
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie

Răzvan Popa și Adrian
Atomei sunt viceprimarii
Brașovului, conform unui
protocol semnat de par-
tidele ce formează USL şi
cu Partidul Poporul Dan Di-
aconescu. 
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CARE VOR FI NOII
VICEPRIMARI 

Poetul Ştefan Baciu este mult
mai cunoscut în America
Latină decât în România,
fiind în relații bune cu Che
Guevara și Fidel Castro.
Casa din Brașov în care a
trăit Baciu a fost transformată
în muzeu.        
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Fraţii Gologan, braşoveni 
cu care ne mândrim 

Braşovul se clasează pe
locul doi într-un top al
oraşelor cu cele mai scumpe
proprietăţi rezidenţiale. De al-
tfel, la Braşov se află şi cel
mai scump apartament din
provincie, scos la vânzare cu
700.000 de euro.
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700.000  DE EURO,  O
LOCUINȚĂ ÎN CENTRU



Aeroportul Internaţional
Braşov – Ghimbav încă mai
aşteaptă firme care să depună
oferte pentru realizarea pistei.
Deşi data limită pentru
depunerea ofertelor era 16
iunie, se pare că acesta s-a
prelungit cu… încă o lună.

La anu’...
Preşedintele CJ Braşov,

Aristotel Căncescu, a anunţat
că a doua zi după desemnarea
câştigătorului licitaţiei pentru
realizarea pistei Aeroportului
de la Ghimbav, firma
adjudecatară va trebui să se
apuce de treabă. „Eu garantez
că până în vara anului viitor
această pistă va fi gata, iar
aeroportul va fi gata cu tot cu
terminal în 2014”, a spus
preşedintele CJ Braşov, citat
de bzb.ro, precizând că din
bugetul din acest an, precum
şi din cel pe anul viitor vor fi
asigurate cele 17 milioane de
euro necesare construcţiei pis-
tei aeroportului. „Licitaţia va
fi organizată pe 16 iulie, pen-
tru că unii, care au interesul ca
acest aeroport să nu se facă,
au contestat-o şi au amânat

procesul de desfăşurare”, a
completat sursa citată.

Caută bani la Hellvig
De asemenea, şeful execu-

tivului judeţean a declarat că

a discutat cu ministrul
Dezvoltării Regionale şi Tur-
ismului, Eduard Hellvig, ca o
parte din sumele alocate pen-
tru investiţii în alte judeţe să
fie redirecţionate către aero-

portul Braşovului. „Aşa cum
s-au dat bani pentru domeniul
schiabil din Poiana Braşov se
pot aloca bani şi pentru
această investiţie”, a mai spus
sursa citată, cu toate că atunci

când ministrul a venit la
Braşov a spus clar că nu are
resurse să aloce pentru
această investiţie.

Preşedintele CJ, Aristotel
Căncescu, spune că această
întârziere a licitaţiei ar fi
cauzată de o nouă plângere
depusă la Consiliul Naţional
de Soluţionare a
Contestaţiilor (CNSC). El a
susţinut însă, că „există mai
multe oferte pentru aeroport”,
dar nu a putut preciza cu ex-
actitate, de câte societăţi com-
erciale interesate ar fi vorba.

Termen de execuţie: 24
de luni

Anunţul de licitaţie pentru
proiectarea şi execuţia
terenurilor de rulare de la
Aeroportul Internaţional
Braşov-Ghimbav a fost lansat
în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP) la
începutul lunii mai, cu termen
limită pentru deputerea ofer-
telor, 16 iunie, ora 10.00.
Potrivit anunţului, firmele in-
teresate să ia parte la licitaţie
trebuiau să depună o garanţie

de participare de 1,290 mil-
ioane lei până la data şi ora
deschiderii ofertelor. Acest
lucru rămâne valabil şi acum,
spun reprezentanţii CJ.

1, 9 milioane 
de euro pentru nivelare

Contractul presupune
proiectarea şi execuţia
suprafeţelor de mişcare aero-
portuare, ca etapă a II-a din
programul de dezvoltare
etapizată a Aeroportului
Internaţional Braşov-Ghim-
bav. În prima etapă, în care
s-au cheltuit deja 1,9 mil-
ioane euro, s-a nivelat
terenul şi s-au realizat împre-
jmuirile de siguranţă. Pista
aeroportului, aşa cum este
prevăzută în documentaţia
postată pe SEAP, va avea
lungimea de 2.820 de metri,
lăţimea de 45 de metri şi
acostamente pe lungimea
pistei de 7,5 metri. Firma
care se va ocupa de această
lucrare va trebui să o final-
izeze în termen de maxim 48
de luni de la data atribuirii
contractului.

Promisiune deşartă: Până în 
2014 o să avem aeroport…
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Licitaţii pentru locurile 
de parcare din Braşov

Noii viceprimari
Începând cu data de 1 iulie,

Primăria Braşov va organiza
noi licitaţii pentru atribuirea a
câteva sute de locuri de par-
care amenajate în decursul
acestui an. Zonele pentru care
se vor organiza licitaţii sunt
pentru locatarii de pe străzile
Pictor Ştefan Luchian, Nico-
pole, Carpaţilor, Mureşului,
Muncii, Crişului, Dobro-
geanu Gherea, Valea Cetăţii,
Jepilor, Calea Bucureşti (zona
Liceului Sanitar) şi Szemler
Ferencz.

În următoarea perioadă se
vor face licitaţii şi pentru
locurile de parcare rămase
neatribuite din restul
cartierelor. Programarea aces-
tora este disponibilă pe site-ul
primăriei, www.brasovcity.ro,

la Secţiunea Acte Norma-
tive/Regulamente/Regula-
ment atribuire locuri de
parcare – programări.

În prima sesiune din acest
an de atribuire şi reatribuire a
parcărilor de reşedinţă s-au
făcut 297 de atribuiri şi 874
reatribuiri. Până acum, 34.168
de braşoveni au un loc de par-
care închiriat de la Primărie,
1.423 fiind acordate în mod
gratuit persoanelor cu handi-
cap sau beneficiare ale unor
legi speciale.

Huidu riscă
puşcăria

Şerban Huidu a fost
prezent joia trecută la
Judecătoria Braşov pentru
primul termen al procesului
în care este judecat pentru
pentru ucidere din culpă în
urma accidentului rutier pe
care l-a provocat în oc-
tombrie 2011. Pronunţarea
pe latura penală în cazul ac-
cidentului în care și-au pier-
dut viața trei persoane se va
da pe 29 iunie. În schimb,
pronunţarea civilă, legată
de daunele cerute de părţile
vătămate, se va judeca în
toamnă. Familiile a două
dintre victime au cerut în
total daune moraleși mate-
riale în valore de 800.000
de euro. Din partea celei
de-a treia  victime nu s-a
prezentat nimeni la proces.

ON LINE
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PSD-istul Nicolae Clinciu a câştigat, duminică, cel de al treilea mandat de primar al comunei
Moieciu, după ce localnicii au fost chemaţi din nou la vot.  Conform numărătorii paralele,
diferenţa dintre cei doi contracandidaţi, Nicolae Clinciu (PSD) şi Ioniţă Manea (PNL) a fost de 97
de voturi, actualul edil obţinând peste 1.400 de voturi, faţă de 948, cât obţinuse turul trecut. 

Conform unui protocol
semnat de partidele ce for -
mează USL, respectiv PSD,
PNL şi PC, şi cu Partidul
Poporul Dan Diaconescu, s-a
reuşit nomi nalizarea viitoru-
lui executiv al Primăriei Mu-
nicipiului Braşov. Astfel, Răz-
van Popa (PSD) și A drian
Atomei (PNL) vor fi inves tiţi
la prima şedinţă de plen,  ca
viceprimari, iar viitorul city
manager al oraşului va fi
reprezentantul PP-DD, Ovi -
diu Răzvan Fodor.

Caută „majoritatea
confortabilă“

Astfel, USL şi PP-DD, vor
deţine majoritatea în Consil-
iul Local. Prin acest protocol
semnat USL are practic o
majoritate simplă în Consiliul
Local, dar zilele acestea vor

continua negocierile şi cu Fo-
rumul German şi UDMR,
pentru a avea o „majoritate
confortabilă“. „Conform unei
înţelegeri pe care am parafat-
o pentru o cât mai bună co-
laborare între partide în ca-
drul viitorului Consiliu Local,
cu staff-ul Partidului Poporu-
lui Dan Diaconescu, funcţia
de city manager îi va reveni
lui Ovidiu Fodor (preşe -
dintele organizaţiei munici-
pale a PP-DD Braşov şi ales
ca şi consilier local)”, a de-
clarat Mihai Ghirdă, preşe -
dintele organizaţiei munici-
pale a PSD Braşov, citat de
bzb.ro.

Prima şedinţă
a noului CL

Primarul George Scripcaru
a fost convocat la Tribunalul

Braşov pentru a depune
jurământul pe 29 iunie, ceea
ce presupune, potrivit legii,
că în termen de trei zile va
trebui să convoace în şedinţă
de constituire membrii noului
plen al deliberativului local.

u Căncescu continuă să anunțe noi termene de finalizare a investiției care nu se mai termină

Aeroportul de la Ghimbav, un vis tot mai îndepărtat

Regia Autonomă de Trans-
port (RAT) Braşov aduce la
cunoştinţa călătorilor faptul că,
începând cu data de 25 iunie
2012, autobuzele şi trolei-
buzele de pe 19 linii de pe raza
municipiului Braşov vor cir-
cula după noi orare, adaptate
solicitărilor de transport exis-
tente pe perioada verii. Astfel,
vor fi modificate graficele de
circulaţie ale liniilor: 1, 5, 6, 8,
10, 16, 17, 20, 23, 23B, 28B,

31, 32, 33, 34, 36, 50, 51 şi 52. 
Noile orare de circulaţie vor

fi afişate atât pe site-ul
www.ratbv.ro, în secţiunea
„Trasee şi orare“, cât şi în toate
staţiile de pe traseele liniilor
menţionate. Pentru evitarea
oricărei confuzii, noile afişe
vor purta menţiunea „Valabil
din data de 25 iunie 2012”.

În cazul liniei 20:  frecvenţa
generală a trecerii prin staţii va
fi de 60 de minute, pe parcur-

sul întregii săptămâni. La orele
de vârf, frecvenţa va fi de 30
de minute. În cursul zilelor de
sâmbătă şi duminică, funcţie
de solicitările de transport,
numărul de autobuze poate fi
suplimentat.

În cazul liniei 10: în afara
orelor de program din zilele
lucrătoare şi pe toată durata
zilelor de sâmbătă şi
duminică, abonamentele pen-
tru linia 10 sunt valabile pe

liniile 1 şi 31, dar numai pe
tronsoanele Triaj – Camera de

Comerţ (Hidromecanica) şi
retur, respectiv Hidrome-

canica – Valea Cetăţii şi retur.
În cazul liniei 33: în afara

orelor de program din zilele
lucrătoare şi pe toată durata
zilelor de sâmbătă şi du-
minică, abonamentele pentru
linia 33 sunt valabile pe liniile
30, 31 şi 32, pe tronsonul
Valea Cetăţii – Piaţa Decebal
şi retur, precum şi pe liniile 5
barat şi 7, pe tronsonul
Roman SA – Piaţa Decebal şi
retur.

Regia Autonomă de Transport a trecut la orarul de vacanţă
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Apartament în centrul Braşovului, 
scos la vânzare cu 700.000 de euro
u Potrivit unei 
analize realizate de 
www.imobiliare.ro,
oferta de proprietăţi
rezidenţiale scumpe
este în creştere în
2012. 

Astfel, în prima jumătate
a acestui an, numărul
anunţurilor care pro-
movează apartamente ale
căror preţuri sunt egale sau
mai mari decât 500.000 de
euro a ajuns la 188, în
comparaţie cu 105 anunţuri
similare, în aceeaşi perioadă
a anului trecut. La acestea,
se adaugă 990 de case şi
vile pentru care proprietarii
cer cel puţin jumătate de
milion de euro, faţă de 820
în primele şase luni ale an-
ului 2011. 94% dintre
apartamente, respectiv 75%
dintre casele şi vilele de lux
sunt concentrate în Capitală
sau în localităţile din imedi-

ata apropiere.

Şase camere 
şi patru băi

Braşovul se clasează pe
locul doi într-un top al
oraşelor cu cele mai scumpe
proprietăţi rezidenţiale,

după Bucureşti, dar înaintea
Constanţei. De altfel, la
Braşov se află şi cel mai
scump apartament din pro-
vincie scos la vânzare, se
arată pe portalul imobil-
iare.ro. Acesta are un preţ
afişat de 700.000 de euro şi
ocupă trei nivele într-un
imobil nou cu cinci etaje din
centrul istoric al oraşului.
Are şase camere, patru băi
şi trei balcoane. Penthouse-
ul complet mobilat şi utilat
vine la pachet cu un garaj
încălzit, dar şi un spaţiu de
depozitare cu încălzire şi
ventilaţie.

Braşovul rămâne un
oras scump

Criza economică se pare
că nu i-a speriat pe propri-
etarii de locuinţe care ţin cu
dinţii la preţ. Pe portalul imo-
biliare.ro sunt peste 1.000 de
anunţuri de vânzare de

apartamente la Braşov. 
De exemplu, un aparta-

ment de 125 de mp, cu 4
camere în Centrul Istoric
are un preţ de 118.500 de
euro. Tot un apartament cu
patru camere şi 154 de mp,
pe Drumul Poienii costă
280.000 de euro. În Răcă-
dău un apartament cu patru
camere, de 100 de mp are
un preţ de 112.000 de euro. 

Un apartament cu trei
camere şi 95 de mp în Cen-
trul Vechi costă 92.000 de
euro, iar un altul de 135 de
mp 107.000 de euro. Pe
Drumul Poienii preţurile la
trei camere depăşesc
200.000 de euro. 

Cât costă vilele
la Braşov

Pe portalul imobiliare.ro
sunt peste 200 de anunţuri
de vînzare de vile în
Braşov. Cele mai scumpe

sunt în centrul istoric, iar
cele mai ieftine în
localităţile din jurul mu-
nicipiului.

Cea mai scumpă propri-
etate este o vilă cu şapte
camere în Centrul Vechi,
care costă 1,7 milioane de
lei. Tot în centrul vechi,
vilele cu 4, 5 sau şase
camere au preţuri cuprinse
între 165.000 şi 600.000 de
euro. Scumpe sunt şi vilele
de pe drumul care duce în
Poiana Braşov. proprietăţi
cu 7,8 sau 10 camere costă
între 110.000 şi 360.000 de
euro.

În Braşov, în zona
Griviţei, Tractorul, Bar-
tolomeu sau Noua preţurile
pornesc de la 90.000 de
euro şi ajung până la
180.000 de euro.

Mai eiftinele sunt vilele
din Stupini sau Săcele care
costă maxim 120.000 de
euro.
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Incidentul s-a petrecut în
noaptea de 14 spre 15 mai şi
a fost surprins de camerele de
supraveghere ale Primăriei
Ticuş. Imaginile au ajuns la
superiorii agresorilor de-abia
săptămâna trecută. „În imag-
inile respective apar doi
poliţişti şi un jandarm care
agresează un cetăţean. Ime-
diat după ce a vizualizat
aceste imagini, conducerea
inspectoratului a dispus cor-
pului de control să înceapă

verificările în acest caz, în
acelaşi timp fiind înştiinţat şi
Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Braşov", a declarat
purtătorul de cuvânt al
Poliţiei Braşov, comisarul şef
Liviu Naghi. 

Cei doi agenţi de poliţie şi
jandarmul vor fi cercetaţi în
acest caz pentru purtare
abuzivă şi riscă până la 5 ani
de închisoare.

Bărbatul agresat de poliţişti
a fost arestat, joia trecută, de

Tribunalul Braşov, pentru ul-
traj contra bunelor moravuri
şi tulburarea liniştii şi ordinii
publice. Şi asta pentru că, la
scurt timp după ce a fost
agresat, poliţiştii din Ticuş ar
fi bătut-o şi pe mama lui, iar
el a sărit să o apere, împreună
cu ceilalţi doi fraţi săi. În
urma acestui ultim incident,
toţi cei trei fraţii au fost
reţinuţi pentru 24 de ore.
Judecătoria Braşov a decis
să-i cerceteze în stare de lib-

ertate. Procurorii au făcut
însă recurs, iar instanţa a
decis să-i aresteze pe cei trei
pe o perioadă de 15 zile. 

Nici mama băieţilor şi nici
fiul ei agresat de poliţişti nu
au depus până acum plângere
la Poliţie. Femeia susţine că
are în schimb un certificat
medico-legal în care se
menţionează că, în urma
corecţiei pe care a primit-o de
la poliţişti, a avut nevoie de 9
zile de îngrijri medicale.

Doi poliţişti şi un jandarm din Ticuş, 
cercetaţi după ce au agresat un localnic

La aproape 60 de ani, şeful
Salvamontului Zărneşti, Ioan
Pivodă, şi trei colegi de-ai săi
vor porni spre staţiunea
franceză Chamonix, pentru a
întreprinde o expediţie pe
vârful alpin Mont Blanc
(4.810 m), alături de alţi iu-
bitori ai muntelui. Împreună
vor să fixeze steagul
României în ghețar, la peste
4800 de metri deasupra
lumii, mai aproape de cer.
Salvamontiştii zărneşteni au
de gând să cucerească şi alte
trei piscuri din zonă, toate cu
înălţimi de peste 4.000 de
metri, spune Ioan Pivodă.
Expediţia va dura 10 zile,
dacă totul va ieşi aşa cum a
fost planificat.

Salvamoniştilor zărneşteni
nu le lipsește nimic pentru a
reuşi:  curaj, tenacitate,
perseverență, disciplină,

voință, dar mai ales antrena-
ment.„ Nu am ţinut socoteală
câte vieţi am salvat.  Poate
de multe ori am salvat oa-
meni şi prin telefon când mi
se cere ajutorul, în cazul
celor rătăciţi pe munte. Până
să ajungem la ei, contează

dacă i-am ghidat bine, să-i
mobilizez, să-i scot din
starea de panică. Contează
foarte mult să aibă cineva în-
credere şi la telefon să te as-
culte şi să te respecte. Apoi
să-ţi spună: «mi-ai salvat
viaţa cu ajutorul telefonu-

lui». Şi asta înseamnă ceva”
a spus Ioan Pivodă.  A cres-
cut în coasta muntelui, iar Pi-
atra Craiului este muntele pe
care îl cunoaște ca-n palmă.
Ioan Pivodă are în spate zeci
de ani de experienţă pe
crestele ascuțite și foarte
spectaculoase ale masivului.

Un vis împlinit
Dacă până acum a făcut

totul pentru cei din jurul lui,
este momentul să își
împlinească unul dintre vi-
surile lui: să se cațere pe
Mont Blanc. Alpinistul bra-
șovean este decanul de
vârstă al echipajului, motiv
pentru care a simțit nevoia să
se antreneze mult mai mult
decât de obicei, iar emoția
întâlnirii cu vârfurile pline de
zăpadă și ghețari este
imensă, în ciuda experienţei.

O echipă de salvamontişti zărneşteni
vrea să cucerească Mont Blanc-ul
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Guvernul intenţionează să reducă în acest an la 1.571 numărul mediu maxim de angajaţi din industria
de apărare, cu 11,4% sub nivelul de anul trecut, fondul de salarii urmând să crească însă cu 1,6%, la
38,3 milioane de lei. Măsurile vizează companiile Romarm, Romaero Bucureşti, Avioane Craiova, IAR
Braşov şi Construcţii Aeronautice Braşov.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 26 iunie - 3 iulie

ON LINE

În maxim 20 de zile de
la alegerile locale din 10
iunie, toate mandatele de
primar vor fi validate de
judecătoriile de care
aparţine fiecare unitate
administrativ-teritorială
în parte. Potrivit pre-
şedintelui Biroului Elec-
toral Judeţean (BEJ),
Elena Hach, la acest mo-
ment, aproape toate man-
datele au fost validate.
Potrivit legii, prefectul
judeţului va convoca con-
siliile locale într-o primă
şedinţă, condusă de pri-
mar, secondat de decanul
de vîrstă din CL şi de cel

mai tînăr dintre aleşii lo-
cali. Fiecare consiliu local
îşi va valida membrii. 

Primarul municipiului
Braşov va fi validat pe 29
iunie la Judecătoria Bra-
şov, iar preşedintele Con-
siliului Judeţean va fi şi el
validat, însă de Tribunalul
Braşov. Aristotel Căn-
cescu spune că va depune
jurămîntul la Tribunal, în
data de 27 iunie, iar în
maxim trei zile va fi
convocată şi prima şe-
dinţă de Consiliu
Judeţean, pentru validarea
membrilor legislativului
judeţean.

Primarii aleşi pe 10 iunie
îşi preiau mandatele

Primăria municipiului
Braşov urmează să sem-
neze, în următoarea lună,
proiectul definanţare pen-
tru „Transilvania Motor-
land“ de la Tărlungeni.
Coordonatului Polului de
Creştere Braşov, Mihai
Veştea, spune că în curând
vor intra la finanţare, din
fonduri ale Programului
Operaţional Regional, nu
doar proiectul de realizare
a Centrului de cercetare
„Motorland“ de la Tăr-
lungeni, dar şi cel al Cen-
trului de cercetare şi de
afaceri din Bartolomeu
Nord, de la Institutul
Cartofului. Ambele fac
parte din Planul Integrat
de Dezvoltare (PID) al

zonei metropolitane. „Pro-
iectele pe care le-am în-
ceput până acum sunt în
termen, nu există nicio în-
târziere şi sperăm să le
terminăm cât mai repede“,
spune Mihai Veştea. Pen-
tru a implementa cele 26
de proiecte, polul de
creştere Braşov are la
dispoziţie 77 de milioane
de euro. „Iniţial am depus
25 de proiecte, însă în
urma licitaţiilor, sumele
pentru fiecare au scăzut,
ceea ce a făcut posibilă
depunerea celui de al 26-
lea. Acesta din urmă
aparţine Predealului şi
vizează reabilitarea zonei
de acces spre Cioplea“, a
explicat Veştea.

Bani europeni pentru 
Transilvania Motorland
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- în funcţie de numărul de per-
soane - până la locul de unde
porneşte traseul. Agenţia orga -
nizează şi expediţii de rafting
pe râurile Buzău şi Olt şi ture
de mountainbiking. O altă
agen ţie din Braşov, Extreme
Tra vel, specializată în turism
de aventură, are o ofertă bo -
gată de drumeţii montane.
Pentru pasionaţii de munte,
agenţia organizază drumeţii în
Piatra Craiului şi Munţii Făgă -
raş, dar şi în Retezat, Apuseni
sau Cheile Nerei. Agenţia
pune la dispoziţie ghizi si
consultanţă pentru idei sau
trasee concepute de clienţilor.
Inedit faţă de alte oferte este că
pentru toate drumeţiile organi-
zate de Extreme Travel, turiştii
sunt iniţiaţi în observarea ceru-
lui şi astronomia practică. În
ofertă există şi activitati out-
door, rafting, trekking, tiro -
liană, ATV, moun tain-bike,
orientare, geocaching.

Munţi din alte ţări
Active Travel are însă şi o -

ferte pentru ascensiuni pe cele
mai cunoscute vârfuri din lu -
me. O excursie pe vârful Aarat
în Turcia, la o înălţime de
5.165 metri costă 990 de euro

pentru transport cu avi onul,
transportul bagajelor cu cai,
gaz pentru prepararea
mâncării, cât şi ghid special-
izat. Pentru a avea şi mâncarea
inclusă se adaugă încă 200 de
euro, potrivit site-ului oficial al
Extreme Travel. Pentru acest
traseu, este nece sară o minimă
experienţă sau un instructaj
prealabil. Pentru a urca cel mai
înalt vulcan din Mexic, Pico de
Orizaba, la 5.610 m altitudine,
plăteşti până la 2.000 de euro,
fără mâncare inclusă.

Se poate apela
la un ghid montan

Iulian Cozma, unul dintre
cei mai cunoscuţi ghizi mon-
tani din Braşov, organizează
ture și excursii montane pen-
tru grupuri de la 1 la 10 per-
soane cu 1 ghid însotitor, sau
mai multe de 10 persoane cu
2 ghizi. „A merge într-o dru -
meţie cu un ghid nu înseamnă
altceva decât că te afli în
deplină siguranţă tot timpul.
Ghidul ştie tot timpul unde vă
aflaţi, cât mai este până la ur-
matoarea cabană sau până la
locul de campare. Ghidul va
lua întotdeauna cele mai bune

decizii în privința traseului, a
popasurilor, ştie unde sunt
izvoarele, iar în caz de nevoie
găseşte întotdeauna o soluţie
alternativă, deoarece cunoaşte
foarte bine zona”, explică Iu-
lian pe site-ul său de pre zen -
tare www.mountain guide.ro

Echipament
obligatoriu

Deşi turiştilor li se cere să
mai fi participat la expediţii
montane, aceasta nu este o
condiţie eliminatorie. Firma
care organizează acest tip de
expediţii nu rambursează ba nii
celor care nu reuşesc să ter-
mine expediţia din cauza sănă -
tăţii sau pentru că se  răzgân-
desc. Echipamentul obli ga -
toriu diferă în funcţie de locul
geografic unde se află muntele
şi mai ales de altitudinea lui. În
munţi situaţi în afara regiunilor
limitrofe zonelor polare şi cu o
altitudine până la 6.000 m, în
sezon favorabil, este suficient
un echipament de iarna pentru
munţii de la noi.

Cine urcă pe munte
Pe lângă experienţa nece -

sară în funcţie de destinaţia
aleasă, un turist care urmează

să participe la expediţii mon-
tane are nevoie, în primul
rând, de o stare buna de să -
nătate şi de o obisnuinţă a
exer ciţiului fizic, sub orice
formă, practicat cu regulari-
tate. O autoevaluare corectă a
disponibilităţii şi capacităţii
de efort sunt de asemenea
utile într-o asemenea expe -
diţie. Persoanele care parti -
cipă la astfel de expediţii
montane au în general 35-40
de ani. Au practicat sport în
adolescenţă şi vor să-şi re-
capete forma fizică bună. O
altă categorie de persoane
care preferă să-si petreacă
vacanţele la înaltă altitudine
sunt tinerii de 20-26 de ani,
pasionaţi de munte.

Ofertele agenţiilor
din strainatate

Agenţiile din străinatate,
spe cializate în organizarea a -
cestui tip de expediţii, au
oferte de preţ care le concu -
rează pe cele de pe piaţa
locală. Astfel, preţul unei ex-
cursii pe Everest poate ajunge
la 65.000 de dolari, potrivit
site-ului companiei Alpine
Ascent. La această agenţie,

pentru o expediţie de 9 zile pe
vulcanii din Mexic un turist ar
trebui să plătescă 2.700 de
dolari, iar pentru a ajunge pe
varful Kilimanjaro, într-o
expediţie de iarnă care începe
pe 17 decembrie, te costă
5.700 de dolari. Turiştilor li se
asigură mâncare, cazare şi ox-
igen, toate cărate de şerpaşi.
Ei vor fi însoţiţi de ghizi
experimentaţi pe tot parcursul
expediţiei. În preţ nu sunt in-
cluse asigurările medicale,
echipamentul personal şi
transportul.

Salt la
Cheile Râşnoavei

Crestele şi apele repezi ale
Carpaţilor îndeamnă la prac-
ticarea unor sporturi şi acti -
vităţi prin care turiştii încearcă
să-şi cunoască propriile lim-
ite. Orientare montană, tiro -
liană, escaladă, construit de
plută şi mers cu pluta,
supravieţuire, pe scurt turism
de aventură în Carpaţi. Ma-
joritatea pachetelor naţionale
de turism de aventură acoperă
trei zone distincte din Româ-
nia, Muntenia, Transilvania
sau Moldova, fiecare cu ined-

Un studiu al Universităţii George Washington din SUA nominalizează România printre cele
mai atractive zece state în curs de dezvoltare care pot fi alese pentru turism de aventură.
Conform studiului, realizat împreună cu Adventure Travel Trade Association (ATTA) şi Vital
Wave Consulting, România se află pe locul opt, ca locaţie pentru turismul de aventură

Expediţiile montane la pes -
te 5 mii de metri altitudine,
precum și oferte pentru fel de
fel de „aventuri” se regăsesc
în oferta turistică locală. Fie
că vrei să străbaţi la picior
Bucegii sau Făgaraşul, fie că
vrei să ajungi pe cei mai înalți
munţi din lume, peste 5.000
de metri, găseşti oferte care
pot ajunge şi la 2.500 de euro.
Pentru amatorii de senzații
tari s-a dezvoltat un nou sec-
tor al turismului: cel de
aventură. Așa că, pentru cei
care simt nevoia de cote ridi-
cate ale andrenalinei, aceasta
este alegerea potrivită.

Oferte de toate felurile
Alpinism, escaladă, tiro -

liană, rafting, rapel, canoe,
river tubing, alpinism, scu -
fundări, parapantă, expediții
și lista poate continua. Toate
acestea sunt deja cunoscute
pe piaţa turistică şi sunt apre-
ciate de turiştii români dar şi
de turiştii străini. Mai mult
decât atât, pregătirea pentru
aceste acti vităţi, echipamentul
pus la dispoziţie, profesiona-
lismul instructorilor, fac ca
aceste activităţi să nu aibă li-
mite minime sau maxime de
vârs tă. Pe piaţa turistică bra şo -
veană sunt prezente atât agen -
ţii care operează excursii în
Carpaţii româneşti, cât şi o -
ferte pentru expediţii pe munţi
înalţi de peste 5.000 de metri.
Sunt asigurate transportul,
cazare, instructaj şi ghid spe-
cializat, prezent pe toată durata
expediţiei. Există şi oferte ale
unor ghizi individuali, a -
creditaţi de Asocia ţia Ghizilor
Montani din România.

Drumeţii prin munţii
din preajma Braşovului

Începătorii pot opta pentru
expediţii în Carpaţii ro mâ -
neşti. Excursiile pot dura de
la 1 zi până la 6-7 zile şi au
grade diferite de dificultate.
Potrivit site-ului oficial al Ac-
tive travel, companie care or-
ganizeaza astfel de expediţii,
preţurile pornesc de la 60 de
euro, însă pot fi negociate în
funcţie de numărul de par -
ticipanţi şi de traseul care
urmează a fi parcurs. Cazarea
se va face la cabane sau pen-
siuni turistice rurale. Agenţia
braşoveană are oferte pentru
drumeţii montane de o zi, de
două zile şi de 6-7 zile, în
munţii Bucegi, Făgăraş şi Pi-
atra Craiului.

Categorii de trasee
Traseele sunt clasificate în

cinci categorii (foarte uşor,
uşor, mediu, greu şi foarte
greu) după grad de dificultate,
diferenţa de altitudine şi dis -
tanţa parcursă într-o zi. Ex -
cursioniştii au la dispoziţie un
ghid specializat şi transport cu
maşina mică sau microbuzul

Cea mai mare tiroliană din țară, de 137 metri, este suspendată între pereții Cheilor Râșnoavei

Vacante extreme
Județul Brașov este din ce în ce mai căutat pentru turismul de aventură

,
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itul său. Peşteri, chei înguste
sau râuri vijelioase, toate
îndeamnă turistul aventuros
să guste din plăcerile sportu-
lui. Unul dintre cele mai so-
licitate sporturi este Bungee
Jumping-ul. Alegând acest
sport extrem în România,
puteţi avea o experienţă fan -
tastică în condiţii de maximă
siguranţă. Dacă ajungeţi la
Cheile Râşnoavei veţi putea
face un salt de la o diferenţă
de nivel de 160 de metri, de
pe cea mai înaltă instalaţie, cu
o cădere de 100 de metri, la
cel mai mic preţ din Europa –
50 de euro pe salt.

Zbor cu balonul
deasupra Braşovului

O altă activitate preferată a
turiştilor români şi străini este
zborul cu balonul cu aer cald.
Sub îndemnul „trăieşte în trei
dimensiuni”, dacă ajungeţi în
Poiana Braşov, veţi putea
pluti cu balonul timp de o oră
şi douăzeci de minute. Zbo -
rurile sunt efectuate de un
pilot comercial, atestat şi cu
experienţă. Pregatirea pentru
decolare du rează 1 ora, cam

tot atât cât durează și împa-
chetarea balonului dupa ateri-
zare. Părăsirea pământului în
cazul unui zbor cu balonul se
produce lin, fără aproape să
fie simțită. Zborurile au loc de
obicei până la altitudinea de
1000 m, și durează aproxima-
tiv 1 ora. Distanța par cursă la
un zbor este între 1 și 20 km,
în funcție de viteza vântului.
În timpul zborului puteți sur-
vola lacuri, păduri sau
localități rurale. Ca orice
eveniment deosebit, zborul cu
balonul trebuie marcat în mod
deosebit. De aceea, primul
zbor al fiecărui cu tezător va fi
celebrat cum se cuvine, cu o
ceremonie de botez, în care va
primi și o diplomă de onoare.
Zborurile se pot face pe ori-
care din aerodromurile de
lângă Brașov: Sânpetru sau
Ghimbav.

Escalade 
şi traversări pe corzi

Traversarea pe corzi mo-
bile este una dintre cele mai
răspândite activităţi, practi-
cate în majoritatea zonelor din
ţară. Lungimea variază între

10 şi 40 de metri, corzile fiind
instalate la o înălţime de la 3
până la 40 de metri. Traver-
sarea se face individual sau
câte doi, participanţii fiind
asiguraţi cu centuri, atât de
corzi, cât şi lateral pentru
eventuale recuperări. La
Cheile Râș noavei, proba pre-
supune travesarea unei zone
de abrupte folosind două ca-
bluri de oțel suprapuse și pre-
tensionate. Folosind ca suport
pentru picioare cablul inferior
și ca punct de asigurare și
sprijin pentru mâini cablul su-
perior, participanții vor
încerca să traverseze distanța
de aproximativ 50 metri ce
separă pereții cheilor. Pentru
cei care doresc să experi-
menteze alpinismul, în imedi-
ata  vecinatate a Brașovu- lui,
la Pietrele lui Solomon, există
trasee amenajate unde, in-
structori specializați te învață
să escaladezi pereții abrubți ai
stâncilor.

Lecţii de zbor
O școală din Brașov

organizează cursuri de zbor
pentru parapanta, motopara-
panta / paramotor, deltaplan,

motodeltaplan. Lecțiile se
desfășoară zilnic, în funcție de
starea vremii și numărul de
participanți, la următoarele
locatii: Dealul Lempeș (Sân-
petru), Bunloc (Săcele), Ma-
sivul Postavarul (Poiana
Brașov), Aerodromul „Iosif
Șilimon” (Sânpetru). Înăl -
țimea  de 1.799 metri, con di -
țiile meteo și de vânt optime,
priveliști fantastice văzute de
la o înălțime de 600-800 metri
fac din zona Poiana Brașov -
Masivul Postăvaru, unul din-
tre cele mai frumoase  locuri
de zbor cu parapanta din țară.
Zborul cu un pilot instructor
autorizat și experimentat, în
condiții de siguranță maximă,
îți oferă o experiență me -
morabilă de 15-20 minute de
zbor. Zborul în tandem cu
parapanta este o alternativă
sigură și placută pentru cei
care nu vor să parcurgă lun-
gul proces învățare și an -
trenamente. Spre deosebire
de zborul singur, zborul în
tandem nu necesită decât o
scurtă informare de aproxi-
mativ 10 minute înainte de
a te afla pentru prima oară
în aer.

u Mic dicționar de turism extrem

u Cele mai „tari” vacanțe extreme

TREKKING. Drumeţie de mai multe zile prin teri-
torii foarte izolate, rurale şi montane, de multe ori
accidentat. În timpul popasurilor se organizează
sporturi în aer liber (escalade, tiroliene etc.).
BACKPACKING. Implică drumeţii cu cel puţin o
noapte de camping în aer liber. Turistul transportă
un rucsac care conţine produse alimentare, unelte
specifice drumeţiilor, echipament de camping etc.
RAFTING. Coborârea unui rau de munte de către
o echipă (6-12 persoane) care manevrează o barcă
pneumatică. Sunt căutate apele repezi, cu cascade,
praguri, denivelari ale albiei. La noi în ţară, cele mai
potrivite şi cunoscute râuri pentru un traseu de raft-
ing sunt Olt, Buzău, Bistriţa şi Mureş (mai ales pen-
tru începători), Defileul Jiului (pentru nivel mediu şi
avansat), Crişul Pietros, Nera şi Cerna (pentru cei
foarte antrenaţi).
GEOCACHING. Este un joc bazat pe căutarea
unei „comori” cu ajutorul unui GPS. Un jucator as-
cunde comoara, o cutie din plastic inchisă ermetic,
într-un loc interesant din punct de vedere istoric, cul-
tural sau geografic. Cu ajutorul unui aparat GPS va
memora coordonatele exacte ale acelui punct.
Folosindu-se de aceste date, împreună cu indicaţii
şi poze ale locului ales, jucătorii trebuie să gasească
cutia.
TIROLIANĂ. Tiroliana presupune traversarea
unui obstacol natural pe corzi sau cabluri, folosind
tehnici de alpinism. Poate fi montată în orice zonă
montană la cererea clientului. În câteva locatii există
deja montate tiroliene. La Cheile Râşnoavei există
tiroliene începând de la minim 40 metri, la maxim
136 metri. Traversarea se face deasupra unei
prăpăstii pe o lungime de 150 de metri. Viteza de
deplasare este de 10 metri/ secundă. Tiroliana din
Buşteni are peste 200 de metri lungime. Traver-
sarea se face cu o viteză de 70 de kilometri pe oră.
MOUNTAINBIKE. Aceasta activitate implică un
circuit făcut cu o bicicletă specială MTB sau ATB (bi-
ciclete de teren) pe nişte trasee de munte acciden-
tate şi abrupte.

Site-ul www.yuppy.ro arealizat un clasament al
celor mai riscante locuri din lume unde se
practică turismul de aventură:
Înot printre rechini.
Cunoscuta drept capitala
rechinilor din întreaga lume,
New Smyrna Beach este un
loc pe care mulți l-ar evita.
Altii în schimb, plătesc pen-
tru o tură de înot printre re-
chini.
Scufundări printre me -
du ze. Lacul Medu zelor din
Republica Palau (la nord de
Indonezia) este un loc unic
in lume. Cei care vor să
încerce ceva tare, aleg să
facă aici scufundări.
Cea mai periculoasă
potecă din lume. Pote -
ca suspendată de pe mun -
tele Huashan, din Chi na, e
parte din itinerariul spre un
templu taoist extrem de izo-
lat, foarte căutată de unii
turiști. În jur de 100 de persoane își pierd anual
viața prin acele locuri. Localnicii preferă să facă
drumul noaptea pentru a nu
vedea pericolele la care se
expun.
Vulcanul tobogan. Vul-
canul Cero Negro din Nica -
ragua a fost transformat în
tobogan. Pe lângă pietrișul
fierbinte și o alunecare cu o viteza de 68 de kilo-
metri pe oră, trebuie să mai
înfrunți și posibilitatea ca vul-
canul să erupă în orice mo-
ment. 
Drumul morții. Oficial îi
spune Unduavi-Yolosa, dar
este supranumit „Carretera
de la muerte” („Drumul mortii”). Șoseaua leagă
orașele La Paz și Coroico din Bolivia și, pe parcur-
sul a celor 60 de kilometric, are o singura banda
de mers, parapeții lipsesc, vizibilitatea este redusă.
O simplă greșeală te poate arunca în prăpastie. 

„A merge într-o drumeţie cu un ghid nu înseamnă altceva decât că te afli în
deplină siguranţă tot timpul. Ghidul va lua întotdeauna cele mai bune decizii
în privinta traseului, a popasurilor, ştie unde sunt izvoarele, iar în caz de nevoie
găseşte întotdeauna o soluţie alternativă ” Iulian Cozma, ghid montan

Un zbor cu balonul deasupra Poianii Braşov
durează o oră şi douăzeci de minute

Amatorii de mountainbike preferă Drumul Vechi spre
Poiană și Drumul Forestier care urcă în Postăvarul

Cel mai apropiat traseu de raffting pentru
începători se află pe râul Buzău

La Pietrele lui Solomon există trasee
amenajate pentru amatorii de alpinism
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Personalitate complexă,
Ştefan Baciu (1918-1993) s-a
manifestat îndeosebi ca poet
dar şi ca ziarist, diplomat şi
profesor universitar. Plecat din
ţară în 1946, exilat de la şfâr-
şitul anului 1948 Ştefan Baciu
trece prin Berna (Elveţia), Rio
de Janeiro  (1949-19620, Seat-
tle (962-1964) pentru a se sta-
bili în cele din urmă, în1964, în
Honolul-Hawaii, unde se şi
stinge in 1993.

Deşi cetăţean al lumii, in-
terzis în România pâna în
1990, Ştefan Baciu a păstrat în
permanenţă legătura cu ţara iar
poeziile originale-scrise a-
proape numai în limba română
evocă imaginile păstrate în am-
intire, demonstrând dorul de
casa.

Ştefan Baciu este mult mai
cunoscut în America Latină
decât în România, fiind şi
cetăţean de onoare al oraşului
Rio de Janeiro. Braşoveanul a
fost poet, eseist, memorialist,
ziarist, critic de artă, traducător,
diplomat, profesor universitar.
L-a cunoscut bine pe Che Gue-
vara şi a fost o vreme în relaţii
apropiate cu Fidel Castro. 

Elevul lui Emil Cioran, 
la „Şaguna“

Ştefan Baciu a studiat la

liceul „Andrei Şaguna“,
avându-i ca profesori, printre
alţii, pe  Emil Cioran şi pe
Octav Şuluţiu. Pentru volumul
său de debut „Poemele poetu-
lui tânar“ primeşte în anul
1935, la vârsta de 17 ani, „Pre-
miul scriitorilor tineri“ al
„Fundaţilor regale“, precum şi
Premiul Societăţii Scriitorilor
Români, al cărui juriu a fost
prezidat de Mircea Vulcă-
nescu. De la vârsta de 15 ani a
început să colaboreze la nu-

meroase reviste literare, aju-
tându-i să debuteze pe Ştefan
Augustin Doinaş şi Ion
Caraion.

A absolvit Facultatea de
Drept din Bucureşti, iar în
1946 pleacă în Elveţia, ca
ataşat de presă, împreună cu
soţia sa, Mira Elena. A colabo-
rat la numeroase reviste literare
din Elveţia. După schimbarea
regimului politic în România,
a fost nevoit să ceară azil po-
litic, apoi să plece în Brazilia. 

Mira Baciu cunoştea 
7 limbi străine

În 1949 ajunge la Rio de
Janeiro. „O vreme le-a fost
foarte greu. Nu cunoşteau
limba, aveau puţini bani şi
câteva scrisori de recomandare.
Până să-şi găsească un rost,
supravieţuiau mâncând pireu
de banane stricate şi câte un ou
fiert împărţit în două. Într-un
târziu Mira, o femeie deosebit
de inteligentă, s-a angajat ca
farmacistă. Cunoştea la un mo-
ment dat şapte limbi străine.
Datorită inteligenţie şi pregă-
tirii sale, a ajuns şi interpretă la
conferinţe internaţionale şi la
Camera Deputaţilor din Bra-
zilia, precum şi profesor de
limba şi literatura spaniolă, la
Seattle“, povestește unul dintre
muzeografii de la Casa
Memorială „Ștefan Baciu“. 

I-a cunoscut pe Fidel
Castro şi Che Guevara

La Rio de Janeiro, Ştefan
Baciu a devinit redactor la un
important ziar. Între anii 1953-
1962 a fost editor responsabil
de politică internaţională la
ziarul Tribuna da Imprensa.
Datorită profesiei sale a
călătorit mult prin America
latină. A cunoscut perso-
nalităţiile vremii, de la Fidel
Castro şi Ernesto Che Guevara,
la scriitorul Octavio Paz. Nu
întâmplător braşoveanul a scris
cartea „Cortina de Fier peste
Cuba“. 

O fotografie mare, expusă
într-o sală a Casei memoriale
de pe strada  George Baiulescu
nr. 9, îl arată pe Ştefan Baciu la
o recepţie, uitându-se la tânărul
pe atunci, Che Guevara. L-a
cunoscut în martie 1959, la o
recepţie diplomatică. A povestit
în cărţile sale de memorialistică
despre personalitatea lui Che şi
despre conversaţiile avute. La
recepţie au discutat mai mult
despre literatură, despre poeţii
brazilieni, decât despre politică.
Peste ani s-au întâlnit la mai
multe recepţii. 

Pe Fidel Castro, cel care
avea să devină Il Lidero Max-

imo, l-a cunoscut în anul 1956.
Braşoveanul a publicat nu-
meroase articole despre luptele
duse de Il Lidero Maximo. 

Până la ajungerea lui Castro
la guvernare, la 1 ianuarie
1959, Ştefan Baciu a fost
purtătorul de cuvânt al luptei
contra lui Batista, în capitala
Braziliei. Inamicul lui Fidel
Castro a fugit din Cuba de anul
nou 1959, lăsându-i ţara la
dispoziţie. 

Profesor universitar 
în Honolulu

Braşoveanul a adus cu el în
America Latină ideile mişcării
suprarealiste, devenind un lider
al neoavangardei. Despre
această perioadă din viaţa sa,
Ştefan Baciu a scris cartea
„Lavradio 98“ , care în anii 80
era un adevarat bestseller.

A fost invitat în SUA, ca
profesor la Universitatea din
Seattle, iar apoi se stabileşte în
Hawai, ca profesor de literatură

hispano-americană la universi-
tate, unde a predat timp de 30
de ani. Între 1965-1993 a scos
revista culturală „Mele“, în
paginile căreia a publicat poezii
în numeroase limbi.

I s-au decernat mai multe
decoraţii importante, în Bo-
livia, Brazilia şi Honolulu. A
fost „Cetăţean de onoare“ al
oraşului Rio de Janeiro. „Con-
sul de Bolivia“ în Honolulu,
„Profesor Emeritus“ al
Universităţii din Honolulu. În
anul 1991 i s-a decernat
Decoraţia de Onoare a Meritu-
lui Cultural cu grad de Coman-
dor de către Ministerul
Educaţiei şi Culturii din Bo-
livia. În 1998, scriitorului i se
oferise şi Diploma de Cetăţean
de onoare al municipiului
Braşov. 

3672 de cărţi 
în Casa Galbenă

Clădirea care adăposteşte
casa memorială Ştefan Baciu a
fost construită în anii 1930-
1931. A fost prima locuinţă
ridicată pe această stradă, pe
atunci numită Lunca Plă-
ieşului. Este cunoscută sub nu-
mele de Casa Galbenă. În
fondul de carte există 3672 de
volume, o parte dintre acestea
fiind expuse. Ştefan Baciu  a
publicat peste 100 volume de
poezie, memorialistică, ese-
istică, traduceri şi peste 5000
de articole şi studii. „De fapt nu
se poate şti exact cât anume a
scris. A publicat enorm, în ţară
şi străinătate. Foarte interesante
sunt şi cărţile sale de memo-
rialistică, unde a realizat exce-
lente microportete ale
personalităţilor pe care le-a cu-
noscut“, mai spun muzeografii.
Braşoveanul s-a stins din viaţă
la Honolulu, pe 7 ianuarie
1993.

u Familia Baciu
Tatăl poetului a fost Ioan Baciu (1888-1956), profe-
sor de limba germană la Liceul „Andrei Şaguna“. Îşi
luase doctoratul la Budapesta, era atestat ca profe-
sor de germană, latină, română şi maghiară.
Împreună cu Michael Teutsch a elaborat primul
manual de limba română pentru uzul minorităţilor
din Transilvania. În iunie 1932, a fost ales, prin de-
cret regal, membru al Ordinului Steaua României în
grad de Cavaler. Soţia sa, şi mama lui Ştefan Baciu,
a fost Elisabeta Maria, fiica inginerului silvic Arthur
Sager, chemat în ţară de regele Carol I. Sora poet-
ului, Ioana Veronica Mărgineanu , a fost secretar lit-
erar la teatrul din Braşov, apoi cadru didactic la IATC
„I.L. Caragiale“ din Bucureşti. A fost membră
UNITER şi a primit Premiul Academiei Române pe
anul 1986. 

Poetul brașovean Ștefan Baciu este mai cunoscut în străinătate decât în România

Poet celebru în America Latină
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Terapiile alternative sunt o soluţie ieftină şi la 
îndemâna oricui pentru rezolvarea diverselor probleme
de sănătate fizice şi psihice, având rezultate bune 
în majoritatea afecţiunilor.
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SĂNĂTATE

În Antichitate, din cauza
lipsei medicamentelor, se
aplicau tratamente naturiste.
Bolnavii erau trataţi prin
arome, muzică şi prin culo-
rile din interiorul templelor.
Iată că aceste tehnici de vin-
decare au revenit. Înţelepţii
orientali consideră că
afecţiunile acute şi cronice
pot fi supuse terapiei prin cu-
lori. La baza vindecării prin
culori stau roşu, oranj, gal-
ben, verde, albastru, indigo şi
violet (ROGVAIV).

Azi, muzica este utilizată
pentru destindere şi trata-
ment în numeroase instituţii,
pentru tratarea unor bolnavi
cu afecţiuni psihice, meloter-
apia dovedind rezultate
benefice în tratarea unei
palete de afecţiuni printre
care stările depresive, anx-
ioase, insomniile, tulburările
vegetative etc.

Ce este 
cromoterapia?

Cromoterapia se bazează
pe vechea artă a utilizării cu-
lorilor şi a luminii în tratarea
afecţiunilor sau a bolilor de
orice fel. Practicanţii cro-
moterapiei cred că prin uti-
lizarea culorilor din mediul
nostru este posibilă o
îmbunătăţire a calităţii vieţii
şi a sănătăţii noastre.

Primele forme ale acestei
terapii includeau utilizarea

cristalelor colorate sau a lu-
minii solare. Mulţi prac-
ticanţi combina cromoterapia
cu alte terapii comple-
mentare precum aromoter-
apia, masajul, cristaloterapia
şi yoga.

Principiile 
cromoterapiei

La baza cromoterapiei sta
faptul că, corpul uman ab-
soarbe lumina care este
formată din spectrul de cu-
lori. Fiecare culoare din

spectru are o anumită
lungime de undă, frecvenţă şi
energie asociată ei. Culorile
pe care le absorbim în corpul
nostru au efect asupra sis-
temului nervos, sistemului
endocrin şi a eliberării de
hormoni sau a altor substanţe
organice. De asemenea,
acestea pot afecta energiile
mai subtile ale chakrelor,
mentalul, emoţionalul, pre-
cum şi starea fizică şi psihică
a omului.

Simptomele afecţiunilor

sunt semne ale unei lipse sau
utilizări nepotrivite a culo-
rilor şi luminii, de către
celulele şi organele corpului
uman. Acest lucru se poate
datora unor factori precum
modul de viaţă, mediul în
care trăim etc. Din fericire,
această lipsă de echilibru
poate fi corectată prin uti-
lizarea selectivă a frecven-
telor culorilor. Există mai
multe metode prin care se pot
transmite frecvenţele culo-
rilor către corp.

Beneficiile 
cromoterapiei

Terapeuţii care folosesc
cromoterapia, sugerează că
partea vizibilă a spectrului de
culori poate afecta atât
mintea, cât  şi corpul uman.
Aceştia iau în considerare
aura energetică umană pe care
doar puţini dintre noi o pot
observa.  Apoi, terapeuţii iau
în considerare dosarul med-
ical şi starea prezenţa de
sănătate a unei persoane pen-
tru a observa aura prin con-
centrare. Aceştia consideră că
fiecare organ, parte a corpu-
lui, stare emoţională sau
mentală răspunde la o anu-
mită culoare. Observând cu-
lorile din aură energetică a
unei persoane, ei pot utiliza
anumite culori pentru reme-
dierea afecţiunilor.

Culorile pot fi de asemenea
utilizate în practică me-dicală
comună, pentru tratarea
icterului de care su-feră nou-
născuţii şi a altor afecţiuni.
Culorile mai sunt utilizate şi
în terapiile complemetare
pentru a întări sistemul imu-
nitar şi a asigura însănătoşirea
pe cale naturală.

Cromoterapia poate trata o
mulţime de probleme, inclu-
siv cele legate de condiţiile de
stress, cum ar fi: insomnia,
anxietatea, astmul, devieri de
comportament, depresia etc.
În special această poate ajuta

la recuperare după operaţii
sau boli grave. De asemenea,
cromoterapia poate ajuta la
creşterea nivelului creativ şi
în procesul de învăţare.

Meloterapia alungă
stresul şi oboseala

Datorită influentelor so-
nore armonioase, terapia prin
muzică este folositoare în
special pentru calmarea
stărilor de nervozitate şi pen-
tru calmarea emoţiilor. Cu
ajutorul meloterapiei pot fi
tratate stările depresive, stre-
sul, surmenajul intelectual
ori diferitele dureri fizice.

Spre exemplu, în antichi-
tate, soldaţilor care urmau să
plece la luptă li se aplicau
tratamente sonore pentru
îndepărtarea deprimării, a
fricii sau a emoţiilor.Pe ace-
laşi principiu se merge şi în
cazul bebeluşilor care, în
momentul în care devin
neliniştiţi, poţi fi calmaţi de
îndată cu ajutorul cântecelor
de leagăn.

La Paradisul Acvatic, grota
de relaxare este locul în care
găsiți toate aceste beneficii.
Grota este o încăpere liniştită
în care vă puteţi destinde
stând întinşi pe o banchetă
încălzită, înveliţi fiind de o
pătură de apă caldă, vizi-
onând proiecţii cu diferite
tematici şi ascultând sunete
din natură.

Terapia cu muzică, apă şi culori

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

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



Andrei Dinu

Povestea familiei Gologan
este povestea unor oameni
simpli din zona Braşovului,
care au ieşi în față prin
inteligenţă şi perseverenţă,
fiind un exemplu pentru în-
treaga societate. Străbunicii
lui Radu şi Călin Gologan au
fost oieri în Săcele şi Bran,
iar povestea aceastora începe
în secolul al XIX-lea, când
cele două familii de oieri -
una Gologan, alta Puşcariu -
au dat naştere la 19
moştenitori. Printre cei 12
copii ai oierului Puşcariu din
Bran s-a numărat şi bunicul
lui Radu şi Călin Gologan,
Iosif Puşcariu (1889-1965),
care a fost un copil sărac, dar
inteligenţa sa a fost
remarcată de învăţătorul din
sat. 

Iosif  a studiat la „Şa-
guna“, cel mai bun liceu din
Braşovul vremii. După ab-
solvire, a mers să-şi continue
studiile la Budapesta şi, în-
tors în ţară, a înfiinţat primul
spital de oftalmologie din
Braşov, numit chiar „Spitalul
de Ochi“. 

Gologan, 
bunicul primar

Cam în aceeaşi perioadă
cu Iosif a trăit şi celălalt
bunic al fraţilor Gologan, cel
din partea tatălui. Născut la
Satulung, lângă Săcele,
N.G.V. Gologan s-a remar-
cat la rându-i de mic şi a
ajuns să studieze la Acade-
mia de Înalte Studii Eco-
nomice şi Industriale
Cluj-Braşov. Gologan-bu-

nicul este autorul a nu-
meroase studii şi materiale
istorice privind comerţul
românesc în general, însă s-
a concentrat pe judeţul
Braşov. În perioada inter-
belică, a fost chiar şi primar
al Braşovului. Datorită
descendenţei, familia a avut
mari probleme în timpul
regimului comunist, fiind
nevoită chiar să se mute pen-
tru o perioadă la Sibiu.

Pionier în 
construcţia de pârtii 

Iosif  Puşcariu şi soţia lui
au dat naştere la trei fete.
Una dintre ele este mama
celor doi fraţi. Absolventă a
Liceului de Fete „Principesa
Elena” (fosta denumire a
Colegiului Naţional „Uni-
rea” din Braşovul de astăzi),
Stanca a optat pentru mese-
ria de profesoară de
matematică. „Ţin minte că,
atunci când am zis eu că
vreau să dau la Matematică,
mama m-a întrebat: «Asta-i
meserie?!». Deşi ea făcuse
asta toată viaţa”, s-a
destăiunuit Radu, care acum
este un reputat profesor şi
preşedintele Societăţii de
Ştiinţe Matematice din
România. 

Stanca s-a căsătorit cu
Gelu Gologan, singurul fiu
al lui N.G.V. Gologan. Tatăl
băieţilor a fost inginer şi de-
signer, dar şi un mare pa-
sionat de schi. Toate cele trei
calităţi ale lui Gelu s-au re-
unit în proiectele care au
vizat pârtiile de schi din
judeţul Braşov. În studiul
„contribuţii la reconstruţia

ecologică a pârtiilor de schi
din zona Predeal - Poiana
Braşov“, Teodor Maruşca,
specialist în întreţinerea şi
însămânţarea pârtiilor de
schi, îi mulţumeşte pentru
ajutor lui Gologan, „un pio-
nier în acest domeniu“. 

„Fabrică“ de 
matematicieni 
pentru Occident 

Ajungem într-un final şi la
povestea fraților Radu şi
Călin Gologan. Primul este
doctor în matematică şi omul
de care se leagă generaţii în-
tregi de olimpici români la
această materie. Prin băncile
din faţa sa s-au perindat
Ciprian Manolescu, cel mai
mare matematician român al
momentului, dar şi Ana
Caraiani, o tânără cerce-
tătoare. De peste zece ani,
pregăteşte elevii din lotul
olimpic de matematică,
obţinând mai multe medalii
de aur. 

Ca elev, şi el a fost olimpic
la matematică. În 1970 şi
1972, s-a întors de la olim-
piadele din Ungaria şi Ce-
hoslovacia cu medalii de
argint şi bronz. În 1971, a
câştigat concursul Gazetei
Matematice, pentru numărul
mare de probleme rezolvate
şi problemele propuse.
Astăzi, concurentul de
odinioară este cel care
editează prestigioasa revistă
la care s-au călit toţi matem-
aticienii de ieri şi de azi ai
României. Dintre medaliaţii
cu aur la Olimpiada
Internaţională trecuţi prin
mâna profesorului Radu

Gologan în aceşti ani de
când acesta coordonează
lotul olimpic, mulţi s-au afir-
mat ca matematicieni în Oc-
cident.

Călin a uimit 
lumea cercetării

Dacă Radu şi-a moştenit
oarecum mama, fratele său
mai mic, Călin, a mers pe
drumul ingineriei. A ales in-
gineria aerospaţială şi a
proiectat primul său avion
electric, Elektra One, cu care
a cucerit mulţi europeni,
printre care şi prinţul Albert
de Monaco, cel care a ţinut
chiar să urce pentru un timp
la bordul aparatului. 

Călin Gologan este un
nume cunoscut şi, în primul
rând, respectat, în industria
aeronauticii din Europa.
Aeronava pe care el a
proiectat-o, împreună cu alţi
ingineri, în Germania, a
câştigat premiul «Lindberg»
la un miting aerian din
Statele Unite ale Americii.
Aeronava se numeşte „Elek-
tra One“ şi cântăreşte 200 de
kilograme, cu tot cu baterii.
Avionul poate fi cumpărat cu
80.000 de euro.

Aeronava are şi propriul
hangar, acolo unde bateriile
se încarcă singure, datorită
panourilor solare montate pe
acoperişul hangarului. Ener-
gia acumulată de celulele fo-
tovoltaice este stocată în
acumulatori speciali, iar apoi
transferată avionului electric

„Iniţial, eu am vrut să
urmez cursurile unei
facultăţi de matematică, dar
în acest domeniu fratele meu

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

Geniile Braşovului care   
u Fraţii Gologan provin dintr-o familie de poveste, de oameni mari şi modeşti. Radu este 
coordonatorul olimpicilor la matematică, iar Călin a construit primul avion electric din lume

Aeronava pe care a proiectat-o Călin Gologan a câştigat
premiul «Lindberg» la un miting aerian din SUA

Călin Gologan este mândru că unul dintre fiii săi  îi
calcă pe urme

Frații Radu (stânga) și Călin Gologan se întorc întotdeauna cu plăcere la casa bunicilor lor din Bran

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL8
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„Ceea ce s-a petrecut în răstimpul prezenţei noii guvernări este incredibil
şi dureros pentru un intelectual atent la evoluţia societăţii şi la datoria lui de a lăsa urme
de educaţie. Eu nu îl acuz direct pe premier de plagiat, dar o persoană cu o astfel de funcţie ar trebui
să înţeleagă că primul argument pe care trebuie să îl aducă este dovada că nu există furtul“         Radu Gologan
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Radu, care este mai mare cu
aproape doi ani, îmi dădea
clasă. Astfel, fiindcă ştiam că
nu am nicio şansă să fiu mai
bun decât el la matematică,
am decis să mă fac inginer.
Aşa a început povestea mea
în acest domeniu“, îşi
aminteşte Călin Gologan.

Ceea ce este cu adevărat
senzaţional este că avionul,
care are un singur loc,
funcţionează cu baterii de
notebook. Acestea cântăresc
100 de kilograme, iar acu-
mulatorii Li-Ion asigură o
autonomie de zbor care
variază între trei şi patru ore,
la o viteză de croazieră de
160 km/h. La proiectarea
acestui avion a contribuit un
alt român, Sorin Mateş. 

Consum de 6 kw/oră
Aeronava are şi propriul

hangar, acolo unde bateriile
se încarcă singure, datorită
panourilor solare montate pe
acoperişul hangarului. Ener-
gia acumulată de celulele fo-
tovoltaice este stocată în
acumulatori speciali, iar apoi
transferată avionului electric.
Preţul avionului împreună cu
hangarul respectiv ajunge la
100.000 de euro. 

„Am început proiectarea
acestui avion prin anul 2009.
Am dorit să facem o
aeronavă care să aibă con-
sum minim, o greutate cât
mai mică şi să fie silenţioasă.
Avionul are structură de car-
bon şi consumă o energie de
doar 6 kw/h. Astfel am ajuns
să construim «Elektra One»,
care a primit premiul «Lind-
berg», la Air Venture 2011,
un miting aerian din Statele
Unite ale Americii. Totodată,
o companie importantă din

SUA vrea să facă, după mod-
elul «Elektra One», un avion
fără pilot”, a precizat Călin
Gologan.

Pentru început, „Elektra
One” a zburat cel mai mult
300 de kilometri. „Pe viitor,
ne propunem să facem un
avion electric de două locuri,
apoi de patru locuri, iar în
următorii ani vrem să
demarăm proiectul unui
avion e-taxi, cu şase locuri,
prin care să se asigure trans-
portul de persoane între
oraşe, pe distanţe de câteva
sute de kilometri”, a
menţionat inginerul
braşovean.

Pasiune din copilărie
Călin Gologan s-a stabilit

de peste 20 de ani în Germa-
nia, iar în urmă cu trei ani s-
a căsătorit cu o nemţoaică. El
a trăit de la vârsta de 14 ani
alături de familie în Braşov,
iar de când locuieşte în
Germnai, se relaxează câteva
zile, de două ori pe an, în co-
cheta casă de vacanţă de la
Bran. Pasiunea lui Călin
Gologan pentru avioane a în-
ceput la grădiniţă, atunci
când, împreună cu fratele
său, Radu, făcea avioane
mici din bucăţi de lemn.

Ulterior, braşoveanul a
urmat cursurile Colegiului
Naţional „Dr. Ioan Meşotă”,
iar apoi, între 1972 şi 1977, a
făcut Facultatea de Aeronave,
din Bucureşti, pe care a ab-
solvit-o cu media generală de
9,50. În 1977, Călin Gologan
s-a angajat la Întreprinderea
de Construcţii Aeronautice
(ICA), din Braşov, acolo
unde a lucrat până în 1987.
Apoi, a ajuns la Centrul de
Pilotaj din Braşov, ca pro-

gramator de date. În 1986,
fosta soţie, profesoară de
matematică, a plecat în Ger-
mania, iar înainte de
Revoluţie, Călin Gologan a
ajuns şi el acolo, împreună cu
soacra şi cei doi copii. Acum,
cel mai mare băiat este in-
giner în aviaţie la München.
„El reprezintă, practic, cea
de-a treia generaţie de in-
gineri în aviaţie, după ce eu şi
tatăl meu am lucrat în acest
domeniu“, a menţionat Călin.

A contribuit 
la primul avion 
ultra-light românesc

Înainte să plece în Germa-
nia, Călin Gologan a produs,
împreună cu mai mulţi pri-
eteni ingineri, primul avion
ultra-light din România, în
anul 1983. Odată ajuns în
Germania, inginerul bra-
şovean s-a angajat la firma
Grob Aerospace. „În 1994,
un neamţ mi-a propus să
proiectăm un avion ultra-
light. Nu am ajuns la o
înţelegere cu el şi am luat
totul pe cont propriu. În acea
perioadă mi-am deschis pro-
pria firmă. Am adus avionul
la primul zbor în doi ani, iar
în trei ani aeronava a fost
certificată”, îşi aminteşte
Călin Gologan. 

În 1997, a ajuns la EADS
Munchen, un important con-
cern aeronautic din lume. „În
2002, am ajuns la o altă mare
firmă din Germania, Dornier,
numai că am avut ghinionul
ca prima mea zi de muncă să
fie ziua de insolvenţă. Din
acel moment, m-am axat
doar pe proiectele firmei
mele”, a declarat Călin Golo-
gan.

   fac cinste României

Noul avion monopost Elektra One Solar, realizat de Solar World în colaborare
cu firma braşoveanului, PC-Aero, este alimentat integral cu energie solară,
fiind dotat cu panouri fotovoltaice aplicate la nivelul aripilor. Proiectul a prins
viaţă în primăvara acestui an. Noul model a fost creat după Elektra One, dar
cu performanţe net superioare, reuşind să atingă o viteză dublă faţă de prede-
cesorul său. Elektra One Solar cântăreşte dublu, 400 de kilograme, dar în
schimb, este în măsură să zboare timp de peste 8 ore, pe o distanţă de circa
965 de kilometri, putând transporta o încărcătură utilă de circa 100 de kilo-
grame, inclusiv pilotul. „Elektra One Solar reprezintă un exemplu elocvent pen-
tru modul în care mobilitatea se va baza tot mai mult în viitor pe vehicule
electrice eficiente şi ecologice. E timpul să punem capăt dependenţei de com-
bustibili fosili pentru a ne deplasa: energia solară, abundentă şi disponibilă pe
scară largă, e cea mai potrivită alegere pentru zbor“, a declarat Frank Asbeck,
administratorul delegat al Solar World.

u Un avion mai puternic  alimentat de la soare

Prof.dr. Radu Gologan este de părere că Victor Ponta trebuie să demonstreze
cât mai repede că acuzaţiile foarte grave de plagiat care i se aduc sunt nefon-
date, pentru că argumentele prezentate până acum fie sunt „copilăroase”, fie
dovedesc o cultură generală precară. „Acuzaţia de furt este mult mai gravă
decât acuzaţia de maşinaţiune. Este ca şi cum eşti acuzat de un fost prieten
că ai furat din magazin, dupa 12 ani. El te-a fotografiat şi tu spui că principalul
vinovat e el. În primul rând tu trebuie să te dezvinovăţeşti de faptul că ai furat
şi eşti hoţ. Eu nu îl acuz direct pe premier, pentru că nu ştiu despre ce este
vorba, dar o persoană de tipul acesta, cu o astfel de funcţie, ar trebui să
înţeleagă că primul argument pe care trebuie să îl aducă este dovada că nu
există furtul. Nu primul argument să fie: «A venit acum să mă dea în gât nu
ştiu cine”, a precizat profesorul Gologan. Acesta se simte jenat de faptul că, în
lumea academică din străinătate, nu ştie ce să raspundă când i se spune că
o personalitate politică din ţara sa are o problemă cu plagiatul.

u Şeful matematicienilor îi dă o lecţie lui Ponta

Profesorul speră că instituţiile guvernamentale vor lua măsuri în acest caz, dar
rămâne cu un gust amar când se gândeşte la noul Guvern, care îşi dovedeşte
doar incompetenţa. „Ceea ce s-a petrecut în răstimpul prezenţei noii guvernări
este incredibil și dureros pentru un intelectual atent la evoluţia societăţii şi la
datoria lui de a lăsa urme de educaţie. Este evident ce precedent a folosit şi a
perfecţionat treptat aceeaşi sintagmă descoperindu-i noi valenţe ce depăşeau
uneori nivelul în care politicul nu are ce căuta. A încerca însă, să foloseşti
instituţiile statului după un bun plac penibil, cu argumente zise ştiinţifice sau
juridice de râsul unui bun student la Drept, este revoltător. Zâmbetul fad, arti-
ficial al victoriei ce anunţă zilnic încă o redută cucerită şi încă o eliminare, pe
eşafodul dreptăţii, al vechilor şefi sau, mai rău, al unor principii greu cucerite,
este înfricoşător. Este zâmbetul ce fără niciun cuvânt înseamnă: «Râdeţi băieţi,
numa’ râdeţi!». Toate astea mă fac să mă reîntorc la gânduri spuse adeseori
în ultimii ani: unde ne sunt intelectualii politicii româneşti?“, se întreabă retoric
profesorul. 

u Unde sunt intelectualii politicii?

Prințul Albert de Monaco (centru) a testat avionul Electra One creat de brașoveanul Călin Gologan (dreapta)
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote SMS la 1442

Magazin Anticariat-Antichități-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărți
deosebite, monede, bancnote, in-
signe, medalii, decorații, timbre, cla-
soare cu timbre, cărți poștale, acte
vechi, tablouri, obiecte din sticlă și
piatră, obiecte din porțelan, mic mo-
bilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata
pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2, tel:
0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator Pro-
prietăți Imobiliare, membru titular ANEVAR și
UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare pen-
tru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/apartamente, terenuri, spații comerciale, biro-
uri, hale), conform Standardelor Internationale
de Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigu-rării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcției, etc. Tel: 0745/024488

„Fecioara din Nüren-
berg” sau Fecioara de
fier”, „Leagănul lui Iuda”,
„Patul lui Procust” sunt
câteva dintre instru-
mentele de tortură prezen-
tate în Castelul Bran.

Promovat drept „Castelul
lui Dracula”, celebrul edi-
ficiu găzduieşte până în 14
octombrie 2012 o
expoziţie de groază, în
care sunt prezentate mai
multe instrumente de

tortură, folosite în Evul
Mediu.

„Sunt prezentate cele
mai obişnuite metode de
tortură medievală, printre
care: «Fecioara din
Nürenberg sau Fecioara de

fier», «Cântarul
vrăjitoarelor», «Scaunul
inchizitorului», bătut cu
ţepi de 5 cm lun-gime,
«Leagănul lui Iuda»,
«Patul lui Procust», spăr-
gătoarele de capete, de ge-
nunchi şi sfărâmătoarele
de degete, «Gâdilatorul
spaniol», măştile ruşinii,
fieră-straie, securi, cleşti,
cătuşe şi lanţuri din fier şi
celebra centura de casti-
tate”, au declarat organi-
zatorii.

Instrumentele de tortură
fac parte dintr-o colecţie
particulară şi provin din
Italia şi Spania. Biletul de
intrare este de 10 lei pen-
tru adulţi şi de 6 lei pentru
elevii peste 16 ani. Acce-
sul copiilor sub 16 ani este
interzis.

Expoziţie de groază la Castelul Bran

Luna iulie va fi plină de
evenimente la Biserica
Evanghelică din Bar-
tolomeu, unde are loc cea
de-a treia ediţie a
manifestării „Vara con-
certelor la Biserica Sf.Bar-
tolomeu“. Vor fi prezentate
şase concerte corale şi in-
strumentale, şase concerte
inedite, în cadrul cărora
spectatorii vor putea as-
culta şi sunetele unor in-
strumente baroce, care
astăzi se aud destul de rar.

Ediţia din acest an a
manifestării va prilejui în-
tîlnirea spectatorilor bra-

şoveni cu artişti din
Spania, Germania şi
România, care vor intre-
preta o gamă de lucrări de
facturi diferite şi compuse
în epoci distincte. Seria
concertelor va fi deschisă
chiar în prima zi a lunii
iulie, de Corul Astra, diri-
jat de profesorul Ioan
Oarcea, care va cînta şi în
cel de-al doilea concert,
din 8 iulie, atunci alături de
Orchestra de tineret
„Orquesta Jesus Guridi del
Conservatorio de la So-
ciedad Coral de Bilbao“
din Spania, dirijată de

Radu Hamzea. Pe 15 iulie,
braşovenii vor putea as-
culta, din nou, muzică
corală, de această dată în
interpretarea Corului
Şcolii „Rudolf-Hilde-
brand“ din Markkleeberg
(Germania), dirijat de Sven
Kühnast. Pe 17 iulie este
programat un concert de
muzică barocă în inter-
pretarea muzicienilor Ul-
rike Titze - vioară, Guido
Titze - oboi (ambii din
Germania), Csata István -
viola da gamba (Cluj) şi
Paul Cristian - spinetă
(Braşov), după care, în 22

iulie, este programat „Con-
certo Spiralia“, susţinut de
Hunyadi Koppány - vioară
(Miercurea Ciuc), Gábor
Elöd - vioară (Miercurea
Ciuc), Lázár Zsombor - vi-
oloncel (Miercurea Ciuc)
şi Paul Cristian - spinetă
(Braşov). „Vara con-
certelor la Biserica Sf. Bar-
tolomeu“ se va încheia pe
29 iulie, cînd este progra-
mat un concert de orgă şi
viola da gamba susţinut de
Ilse Maria Reich - orgă
(Germania) şi Anca Iarose-
vici - viola da gamba
(Bucureşti).

Ca în fiecare an, cu un ve-
hicul trăsnit şi spectacol pe
măsură, concurenţii pot
câştiga premii şi pot con-
tribui la proiect social.  Deja
tradiţionala cursă „nebună”
de coborâre cu vehicule
neconvenţionale, fără mo-
tor, „Cursa Trăsniţilor”,
ediţia de vară, se va
desfăşura în 14 iulie, Ziua
Franţei, pe Şirul Livezii. În-
scrierile au început de ieri.
Banii strânşi din înscrierile
concurenţilor la ediţia de
iarnă şi cea de vară vor spri-
jini proiectul „Pentru o
educaţie mai bună!”.

Prin acesta, elevii din
cea mai bună clasă gim-
nazială vor beneficia de o
excursie în Germania,
unde vor învăţa cum să
acorde în mod profesionist
primul ajutor în caz de
urgenţă. Proiectul se des-
făşoară pe parcursul a cinci

ani, anul acesta fiind al
treilea an. „Cursa
„Trăsniţilor” este deschisă
atât persoanelor fizice, cât
şi companiilor. Pentru ve-
hiculele personale, concu-
renţii vor plăti la înscriere
o taxă de 15 lei.

Pentru echipele compani-
ilor, înscrierea costă 1.000
de lei. Taxele sunt valabile
pentru înscrierile care se
face până în 1 iulie. Înscrieri
se pot face şi în ziua eveni-
mentului, însă taxa de par-
ticipare se dublează.

Premiile vor fi consis-
tente, dar rămân deo-
camdată o surpriză. Cursa
propriu-zisă va începe de la
ora 18.00, dar startul
distracţiei din Livada Poştei
se va da de la ora 14.00.

Pentru mai multe detalii
şi pentru înscrieri, doritorii
pot accesa pagina: cursa-
trasnitilor.ro.

Pregătiri pentru 
„Cursa trăsniţilor“

Concerte la Biserica Evanghelică din Bartolomeu



lVând garsonieră Astra, Tra-
ian, confort I
semidecomandată, termopan,
parchet, eliberabilă repede,
24.000 euro neg. Tel:
0732.1333.04, 0268.322.376
lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan,
ușă metalică, separare gaz,
preț 27.000 euro negociabil,
relații la tel: 0731/833201
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandată,
etaj intermediar, geam ter-
mopan, parchet, gresie,
faianță, separare de gaz,
încălzire cu panouri radiante,
25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

lApartamente în rate, maxim
60 luni, avans 30%,
rezidențial nou, situat în cea
mai frumoasă zonă a
Brașovului. Tel:
0725.336.338
lApartament în vilă, Cen-
trul Istoric, 2 camere, baie,
bucătărie, 48 mp, centrală
termică, parchet, gresie,
faianță, beci, pod, zonă
foarte liniștită, panoramă
deosebită, însorit, vedere
bilaterală, 42.000 euro,
0740.035.332
lRăcădău, apartament la
mansardă, terasă de 24 mp,
preț 50.000 Euro. Tel:
0725.336.338, adamah.
brasov@yahoo. com
lApartament 2 camere,
Astra, decomandat, balcon
închis în termopan, centrală
termică, gresie, faianță, par-
chet, termopane, ușă metal,
38.000 euro, 0721.308.704
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I de-
comandat, separare de gaz,
instalație pentru centrală pro-
prie. Preț: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lApartament 2 camere,
Gemenii - Florilor, semideco-
mandat, etajul 1, însorit, ren-
ovat recent, contorizat,
termopane, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, 29.000
euro neg, 0751.188.188
lApartament două camere
modern , structură mare 59
mp utili, lojă, et 1, Ct termică
proprie, izolație de 15 cm, sit-
uat în rezidențial nou, zona
Răcădău. Preț 54.800 Euro.
Tel: 0725.336.338
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj inter-
mediar, termopane, balcon în-
chis, parchet din lemn masiv,
ușă metalică, beci, însorit,
debranșat de la CET, 37.000
euro. Tel: 0368.444.598
lApartament 2 camere,
Brâdușelor - ITC, confort 1
decomandat, 55 mp, balcon
închis în termopan, centrală
termică, gresie, faianță, par-
chet, termopane, ușă
metalică, beci, 41.000 euro
neg, 0721.308.704
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semi-
decomandat, etaj intermediar,
parchet,  fără alte
îmbunătățiri, 34.000 euro. Tel:
0268.322.376, 0732.133.307

lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, ușă metalică,
termopane integral, balcon în-
chis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376

lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, deco-
mandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000 euro
negociabil relații la tel:
0731/833202
lVând apartament cu 2
camere Calea București, con-
fort I circular, etaj intermediar,
îmbunătățiri, 45.000  euro.
Tel: 0754/870.035
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătățirile, mobi-
lat, etaj intermediar. Aparta-
mentul se află în zona de vile
din Tractorul și este construit
în 2011. Preț  38.500 euro.
Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 deco-
mandat, geamuri tip ter-
mopan, centrală termică. Preț
41.000 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preț 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

lApartament 3 camere,
Astra, Vulturului, confort 1
decomandat, 2 băi, centrală
termică, termopane, ușă
metalică, gresie, faianță,
parchet, bucătăria
mobilătă, 58.000 euro neg,
0721.308.704
lApartament 3 camere, G-
ral Dumitrache, confort 1
decomandat, 85 mp, vedere
bilaterală, 2 balcoane închise
în termopan, 2 grupuri san-
itare, centrală termică, ter-
mopane, gresie, faiantă,
parchet, bloc reabilitat ter-
mic, 52.000 euro,
0740.035.332
lAparament 3 camere,
Griviței, confort 1 decoma-
dat, 90 mp, vedere
bilaterală, centrală termică,
parchet, 2 beciuri, balcon
închis, ușă metalică, 55.000
euro, 0751.188.188
lRăcădău, apartament 3
camere, Dec, Cf1, însorit, P/8,
structură mare, 2 băi (ambele
cu fereastră), două debarale,
CT, preț: 54.000 Euro! Tel:
0725.336.338
lOfertă închiriere aparta-
ment 3 camere, Tractorul,
confort 1 decomandat, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică,
termopane, mobilat, utilat,
250 euro, 0751.188.188
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat,
etaj intermediar, centrală pro-
prie, îmbunătățiri recente,
bucătărie mobilată, vedere pe
două părți, beci, 65.000 euro.
Tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lVând apartament 3 camere,
Tudor Vladimirescu, confort
I, etaj intermediar, 2 balcoane,
geamuri termopan, separare
de gaz, liber la vânzare,
52.000 euro neg.
0268.444.598

lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătățiri multiple, beci,
61.000 euro.  Tel:
0732.133.307
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilitățile, la
cheie, în Sânpetru, cu centrală
termică proprie, 36.000 euro.
Tel: 0732.133.304,
0268.322.376

lVând apartament 4 camere
la casă, în zona Teatrului Dra-
matic, decomandat, structura
mare, 109 mp, vedere pe două
părți, camere înalte, fără
îmbunătățiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376
lOfertă vânzare aparta-
ment 4 camere, Molidului,
confort 1 decomandat, 2 bal-
coane închise în termopan, 2
grupuri sanitare, vedere 2
părți, panoramă deosebită
asupra cartierului Răcădău,
renovat integral, modern,
mobilat, centrală termică,
80.000 euro neg,
0751.188.188

lSe vinde jumătatea unui
Duplex, construcție din
cărămidă, la cheie, compusă
din 3 camere, living,
bucătărie, 2 băi; teren 430 mp.
Statie RAT la doar 120 m, Str.
Plugarilor - la doar 5 minute
de Real, Metro sau centrul is-
toric. Preț: 69.900. Tel:
0725.336.338
lVând casă Sânpetru, P+M,
din cărămidă, 5 camere, 140
mp utili, construcție 2010,
încălzire centrală, toate
utilitățile, teren 250 mp,
82.000 euro neg. Tel:
0721.932.829, 0268.322.376
lCasă de vânzare, Hărman,
suprafață totală 860 mp,
suprafață construită 100 mp,
2 corpuri de casă, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, grădină de zarzavat,
șură, șopron, curte betonată,
gaz, canalizare, curent în casă,
50.000 euro, 0751.188.188
lVând casă Râșnov, 3
camere, toate utilitățile,
construcție din cărămidă, de-
schidere la două străzi, pod
mansardabil, teren 600 mp,
65.000 euro neg. Tel:
0368.444.598
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 50 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 a fost
redus la doar 24.000 euro. Tel
0745.168. 108
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiți,  construcție  nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilitățile, preț 89.000
euro, relații la tel:
0731/833202

lTeren în suprafață de 800
mp, sunt două loturi de 400
mp, cu extras CF separat,

PUZ
P+2, POT 30%, CUT 1, 2.
Pretabil construcții civile ,
case sau vilă cu apartamente.
Preț 65.000 Euro / lot.
Potențial enorm de investiție!
Tel: 0725.336.338
lVând teren Sânpetru,
Cartier Primăverii, 590 mp,
toate utilitățile pe teren, de-
schidere de 18 m, 21.700
euro, Tel: 0268.322.376,
0721.932.829
lVând/schimb teren 560 mp,
la doar 5 min de centrul is-
toric, str Plugarilor, zonă de
vile , acces rapid la inelară,
stație Rat la 100 m, preț
21.000 Euro. Tel:
0725.336.338
lVând teren Hărman, parcele
de 500 mp, 2.000
euro/parcela, Tel:
0732.133.307
lPARTICULAR OFER UL-
TIMELE 9 PARCELE! Dacă
doriți să cumpărați un teren pe
care se poate construi puteți
cumpăra una din cele 9
parcele de teren cu PUZ apro-
bat, în suprafață de 405 mp
fiecare parcelă și front de 19
m, situate în Hărman, la prețul
de doar 2.800 euro pentru o
parcelă. Prețul se poate achita
și rate direct la proprietar.
Cota de drum se oferă gratuit.
Indici urbanistici conform
PUZ aprobat: CUT 0,8 POT
35%, Regim de înălțime pro-
pus S+P+E. Telefon
0729.026.029
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilitățile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:
0732.133.307
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu
front de 47 m direct la DN 11.
Prețul este redus la doar 5
euro/mp. Situat în apropiere
de Brașov (6 km de la ieșirea
din Brașov), terenul este ideal
pentru orice fel de dezvoltare
(motel, pensiune, spălătorie
TIR, hale, sediu firmă, popas,
parcare TIR, platformă, show-
room, etc). Tel. 0745.168.108
Vând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcția de locuințe, 20
euro/mp, negociabil, relații la
tel. 0731/833201
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pen-
tru construcții de locuințe sit-
uat în Hărman, Str.
Stadionului. Terenul are toate

utilitățile
(apă, canal, curent și gaz), este
localizat în cartier de vile noi
și este îngrădit. Puteți construi
imediat. Prețul a fost redus la
doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în
Hărman (spre Tărlungeni), la
doar 5 euro/mp. Terenul oferit
spre vânzare are acces din DJ
Brașov - Tărlungeni sau din
DN 11 Brașov - Hărman. În
zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate
foarte aproape de acest teren.
Destinația terenului poate fi
atât pentru construcții
rezidențiale cât și pentru
construcții industriale sau
prestări servicii sau chiar pen-
tru parc fotovoltaic. Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pen-
tru construcția de locuințe preț
15 euro/mp negociabil, relații
la tel: 0731/833201
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preț 52 euro/mp, relații
la tel: 0731/833202,
0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana
Angelescu, intravilan pentru
construcția de locuințe, 1.200
mp,  preț 32 euro negociabil,
relații la tel 0731/833201,
0744/302197

lPensiune înscrisă în cir-
cuitul turistic, 7 camere, liv-
ing, sală restaurant 50
persoane, tavernă, garaj, 60
locuri barbeque, zonă
deosebită - Brădet. Preț
130.000 Euro negociabil,
posibilitate schimb! Tel:
0725.336.338

lCumpăr spațiu comercial,
situat în centrul instoric, zonă
cu vad, prioritate spațiile situ-
ate pe Str. Republicii,
Mureșenilor, Michael Weiss.
Doar stradal cu vitrină. Plata
CASH! Tel: 0725336338
lVând spațiu comercial,
Centru Civic, 55 mp, intrare
din stradă, 55.000 euro, Tel:
0268.322.376

0747/771523

lÎnchiriez garsonieră, Astra -
Soarelui, mobilată, 130 euro.
Tel: 0368.444.598
lÎnchiriez garsonieră Uzina
2, mobilată și utilată, 110
euro. Tel: 0268.322.376

lOfertă închiriere, aparta-
ment în casă, zona agrement
"Olimpia", 3 camere, baie,
bucătărie, 100 mp, curte pro-
prie, intrare separată, contor-
izare separată, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, pretabil
sediu firmă/locuit, (ne)mobi-
lat, utilat, zonă foarte liniștită,
acces auto facil pe strada,
acces auto în curte, 350 euro,
0721.308.704
lÎnchiriez apartament 3
camere zona Gării, confort I
decomandat, mobilat și utilat,
250 euro. Tel: 0721.932.829,
0368.444.598

lOfertă închiriere, spațiu
birouri, Centru Civic, 20 mp,
intrare din strada, contor-
izare separată, grup sanitar
propriu, mobilat birouri, 300
euro neg, 0740.035.332

lCumpărăm apartament 4
camere Răcădău , doar în
blocurile turn din fața parcului
Trandafirilor, etaj intermediar,
vedere spre parc. Plata cash!
tel: 0725.336.338
lCaut să cumpăr apartament
2 camere, zona Astra, parter
sau etajul 1, pretabil sediu
firmă, fără îmbunătățiri, ofer
plata cash, 0721.308.704
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IMOBILIARE

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

SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”
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Redactor șef: Doina TURCU
Redactori: Andrei BÂRSAN
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Adriana ALEXE (Fapt divers)
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andreea.rusu@gazetabrasovu-
lui.ro
Adresa redacției:

contact@gazetabrasovului.ro



Dumitru Ioan Puchianu 

1990 N-au mâncat salam cu soia

1996 Avem 15.000 de specialişti! 2000 Impreună cu oamenii, alături de ei

2004 Să trăiţi bine! 2008 Ei cu ei, noi cu voi!

2009 De ce le e frică, nu scapă! 2012 Cu ce vom mai fi minţiţi?

1992 Nu ne vindem ţara!
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