă
este pentru el un izbăvitor, un
om care l-a ajutat când i-a fost
foarte greu, i-a dat de mâncare
și i-a alinat suferințele. În
niciun caz nu a fost vorba de
relații sexuale între ei, spune
Rupy Gabor. Travestitul mai
spune că l-a cunoscut pe Se-
bastian Grapă în fața Consili-
ului Județean, în urmă cu un
an, după ce i-au fost furați pe
autocar banii munciți în
Spania. Cel care i-a făcut
cunostință cu politicianul era
un prieten de-al său. Rupy l-a
comparat pe Grapă cu Isus!
C o n f o r m
www.brasovnews.blogspot.co
m, răspunsurile la întrebările
puse prin facebook veneau
după  pauze lungi, iar anumite
formulări păreau sugerate de
către altcineva. Greu de crezut
ca un om atat de puțin alfabet-
izat își poate găsi în vocabu-
larul propriu expresii precum
„implicare în comunitate”. O
asemenea formulare este mai
degrabă specifică politicie-
nilor. În acest moment, con-
form spuselor sale, Rupy
Gabor se află pe insula Gran
Canaria, Spania. Sebastian
Grapă nu a dat până acum
nicio declarație, fiind, se pare,
plecat din țară o dată cu izbuc-
nirea scandalului .
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„Compostorul ăla – îi spun aşa pentru că are dinţii lipsă, ca un compostor de la RATB – era cel
care făcea rost de băieţi. Îi aducea la club să se distreze. El era omul care făcea tranzacţiile cu
oamenii cu bani, pentru că el cunoştea nume mari”
Cristian, unul dintre băieţii care frecventau cluburile de gay

furnizoare de „travestiţi”

Conform anchetatorilor, majoritatea „prostituaţilor” erau tineri orfani sau
proveniţi din familii destrămate, săraci şi fără casă. Mulţi dormeau la Centrul
pentru Persoane fără Adăpost din Uzina II, de unde erau ademeniţi cu bani
de membrii reţelei. Centrul de Adapost se afla sub administrarea Consiliului
Județean și în directa îndrumare a consilierului județean Sebastian Grapă,
care este  şeful Comisiei de Sănătate şi Asistenţă Sociala a Consiliului
Judeţean, scrie www.wikibrasov.wordpress.com.

u Acuzatii la adresa unui consilier judetean

Ambele cluburi de gay funcționau ilegal  în cartierul Bartolomeu, unul în ar-
popiere de hypermarketul Real, condus de Dodo Ferenc, şi celălalt pe
strada Ion Neculce. Ambele au fost închise, după ce procurorii DIICOT au
demarat ancheta. Dodo Ferenc (zis si Feri sau Feriboata) a găzduit de 17
ani, în propria locuinţă, un club cu circuit închis unde aveau loc petreceri
de gay şi travestiţi. El a fost acuzat de procurorii DIICOT că este liderul
unui grup infracţional, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de per-
soane, trafic de minori, viol şi act sexual cu un minor. Potrivit DIICOT, în in-
cinta clubului privat deţinut de Dodo Ferenc clienţii întreţineau raporturi
sexuale contra cost cu persoane minore de sex masculin.

uCluburile, cu lacătul pe uşă

Am să ajung în curând în țară ca să vă dovedesc că sunt Curat
și nu am NIMIC de ascuns, în cazul în care eram anchetat eram
solicitat, ba mai mult asaltat de DIICOT , POLIȚIE, SAU DAT ÎN
URMĂRIRE GENERALĂ! P.S. Am să fac o conferință de presă
dacă este nevoie! Am să vorbesc tot ce știu!!!”

Rupy Gabor
membru al rețelei 

de prostituție masculină

Virginia Martin (foto medalion) spune că nu are cunoștință ca minori sau angajați ai Direcției să fie implicați  într-o astfel de rețea de proxenetism
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2.800 m. Pro iectul Aeropor-
tului mer ge mai departe cu
firma Intelcan şi nu a fost
rupt nici un contract cu acest
consorţiu. Băncile care ne
acordă creditul doresc acum
să finan ţeze un proiect care
prevede un aeroport cu 30%
mai mic faţă de varianta
iniţială”, susținea atunciu cu
convingere Aristotel Căn -
cescu în septembrie 2010.
Printr-o decizie suspect, Aris-
totel  Căn cescu nu a mai dorit
con-  strucţia aeroportului pe
cele 200 de ha date gratis de
Guvern şi a ţinut neapărat să
facă expropieri de milioane
de euro.

Despăgubiri care
nu erau necesare

Conform Anexei nr 3 la
Hotărârea Consiliului Jude -
ţean Braşov nr. 218/08.06.

2011 Oraşul Ghimbav va fi
expropiat şi despăgubit cu
câteva milioane de euro. Ni-
meni nu explică de ce statul
român (Consiliul Judeţean)
plăteşte statului român (Pri -
măria Ghimbav) milioane
de euro despăgubiri în con -
diţiile în care Primăria
Ghim bav este partener la
construcţia aeroportului! În
mod normal, Primăria Ghim -
bav ar trebui să vină cu acest
teren ca aport la parteneriat şi
nu să fie despăgubit. Aceste
milioane de euro ar fi putut
să meargă la reabilitarea Spi-
talului Judeţean, de serviciile
căruia beneficiază şi locu -
itorii oraşului Ghimbav. Nu
de alta, dar ne putem trezi
peste căteva luni că, cu aceşti
bani, primarul din Ghimbav
va mai construi o biserică cu
turlă aurită. 

Expropieri de
7.5 milioane de euro

Totalul expropierilor la
aeroportul Ghimbav se ci -
frează la 7.5 milioane de
euro, ajungându-se la 7.5
euro me trul pătrat de mal
de pârâu! Pe lângă aceste
expropieri, Căn cescu a fă -
cut şi unele schimburi de
terenuri cu particulari din
zonă. Nu se ştie exact care
au fost criteriile pentru care
unii au primit bani iar alţii
au primit terenuri. Cert este
că cei care au primit te -
renuri au fost păcăliţi de
Aristotel Căncescu.

Prin Actul Autentic de
Dezmembrare nr. 526/09
iunie 2009 Judeţul Braşov
dezmembrează terenul ara-
bil în suprafaţă de 100.77

hectare identificat prin par -
cela cadastrală 1575, te -
renul făcând parte din cele
200 de hectare primite de la
Guvern. Doar că această
dezmembrare s-a făcut la 6
zile de la intrarea în vigoare
a legea 197/29 care interz-
ice expres orice astfel de
operaţiune:  „Su prafaţa de
teren, prevăzută în anexă,
nu poate fi tre cută în cate-
goria proprietate privată”.
Ca să fie dezmembrat,
terenul trebuie trecut din
proprietatea publică a stat-
ului în cea privată. Ceea ce
nu se poa te conform acestei
legii.

4 milioane de euro,
cadou de la Borbely

Un alt motiv pentru care a
fost mutat amplasamentul

către malurile Bârsei este de
a toca 4 milioane de euro de
la Ministerul Mediului. Da -
că s-ar fi păstrat amplasa-
mentul iniţial aceste lucrări
nu ar fi fost necesare. Dar,
Laszlo Borbely, în calitate
de ministru al Mediului s-a
gândit că ginerelui său, Ko-
vacs Atilla, care ocupă şi
funcţia de vicepreşedinte a
Consiliului Judeţean Braşov
nu i-ar strica o lucrare de 4
milioane de euro, care va fi
facută cu firmele de casă.
Aşa ca în familie…

Prinşi cu minciuna
După eşecul negocierilor

cu UTI, Aristotel Căncescu
şi angajaţii lui au servit pub-
licului un motiv hilar al
renunţării acestei companii
la construcţia aeroportului.
Chipurile această firmă nu

Desi în 2007, Guvernul i-a oferit terenul necesar pentru aeroport, Aristotel
Căncescu, în 2011, în loc să se apuce de construit, a mutat amplasamentul
aeroportului, către malurile pârâului Bârsa. „Gazeta Braşovului” vă
dezvăluie adevăratele motive care au stat la baza aceste decizii

În 2007, Aristotel Căn -
cescu, în calitate de preşe -
dinte al Consiliului Jude-
 ţean Braşov, promitea un
aeroport internaţional, de
100 de milioane de euro.
Acesta urma să fie construit
şi administrat de Intelcan.
Conform PUZ-ului Aero-
portului Internaţional Bra -
şov - Ghimbav din 2007,
suprafaţa necesară pentru
acest obiectiv era de 213
hectare. 

Nu putea 
înstrăina terenul!

În 2007, Guvernul a apro-
bat prin Ordonanţa de
Urgenţă nr 41/2007 trans-
ferul a 200 de ha din propri-
etatea Institutului Carto-
fului în proprietatea Consil-
iului Judeţean Braşov cu
destinaţia aeroport. Teren
suficient pentru construcţia
acestui aeroport internaţio -
nal. În mai 2009 Parlamen-
tul a adoptat legea 197/29
prin care a aprobat Or- do -
nanţa de Urgenţă nr 41/
2007. Această lege prevede
la Articolul 2 alineatul 2.
„Suprafaţa de teren, pre vă -
zută în anexă, se utilizează
exclusiv pentru realizarea
obiectivului „Aeroport In -
ternaţional Braşov-Ghim-
bav”. iar la alineatul 3: „Su-
prafaţa de teren, pre vă zută
în anexă, nu poate fi trecută
în categoria proprietate pri -
vată”.  Asta însemnând că
terenul rămâne în propri-
etatea publică a statului şi
că nu poate fi dezmembrat
şi înstrăinat. 

Decizie suspectă
Având terenul necesar

pen tru aeroport, Aristotel
Căncescu, în 2011, în loc să
se apuce de construit, pur şi
simplu a redus pista cu 30
% şi a mutat amplasamentul
aeroportului, către malurile
pârâului Bârsa! 

Conform PUZ-ului din
2007, aeroportul ar fi trebuit
construit pe terenuri aflate în
proprietatea statului. În par -
tea dreaptă a hărţii avem ha -
şurate cu 1 Terenuri apar-
  ţi nând Oraşului Ghimbav iar
în partea stângă avem te -
renuri proprietate a statului
(Institutul Cartofului). „Pista
de aterizare ar urma să aibă

Felul în care Căncescu a schimbat amplasamentul aeroportului 

Deși a primit de la Guvern terenul necesar
pentru aeroport, președintele CJ a mutat amplasamentul

TIPURI DE PROPRIETATE
ASUPRA TERENURILOR
PROPRIETATE PUBLICĂ

PROPRIETATE PRIVATĂ

CIRCULAȚIA TERENURILOR

LIMITE

222

2

3

1b
1b

1a
1c 1a

1a
1c4

TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ 
DE INTERES JUDEȚEAN
TERENURI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ 
DE INTERES LOCAL
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV DIN CARE:
1a Terenuri înscrise în CF
1b Terenuri neînscrise în CF
1c Terenuri concesionate societăților comerciale
care dețin 

TERENURI PROPRIETATE A STATULUI ROMÂN
(ADMINISTRATOR INSTITUTUL CARTOFULUI  BRAȘOV)

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A IAR Ghimbav

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR
FIZICE SAU JURIDICE

LIMITA ZONEI STUDIATE
LIMITA ZONEI DE PROPRIETATE A AEROPORTULUI

LIMITA INTRAVILANULUI (Orașul Ghimbav)

LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

TERENURI CE SE INTENȚIONEAZĂ A FI TRECUTE ÎN DOMENIUL PUBLIC

TERENURI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT DESTINATE SCHIMBULUI

TERENURI AFLATE ÎN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN 
(ADMINISTRATOR INSTITUTUL CARTOFULUI - REZERVATE PENTRU SCHIMB 

TERENURI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT DESTINATE ÎNCHIRIERII
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Ingineria schimbării terenului pentru aeroport a costat milioane de euro. Beneficiarii
sumelor imense provenite din exproprieri şi lucrări care ar fi putut să nu fie făcute
sunt, bineînţeles, oameni din anturajul conducerii Consiliului Judeţean

ar mai fi vrut să in ves -
tească deoarece pista intra
în patrimoniul statului
român, iar ei n-ar fi ştiut.
„Conform legii, căile de
derulare, pista, imediat ce
sunt construite trec în pat-
rimoniul statului. Din ca -
uza aceasta, orice entitate
privată, inclusiv UTI, care
dorea să acceze fonduri de
la bănci se lovea de a -
ceastă problemă. Inves -
teşti într-o pistă şi ime diat
după terminarea investiţiei
nu poţi să mai ai niciun
drept asupra acestei in -
vestiţii deoarece trece au-
tomat la stat”, a declarat
Mi hai Pascu, director ex-
ecutiv al CJ Braşov.

Doar că acest lucru este
ştiut din 2007 dovadă că
Aristotel Căncescu a sem-
nat nota de fundamentare

a Hotărârii nr 2 aprobată
de plenul Consiliului Ju -
deţean prin care se accepta
preluarea unui teren de
200 de hectare din dome-
niul public al statului.
„După construirea Aero-
portului Inter naţional Bra -
şov Ghimbav pistele de
decolare, aterizare, căile
de rulare şi platformele
pentru îmbarcare – debar-
care situate pe acestea şi
terenurile pe care sunt am-
plasate, reintră în propri-
etatea publică a statului”

De ce a renunţat UTI
Să înţelegem că Aristo-

tel Căncescu le-a ascuns
celor de la UTI această
preve dere legală, iar
aceştia, ca naivii, dar
experţi în con stucţii aero-

portuare chiar n-au ştiut?
Sau a fost pur şi simplu o
minciună pentru a as-
cunde adevăratul mo tiv:
UTI n-a fost de accord să
construiască aeroportul
în baza indicatorilor teh -
nico-economici stabiliţi
de SC Dinoram, firmă
expertă în construcţia de
WC-uri, du pă cum a
demonstrat „Ga zeta Bra -
șovului” în nu me rele ante-
rioare. Când vrei să
construieşti o clă dire cu
destinaţia de terminal la
preţul de 14 mi-   lioane de
euro, cum a propus SC
Dinoram, poți fi sigur că
orice investitor o ia la
fugă. În realitate, un ast-
fel de terminal, nu costă
mai mult de 1.5 milioane
de euro.

Un beneficiar al expropierilor este şi Ion Diniţă, preşedintele PC Braşov şi coleg
de alianţă cu Aristotel Căncescu. Acesta este înscris la lista de despăgubiri cu
suma de 800.000 de euro pentru balastiera pe care a concesionat-o de la primăria
Ghimbav. Ciudat este că primăria, proprietarul de drept al terenului, nu va primi
nici un ban în urma expropierii acestei balastiere. Primarul Toma Dorel nici nu s-a
mai obosit să introducă o acţiune în justiţie, aşa cum a făcut Diniţă, pentru a vedea
exact cine trebuie despăgubit. Să fi fost „convins” primarul să se uite în altă parte?

Schimbarea amplasamentului aeroprtului a fost benefică pentru oameni din anturaju conducerii CJ

uAfaceristul este despăgubit, primarul nu vede

În 2007, guvernul a dat Consiliului județean
terenul de la Institutul Cartofului

Tabelul exproprierilor



6

Elevii de clasa a IX-a mai au la dispoziţie trei săptămâni să se hotărască dacă vor să
urmeze o şcoală profesională. Înscrierile au loc în perioada 7-31 mai. La nivelul judeţului
Braşov vor apărea din anul şcolar 2012-2013, 18 clase destinate învăţământului 
profesional, cu durata de doi ani.

ON LINE

Gazeta Braşovului l Săptămâna 25 aprilie - 1 mai

www.gazetabrasovului.ro

Nicolae Ţucunel vrea să aducă pe 
plus afacerile Consiliului Judeţean
Omul de afaceri Nicolae

Ţucunel a anunţat că a
strâns 15.000 de semnături
pentru a-şi putea depune
candidatura la preşedinţia
Consiliului Judeţean
Braşov. Pentru a candida ca
independent el avea nevoie
de susţinerea a cel puţin
11.000 de braşoveni. „Voi
continua strângerea de
semnături până la finele
săptămânii viitoare şi es-
timez că voi avea ajunge la
aproximativ 20.000. Con-
tinui această campanie,
fiindcă aceste semnături
îmi dau garanţia că oamenii
mă susţin în demersul meu
şi fără acest suport, nu aş fi
putut să fac această încer-
care”, a explicat Ţucunel.

În întâlnirile pe care le-a
avut cu braşovenii, aceştia,
în special cei din municipiu,
i s-au plâns că nu înţeleg pe
ce a cheltuit Consiliul
Judeţean banii până acum.
„Locuitorii din municipiul
Braşov nu au o percepţie
când vine vorba despre

Consiliul Judeţean. În 2000
– 2004, s-au făcut nişte
ziduri ale Cetăţii şi de atunci
au primit doar promisiuni”,
a punctat Ţucunel.

Societăţile 
profitabile, 
ţinute pe pierdere

Omul de afaceri este de
părere că societăţile din

subordinea Consiliului
Judeţean ar putea aduce
bani frumoşi la bugetul
judeţului, dacă s-ar
schimba sistemul de ad-
ministrare. „Consilprest
ar putea fi una dintre cele
mai profitabile societăţi,
nu să fie pe pierde, ca
acum. Totodată, există
două parcuri industriale
administrate de CJ

Braşov, care dacă ar
aparţine unei societăţi din
subordinea instituţiei ar
putea aduce venituri con-
sistente, bani cu care apoi
am rezolva infrastructura
rutieră sau problemele
din sistemul sanitar, pe
care mi le-au semnalat
toţi braşovenii cu care am
discutat”, a explicat
Nicoale Ţucunel.

Până acum, preşedintele CCI Braşov a obţinut 7.000 de semnături 
de la braşoveni în vederea susţinerii candidaturii.

www.monitorulexpres.ro

Pasajele de pe Calea Feldioarei şi 
Hărmanului intră în reparaţii capitale

Două pasaje rutiere impor-
tante vor intra în reparaţii
capitale în curând. Lucrările
la pasajul de pe Calea
Făgăraşului, de la ieşirea din
Braşov spre Ghimbav, şi la
pasajul de pe Strada
Hărmanului sunt cuprinse în
programul de investiţii al
Primăriei Braşov pe anul
2012. Documentaţiile pentru
ambele proiecte sunt deja la
ANRMAP pentru avizare, iar
în curând vor fi lansate şi
licitaţiile pentru execuţia
lucrărilor. În aceeaşi fază se
află şi proiectul de dublare a
pasajului rutier de la Fartec,
finanţat prin Programul
Operaţional Regional.
Pasajul de la Independenţei,
în schimb, se află într-un sta-

diu mai avansat. „Stăm mai
bine decât aveam programat.
Executantul se mişcă foarte
bine până acum“, a declarat
primarul George Scripcaru. 

Termen pentru pasajul
de pe Calea
Făgăraşului: nouă luni 

Pasajul rutier de pe Calea
Făgăraşului, aflat pe DN 1,
peste calea ferată Bartolomeu
- Zărneşti, va arăta ca nou în
maximum nouă luni.
Lucrările presupun, printre
altele, şi montarea unui para-
pet metalic la limita caros-
abilului, montarea unor
borduri noi şi a unor parapeţi
metalici cu mână curentă de
tip pietonal, la limita trotu-

arelor. Calea va fi menţinută
la patru benzi de circulaţie, cu
lăţimea de 3,5 metri. După
începerea lucrărilor se vor in-
troduce însă unele restricţii de

circulaţie, urmând a se rula pe
rând, pe o singură bandă pe
sens. Lucrările vor dura nouă
luni şi costă 3,679 milioane
lei fără TVA , bani proveniți
exclusiv din bugetul local.  

Pasajul mic de pe
Hărmanului, reconfigurat 

Cel de-al doilea pasaj care
va fi reparat capital în acest
an este pasajul mic de pe
strada Hărmanului. Proiectul
se află tot în faza de avizare
la ANRMAP, pentru lansarea
licitaţiei de execuţie. Pasajul
se află pe DN 11, peste calea
ferată Timiş - Triaj, având o
lungime de 35,7 metri şi o
lăţime de 12,5 metri, cu tro-
tuare pietonale de 2,25 metri.
Investiţia presupune lucrări
de infrastructură, supra-
structură şi lucrări de racord
cu terasamentele. După de-
mararea lucrărilor se vor in-
troduce restricţii de circulaţie
pe o singură bandă pe sens. 

Primarul George Scripcaru estimează că lucrările 
la Pasajul Independenței vor fi gata mai repede

Ceva mai avansat este pasajul rutier peste calea
ferată - str. Independenţei. Acolo lucrările sunt în plină
desfăşurare, „mai avansate decât am prevăzut în cal-
endar“, după cum spune primarul George Scripcaru.
Lucrările presupun crearea unui pasaj cu două benzi
de circulaţie peste calea ferată Braşov- Sighişoara,
cu o lungime de 671 de metri. Pasajul va avea nouă
deschideri cu lungimea totală de 256 de metri şi va
sistematiza circulaţia din zona Tractorul. În acest mo-
ment, infrastructura a fost terminată, iar acum se
lucrează la rampele de acces. „Pasajul trebuie final-
izat până în 2013, însă se lucrează într-un ritm foarte
bun şi cred că la sfîrşitul acestui an vom putea circula
pe această rută“, a declarat primarul Braşovului.

uPasajul de la Independenţei, în grafic

USL a încercat să profite
din plin de sărbătoarea Ju-
nilor pentru a-și face cam-
panie electorală. Câ-teva
bannere cu can-didații la
președinția Consiliul
Județean Brașov și la pos-
tul de primar al Brașovului
au fost amplasate strategic
pe cladirea sediului PSD
din Piața Sfatului și pe cea
a Spitalului de Dermatolo-
gie, lângă Maternitate,
adică exact în locurile în
care mii de oameni s-au
adunat ieri ca sa admire
parada junilor.

Numai că gestul USL de

a fura startul campaniei
electorale, care începe ofi-
cial pe 10 mai, a fost taxat
de trecători. Chipurile
celor doi candidați, Că-
tălin Leonte și Aristotel
Căncescu, au fost ajustate
cu mustăți, coarne și alte
decorațiuni.

Oficialii USL s-au se-
sizat imediat și au „aranjat“
cele două bennere astfel
încât să nu se vadă fețele
pocite ale celor doi
candidați.Ba mai mult, au
și făcut plângere la Poliție
pentru a găsi făptașii.

foto: dealulmelcilor.com

Braşovenii le-au pus 
coarne candidaţilor USL 

Scandalul între membrii
USL a început duminică,
în jurul orei 14:00, la
Pietrele lui Solomon, în
timpul serbării câmpenești
care a devenit tradițională
în Duminica Tomii.

PSD Brașov a organizat
pentru membrii și
simpatizanții săi un grătar,
unde s-au adunat în jur de
50 de persoane. Toate
păreau bune și frumoase
până când în zonă a apărut
primarul George Scrip-
caru, care a venit să salute
grupurile de juni. Deranjați
de prezența edilului,
petrecăreții pesediști au în-
ceput să scandeze lozinci
politice împotriva lui
Scripcaru, după cum scrie
www.plusbrasov.ro.

Colegii lor de coaliție
din PNL au încercat să îi
tempereze, dar nu au
reușit, ba din contră și-au
stârnit partenerii. Într-o
secundă,  pesediștii și
liberașii au început să-și
arunce palme, pumni și
înjurături. A fost necesară
intervenția Poliției Locale
pentru a calma spiritele.

Șase persoane au fost legit-
imate și duse la secție.

Scripcaru si 
Ialomiţianu, huiduiţi

Primarul George Scrip-
caru și fostul ministru al
Finanțelor, Gheorghe
Ialomițianu, au fost
huiduiți în mai multe
locuri de miile de oameni
adunați la Pietrele lui
Solomon. Se pare că
printre grupurile de protes-
tatari s-au aflat
revoluționari care au dat
startul huiduielilor.

Schimb de înjurături între
pesedişti si liberali, la Juni

Banerele au fost date jos de pe cele două clădiri 
imediat ce au fost „mutilate“
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„Mortalitatea prin afecţiuni neoplazice (cancer) se situează pe locul doi în rândul
mortalităţii generale în România, după mortalitatea cauzată de afecţiunile 
cardio-vasculare, fiind pe primul loc pentru grupa de vârstă 45-65 de ani“, a declarat 
prof. dr. Rodica Anghel director medical al Institutului Oncologic Bucureşti.
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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 Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Dușuri 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 naștere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

u În ultimii ani, numărul
victimelor stresului a
crescut alarmant. Fie
că este vorba despre
angajaţi care, sub pre-
siunea şefilor, muncesc
zile în şir, pe bani mai
puţini, sau oameni care
şi-au pierdut locul de
muncă şi sunt îngroziţi
de scadenţa facturilor,
toţi resimt acut
oboseala.

Cancerul si stresul
Ritmul modern de viaţă

poate influenţa nu doar
apariţia acestei maladii, ci şi
evoluţia ei, după cum au
arătat mai multe studii. Stre-
sul slăbeşte sistemul imuni-
tar şi scade rezistenţa
organismului la boli, inclu-
siv la anumite forme de can-
cer, atrag atenţia specialiştii.

Între stres şi cancer există
o relaţie complexă, nu întru
totul desluşită de specialişti
până în prezent. Ceea ce se
ştie cu certitudine este că
stilul de viaţă alert pe care
mulţi dintre noi îl au
influenţează indirect riscul
de cancer, prin obiceiurile
nesănătoase pe care le
adoptăm. O persoană

stresată are tendinţa de a
mânca excesiv sau poate re-
curge la vicii care, aparent,
îi induc relaxarea, cum ar fi
fumatul, consumul de al-
cool sau chiar de droguri.
Toţi aceştia sunt factori de
risc pentru cancer.

Stresul are un efect sem-
nificativ asupra sistemului
imunitar. Însuși Institutul
Național de Cancer din
Statele Unite raportează:
„Studiile au dovedit faptul
că factori precum moartea
unui partener, izolarea
socială sau examinările
medicale şcolare alterează
felul în care sistemul imuni-
tar funcţionează”. 

Mutaţiile genetice apar în
celulele noastre în fiecare zi
pe măsură ce suntem expus
la mulţi agenţi ce cauzează
tumori din mediul
înconjurător. În mod nor-
mal, ADN-ul este capabil să
repare orice daună, dar sunt
şi perioade în care nu este în
stare.

Sistemul imunitar al cor-
pului nostru are capacitatea
de a prelua controlul şi de a
avea grijă de aceste celule
anormale înainte ca ele să
devină cancer. Însă stresul
poate inhiba sau distruge
această funcţie a sa.

Un sistem imunitar slăbit
este unul dintre efectele psi-
hologice negative ale stre-
sului. Un sistem imunitar
sărac este solul fertil pentru
multe tipuri de cancer, în
special pentru cele care au
cel mai mare grad de
răspândire (cancerul de
piele şi cancerul de
plămâni).

Ai grijă 
de sănătatea ta! 

Metode de prevenire a
cancerului: Relaxarea prin
masaj

Reducerea stresului este
un factor esenţial în pre-
venirea şi tratarea afecţiunii.
Uneori însă, pare extrem de
dificil să evităm acest lucru
în ritmul ameţitor al vieţii
de zi cu zi.

S-a descoperit că masajul
are efecte pozitive asupra
circulaţiei, funcţiilor imu-
nitare, digestiei, sistemului
nervos, cu efecte pozitive în
managementul stresului.
Masajul este cea mai
populară şi eficientă
metoda de a vă elibera de
stres, de a vindeca atât
trupul cât şi spiritul şi de a
alina durerea. Rezultatele
pot fi spectaculoase. Acest

tip de tratament trebuie să
fie însoţit şi de o dietă
bazată pe legume şi fructe,
evitând dulciurile, alcoolul
şi tutunul. Un masaj efec-
tuat pe tot corpul (masaj an-
ticelulitic, masaj de
relaxare, masaj terapeutic
sau reflexogen) are efecte
positive asupra circulaţiei şi
asupra sistemului nervos.

BENEFICII
• elimină stresul şi

stimulează circulaţia sân-
gelui;

• relaxează musculatura şi
previne oboseala;

• atenuează durerile şi
crampele musculare;

• micşorează presiunea
sângelui;

• îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi a limfei;

• ajută la eliminarea tox-
inelor din organism;

• îmbunătăţeşte digestia;
• creează relaxare

generală în organism;
• ameliorează şi chiar

elimină durerile de cap şi
insomnia;

• întăreşte musculatura şi
creşte tonusul;

• accelerează digestia şi
elimină tulburările digestive
(constipaţie, balonare).

Stresul ucide!

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mures)
Program: Luni, 14-22, Marți-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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Braşoveanul care a adus
energia viitorului în Europa

Povestea braşoveanului
Laurenţiu Primo începe în
1994, când, după ce a absolvit
Facultatea de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, a
ales să facă o schimbare,
meseria de inginer nefiindu-i
pe plac. „Nu mi-a plăcut să
stau într-un birou şi să
«lâncezesc», iar la vremea
aceea, în 1994, în revista Cap-
ital erau publicate anunţuri ale
unor firme din Germania care
intenţionau să îşi extindă
afacerea şi în România. Am
zis că este o şansă şi practic
afacerea mea a început cu
vreo 500 de lei, respectiv 50
de timbre de Germania. Am
trimis 50 de scrisori şi am fost
contactat de mai multe
firme”, destăinuie Laurenţiu.

De la stomatologie,
la roţi

În 1994 a deschis firma
Helvetic, care, pe atunci, era
reprezentanţa în România a
unei societăţi germane din
domeniul stomatologiei. Afa -
cerea nu a durat însă, prea
mult, iar braşoveanul s-a re-
profilat, după ce a fost contac-
tat de firma Blickle. De atunci
şi până în prezent, Laurenţiu
este reprezentantul acestei
companii care vinde mii de
tipuri de roţi, de la cele de
mobilă, până la cele de avion.
„Am fost în Germania, am
vizitat firma, iar patronului i-
a plăcut de mine şi mai ales a
avut încredere în mine, fi -
indcă deja avusese unele
experienţe neplăcute în încer-
carea de a-şi deschide o
reprezentanţă la noi în ţară.
De atunci şi până în prezent,
continui să fiu reprezentantul
Blickle în România”, ne-a ex-
plicat omul de afaceri.

Convectoarele
de sobă, primul pas

În „lumea” panourilor radi-
ante a intrat în 2007, când a
văzut un reportaj pe Discov-
ery despre această tehnologie,
de-a dreptul futuristă, de a-ţi
încălzi locuinţa. Până atunci,
Laurenţiu Primo, se ocupase
de vânzarea convectoarelor
pentru sobă, însă, afacerea în-
cepuse să piardă teren. „A -
cum 16 ani, era business bun,
fiindcă avantajele erau uriaşe.
Am fost primul care a adus
acest sistem în ţară, actualele
convectoare nefiind încă pe
piaţă. Vindeam sute lunar,
pen tru că practic cu acest sis-
tem nu mai trebuia să tot
porneşti şi să opreşti focul în
sobă şi ţi se menţinea o

temperatură constantă”, a pre-
cizat Laurenţiu. 

O afacere cu peripeţii
Panourile radiante au venit

ca o provocare pentru tânărul
om de afaceri, caare imediat
după ce a văzut documentarul
a căutat pe internet să vadă
dacă există deja piaţă de des-
facere în România. „Spre sur-
prinderea mea, am descoperit
că o firmă din Cluj vindea ast-
fel de panouri şi i-am contac-
tat imediat, pentru că vroiam
să deschid o reprezentanţă şi
la Braşov. Eram foarte încân-
tat, fiindcă arătau identic cu
ceea ce văzusem eu la televi-
zor. Imediat după aceea am
discutat şi cu prietenii despre
această nouă tehnologie,
numai că elanul mi-a fost tăiat
când unul dintre amici m-a
luat de mână şi m-a dus la
soacra lui, care avea deja în
casă astfel de panouri produse
la Cluj. Singura problemă era
că tot peretele deasupra
panoului era afumat. Şi atunci
mi-am dat seama că ceva nu
era în regulă, chiar dacă
producătorul clujean susţinea
că este ceva normal. Am intrat
din nou pe internet, de această
dată pe google.com, şi am de-
scoperit adevăratul produ -
cător din Coreea. Acestea
erau produsele originale, pa -
tentate şi de calitate”, îşi a -
minteşte braşoveanul  aven-
tura care a stat la baza afacerii
sale de succes.

A devenit exportator
A mers în Coreea şi a co-

mandat aproximativ 60 de
bucăţi pentru a le folosi la
încălzirea noului său sediu,
care era în curs de amenajare
pe Calea Făgăraşului. Se
apropia însă. Şi Târgul Inter -
naţional Bucureşti (TIB), un -
de urma să meargă cu standul
de promovare a produselor
Blickle şi s-a gândit să expună
şi câteva panouri radiante.
„Panourile erau într-un col -
ţişor, dar au avut un succes
neamaipomenti. Am vândut
totul şi am mai primit co -
menzi pentru alte o sută.
Văzând că treaba merge, co -
reenii mi-au propus să fiu re -
prezentantul de vânzări pe
România al panourilor Sun-
joy”, îşi aminteşt tânărul om
de afaceri, care a devenit
acum reprezentantul pe Eu-
ropa al companiei coreene.

Fiecare om o sa-si
producă energia

Helvetic exportă acum,
panouri radiante în şase ţări

europene, având filiale în An-
glia, iar în următoarele luni în
Franţa şi Germania. „Coreenii
sunt nemţii Asiei şi tot ce
înseamnă supertehnologie a -
colo apare. Eete o ţară vie. Eu
cred că viitorul încălzirii este
în domeniul electric, fiindcă
gazul este o resursă epuizabilă
şi pe viitor se va ajunge ca
fiecare persoană să-şi poată
produce energie electrică.
Pentru orice om inteligent
acesta este trendul. Până să fie
inventate acestea, o centrală
sau un calorifer electric avea
randament de doar 30%. La
panourile radiante randamen-
tul este de 90%, adică dintr-un
kilowatt de energie electrică
se produce aproape tot un
kilowatt de energie calorică”,
a conchis omul de afaceri. 

Doreste un nou 
sistem de guvernare

Laurenţiu Primo a scris şi o
carte, „Meritocraţia”, care
propune un cu totul alt sistem
de conducere a ţării, bazat pe
alegerea conducătorilor, de la
preşedintele ţării şi miniştrii,
până la şefii oricăror instituţii
publice, pe bază de examen.
„Meritocraţia a existat şi în
Grecia Antică, unde era un

sistem de conducere bazat pe
valoare. Eu am studiat acel
sistem şi l-am adaptat la zilele
noastre propunând ca în
funcţiile de conducere de Stat
să fie aleşi oamenii doar pe
baza unor teste de inteligenţă
şi cunoştinţe în domeniu. Să
ajungă în aceste funcţii doar
cei mai capabili, pe bază de
examen”, a explicat, în linii
mari, Laurenţiu Primo noul
sistem propus. Acesta ne-a
spus că banii pe care îi obţine
din afacerea sa îi va investi
pentru schimbarea actualului
sistem. 

u După ce a văzut un reportaj pe Discovery, un brașovean a pus bazele unei firme care exportă panouri
radiante în şase ţări europene

Laurenţiu Primo crede că viitorul încălzirii
este în domeniul electric

Firma lui Laurenţiu Primo a ajuns la o cifră de afaceri de trei milioane de euro

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL8

Pe mine nu mă interesează nicio funcţie
de conducere. Pur şi simplu vreau să se ter-
mine cu această clasă politică, de care s-au
săturat toţi românii, lucru care s-a văzut şi
la ultimele proteste de stradă, şi să numim
în fruntea ţării oameni inteligenţi care să
pună bazele unui sistem mult mai bun

Laurenţiu Primo

În cartea sa, „Meritocraţia”, Laurenţiu Primo exemplifică, toate neregulile
celor două orânduiri prin care a trecut România în ultimii 70 de ani, cu ac-
centul însă pe democraţie şi capitalism şi propune o serie de reguli noi, care
pot contribui la schimbarea sensuluide mers,  către succesul unei societăţi
corecte, cumpătate, progresiste. Cartea este disponibilă în mod gratuit, pe
internet, unde a pus-o la dispoziţia tuturor autorul, fiindcă volumul a fost
cenzurat, neputând fi comercializat în librării. „Prin această carte vreau vă
anunţ începutul sfârşitului democraţiei occidentale. Dacă nu ne vom trezi
şi nu vom lua măsuri radicale măcar acum, în ceasul al doisprezecelea...
cu sânge sau fără sânge... prin revoluţie sau pe cale paşnică, vom plăti
chiar cu libertatea şi păstrarea culturii noastre.Vreau să-i văd pe Obama,
Sarkozy, Merkel, Braun, Putin şi toţi ceilalţi capi politici împreună cu tot
eşafodajul ce-i susţine renunţând de bună voie la putere şi privilegii pentru
a instaura Meritocraţia, bunul simţ şi puterea competenţei, a valorilor reale
ale civilizaţiei omeneşti. Daca nu, în cel mult 10 ani, vă anunţ: vom avea
Revoluţie sau un Stăpân Chinez”, este una dintre concluziile la care a ajuns
Laurenţiu Primo în cartea sa.

u „Meritocratia”, o carte cenzurată
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Poetul mahalalelor
bucureştene a locuit în
Şcheii Braşovului cu o
călugăriţă răpită de la
mănăstire. Anton Pann n-a
reuşit niciodată să legal-
izeze legătura cu Anica,
deşi, dintre toate femeile cu
care a trăit, pe ea a iubit-o
cel mai mult. Au avut
împreună trei copii.

Iubire vinovată
Într-o seară târziu, doi

drumeţi osteniţi au bătut la
poarta Bisericii Sfântul
Nicolae, din Şcheii
Braşovului. Bărbatul
oacheş, cu mustăţi înnegrite
de tabac, îl ţine tandru, pe
după umeri, pe tânărul său
însoţitor. Sub veşmintele
bărbăteşti se ascunde o
copilă de 16 ani, fugită de

la mănăstire. Mustăciosul
este un oaspete de seamă al
Braşovului, Anton Pann.
Secretul nu poate fi păstrat
mult timp. În scurtă vreme
toţi vor afla de iubirea
vinovată.

Fuga de la mânăstire
Anton Pann era profesor

de „musichie“ la seminarul
din Râmnicu Vâlcea.
Părăsise Bucureştiul după
divorţul de prima nevastă,
Zamfira. A fost trimis la
Mănăstirea Dintr-un Lemn
pentru a da lecţii
călugăriţelor. Aici o
cunoaşte pe Anica, o
fetişcană de 16 ani, nepoata
stareţei Platonida. Iubirea
care se înfiripă între
chipeşul profesor de
muzică de 32 de ani şi sora

Anica, nu scapă vigilenţei
stareţei. Anton Pann o cere
în căsătorie, dar este re-
fuzat, iar fata este
pedepsită. După
următoarea lecţie de
muzică, se fac nevăzuţi. În
1921, cei doi fug peste
munţi, la Braşov. Pentru a
trece neobservată, Anica s-
a deghizat în băiat.

Despărţirea de Anica
Au locuit într-o chilie

mică din curtea bisericii.
Anton Pann a cântat la
strană la Sf. Nicolae. N-a
reuşit niciodată să legal-
izeze legătura cu Anica,
deşi, dintre toate femeile cu
care a trăit, pe ea a iubit-o
cel mai mult. Au avut trei
copii împreună. Primul lor
copil, Gheorghiţă, a murit

la trei ani. Au mai avut o
fată, Tinca, şi un băiat care
se pare că a trăit şi el foarte
puţin. După şase ani, relaţia
lor a în ceput să şchioapete,
din cauza intrigilor. Rudele
femeii au reuşit s-o
convingă să se întoarcă la
mănăstire, în anul 1834.

Bocit de trei femei
Mai târziu, tot rudele au

convins-o pe Anica să se
mărite cu boierul Alecu
Milcoveanu. N-au stat
împreună decât un an.
Restul vieţii l-a petrecut în
singurătate. A murit la 70
de ani. În toamna lui 1854,
Anton Pann s-a îmbolnăvit
de pneumonie, apoi de
tifos. La înmormântare, l-au
bocit trei femei, două
neveste şi Anica.
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Anton Pann a tipărit unele dintre cele mai vechi manele şi cântece de lume inspirate din 
ritmurile bizantine, orientale sau psaltice. A fost şi un cobzar iscusit cântând în diverse tarafuri
ale perioadei. După ce a fost concediat de la Râmnicu-Vâlcea, s-a întors la Bucureşti unde lucra
ziua cantor la Şcoala de pe Podul Mogoşoaiei, iar noaptea ca lăutar.
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Anton Pann şi Anica au locuit 
într-o chilie mică din curtea bisericii

Cum s-a ascuns Anton Pann 
la Braşov cu ibovnica

Scriitorul, muzicianul şi tipograful Anton Pann s-a
născut în târgul bulgăresc        Sliven, în 1796.
Adevăratul său nume era Antonie Pantaleon. S-a
stabilit cu mama sa în Bucureşti, în 1812, când bân-
tuia în oraş „ciuma lui Caragea“. Anton vorbea
turceşte, greceşte, ruseşte şi româneşte. Cântăreţ
de strană şi profesor de muzică, se afirmă ca scri-
itor, traducător, editor şi culegător de folclor. A scris
„Fabule şi istorioare“, „Povestea vorbii“, „Călătoria
lui Moş Albu“ şi „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea“.

uNăscut în Bulgaria

Sala Anton Pann de la „Prima Şcoală Românească”,
aflată în curtea Bisericii Sf. Nicolae 

din Şcheii Braşovului

Anton Pann a cântat
la strană la Biserica Sf. Nicolae

În afară de Anica, Anton Pann a avut alături două
femei. Înainte de a-şi trăi idila de la Braşov, în 1820,
s-a căsătorit cu Zamfira Agurezean, cu care a
convieţuit şapte ani. După pronunţarea divorţului
aceasta simulează o sinucidere. Din aceasta
căsătorie rezultă un fiu, Lazăr. După despărţirea de
Anica, în 1840, se căsătoreşte din nou la 10 febru-
arie. Ecaterina, o fată săracă, avea 18 ani, pe când
autorul actualului imn al României avea binişor
peste 40 de ani. Îi rămâne alături până la moartea
lui. La scurt timp după, însă, se marită cu un fost
ucenic al lui Anton Pann.

uNevestele lui Anton Pann



CURĂȚENIA NU MAI
ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm servicii de
CURĂȚENIE DE ÎN-
TREȚINERE la sedii de
firme, bănci, pensiuni,
case, apartamente, CU-
R Ă Ț E N I E
GENERALĂ și
CURĂȚENIE DUPĂ
CONSTRUCTOR cu
personal calificat.
Prețuri negociabile în
funcție de complexitate
și suprafață. Tel:
0722/453575

PUBLICITATE

Gazeta Braşovului l Săptămâna 25 aprilie - 1 mai
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Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar etc.
Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt în confor-
mitate 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 Spațiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în reţelele Orange, 

Vodafone, Cosmote
Anunțurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în

următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 

JOBURI

Una dintre cele mai mari
companii de pe piața de
call center/contact center

din România

angajează

Consultant 
Relații Clienți

Suportul oferit 
clienților va fi în limba

GERMANĂ, ENGLEZĂ
sau ROMÂNĂ

Pentru depunere
CV și detalii ne

puteți contacta la
021.529.719.0

aplic@cgsinc.ro

Singurul studio videochat
legal, din Brașov, cu o
experiență de peste 5 ani în
domeniu, angajează modele!
Dacă ai peste 18 ani și
cunoști o limbă străină,
alătură-te echipei noastre.
Doar noi oferim camere
100% individuale, comision
între 50-70%,
confidențialitatea și intimi-
tatea fiind garantate. Dacă nu
ești din Brașov, beneficiezi
de cazare gratuită!
0734/232563 sau
0767/277381 Email: of-
fice@dahorstudios.ro

SERVICII

EVALUĂRI IMOBIL-
IARE. Expert Evaluator
Proprietăți Imobiliare,
membru titular ANEVAR și
UNEVAR, întocmesc Ra-
poarte de Evaluare pentru
orice tip de imobil
(case/vile, garsoniere /apar-
tamente, terenuri, spații
comerciale, birouri, hale),
conform Standardelor Inter-
nationale de Evaluare. Ex-
pertiza de evaluare se
execută pentru aflarea val-
orii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării,
partajului, lichidării, asigu-
rării, raportării financiare
(impozitării), garantării îm-
prumutului bancar, inta-
bulării, legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488

PRODUSE NOI ȘI SEC-
OND HAND: Combine
frigorifice, frigidere, mașini
de spălat, monitoare, televi-
zoare, piese mobilier
RETUR și SECOND
HAND, și articole de UZ
CASNIC găsiți la magaz-
inul “BAZAR”de pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (inter-
secția cu Griviței lângă
clădirea SYNEVO).  Ne
puteți contacta la numerele
de  telefon:  0723/985424;
0726/687344
Vă așteptăm  !!!

Vindem centrale

termice pentru case

și apartamente pe

gaz și lemn,

calorifere noi cu

garanție. Asigurăm

transport. Brașov

Str. Târnavei nr. 13.

Tel: 0268/311 562 sau

0749/270 461.

Angajam vânzătoare part time
pentru magazin anticariat -
numismatică - filatelie. Brașov,
Str. Diaconu Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462

Colecționar cumpăr
cărți deosebite,
monede, bancnote,
insigne, medalii,
decorații, timbre,
clasoare cu timbre,
cărți poștale, acte
vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și
piatră, obiecte din
porțelan, mic mo-
bilier, fotografii
vechi. Str. Diaconu
Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462

Primesc fată nefumă-
toare în gazdă. Detalii
la telefon 0753/103805

DIVERSE

www.eroticmasajherra.ro
Salon

EROTIC MASAJ
HERRA

Angajează
maseuze cu sau
fără experiență.
Salariu atractiv! 

Detalii și informații
la telefon

0732.345.445

Str. Aurel Marin Nr. 3,
Vis-a-vis de Selgros

Tel: 0268.337.000
Urgente de noapte:

0765.289.462

KRONVET
Spital Veterinar

Spitalizare
Consultatie 
Tratament
Pet-Shop

Salon Ingrijire

DEPOZIT DE USI
Uși de interior ClassenUși de interior Classen

hcalitate germană

hdin lemn de rășinoase

hrezistente la aburi și factori chimici

Garanție 2 ani!
Prețuri începând de la 350 lei!

Brașov, Str. De Mijloc, Nr. 78
Tel: 0741.21.21.89 / 0722.58.50.84

www.jbinteriors.tk

Expoziție cu vânzare și consultație detaliată 
pentru folosirea produsului:

01.05.2012 MARTI
Brașov 11:00 - 12:00 și 17:00 - 18:00

ITC Bdul Vlahuță Nr. 10
Detalii in pagina 12

• Singurul săptămânal gratuit din Brașov
• Tiraj: 20.000 de exemplare
• Distribuție pe toată aria județului Brașov
• Singurul ziar cu distribuție adresată din
Brașov (home delivery) - ajunge direct 
în cutiile poștale ale cititorilor brașoveni

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

Rețea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
și 

Vodafone

2 luni GZ2 nume și adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume și adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume și adresa destinatar 7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit și trimite cuvântul cheie respectiv, spațiu, nume și adresa completă destinatar (ex: GZ2 Nico-
lae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucțiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimițând cuvantul DA la 7476

Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații 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 
și săptămâna viitoare în
cutia poștală nu trebuie
decât să dai un SMS la

numărul 7476 cu numele 
și adresa ta completă

urmată de codul poștal.

REMINA
Imobiliare

Cele mai bune
oferte imobiliare 
le găsiți la noi!

0721.308.704
0751.188.188

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



lCentrul Istoric, garsonieră
la casă, 35 mp, recent
renovată, îmbunătățiri mul-
tiple, pretabil atât pentru
rezidență cât și pentru
birouri, cabinet, 33.500
euro, 0368/444598
lVând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj inter-
mediar, centrală termică,
geamuri termopan, parchet.
Preț negociabil. Telefon
0728/332.945
lVând garsonieră, Cen-
trul Civic, Patria, 22 mp,
termopane, gresie, faianță,
parchet, separare gaz,
bucătărie și grup sanitar
proprii, bloc reabilitat ter-
mic, 17.000 euro neg,
0721/308704
lOfer garsonieră în Astra,
confort I decomandat, 30
mp, bloc de apartamente,
dotată cu centrală termică
proprie, preț 27.000 euro.
Tel: 0721/659317
lOfer garsonieră în Astra,
zona Traian, confort I
semidecomandată, dotată cu
geamuri termopan, separare
de gaz, gresie și faianță, par-
chet. Preț: 26.000 euro, tel:
0723/072.812
lGarsonieră, Nicopole,
s e m i d e c o m a n d a t ă ,
centrală termică, ter-
mopane, balcon închis în
termopan, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică,
21.000 euro neg,
0751/188188

lITC, 2 camere confort I,
decomandat, structură mare,
etaj intermediar, 2 balcoane,
centrală termică de scară,
50.000 euro, 0368/444598
lVând apartamente cu 2
camere în zona Astra -Plan-
ete confort 1,  etaj interme-
diar, geamuri termopan,
parchet, gresie și faianță,
centrală termică. Preț: 37.000
euro. Tel: 0721/659317
lCentrul Civic, 2 camere
confort I, decomandat, etaj
intermediar, centrală
termică, geamuri termopan,
ușă metalică, 51.000 euro,
0268/322376
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătățirile, mo-
bilat, etaj intermediar.
Apartamentul se află în zona
de vile din Tractorul și este
construit în 2011. Preț
38.500 euro. Telefon:
0728/332945
lAstra, 2 camere, confort I,
semidecomandat, etaj inter-
mediar, balcon, centrală
termică, geamuri termopan,
gresie, faianță, 38.000 euro,
0368/444598
lTractorul, 2 camere situate
într-un bloc nou, de
cărămidă, construcție 2011,
etaj intermediar,  balcon,
centrală termică, geamuri
termopan, gresie, faianță,
parchet, 38.000 euro,
0721/932829
lApartament 2 camere,
Zizinului - Luca, confort 1
decomandat, 55 mp, etaj
intermediar, centrală

termică,
ușă metalică, liber la vân-
zare, 47.000 euro,
0721/308704
lVând apartament cu 2
camere în Noua, bloc tip
vila, confort I decomandat,
structură mare, preț 37.000
euro, tel: 0721/659317
lRăcădău, 2 camere, con-
dort I, decomandat, etaj in-
termediar, balcon, centrală
termică, geamuri termopan,
gresie, faianță, modificat,
liber la vânzare, 50.000
euro, 0268/322376
lApartament 2 camere,
Astra, confort 1, etaj inter-
mediar, centrală termică,
termopane, mobilat, utilat,
38.000 euro, 0751/188188
lFlorilor, 2 camere, semi-
decomandate, etaj interme-
diar, geamuri termopan,
separare de gaz, gresie,
faianță, 29.900 euro neg,
0368/444598
lVând apartament 2
camere în zona Astra, etaj
intermediar, confort 1 circu-
lar, geamuri tip termopan,
separare gaz. Preț 37.000
euro. Telefon: 0728/332945
lApartament 2 camere,
Astra - Galaxiei, confort 1
decomandat, etajul 3, ușă
metalică, parchet,
debranșat, bloc reabilitat
termic, 35.000 euro,
0721/308704
lVând apartament 2
camere zona Scriitorilor,
etaj intermediar, confort 1
decomandat, centrală
termică. Preț 46.500 euro.
Telefon: 0728/332945
lVând apartament complet
mobilat și utilat, situat în
Ansamblul Bellevue Resi-
dence, în suprafață de 87,02
mp, compus din living cu
bucătărie, un dormitor,  baie
și terasă în suprafață de
102,09 mp,  dotări și  finisaje
deosebite, dispune de boxă și
parcare subterană, priveliște
panoramică asupra
Brașovului. Preț vânzare:
230.000 euro +TVA. Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917
lVând apartament complet
mobilat și utilat, situat în
Ansamblul Bellevue Resi-
dence, în suprafață  de 98,68
mp, compus din living cu
bucătărie, un dormitor cu
dressing,  baie, hol și terasă
în suprafață de 95,22 mp,
dotari și  finisaje deosebite,
priveliște panoramică
asupra Brașovului. Preț vân-
zare: 195.000 euro +TVA.
Ag. Brahouse.Tel:
0723/418917

lVând apartament 3
camere cu centrală termică,
geamuri termopan, gresie,
faianță, parchet, terasă,
construcție 2010, suprafață
70 mp. Preț 56.000 euro.
Telefon: 0728/332945
lRăcădău, 3 camere, con-
fort I, decomandat, etaj in-
termediar, bloc tip vila,
geamuri termopan, gresie,
faianță, centrală termică,
64.500 euro, 0268/322376
lApartament 3 camere,
Tractorul - O. Goga, con-
fort 1 decomandat, etajul
1, vedere bilaterală, 2 băi,

centrală termică, ter-
mopane, bloc reabilitat
termic, beci, 54.000 euro,
0721/308704
lOfer apartament cu 3
camere, în Noua,  bloc tip
vilă, confort I decomandat,
structură mare, 2 grupuri
sanitare, 2  balcoane, 80
mp. Preț: 52.000 euro, tel:
0721/659.317
lApartament 3 camere,
Griviței, confort 1 deco-
mandat, 80 mp, vedere 2
părți, termopane, centrală
termică, balcon închis, ușă
metalică, 2 beciuri, 58.000
euro, 0721/308704
lApartament 3 camere,
Tractorul, confort 1 deco-
mandat, etajul 1, centrală
termică, 2 grupuri sanitare,
termopane, balcon închis în
termopan, ușă metalică, uși
interioare noi, gresie,
faianță, parchet, 60.000
euro, 0751/188188
lVând apartament complet
mobilat și utilat, situat în
Ansamblul Bellevue Resi-
dence, în suprafață de 116
mp,  compus din living cu
bucătărie, 2 dormitoare, 2
băi, hol, 2 terase în suprafață
totală de 54 mp, dispune de
boxă și parcare subterană,
dotări și  finisaje deosebite,
priveliște panoramică
asupra Brașovului . Preț
vânzare: 280.000 euro. Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917

lAstra, 4 camere, semide-
comandat, etaj intermediar,
termopane, centrală termică,
liber la vânzare, 55.000
euro, 0368/444598
lVând apartament situat în
bloc de cărămidă pe str.
Calea București, structură
deosebită cu posibilitate de
recompartimentare, în
suprafață de 96 mp, deco-
mandat, etaj intermediar,
compus din 4 camere, 2 băi
(cu duș și cadă), 2 balcoane
închise în tâmplărie PVC cu
geam termopan, bucătărie și
2 holuri, dispune  de
centrală termică proprie, loc
de parcare și beci, însorit,
liber la vănzare. Preț:
75.000 euro. Ag. Brahouse
.Tel: 0723/418917
lVând apartament situat în
Ansamblul Bellevue Resi-
dence, în suprafață de 154
mp,  compus din living cu
bucătărie mobilata și utilată,
3 dormitoare, 2 băi, hol,
terasă de 43 mp, dispune de
boxă și parcare subterană,
dotări și  finisaje deosebite,
priveliște panoramică
asupra Brașovului . Preț
vânzare: 280.000 euro cu
TVA inclus. Ag. Brahouse.
Tel: 0723/418917

lParticular vând casă de
vacanță (cabană construită
din lemn), situată în pădurea
de lângă lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter și mansardă, în
suprafață de 60 mp. La parter
are living, baie, bucătărie și
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol și balcon. Cu
toate utilitățile. Terenul pe
care este amplasată are 385
mp și este concesionat pentru
385 euro pe an. Prețul de
vânzare este de 27.000 euro.

Tel: 0745/168108
lSânpetru, P+E, construcție
2011, de cărămidă, 128 mp
utili, 4 camere, bucătărie, 2
grupuri sanitare, balcon,
terasă, la cheie, teren 500 mp,
acces auto, 98.000 euro,
0268/322376
lCasă de vacanță situată în
Moieciu de Sus, P+M, liv-
ing, bucătărie, grup sanitar,
2 dormitoare, îmbunătățiri,
foișor, barbeque, 500 mp
teren, acces facil din drumul
principal, mobilată, utilată,
35.000 euro, 0721/932829
lVând casă Tărlungeni -
Purcăreni, suprafață
totală 340 mp, curte și
grădină, 3 corpuri, baie,
fântână cu hidrofor, cup-
tor de pâine, beci, 30.000
euro, 0721/308704

lDoar 3.200 euro o parcela
de 405 mp. Particular, vând
parcele de teren intravilan,
cu PUZ pentru construcții
de locuințe situate în
Hărman la 200 m de asfalt.
Fiecare parcelă are
suprafața de 405 mp plus
cota de drum care se oferă
gratuit. Frontul parcelelor
este de 19 m. Se poate
achita integral sau în rate di-
rect la proprietar. Tel:
0729/026029
lVând parcele de casă în
Hărman, pe strada Andrei
Șaguna, loturi de 500 mp,
utilități la 100 m la doar 12
euro/mp. Posiblitate de plată
și în rate direct de la propri-
etar, tel: 0743/400.443
lTeren intravilan situat în
Podul Olt, 1100 mp, intrav-
ilan, PUZ, case în apropiere,
9.900 euro, 0721/932829
lVând teren în Sânpetru,
710 mp, livada 1, lângă
case, utilități aproape. Preț:
12.800 euro, tel:
0724/369.906
lTeren intravilan, 600 mp,
situat in Bod, PUZ, ridicare
topo, casă în vecinatate,
8.500 euro, 0268/322376
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafața de
13.300 mp. Terenul are
front de 47 m direct la DN
11, curentul și apa sunt la
capătul terenului. Terenul
este ideal pentru orice fel de
dezvoltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu
firma, popas, parcare TIR,
platformă, show-room, etc.
Prețul este de doar 8
euro/mp. Tel: 0745/168108. 
lVând teren pentru week-
end la Hărman, lângă apă și
pădure, loturi de la 800 mp,
3.600 euro /lot sau direct în
rate de la proprietar în-
cepand cu 80 euro/luna, fără
avans, fără comisioane, fără
bancă, tel: 0743/400.443
lParticular vand 1.000 mp
teren intravilan situat in
Harman. Terenul are toate
utilitatile (apa, canal, curent
si gaz), este localizat in
cartier de vile noi si este in-
gradit. Puteti construi ime-
diat. Preț 38 euro/mp
negociabil. Tel:
0745/168108 
lVând teren în Hălchiu la
intrare dinspre Brașov, 500
mp, intravilan pentru case,
utilități în zonă. Preț: 4.500
Euro, tel: 0724/369.906

lCentrul Civic, 50 mp,
spațiu comercial cu acces
direct din stradă, pretabil
birouri, cabinet medical,
activități comerciale,
îmbunătățiri, liber, 55.000
euro, 0368/444598

lZona Griviței, garsonieră,
confort I, geamuri ter-
mopan, centrală termică,
mobilată, utilată, 170 euro
/luna, 0368/444598

lOfer la închriere aparta-
ment cu 2 camere în zona
Codrii Cosminului, renovat,
mobilat și utilat nou, preț 180
euro/luna, tel: 0721/659.317
lCaut să închiriez aparta-
ment 2 camere pe ruta au-
tobuzului 40: Saturn,
Vlahuță, Gării, Făget,
Bartolomeu, confort 1 de-
comandat sau semideco-
mandat, nemobilat,
centrală, 0751/188188
lOfertă închiriere aparta-
ment 2 camere, Grigore
Ureche, confort 1, centrală
termică, termopane, par-
chet, gresie, faianță, ușă
metalică, mobilat, utilat,
mașină de spălat, 160 euro,
0721/308704

lOfertă închiriere, casă
Florilor, 90 mp, 3 camere, 2
băi, bucătărie, beci, terasă,
termopane, centrală
termică, curte 500 mp,
acces auto,  mobilată și
utilată integral, 400 euro,
0751/188188
lÎnchiriez  vilă  pe Drumul
Poienii, zona Belvedere,
complet  utilată și mobilată,
de tip D+P+E+E2, în
suprafață de 432 mp și teren
total de 847 mp, cu
următoarea dispunere: la
demisol regăsim un living,
dormitor, 2 grupuri sanitare
și saună, la parter avem un
alt living cu șemineu, wc
serviciu, bucătărie, hol,
garaj dublu; etajul 1 dispune
de două dormitoare dotate
cu baie proprie fiecare iar la
etajul 2 sunt două dormi-
toare și o baie. Facilități și
dotari : garaj dublu, centrală
termică proprie, șemineu pe
lemne, saună, conexiune in-
ternet și cablu TV Dolce,
izolație exterioară cu polis-
tiren, tâmplărie PVC cu
geam termopan, alarmă,
supraveghere video, acces
facil, vedere panoramică.
Preț închiriere: 1800
euro/luna. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917
lÎnchiriez casă  cu o
arhitectură deosebită, situată
în Schei, cu o suprafață
totală de teren 276 mp și
suprafață construită de 330
mp, cu urmatoarea compar-
timentare: parterul este
compus din dormitor, baie,
hol, cameră tehnică și acces
în garaj, la etaj regăsim un
living spațios cu șemineu,
bucătărie deschisă, loc de
luat masa, o baie, iar
mansarda este formată din 2
dormitoare fiecare cu baie

proprie și dressing. Fin-
isajele și mobilierul sunt de
cea mai bună calitate, toată
vila beneficiază de multă
lumină naturală datorită
spațiilor vitrate foarte gen-
eroase, iar în spatele vilei se
afla o terasă și o grădină
foarte frumos amenajată.
Preț închiriere: 1.200
euro/lună. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917

lÎnchiriez spațiu comercial
situat ultracentral, în P-ța
Sfatului, zona pietonală și
de trafic intens, în suprafață
de 80 mp, amenajat,
centrală termică proprie,
grup sanitar, intrare și
vitrină stradală, disponibil
imediat și pretabil oricărei
activități comerciale. Preț
închiriere: 3.300 euro +
TVA/lună. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917
lÎnchiriez spațiu comercial
situat ultracentral pe str.
Mureșenilor, în suprafață de
80 mp, vitrină stradală ter-
mopan,  grup sanitar,  birou,
pretabil oricărei activități
comerciale. Spațiul dispune
de toate utilitățile, încălzire
centrală proprie, tâmplărie
termopan, iluminat incan-
descent și cu spoturi, scafe
din rigips, beneficiază de
maximă vizibilitate, 2
intrări, disponibil imediat.
Preț închiriere : 2.500
euro/lună. Ag. Brahouse.
Tel: 0723/418917
lÎnchiriez spațiu de birouri
în suprafață totală de 2500
mp în Centru Civic Brașov.
Clădirea de birouri este
clasa A, dispusă pe 9 etaje ,
spațiile sunt open space cu
posibilitate de comparti-
mentare conform activității
clientului, dispun de grupuri
sanitare proprii pe fiecare
nivel, conexiune rețea tele-
fonie și internet, spații vit-
rate mari ce beneficiază de
multă lumină naturală.
Clădirea dispune de pază
permanentă, este dotată cu 2
lifturi de ultimă generație,
renovată integral în 2011 și
are cel mai bun raport par-
care/mp din oraș (90 locuri
de parcare dispuse la parter
și subteran). Preț închiriere:
8,5 euro/mp +TVA . Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917

lDoresc să cumpăr casă în
Brașov, singur în curte, minim
3 camere, cu curte și acces
auto, cu sau fără îmbunătățiri,
ofer plată cash, 0721/308704
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Evident, Consiliul Ju -
de țean Brașov se află în
criză de bani... Bani de

la Bugetul de Stat (cum pot fi
atrase fonduri la buget este o altă
discuție). Nu există a proape ni -
cio ședință a forului administra-
tiv județean în care să nu se spu nă
că nu sunt bani la buget... Nu am
niciun motiv să cred că nuar fi așa.
Dar oare proiecte sunt?! Există o
strategie clară în așa fel în cât
cheltuielile publice să se facă în
fa voa rea/beneficiul fie cărui ce -
tățean al județului Brașov?!

Bătrânii, indiscutabil, sunt cea
mai defavorizată categorie so -
cială. Aceștia nu trebuie să simtă
efectele crizei. Nevoile acestora
sunt multiple, începând de la
medicamente, alimente, costuri
la întreținere... Foarte mulți sunt
singuri (văduvi /văduve), se de -
plasează cu dificultatea vârstei și
abia dacă pot ieși din casă pentru
mici cumpărături... La bă trâ nețe,
o dată cu povara anilor, se adună
și povara bolilor de tot felul.

Bătrânii, în majoritatea lor sunt
înțelepți, oameni cumpătați, pru -
denți cu cheltuirea  fiecărui bă -
nuț. Mulți dintre aceștia trebuie
ajutați. Evident, trebuie făcute
programe sociale la nivelul ju -
dețului, în așa fel încât să se
identifice fiecare problemă pe
care bătrânii o au și astfel, fiecare
să poată fi sprijinit de către co-
munitate după nevoi. Este un

semn de mulțumire și respect
venit din partea comunității, în-
dreptat spre cei care și-au con-
sumat  energia muncind... sau
spre aceia care se află în suferință
datorită unei boli sau alte pricini.
Iată de ce, cred că fiecare bătrân
merită să fie sprijinit, avem o
obligație morală față de aceștia,
iar acest sprijin să fie astfel acor-
dat astfel încât să nu lezăm dem-
nitatea persoanei. A jutorul pe
care îl oferă o instituție publică
unui bătrân nu trebuie să
umilească și nici nu trebuie să fie
selectiv. De acest sprijin trebuie
să se bucure toți bătrânii ju de -
țului Brașov. Mă întristează fap-
tul că președintele Consiliului
Județean Brașov se folosește de
necazurile/problemele bătrânilor
în scopuri pur electorale. Întreb,
oare toți bătrânii din județul Bra -
șov vor beneficia de „mese fes-
tive“ și „excursii cu autocarul“
prin județ sau doar cei cu carnete
de partid?!  A veni în ajutorul
bătrânilor nu înseamnă a le oferi
acestora un meniu la o cantină
publică din milă sau din interese
meschine, electorale, politician-
iste ci a le acorda un sprijin con-
stant, permanent... și nu oca-
zio nal. Ce vor face cei care nu au
carnete de partid sau nu au fost
invitații lui Aristotel Căncescu la
o „masă festivă“ sau o „excur-
sie“?! Unii au nevoie de bani să-
și cumpere medicamente, unii

trebuie să-și achite cheltuielile de
întreținere, cei din mediul rural
poate nu au lemne de foc, alții au
nevoie de alimente de strictă ne -
cesitate... și câte alte nevoi
urgen te nu au bătrânii ( în niciun
caz aceștia nu își doresc „excur-
sii“ sau „mese festive“ cu meni-
uri de parastas!) Cinstit este ca
banii publici să nu devină „me -
niu“ sau „excursii“ sau „cam-
panie elec torală pentru orga-
ni zatori“ - ci ajutoare sociale con -
crete, astfel ca acestea să ajungă
la fiecare bătrân aflat în dificul-
tate.

Președintele   Consiliului Ju -
dețean Brașov în perioada elec-
torala inițiază câte un program
gen  „Să ne cunoaștem mai bi -
ne“,  „Administrația județeană în
dialog cu pensionarii“ sau „Sol-
idaritatea brașoveană“. Dar mă
întreb, oare până acum, mai
exact de 12 ani, ce a făcut pre -
ședintele Căncescu?! Nu a avut
timp să-i cunoască pe bătrâni, să
afle care sunt trebuințele lor, să
se solidarizeze cu aceștia? 

Dreptul la o viață, cel puțin
decentă, îl au toți bătrânii ju -
dețului Brașov. Însă, pentru unii
politicieni, bătrânii nu repre zintă
decât o categorie socială consi -
derată doar „masă de manevră“
o dată la patru ani, atunci când
este nevoie de votul acestora.
Dar nu toți bătrânii județului
Brașov beneficiază de „mese

festive“ și „excursii“ deoarece a -
ceștia sunt aleși selectiv. Selec-
tivitate nu în baza unui program
de asistență socială, ci doar așa
pentru cine are carnet de partid
sau anumite simpatii politice.
Prin programele gen „Să ne
cunoaștem mai bine“,  „Admi -
nistrația județeană în dialog cu
pensionarii“  sau „Solidaritatea
brașoveană“ starea de deprimare
și  sărăcie a bătrânilor continuă
în timp ce așa zișii organizatori
prosperă. Sunt îm buibați de
afacerile cu bani publici în scop-
uri personale. A sis tăm  nu doar
la mită electorală,  susținută cu
bani publici, dar și la o formă de
devalizare a bugetului public!  În
egală măsură și o umilire a
bătrânilor. Iată de ce, încă o dată
sunt convins că nu partidul  sau
alianțele (cumetriile politice)
reprezintă o soluție pentru bra -
șoveni ci omul. Adică acel om
care este capabil să genereze și
să aplice un program social pen-
tru toți bătrânii județului Brașov.
Vremea circului politic, a promi-
siunilor și a scuzelor gen „nu
sunt bani la buget“ (coane
Fănică – a se citi Aristotel), a tre-
cut. E vremea acțiunii, e vre-
mea ca fiecare locuitor al
județului să aibă pâinea sa! Nu
pomană electorală, nu promisi-
uni, ci o pâine pentru fiecare!  

OMUL SFINȚEȘTE
LOCUL!

Sănătate cu aromă de miere

„Apifito“ este una dintre cele mai mari companii
internaţionale producătoare de produse
naturiste.Unul dintre obiectivele cu caracter prioritar
ale activităţii companiei îl constituie elaborarea unor
noi preparate. În acest scop a fost creat departamen-
tul de cercetare în cadrul căruia îşi desfăşoară activ-
itatea specialişti din diferite domenii ştiinţifice.Se
lucrează în strînsă colaborare cu instituţiile de ştiinţă
şi cercetare de elită,care efectuează testări clinice şi
preclinice ale preparatelor.

Actualmente, pe piaţa
României suntem cu produsul
de bază al companiei-produsul
naturist “Promiod”,ce include
toate proprietăţile posibile ale
mierii şi componentelor
ei.”Promiod” a fost elaborat cu
8 ani în urmă de savanţii
ruşi.Suplimentul alimentar
„Promiod” este produs de con-
cernul din oraşul
Kiev,Ukraina,filiala ce produce
„Promiod” pentru toate ţările
Uniunei Europene,conform
tehnologiilor speciale a
învăţaţilor ruşi din oraşul Permi.

Toate ingredientele sunt
colectate din munţii Ural şi
anume: miere (ce nu conţine
zahăr), propolis, ceară de al-
bine, ulei de: cătină (Hippophae
rhamnoides L.), cedru (Junipe-
rus virginiana L.) şi dovleac
(Cucurbita pepo). Fiecare din aceşti componenţi au
multiple efecte benefice asupra organismului, dar
combinate împreună, conform formulei speciale,
elaborate de savanţii ruşi,”Promiodul” are o putere
enormă.Produsul naturist „Promiod” există numai
sub formă de gel.Modul de administrare-obligatoriu
pe cale bucală şi,paralel-local. Datorită acţiunii di-
recte asupra pereţilor vasculari scade nivelul coles-
terolului şi diminuează riscul aterosclerozei. Poate
fi utilizat în profilaxii cardiovasculare, ca: aritmia,
stenocardia, boala ischemică cardiacă, hipertensiune
gr. 1-2, distonie vegetovasculară, dilatarea varicoasă

a venelor, tromboflebită.O eficacitate deosebită are
suplimentul alimentar ”Promiod” în caz de migrene,
mialgii, stări meteodependente.Acţiune de neîn-
locuit are suplimentul alimentar“Promiod”folosit în
caz de : artrită, artroză, gută, afecţiuni de menisc şi
a colului femural, reumatism, neurite,
osteohondroză, radiculită, hernie de disc, etc.

Suplimentul alimentar “Promiod” reglează funcţia
glandei tiroide. Este eficient şi împotriva diabetului
zaharat, deoarece mierea din componenţa produsului
nu conţine zahăr şi,combinaţia cu uleiurile respective
acţionează benefic asupra pancreasului,scăzînd

nivelul glicemiei din sânge.Pro-
dusul acţionează benefic în stări
posttraumatice,în regenerarea
suturilor postoperatorii,cât şi în
miopie, glaucom, conjunctivită,
etc. Suplimentul alimentar
“Promiod” îmbunătăţeşte
funcţiile tractului gastrointesti-
nal, dezintoxică ficatul, reglează
flora intestinală în caz de
disbacterioză, colite, ulcer
stomacal şi duodenal, pancre-
atite, hepatite, hemoroizi.
Deasemenea, se utilizează în
profilaxia atât a patologiilor
sistemului urinar, cât şi repro-
ductiv: litiază urinară, cistită,
prostatită, adenom de prostată,
dar şi în domeniul ginecologic.

Utilizarea suplimentului ali-
mentar “Promiod” ca profilaxie
contribuie la ridicarea imunităţii
împotriva infecţiilor respiratorii
virale, chiar şi împotriva pa-

tologiilor bronhopulmonare (bronşite, astm, pneu-
monii). O eficacitate deosebită are “Promiod” cînd
este întrebuinţat împotriva : sinuzitei, haimoritei,
otitei, dar şi împotriva: exemei, psoriazisului; are
efect antiinflamator şi antitumoral. “Promiod” -
alegere corectă pentru cei ce tind a fi sănătoşi prin
puterile naturii, incluse în acest supliment alimentar. 

Produsul naturist „Promiod” este numai sub o
singură formă-gel. Poate fi procurat de la unicul
distribuitor din România la momentul expoziţiei
sau prin servicii poştale,apelînd la reprezentanţa
firmei. Feriţi-vă de produsele contrafăcute!!!

Produsul a fost testat de ISP Iași - Certificat de notificare 11.06.2009

Am revenit sa zic multumesc din toata inima si
sa mai procur o cura pentru obtinerea unor rezul-
tate si mai bune. Aveam diabet zaharat si am
folosit produsul naturist Promiod. Dupa trei luni
mi-a scazut glicemia de la 147 la 116, si se men-
tine la 116. Mi s-a reglat somnul, acum am un
somn profund si linistit, nu mai sunt stresata.
Aveam probleme cu ochii, nasul si gatul, dupa
patru luni de administrare a produsului am obser-
vat ca vad mai bine, nu imi mai lacrameaza ochii
si nu mi se mai infunda nasul.

Va multumesc din suflet!

Am urmat produsul naturist PROMIOD intern
4 cure consecutive. Aveam problem cu hemoroizii
am fost operat de 2 ori si dupa 2 saptamini iar
apareau ,cardiopatie ischemica cu fibrilatii. Dupa
1 cura am observat ca nu mai am fibrilatii,iar
dupa 3 luni de administrare a produsului nu am
mai avut probleme cu hemoroizii. Sunt foarte
multumit am mai multa energie si forta, in general
s-a imbunatatit starea sanatatii. Recomand tuturor
acest produs.

Pina a afla despre produsul naturist Promiod
aveam mai multe probleme de sanatate. Tensiunea

arteriala inainte oscila la valorile 210/110mmHg,
iar acum se mentine la 150/70mmHg .Aveam
glaucoma la ochiul drept nu vedeam nimic cu el ,
iar dupa 3 luni de administrare a produsului na-
turist PROMIOD am inceput sa vad putin . In
afara de asta mi s-a reglat tranzitul intestinal, s-au
ameliorat durerile articulare, am o stare generala
buna. Am revenit sa zic multumesc din toata
inima si sa mai procur o cura pentru obtinerea
unor rezultate si mai bune.

Am folosit produsul naturist Promiod 4 cure
consecutive cite o linguruta de doua ori pe zi dupa
recomandarile primite, pentru ca am diabet za-
harat. Aveam glicemia 175, colesterolul 240,
trigliceridele erau peste norma, gastrita hiperacida,
adesea aveam ameteli. Dupa prima cura nu am
mai avut ameteli si dureri de stomac ce erau
provocate de gastrita, iar dupa 3 luni am repetat
analizele si glicemia mi-a esit 125, trigliceridele
112, colesterolul 112. Va multumesc! Intr-adevar
aveti produse bune!

De mai mult timp ma deranjau durerile insu-
portabile ce le aveam la rinichi, vijiit in urechi,
tot timpul eram balonata. nu ma mai simt
balonata.Mi s-a imbunatatit starea generala a or-
ganismului si sint mai linistita, dorm mult mai
bine.Va multumesc!

Dorobanțu Elena 57 ani
Brașov

OPINIILE CONSUMATORILOR

Popa Petre 61 ani Pitești 

Racolta Ana 78 ani Lupeni
jud. Hunedoara 

Ciolan Elena 57 ani Codlea 

Mareș Alexandrina 73 ani
Brașov 

Expoziție cu vânzare și consultație detaliată 
pentru folosirea produsului:

01.05.2012 MARȚI
Brașov 11:00 - 12:00 și 17:00 - 18:00

ITC Bdul Vlahuță Nr. 10

Cura pentru boli cronice include 3 flacoane; Cura profilactică include 2 flacoane;
Pentru proceduri locale, suplimentar 1 flacon.

Prețul unui flacon este 60 RON - Pentru Pensionari si invalizi este de 55 RON
Informații la telefoanele:

0268.510.170. ROMTELECOM                  0368.433.505 RDS
0744.805.532. ORANGE        0731.233.697. VODAFONE        0767.304.865. COSMOTE

De luni până vineri între orele 9:00 - 17:00 www.ro.apofito.net

Dumitru Ioan Puchianu: „Pentru Căncescu,
bătrânii nu sunt decât o miză electorală“

Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare a Judeţului Braşov,
Ioan Dumitru Puchianu, a
anunţat luni că renunţă la candi-
datura sa, ca independent, la
preşedinţia Consiliului Judeţean,
pentru a-l susţine pe Nicolae
Ţucunel. „Am toată disponibili-
tatea de a-l sprijini pe Nicolae
Ţucunel pentru a câştiga Consil-
iul Judeţean, mergând pe ideea
că după 20 de ani de frământări
în viaţa publică, şi de bătălii ster-
ile, este momentul să avem în
administraţie oameni care să se
situeze deasupra intereselor de
partid”, a mai spus Puchianu,
care a anunţat azi că se află încă
în campanie electorală. Judeţul
nostru are nevoie de solidaritate,
are nevoie de o nouă abordare.

Nu mai candidează!
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