
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie

Pasajul peste calea ferată de
la capătul străzii Independen-
ţei ar putea fi terminat până la
sfârşitul acestui an, în avans
faţă de termenul programat
iniţial pentru februarie 2013.
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PASAJUL, GATA LA
SFÂRȘITUL ANULUI

Absolvenții de liceu care nu
au promovat bacalaureatul
din această sesiune se pot în-
scrie la mai multe școli post -
liceale unde nu au nevoie de
diplomă sau pot intra în șomaj.
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Unde ne sunt saşii?
Institutul pentru Politici Publice
a măsurat performanţa primă-
riilor în mandatul 2008-2012,
în furnizarea de servicii pub-
lice către cetăţeni. Municipiul
Brașov este fruntaș.
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BRAȘOVUL, FRUNTAȘ ÎN
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Asociaţia Româna de Drift vă
invită în weekendul 14-15
iulie, la Prejmer Circuit, la
runda a 5-a a Campionatului
Naţional De Drift, GTT DRIFT
CHAMPIONSHIP 2012.
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ÎNCEPE CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE DRIFT 

Braşovul pierde
90 de milioane C
u Noua putere blochează investiţii de anvergură
pentru comunitatea locală: ocolitoarea municipiului,
Transilvania Motorland și parcarea din Poiană paginile 4-5

Ocolitoarea municipiului - 63 mil. C

Transilvania Motorland - 20 mil. C

Parcarea din Poiană - 7 mil. C

u După câțiva zeci de ani, etnicii germani au reușit, la alegerile locale din
iunie, să revină în conducerea orașului și a județului paginile 8-9



Pasajul peste calea ferată
de la capătul străzii In-
dependenţei ar putea fi ter-
minat până la sfârşitul
acestui an, în avans faţă de
termenul programat iniţial
pentru februarie 2013.

„Suntem într-o fază foarte
avansată. Au fost executate
lucrări la fundaţia pasajului
şi a fost încheiată ope-
raţiunea de instalare a pi-
lonilor de susţinere. Este în
curs de finalizare şi
montarea grinzilor. Avem
un avans de o lună şi
jumătate-două faţă de grafi-
cul de lucrări stabilit,  am
depăşit etapele grele şi toc-
mai de aceea mă declar op-
timist în vederea finalizării
lucrărilor înainte de termen,
până la sfârşitul acestui an”,
a afirmat primarul George
Scripcaru.

Intră podul 
Fartec în şantier

El a precizat că în scurt
timp vor începe şi lucrările
de dublare a pasajului
Fartec: „Vom încerca să
corelăm aceste două
proiecte importante pentru
infrastructura din Braşov.
Construcţia pasajului de pe
strada Independenţei este un
proiect inclus în Planul In-
tegrat de Dezvoltare al

Polului de Creştere Braşov,
iar o dată cu finalizarea lui
vom face şi resistematizarea
circulaţiei în zonă”.

Legătură între 
Bartolomeu şi Triaj

Pasajul din zona
Independenţei va avea o
lungime de 671 de metri şi
două benzi de circulaţie
peste calea ferată Braşov-
Sighişoara. Obiectivul va fi
dotat cu nouă deschideri, cu
o lungime totală de 256 de
metri, şi va sistematiza

circulaţia din zona Trac-
torul.

Astfel, vor fi executate
bretele de legătură pentru
racordarea străzii Inde-
pendenţei cu străzile Gloriei
şi Aluminiului. Vor exista,
de asemenea, bretele de
legătură şi pentru legarea
străzilor Buzeşti şi Grigore
Ureche, precum şi cu
pasajul Fartec. Valoarea
totală a acestei investiţii este
de 25,4 milioane de lei şi
este finanţată prin Progra-
mul Operaţional Regional
„Poli urbani de creştere”.

Acest obiectiv face parte
dintr-o amplă strategie de
fluidizare a traficului, care
mai cuprinde dublarea
pasajului Fartec şi a drumu-
lui de acces spre Zona
Economică „Coresi” (care
leagă Triajul de cartierul
Tractorul).

După ce vor fi terminate
cele trei obiective se va crea
o rută alternativă care va
lega zonele Craiter-Triaj,
Coresi, Tractorul şi Bar-
tolomeu, deviindu-se astfel
o parte a traficului rutier de
pe Hărmanului şi Gării.

Pasajul Independenţei va fi 
gata până la sfârşitul anului
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Piaţa Sfatului se va transforma pentru o săptămână, până pe 15 iulie, într-un imens
cinematograf  în aer liber. În fiecare seară, începând cu ora 21.30, cinefilii vor
putea viziona, pe cel mai mare ecran gonflabil existent în România, pelicule de
referinţă, realizate în ultimii ani, filme laureate la diferite festivaluri internaţionale.

Dezvoltatorul imobiliar
care intenţionează constru-
irea unui centru comercial
pe amplasamentul fostei
uzine Hidromecanica a de-
marat, la sfârșitul săptă-
mânii trecute, lucrările de
amenajare a noului sens gi-
ratoriu din zonă. Acesta ur-
mând a fi situat la intersecţia
Mihail Kogălniceanu, Iuliu
Maniu şi 15 Noiembrie.

„Giraţia va fi realizată
pentru a se crea căile de
acces către noul obiectiv şi
nu va fi afectat traficul spre
cartierele Astra, Răcădău,
Florilor şi Scriitorilor. Pe
cele trei artere de circulaţie
vor fi păstrate sensurile de
circulaţie”, a explicat şe-

fului Direcţiei Tehnice din
Primăria Braşov, Attila Rad-
noti.

Staţia RAT 
a fost mutată

Pe de altă parte, purtătorul
de cuvânt al municipalităţii,
Sorin Toarcea, a afirmat că
o dată cu începerea
lucrărilor la noul sens gira-
toriu, traficul rutier din zonă
va fi restricţionat: „Într-o
primă fază a fost mutată
staţia RAT de la Hidrome-
canica. De asemenea, vor fi
închise, pe rând, câte o
bandă pe sensul de mers”.
Termenul pentru finalizarea
lucrărilor este de 45 de zile.

A început construcţia 
giratoriului de la „Hidro“

Procurorii DIICOT Bra-
şov au finalizat rechizito-
riul în cazul proxeneţilor
care au traficat mai mulţi
minori, în două cluburi din
Braşov, şi au dispus trimi-
terea lor în judecată. Printre
cei care vor da socoteală în
faţa instanţei se numără şi
cardiologul Horaţiu Rus. 

Ancheta a stabilit că
medicul a întreţinut relaţii
sexuale de tip homosexual
cu doi dintre pacienţii săi,
aflaţi sub tratament, exer-
citând asupra lor o violenţă
psihologică. Mai exact,

acei copii, cardiaci fiind, se
aflau sub tratament. Pentru
că nu aveau bani să-şi
cumpere medicamentele,
Rus îi condiţiona, ofe-
rindu-le tratamentul în
schimbul întreţinerii unor
raporturi sexuale.

Alături de Horaţiu Rus,
procurorii i-au mai trimis
în judecată pe Dodo Fer-
enc, Sebastian-Daniel Mă-
ciucă, Ovidiu Florentin
Borşan, Valentin Laza-
rovici, Traian Dumitru
Cojocaru şi Daniel-Ioan
Ene.

Cardiologul Horaţiu Rus a
ajuns în faţa judecătorilor

La 20 de ani de la Re-
voluţie, adevăraţii eroi ai
acelor zile s-au multiplicat, în
două decenii, ajungându-se la
aproximativ 20.000 de
revoluţionari, dintre care
14.000 au dreptul la in-
demnizaţii lunare de 1.800 de
lei. La început n-au fost decât
vreo 3.000, apoi 7.000, iar
prin 1997 ajunseseră la
19.000. Apogeul a fost în pe-
rioada în care Bebe Ivanovici
a fost „şeful revoluţionarilor“
– 32.000 de certificate erau
valabile.

Zeci de certificate 
anulate

Anul trecut pe vremea asta,
zeci de certificate de revo-
luționari au fost anulate, după
ce Consiliului Naţional de
Studiere a Arhivelor Secu-
rităţii a stabilit că deţinătorii
lor au făcut poliţie politică.
Imediat după aceea, guvernul
Boc a decis anularea tuturor
drepturilor revolu-ționarilor
începând cu 1 ianuarie 2012,
motivând că trebuie făcute

economii la bugetul de stat. 
Decizia guvernului PDL a

stârnit un val de nemulțumire
în rândul revoluționarilor care
ar fi vrut să se facă anchete se-
rioase și să le fie retrase cer-
tificatele de revoluționari și
toate drepturile aferente celor
care le-au obținut în mod
fraudulos. În schimb, Boc a
ales varianta cea mai simplă:

n-a anulat niciun certificat, în
schimb a anulat drepturile tu-
turor celor are aveau certifi-
cate. 

Maior, organizatorul 
de mitinguri 

Reacțiile nu s-au lăsat mult
așteptate, iar la mitingurile de
protest organizate în luna ian-
uarie, împotriva măsurilor de

austeritate impuse de Guvern,
revoluționarii s-au aflat în
prima linie. Cel puțin la
Brașov, unde Dorin Lazăr
Maior a fost fost „motorul“
protestelor. 

Gestul său nu a rămas fără
ecou, acum câteva zile fiind
numit secretar executiv al
PSD pe probleme de revo-
luționari. Asta după ce guver-
nul Ponta a decis să le redea
revoluționarilor toate drep-
turile anulate de Boc. „Nu-
mirea lui Maior este
binevenită. Aceasta va intări
structurile organizatorice ale
PSD și întărește protocolul pe
care PSD l-a semnat anul tre-
cut cu Blocul Național al
Revoluționarilor“, susține
Codrin Ștefănescu, secretarul
Consiliului Național al PSD

Drept mulțumire, Maior a
ieșit din nou în stradă, fiind
cel mai înfocat protestatar la
mitingurile organizate zilele
acestea în Piața Victoriei din
București, susținând în-
lăturarea lui Băsescu de la
conducerea țării. 

Dorin Lazăr Maior, promovat de PSD
u Numit secretar executiv al PSD pe probleme de revoluționari, Maior conduce
acum cu succes mitingurile anti-Băsescu din Piața Victoriei din București

Cei care sunt revoluţionari pot beneficia de loc gra-
tuit în cimitir, de servicii medicale, medicamente
compensate şi chiar de transport gratuit. Mai mult,
un asemenea certificat dă dreptul celui care îl
deţine să primească o casă în chirie de la stat sau
să o cumpere cu o sumă modică. Aceştia pot de-
veni proprietari a peste 10.000 de metri pătraţi de
teren în afara localităţii şi să ia de la primărie şi 500
de metri pătraţi în localitate. Totuşi, pământul nu
poate fi înstrăinat timp de 10 ani.
Legea Recunoştinţei la acordarea unei subvenţii
egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit
bancar de până la 20.000 de euro, contractat pen-
tru cumpărarea sau construirea unei locuinţe în lo-
calitatea de domiciliu, şi chiar la ajutor financiar
pentru achiziţionarea rechizitelor şcolare ale mem-
briilor familiei. Asta, dacă venitul lunar este mai mic
sau egal cu salariul mediu brut pe economie.
Primăriile mai sunt obligate să le dea spaţii com-
erciale, iar Casele de Pensii sunt obligate să asig-
ure plata tratamentelor medicale ale
revoluţionarilor în spitale, policlinici şi în staţiunile
balneoclimaterice. Nici taxele pentru servicile pub-
lice de radiodifuziune şi tv şi impozitul pentru casă
nu le mai plătesc aceştia. Cei cu invaliditate loco-
motorie pot primi gratuit o maşină adaptată
nevoilor.

u Care sunt drepturile revoluţionarilor?



Grupul de Acţiune Locală
(GAL) „Ţinutul Bârsei“ îi
aşteaptă pe localnicii din
Hărman, Bod, Sânpetru,
Hălchiu, Crizbav, Feldioara
şi Dumbrăviţa, dar și pe cei
din Vâlcele și Hăghig,
județul Covasna, cu planuri
de afaceri pentru înfiinţarea
unor microîntreprinderi care
să ducă la creşterea calităţii
vieţii din localitățile respec-
tive. GAL „Ţinutul Bârsei“
a lansat un apel de selecţie
de proiecte, urmând să
acorde un sprijin total de
548.800 de euro pentru
crearea şi dezvoltarea de mi-
crointreprinderi. Un alt apel
la proiecte vizează sprijinul
acordat fermelor agricole de
semi-subzistenţă, fiecare
gospodărie având posibili-
tatea de a obţine suvbenţii de
1.500 de euro anual din
bugetul total de 187.500 de
euro. Solicitările pot fi de-
puse în cursul lunii iulie. 

548.800 euro pentru
micile afaceri 

Suma maximă neram-
bursabilă pe care o poate
primi un investitor variază
între 5.000 euro şi 200.000
de euro. Cu aceşti bani se
pot realiza investiţii non-
agricole în industria uşoară
(pielărie, încălţă-minte,
lână, blană, tricotaje, pro-
duse de uz gospodăresc,
produse odorizante), în
activităţi de procesarea
industrială a produselor

lemnoase sau în mecanica
fină, ansamblare maşini,
unelte şi obiecte casnice ori
producerea de ambalaje.
Prin această măsură, GAL
„Ţinutul Bârsei“ finanţează
şi investiţiile pentru dez-
voltarea activităţilor
meşteşugăreşti, de artizanat
şi a altor activităţi tra-
diţionale non-agricole cu
specific local, precum şi
marketingul acestora.

Întreprinzătorii pot so-
licita bani şi pentru servicii
oferite populaţiei din mediul
rural. Aceste servicii pot fi,
de exemplu, de croitorie,
frizerie, cizmărie, servicii de
conectare şi difuzare inter-
net, servicii de mecanizare şi
transport-altele decât achi-
ziţia mijloacelor de trans-
port, protecţie fitosanitară,
servicii sanitar-veterinare
sau servicii de reparaţii
maşini, unelte şi obiecte cas-
nice.

Aceeaşi măsură finan-
ţează şi proiectele ce vizează
achiziţionarea echipa-
mentelor de producere a en-
ergiei din surse regenerabile,
altele decât biocombustibili.
„Estimăm că intreprinzătorii
vor accesa în medie 50.000-
80.000 de euro pe fiecare
proiect. Suma pe care o
primesc va reprezenta însă
maxim 70% din valoarea
totală a investiţiei pentru
dezvoltarea unei afaceri“, a
precizat responsabilul GAL
„Ţinutul Bârsei“, Cătălin
Frangulea.

Bilet electronic la RAT Braşov

3

Corul de Tineret Bach al Bisericii Negre (Jugendbachchor) va reprezenta 
România la Festivalul Internaţional „Donaufest”, de la Ulm (Germania), în pe-
rioada 10-15 iulie. Festivalul bianual reuneşte artişti şi spectatori din ţările
riverane Dunării, în dorinţa de a aduce împreună oamenii diferitelor culturi.
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Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov atrage atenția absol-
venţilor de învăţământ din
judeţul Braşov – promoţia
2012 despre faptul că trebuie
să se înregistreze în termen
de 60 de zile de la absolvire
la Agenţia de Ocupare a
Forţei de Munca, din raza
căreia îşi au domiciliul pen-
tru a fi luaţi în evidenţă ca
persoană în căutarea unui loc
de muncă.

Acest termen se calculează
începând cu data de 01 a
lunii următoare celei înscrise
pe actul de absolvire, iar
nerespectarea acestuia atrage
după sine anularea dreptului
de a beneficia de indem-
nizaţie de şomaj.

Dreptul la indemnizaţie se
deschide după expirarea
celor 60 de zile, pentru per-
soanele înregistrate, în urma
unei cereri şi a actualizării
actelor depuse la dosar.

Înregistrarea absolvenţilor
ca persoane în căutarea unui
loc de muncă se realizează la

sediul AJOFM Braşov din
str. Lungă nr.1A, camera 14,
şi la toate punctele de lucru
ale AJOFM Braşov din
localităţile Făgăraş, Codlea,
Rupea, Râşnov, Zărneşti şi
Săcele. Dosarul de înscriere
trebuie să conțină cartea de
identitate în copie și original,

actul de studii sau adeverință
din care să reiasă că este ab-
solvent al promoției 2012
(copie și original), adeverință
de la medicul de familie pe
care să fie specificat „apt
pentru muncă“ sau eventuale
restricţii medicale și un dosar
plic.

Absolvenţii se pot înscrie 
la AJOFM în 60 de zile

În judeţul Braşov există
16 şcoli care au, în total, 21
de clase de postliceală,
potrivit planului de şcola-
rizare publicat pe site-ul In-
spectoratului Şcolar
Judeţean Braşov. Sunt dis-
ponibile 600 de locuri. Nouă
dintre şcoli sunt în municip-
iul Braşov, restul fiind în
Codlea, Făgăraş, Prejmer,
Râşnov, Săcele şi Victoria. 

Printre specializările pe
care candidaţii le pot alege
se numără sănătate şi asis-
tenţă pedagogică, turism,
mecanică, electronică, infor-
matică, agricultură etc. În-
scrierile se vor face până în
toamnă. Cursurile durează
între un an şi jumătate şi trei
ani, în funcţie de domeniu,
iar la final, absolvenţii vor
primi şi certificate. 

Singura şcoală postli-
ceală în care Bacalaureatul
este necesar este Colegiul
Grigore Antipa din Braşov,
care pregăteşte asistenţi
medicali.

Cine nu a promovat Bacul 
poate alege şcolile postliceale

Primăria Braşov pregăteşte
implementarea celui mai
modern sistem de manage-
ment al transportului în
comun din România, similar
celui din Bucureşti. Astfel,
biletele şi abonamentele ac-
tuale vor fi înlocuite cu nişte
carduri electronice reîncăr -
cabile. În 30 de staţii RAT vor
fi instalate automate de vân-
zare a cardurilor ce pot fi
„încărcate” cu un anumit
număr de călătorii. „Când
sunt epuizate călătoriile, car-
dul poate fi reîncărcat”, a ex-
plicat şeful Serviciului
Informatic din Primăria
Braşov, Gabriela Vlad. Ea a
spus şi că proiectul prevede ca
în 34 de staţii să fie amenajate
puncte de vânzare şi
reîncărcare a abonamentelor
electronice personalizate:
„Vor fi amenajate şi 12 puncte
unde operatorii vor vinde
biletele electronice”, afirmând
că un card reîncărcabil ar
putea costa în jur de 70 de
eurocenţi.

Controlori cu scannere
Pe de altă parte, în auto-

buze vor fi montate valida-
toare speciale pentru noile
tichete de călătorie, sisteme
GPS şi dispozitive pentru
„undă verde”, care vor per-
mite reducerea timpului de
aşteptare în intersecţiile se-
maforizate. Controlorii vor
fi şi ei dotaţi cu  scannere, cu
ajutorul cărora pot verifica

dacă tichetele electronice au
fost validate, dar şi cu
aparatura necesară tipăririi
biletelor contravenţionale.
Reprezentanta Primăriei a
mai afirmat că în 119 staţii
RAT vor exista panouri elec-
tronice de informare, pe care
vor fi afişate graficele de
circulaţie ale mijloacelor de
transport în comun şi vor fi
anunţate următoarele auto-
buze. „Prin implementarea
acestor sisteme conducerea
RAT va obţine informaţii
exacte privind numărul de
călători, gradul de încărcare
a autobuzelor sau timpul în
care este parcurs un traseu.
În acest mod, cursele vor fi
mai bine dimensionate”, a
explicat Gabriela Vlad.

Pas spre „portofelul
electronic”

Primarul Braşovului,
George Scripcaru, a declarat
că, pentru municipalitate,
„acesta este un proiect ex-
trem de important. Din punc-
tul nostru de vedere,
transportul în comun
reprezintă cea mai bună

soluţie pentru a călători în
oraş. Prin implementarea
acestui sistem încercăm, pe
de o parte, să optimizăm
modul de gestionare a parcu-
lui auto al RAT, iar pe de altă
parte, să punem la dispoziţia
braşovenilor şi turiştilor cele
mai facile instrumente pentru
a călători în condiţii civi-
lizate”.

Brașovenii și turiștii vor avea parte de un transport în comun la nivel occidental

Cardul poate fi procurat de la staţiile sau
agenţiile de voiaj CFR, la preţul de 80 lei, și oferă
o reducere de 25% pentru biletele de tren.
Acesta este nominal şi netransmisibil, şi are o
perioadă de valabilitate de un an de zile. Redu-
cerea se aplică numai la biletele achiziţonate de
la casele de bilete din gări şi agenţiile de voiaj şi
nu se cumulează cu alte facilităţi sau reduceri
stabilite.

u Card de reduceri de la CFR 

Sprijin nerambursabil 
pentru „Ţinutul Bârsei“

u Viitoarele carduri pentru călători vor fi reîncărcate în stații



ANALIZĂ

Gazeta Braşovului l Săptămâna 11 - 17 iulie

4

Se repetă povestea? În anii 2000-2004, când Braşovul era condus de un primar liberal - aflat la
acea dată în opoziţie cu PSD – puterea a ignorat cu bună ştiinţă dezvoltarea municipiului. În
aceea perioadă s-a ales praful de toate marile platforme industriale. În acest timp, Consiliul
Local bloca în permanenţă deciziile executivului, ajungând în final să se substituie acestuia.

Săptămâna trecută a fost
una neagră pentru dezvol-
tarea municipiului Braşov.
Noua majoritate din Consil-
iul Local și proaspătul gu-
vern Ponta au blocat 3
proiecte importante,  în va-
loare aproximativă de 90 de
milioane de euro. 

Se repetă povestea 
din 2000-2004

Efectele economice ale noii
situații politice sunt parcă
aceleași cu cele din perioada
2000-2004 când „cooperativa”
din Consiliul Local bloca orice
proiect al Primăriei, iar guver-
nul Năstase ignora cu bună-
știință degradarea situației
industriei brașovene. Încă de la
prima ședință a noului deliber-
ativ local, Braşovului îi sunt
refuzate investiţii uriaşe din
fonduri europene fără nici o
justificare serioasă. Votul
noilor consilieri au avut exclu-
siv motive populiste și politi-

cianiste. În acest timp, execu-
tivul de la București tără-
gănează proiecte vitale pentru
dezvoltarea Brașovului, aflate
în plină derulare. De altfel,
prima ședință a noului Con-
siliu Local s-a terminat printr-
un scandal care a dus la
părăsirea sălii de către con-
silierii PD-L.

Scripcaru şi 
consilierii pedelişti 
au părăsit şedinţa

Prima şedinţă de lucru a
Consiliului Local al municip-
iului Braşov, care a avut loc
vineri, s-a terminat cu scan-
dal. Adrian Gabor, fostul vi-
ceprimar, şi-a depus în
aceeași zi, la secretariatul
primăriei, demisia din CL,
pentru a-şi putea exercita
mandatul de consilier
judeţean. Următorii pe lista de
propuneri a PDL Braşov pen-
tru Consiliul Local au fost
Gheorghe Tănase, Gabriela

Urse şi Carmen Ionescu.
Niciunul dintre cei trei
supleanţi nu a ocupat însă
locul lăsat liber în CL,
neavând sprijinul politic al
partidului. Următorul candi-
dat PDL, Mihai Ioniţă, avizat
de Comisia de validare, a fost
respins de majoritatea USL -
PPDD - UDMR din CL. Sin-
gurul care s-a abţinut de la o
decizie a fost reprezentantul
FDGR, Christian Macedon-
schi.  Consilierii locali ai PDL
şi primarul George Scripcaru
au decis să părăsească şedinţa
în semn de protest. Lucrările
au continuat însă și după ce
pedeliștii au plecat, deoarece
erau suficienţi aleşi locali
pentru a vota hotărâri ce
puteau fi aprobate cu majori-
tate simplă.  

Frână proiectului 
„Transilvania 
Motorland”

Rămași singuri, consilierii

noii majorități din Consiliul
Local, au luat la ţintă
investiţia ce ar urma să fie
făcută la Tărulngeni, „Transil-
vania Motorland”, printr-o
colaborare dintre primăriile
din Brașov și Tărlungeni.
Reprezentanții PSD, PNL,
PC şi PP-DD au amânat
votarea a trei hotărâri care
vizau derularea proiectului
Centrului de dezvoltare şi
cercetare aplicată „Transilva-
nia Motorland”. Această
amânare echivalează cu o
respingere deoarece docu-
mentaţia proiectului trebuia
depusă în 13 iulie la Autori-
tatea de management pentru
Programul Operaţional Re-
gional pentru a beneficia de
fonduri europene. 

50% din investiţie, 
bani europeni

Valoarea investiţiei este de
20 de milioane de euro din
care 50% sunt bani europeni.

„Termenul-limită pentru trim-
iterea către Autoritatea de
management pentru POR a
hotărârilor de Consiliu Local
este 13 iulie. Este un proiect
la care se lucrează de mai bine
de doi ani, a fost susţinut de
toate guvernele, indiferent de
culoarea lor politică, iar
acum, pe ultima sută de metri
suntem pe cale să pierdem
peste 20 de milioane de
euro”, a declarat Bogdan
Marinescu, unul dintre in-
vestitori. Motivul invocat de
liderul grupului majoritar de
consilieri, social-democratul
Mihai Ghirdă, a fost că în
forul deliberativ local sunt
mulţi aleşi noi, care nu au
avut timp să analizeze
documentaţia aferentă acestei
investiţii. Cu toate acestea,
proiectul este foarte cunoscut
de opinia publică brașoveană.
Presa locală a relatat pe larg
despre acest proiect încă de la
demararea lui, iar detaliile
tehnice și financiare au fost

prezentate de investitori și
primărie pe larg, în nu-
meroase conferințe de presă.

Centru de studii şi
cercetări avangardist

Motorland reprezintă un
centru de studii şi cercetări
de avangardă în domeniul
autovehiculelor rutiere care
va fi mai mare ca Hungaror-
ing. Centrul de cercetare
care ar urma să fie construit
împreună cu pista va
funcţiona în colaborare cu
Universitatea „Transilva-
nia”, secţia Autovehicule
Rutiere, urmând ca pe circuit
să fie testate maşini şi mo-
toare noi. Macheta circuitu-
lui a fost realizată de
Eberhard Tilke, cel mai ren-
umit proiectant în ceea ce
priveşte circuitele de viteză
de pe mapamond. În locul în
care urmează a fi amplasat
proiectul există deja o pistă
unde s-au testat camioanele

Braşovul pierde 90
Noua putere politică a blocat investiţii de anvergură        

Transilvania Motorland și parcarea din Poiana Mică

George Scripcaru și consilierii PD-L au fost făcuți să părăsească prima ședință operativă a noului Consiliu Local
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din Uzinele Steagul Roşu,
iar cei de la ACR au vrut,
încă din anii 80, să facă un
circuit.

Prototipurile create la
Tărlungeni vor încorpora
soluţii inovatoare de trans-
port, de tipul motoarelor
nepoluante, hibride şi elec-
trice şi a noilor materiale
compozite.

Parcarea din Poiană,
trasă pe dreapta

Tot în şedinţa de vineri,
useliștii au decis să amâne
votul şi pentru construcţia
parcării din Poiană pe motiv
de „oportunitate”. „Doresc
să fac un studiu de oportuni-
tate a acestei investiţii” a de-
clarat Cătălin Leonte,
consilier PSD. „Este păcat
că se doreşte blocarea aces-
tui proiect. Prin această
amânare riscăm ca nici iarna
viitoare să nu putem oferii

condiţii optime pentru
turişti. Nu foloseşte nimănui
să pierdem finanţări impor-
tante pentru dezvoltarea mu-
nicipiului. S-a muncit mult
timp la acest proiect şi s-au
cheltuit bani pentru studiile
necesare”, a declarat George
Scripcaru, primarul
Braşovului, pentru „Gazeta
Brașovului”.

Alte fonduri europene
refuzate de noul CL

Cătălin Leonte, fostul can-
didat la Primărie al PSD, nu
a dat alte detalii privitoare la
„studiul” pe care urmează să-
l facă. Cu toate acestea, orice
brașovean știe că stațiunea
Poiana Brașov este supra-
aglomerată cu mașini, în tim-
pul sezonului de schi, găsirea
unui loc de parcare fiind o
adevărată aventură. Proiectul
parcării supraetajate din
Poiana Mică prevede un ter-

minal de transport public şi o
parcare cu 434 de locuri de
pentru autoturisme (dintre
care 16 pentru persoane cu
handicap). În exterior, vor
exista şapte locuri pentru mi-
crobuze, două pentru auto-
buze şi şase pentru autocare. 

Acest proiect este în val-
oare aproximativă de 7 mil-
ioane de euro, din care 98%
sînt fonduri europene.

Ocolitoarea
Braşovului, ocolită 
de guvern

Blocajele noii puteri po-
litice nu s-au produs doar în
Consiliul Local. Și la guvern,
un important proiect de dez-
voltare al municipiului
Brașov este stopat. Săptă-
mâna trecută Guvernul Ponta
a refuzat să ia în dezbatere
expropierile pentru dublarea
tronsonului de ocolitoare II.
Aceasta este o condiţie

esenţială pentru continuarea
lucrărilor la tronsoanele I şi
III, condiţie impusă de
Comisia Europeană prin
Fondul European de Dez-
voltare Regională. Nu poţi
avea o ocolitoare care începe
cu 4 benzi, apoi continuă cu
două şi se termină în patru!
Instituţia europeană men-
ționată finanţează 70% din
acest proiect care se ridică la
53 de milioane de euro.
Restul de 30% este asigurat
de Guvern.

În martie anul acesta, când
au început lucrările la tron-
soanele I şi III, fostul Ministru
al Transporturilor Alexandru
Nazare declara că „este
pregătită și hotărârea de gu-
vern pentru dublarea celui de-
al doilea tronson”. Din
păcate, situaţia politică nu a
permis aplicarea acestei
Hotărâri, iar Guvernul Ponta
refuză prosteşte construcţia
acestui obiectiv vital.

de milioane de euro
       pentru comunitatea locală: ocolitoarea municipiului,

O nouă „cooperativă”. În timpul fostelor guvernări pesediste, în Consiliul Local s-a format
o majoritate interesată mai mult de blocarea iniţiativelor primarului de atunci, decât de interesele
generale ale comunităţii. Botezată de presă „cooperativa”, a îngheţat aproape orice proiect de dezvoltare
a municipiului. Unii dintre consilierii locali au ajuns să reprezinte interesele unor grupări subterane.  
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u Mihai Ioniţă, pretextul scandalului

Mihai Ioniţă fusese vali-
dat de comisia de spe-
cialitate, care a
concluzionat că nu
există aspecte de
neeligibilitate, însă,
colegii din USL nu
au fost de acord cu
propunerea PDL.
Ioniţă a fost acuzat de
comportament „inde-
cent”  în campania elec-
torală dinaintea alegerilor
din 10 iunie. Motivele celor care
l-au invalidat au fost de-a dreptul hilare. Consilierul
pesedist Răzvan Popa și-a manifestat supărarea pentru că
Mihai Ioniță ar fi strigat după el „comunistule!” în timpul
campaniei electorale. De asemenea, președintele de
ședință, pesedistul Liviu Lupu s-a arătat indignat de faptul
că Ioniță „a făcut rău şi a instigat”. Ioniță are 31 de ani și
este liderul organizației de tineret a PDL Brașov. Absolvent
al Facultăţii de Jurnalism, tânărul pedelist a lucrat în presă
încă de la 16 ani, la Prima TV, Radio1, Radio Braşov,
ProFM şi PRO TV. În prezent, conduce o agenţie de pub-
licitate şi media și este publisher al revistei 24-FUN.

Investiţiile blocate de Consiliul Local şi de guvern

Ce reprezintă. Finalizarea și modernizarea șoselei de
centură a municipiului Brașov.
Valoarea investiției. 53 de milioane de euro (Tronsonul
I şi III în construcţie) și 10 milioane de euro (dublarea Tron-
sonului II).
Fonduri europene. 70% sunt fonduri europene Comisia
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
30% sunt fonduri de la Guvern
Motivul blocării. Guvernul Ponta refuză să efectueze ex-
propierile pentru Tronsonul II astfel că lucrările de la Tron-
soanele I şi III vor fi sistate!

Ce reprezintă. Centrul de studii şi cercetări de avangardă
în domeniul autovehiculelor rutiere și Pista de Formula 2. Ma-
cheta circuitului a fost realizată GRATIS de Eberhard Tilke,
cel mai renumit proiectant în ceea ce priveşte circuitele de
viteză de pe mapamond, pentru că i-a plăcut Braşovul.
Valoarea investiției. 20 de milioane de euro, 50% fon-
duri europne, 50% suportate de Primăria Braşov şi Primăria
Tărlungeni
Motivul blocării. USL Braşov a respins votarea a trei
hotărâri ceea ce echivalează cu o respingere a proiectului.
El trebuia depus în 13 iulie la Autoritatea de management
pentru Programul Operaţional Regional pentru a beneficia de
fonduri europene.

Ce reprezintă. Parcare cu 434 de locuri, plasată în Poiana
Mică, care urmează să degreveze stațiunea Poiana Brașov,
supraaglomerată cu mașini în timpul sezonului de iarnă.
Valoarea investiției. Realizarea proiectului urmează să
coste 7 milioane de euro, din care 98% sunt fonduri europene.
Motivul blocării. USL a respins discuţia proiectului în ul-
tima şedinţă de Consiliu Local, invocând necesitatea unui
studiu de oportunitate. Și în iarna viitoare vom asista la blo-
caje şi trafic restricţionat în Poiana Braşov, din cauza
neaccesării fondurilor.

u Ocolitoarea municipiului

u Transilvania Motorland

u Parcarea din Poiană
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Institutul pentru Politici Pub-
lice (IPP) a dat publicităţii
bilanţul de măsurare a
performanţei primarilor în
mandatul 2008-2012, în
furnizarea de servicii publice
către cetăţeni. În acest bilanţ,
municipiul Braşov ocupă
locuri de top în mai multe
domenii.

Documentul prezintă
informaţii detaliate despre cal-
itatea şi costul principalelor
servicii de utilităţi publice: ali-
mentarea cu apă, canalizarea,
salubrizarea, iluminatul public,
termoficarea, administrarea
spaţiilor verzi, infrastructura de
drumuri. Bilanţul insistă şi
asupra unor probleme struc-
turale în managementul actual
al serviciilor publice, precum şi
asupra bugetelor în continuă
creştere ale municipiilor
reşedinţă de judeţ, pe care pri-
marii au datoria de a le gestiona
în mod responsabil, prin
atragerea în continuare de fon-
duri nerambursabile şi
păstrarea unui echilibru buge-
tar între gradul de îndatorare şi
capacitatea financiară proprie.

„Este o evaluare indepen-
dentă şi, din câte ştiu, într-un
singur loc suntem clasaţi mai
slab, anume în ceea ce priveşte
termoficarea, mai precis preţul
gigacaloriei, dar datele folosite
de IPP sunt de anul trecut. De
la 1 iunie 2012, prin scăderea
acestui preţ la 170 de lei, ne-am
îmbunătăţit substanţial cla-

sarea. În rest, datele acestui
bilanţ arată că am muncit bine,
în folosul cetăţenilor Braşo-
vului, că avem performanţe cu
care, iată, ne laudă alţii. Noi, în
Primărie, facem administraţie
şi o facem bine, iar cetăţenii
observă acest lucru”, a apreciat
primarul George Scripcaru.

Cel mai puţin îndatorat
municipiu

Cu 100% din străzi benefici-
ind de iluminat public,
Braşovul este primul în topul
naţional. În municipiul nostru
costul anual per capita cu ilu-
minatul public este printre cele

mai reduse din ţară: 14 lei, în
scădere faţă de 2009, când era
de 24 de lei. Spre comparaţie,
la Drobeta Turnu Severin acest
cost este de 56 de lei, la
Focşani de 53 de lei, la Plioeşti
de 41 de lei, la Sibiu de 31 de
lei, la Timişoara de 24 de lei
etc. Braşovul este printre foarte
puţinele localităţi în care costul
cu iluminatul public a scăzut
substanţial în ultimii ani.

Preţ mic pentru
repararea străzilor

În mandatul care a început în
2008, municipiul a înregistrat
cel mai redus nivel al cheltu-

ielilor cu modernizarea
străzilor dintre toate reşedinţele
de judeţ din România, cu doar
113 mii lei pe kilometru. Spre
comparaţie, în Ploieşti s-au
cheltuit 11.481 mii lei/km, în
Galaţi 5.963 mii lei/km, în
Timişoara 3191 lei/km, în Sf.
Gheorghe 2163 lei/km ş.a.m.d.
În privinţa ponderii străzilor
modernizate în perioada 2008-
2011, municipiul Braşov se
clasează pe locul 5 în ţară, cu o
medie de 25%.

La capitolul „colectarea
selectivă a deşeurilor”, mu-
nicipiul Braşov ocupă locul 2
pe ţară, cu 26%, în condiţiile în

care doar 9 municipii reşedinţă
de judeţ au declarat, anul trecut,
un procent al colectării selec-
tive mai mare de 5%.

Bilanţul IPP relevă că mu-
nicipiul Braşov se situează pe
primul loc în România la
suprafaţa de spaţiu verde pe
cap de locuitor, cu 29 de metri
pătraţi (în 2011. Aceasta, în
condiţiile în care media pe ţară,
la nivelul tuturor municipiilor
mari a fost de numai 13 mp.
Norma europeană este de 26
de metri pătraţi şi este
respectată de doar trei mu-
nicipii.

Autonomie 
financiară ridicată

În clasamentul municipiilor
(în afara Capitalei) care au cele
mai mari bugete, Braşovul se
situează pe locul al doilea,
după Cluj, cu venituri de 597,8
milioane de lei în 2011, faţă de
488,4 milioane de lei în 2008.

Din totalul bugetului local,
veniturile proprii au o pondere
însemnată: 31%, printre cele
mai mari din municipiile anal-
izate. Media veniturilor proprii
în buget clasează Primăria
Braşov pe locul secund în topul
celor mai autonome
administraţii locale, din punct
de vedere financiar, la foarte
mică distanţă (0,1%) de Arad.
În clasamentul celor mai
scumpe primării reşedinţă de
judeţ, în ceea ce priveşte cos-
turile serviciilor de utilitate
publică, cea din Braşov se află
pe un loc foarte bun: 35 din 39.
Primăria Braşov stă bine şi la
capitolul „Transparenţa
autorităţilor publice locale”,
spre deosebire de autorităţile
locale din alte oraşe (Mier-
curea-Ciuc, Galaţi, Constanţa,
Cluj-Napoca, Bistriţa, Călăraşi,
Piatra Neamţ) care au refuzat
să dea publicităţii copii ale unor
documente, fiind acţionate în
instanţă de către IPP.

u Brasovul are un rating bun

Recent, agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a
reconfirmat ratingul atribuit Primăriei Braşov pentru da-
toriile pe termen lung în valută şi lei la nivelul BBB-, iar
cel pentru datoriile pe termen scurt la F3, cu
perspectivă stabilă. „Ratingurile reflectă stabilitatea
bugetului oraşului, în contextul politicii guvernamentale
de sprijin al autorităţilor locale, dar şi concentrarea pe
investiţii şi condiţiile economice incerte la nivel naţional
şi european”, se arată într-un comunicat al agenţiei de
evaluare financiară. Creşterea veniturilor, susţinută de
taxe şi subvenţii din partea statului, cuplate cu reori-
entarea cheltuielilor de la operaţionale la cele de capital
au asigurat o îmbunătăţire majoră a balanţei
operaţionale.

Analiza a fost realizată de  specialiștii de la Institutul pentru politici publice 
pe baza documentelor furnizate de primărie

Braşovul este în topul 
administraţiilor locale din ţară

u S-au redus cheltuielile

Sustenabilitatea veniturilor operaţionale la actualul nivel
record depinde de subvenţiile de stat. Cheltuielile
operaţionale au fost reduse cu 22% în decurs de un
an, primăria concentrându-se pe limitarea transferurilor
către companii şi alte entităţi şi restructurarea
administrativă. Numărul angajaţilor primăriei a scăzut
de la 301 în 2010 la 256 la sfârşitul anului trecut, în con-
formitate cu reglementările guvernului. Primăria nu a
făcut împrumuturi în 2011, iar planurile financiare nu
prevăd noi credite. Datoriile directe vor rămâne în pe-
rioada 2012-2014 la actualul nivel de 170 milioane lei,
se arată în comunicatul Fitch.

uCe înseamnă calificativele obtinute

Un rating de credit evaluează bonitatea unui debitor,
acesta putând fi o companie, guvern sau primărie. Este
o evaluare făcută de o agenţie de rating de credit de
capacitatea debitorului de a-și plăti datoriei şi probabil-
itatea de intrare în incapacitate de plată. În stabilirea
ratingului, agenţia utilizează informaţii calitative şi can-
titative legate de instituție, inclusiv date non-publice
obţinute de analiști. Ratingurile de credit nu se bazează
pe formule matematice. În schimb, agenţiile de rating
utilizează experienţa pe care o au în a stabili ce
informaţii publice şi private ar trebui să fie luate în con-
siderare. Calificativele Finch Ratings acordate Primăriei
Brașov au următoarele semnificații:
BBB – companie (instituție) medie, cu evoluție
satisfăcătoare
F3 – capacitate adecvată a debitorului de a-și îndeplini
angajamentele financiare, însă condiţiile adverse pe
termen lung pot afecta angajamentele de debitor.

ECONOMIC6

Este o evaluare independentă şi, din câte ştiu, într-un singur loc suntem 
clasaţi mai slab, anume în ceea ce priveşte termoficarea, mai precis
preţul gigacaloriei, dar datele folosite de IPP sunt de anul trecut“. 

George Scripcaru, primarul Braşovului

Gazeta Braşovului l Săptămâna 11 - 17 iulie



7

Aquagym-ul începe să se impună ca unul dintre cele mai agreate şi practicate sporturi. El a
apărut în Franţa acum 50 de ani şi relativ repede s-a impus ca unul dintre cele mai căutate
sporturi în toată lumea. Gimnastica în apă se adresează tuturor indiferent de vârstă şi
indiferent de afecţiuni, chiar şi femeilor însărcinate până în 8 luni.
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SĂNĂTATE

u Gimnastică în apă
cuprinde elemente spe-
cific de fitness, jogging şi
înot. 

Se adresează tuturor cate-
goriilor de vârstă, indiferent de
nivelul cunoştinţelor de înot,
chiar şi femeilor însărcinate.
Condiţia fizică nu este o cerinţă
şi nici nu trebuie să ştiţi să
înotaţi, întrucât se folosesc
obiecte ajutătoare și echipa-
mente specifice. 

Aquagimnastica modelează
foarte bine silueta şi este o
armă eficientă împotriva
celulitei. 

MAI UŞOR DECÂT 
GIMNASTICA PE USCAT

Apa este ideală pentru
mişcare, pentru că preia aprox-
imativ 70% din greutatea cor-
pului. În consecinţă, mişcările
sunt mult uşurate, ceea ce face
activitatea fizică mai plăcută,
mai puţin epuizantă decât cea
de pe uscat. „Pentru că o mare
parte din greutatea corpului
este preluată de apă, oasele, lig-
amentele şi articulaţiile sunt
protejate, riscul de accidentare

în timpul exerciţiilor fiind
redus“, după cum explică
specialiștii. 

Totuşi, chiar dacă nu
resimţim prea mult efortul
susţinut, antrenamentul în apă
este foarte intens pentru că
întâmpinăm rezistenţa apei şi,
pentru a ne menţine echilibrul,
trebuie să încordăm muşchii
mai intens. Efortul la care este
supus organismul este mult

mai mare decât la activitatea
fizică desfăşurată pe sol. 

Toate grupele musculare
sunt implicate în aqua-
gimnastică: muşchii spatelui, ai
braţelor, abdomenului şi pi-
cioarelor. Dacă vrem să
creştem forţa musculară, tre-
buie să efectuăm cu rapiditate
exerciţiile de aquagimnastică,
iar dacă ne-am propus să
creştem mobilitatea arti-

culaţiilor, ar trebui să facem
lent exerciţiile. 

DEZVOLTARE
ARMONIOASĂ

Pentru copii, apa este o
încântare, iar exerciţiile în apă
sunt pentru ei foarte distractive.
Prin urmare, în cazul lor putem
îmbina foarte uşor utilul cu
plăcutul. Gimnastica acvativă
le este benefică, fiindcă îi ajută
să se dezvolte armonios şi le
îmbunătăţeşte calităţile
motrice: forţa, rezistenţa, în-
demânarea. Ea antrenează
toate grupele musculare şi este
chiar mai benefică decât înotul,
este o modalitate de a scăpa de
frica de apă, pentru copiii care
nu ştiu să înoate. Aquagimnas-
tica poate fi folosită şi pentru
corectarea problemelor ortope-
dice sau tulburărilor de creştere
la copii. Scoliozele sau cifozele
pot fi remediate cu ajutorul
gimnasticii în apă. 

ÎN SARCINĂ
Toţi medicii obstetricieni

recomandă gravidelor aquag-
imnastica, chiar din primele
luni de sarcină. Pentru ele

există cursuri speciale de
gimnastică acvatică, cu ajutorul
cărora poate fi limitată
creşterea ponderală, pot fi ame-
liorate durerile de spate,
senzaţia de picioare grele, pot
fi menţinute mobilitatea
articulară şi tonusul muscular. 

Pentru că apa acţionează ca
masajul, aquagimnastica este o
metodă excelentă de a preveni
tulburările circulatorii ale
membrelor inferioare, frec-
vente în timpul sarcinii: edeme
limfatice, varice. Gimnastica
acvatică este benefică şi pentru
tranzitul intestinal. Constipaţia,
o problemă cu care mai toate
gravidele se confruntă, poate fi
prevenită cu aceste exerciţii în
apă. 

Problemele funcţionale ale
aparatului locomotor (oase,
muşchi articulaţii) pot fi tratate
eficient cu gimnastică în apă.
Dacă exerciţiile sunt efectuate
sub supravegherea unui spe-
cialist în recuperare medicală
(kinetoterapeut, fiziokinetoter-
apeut), vorbim de hidrokine-
toterapie, o formă de tratament
care utilizează apa în scop ter-
apeutic. Ea poate fi indicată
într-un număr mare de

suferinţe ale aparatului loco-
motor: după intervenţii chirur-
gicale ale membrelor
inferioare, pentru hernie de
disc, după traumatisme muscu-
lare şi articulare, după entorse
şi fracturi. 

Pentru că apa are efect de-
contracturant, acest tip de
gimnastică poate fi folosit cu
succes în bolile reumatismale
degenerative precun spon-
diloza, coxartroza, gonartroza,
sau în afecţiunile reumatismale
inflamatorii. 

CONTRAINDICAŢII
Suferinzii de sinuzite, rinos-

inuzite şi alte probleme ale
căilor respiratorii sau din sfera
ORL pot avea de suferit, dacă
există o diferenţă mare de
temperatură când ies din bazin.
Contraindicaţie la aquagim-
nastică au persoanele cu di-
verse leziuni cutanate, cu boli
infecţioase precum varicelă, cu
stări febrile, cu afecţiuni coro-
nariene sau cu hipertensiune
arterială instabilă. Suferinţe
precum scleroza în plăci sau
cancerul, contraindică, de
asemenea, gimnastică în apă. 

Gimnastica în apă, 
perfectă pe timp de vară

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



Izolaţi, tăcuţi, cu 
modele de civilizaţie aparte,
saşii din Braşov trăiesc aici
de 800 de ani. Şi-au adus cu
ei legile, portul, 
folclorul, limba, religia,
tipul de organizare ob-
ştească. Chiar dacă, astăzi,
doar câţiva dintre ei au mai
rămas, modelul de civilizaţie
săsească, au ajuns şi în
comunităţile româneşti. Saşii
transilvăneni (în germană
Siebenbürger Sachsen, co-
locvial Sachsen) s-au stabilit
în sudul şi în nord-estul Tran-
silvaniei începând cu mijlocul
secolului al XII-lea.

Aduşi de regele
maghiar

Colonizarea saşilor în Tran-
silvania a fost iniţiată de
regele Géza al II-lea (1141-
1162) al Ungariei, fiind
justificată, în esenţă, prin
raţiuni de ordin economic şi
militar. Timp de câteva
decenii, sarcina principală a
coloniştilor germani a fost
apărarea graniţei Regatului
Ungar din sudul Transil-
vaniei. Procesul colonizării
germane în Transilvania a
continuat până spre sfârşitul
secolului al XIII-lea şi în-
ceputul veacului următor.
Cancelaria ungară a dat nu-
mele de saşi celor care au
răspuns chemării regilor arpa-
dieni. Mai întâi au fost colo-
nizate zonele de nord-vest şi
de nord din judeţul Braşov,
organizate în cadrul scaunelor
săseşti Cincu şi Rupea. La în-

ceputul secolului al XIII-lea,
Ţara Bârsei a fost conferită
ordinului cavalerilor teutoni,
care în 14 ani de activitate a
ridicat aici 5 cetăţi, pe lângă
care a întemeiat 15 localităţi.

Brasovul, creaţia
coloniştilor germani

Saşii erau supuşi regelui,
adică direct puterii centrale,
îşi păstrau dreptul cutumiar
german şi-şi alegeau liber
juzii. Chemaţi să apere
Coroana, trebuia doar să pre-
dea cămării regale o parte din
veniturile lor şi să
îndeplinească obligaţia servi-
ciului militar pentru rege.
Potrivit Diplomei Andreene
(1224), dată de Andrei al II-
lea, saşii stabiliţi „de la
Orăştie şi până la Drăuşeni“
(localitate din judeţul Braşov)
trebuia să fie un popor şi să
asculte de un jude instalat de
rege. Braşovul a devenit, şi
datorită saşilor, cel mai mare
centru urban al Transilvaniei,
mai ales după formarea
statelor feudale româneşti, cu
care practică un comerţ in-
tens. Meşteşugarii de aici s-au
organizat în bresle, Braşovul
fiind „un atelier pentru toate
lucrurile“.

Au fortificat Braşovul
Închişi în caste, saşii din

Ardeal au trăit complet izolaţi
faţă de populaţiile vecine. Dar
ţăranii români au învăţat de la
colonişti să înlocuiască lem-
nul şi chirpiciul cu cărămidă
şi piatră. Începând cu secolul

al XIV-lea, autonomia dome-
niului autoadministrat de saşi
s-a extins neîntrerupt până ce,
în 1486, Matei Corvin a
poruncit unirea tuturor saşilor
aflaţi pe „pământul crăiesc“ în
„Universitatea săsească“
(Universitas Saxonum). Ei au
constituit una din cele trei
stări din Dietă, alături de no-
bilimea maghiară şi de stratul
superior secuiesc. Din cauza
pericolului otoman, saşii au
construit în jurul bisericilor
lor cetăţi. În Ţara Bârsei erau
cele mai mari şi complexe
monumente de acest fel din
Transilvania. Braşovul a fost
înconjurat de un puternic sis-
tem de fortificaţii: ziduri, tur-
nuri, bastioane, porţi şi
şanţuri. O parte mai există şi
astăzi.

Iluminism germanic
În secolul al XVI-lea, saşii

au adoptat Reforma reli-
gioasă, reformatorul lor fiind
marele umanist braşovean Jo-
hannes Honterus (1498-
1549). El a reorganizat şcoala
din Braşov în primul gim-
naziu umanist al ţării şi a
înfiinţat prima tipografie din
ţările române. În timpul pe-
rioadei iluministe, privilegiile
saşilor au fost pentru prima
dată înlăturate temporar, iar în
anul 1876 a fost înlăturată şi
vechea lor autonomie admi-
nistrativă. Instaurarea regimu-
lui austro-ungar în 1867 a
avut efecte devastatoare
asupra lor. În jumătatea estică
(ungurească) a monarhiei

chezaro-crăieşti au fost date
multe legi împotriva tuturor
ne-maghiarilor, forţându-i să
ducă o luptă grea împotriva
eforturilor de maghiarizare.

Prima bancă 
din România

În secolul al XIX-lea, în
viaţa economică a Braşo-
vului, saşii ocupau o pondere
importantă în industria uşoară
şi alimentară. Ei au avut o
reţea de instituţii de credit,
„Casa generală de economii
din Braşov“ (1835) fiind
prima bancă de pe teritoriul
ţării. Braşovul a fost locul de
apariţie a unor importante re-
viste de cultură germană:
„Die Karpathen“ (1907 –
1914) şi „Klingsor“ (1924 –
1938). La 8 ianuarie 1919,
saşii şi-au declarat aderarea la
noul stat român. În 1939, ex-
istau circa 750.000 de cetăţeni
români de etnie germană.

Deportaţi în Siberia
La sfârşitul celui de-al

Doilea Război Mondial,
mulţi saşi au plecat din
Braşov o dată cu retragerea
armatei germane. Intervenţia
Germaniei hitleriste în prob-
lemele minorităţii germane,
strămutarea germanilor din
Bucovina, Basarabia şi Do-
brogea, instalarea unei con-
duceri naţionalist-socialiste
în fruntea grupului etnic, în-
rolarea a 60.000 de germani
în „Waffen-SS“ au dus, după
război, la deportarea a
70.000 de germani din

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

Unde ne sunt saşii?

Defilare prin centrul Braşovului, în costume tradiţionale săseşti

u După câțiva zeci de ani, etnicii germani din Brașov au reușit, la alegerile 
locale din iunie, să revină în conducerea orașului și a județului 

Procesiune a saşilor

Banca săsească „Kronstädter Allgemeine

Sparkasse” (Casa Generală de Economii din Braşov)

a fost o prima instituţie de acest gen din Transilvania

(clădirea se află încă pe strada Republicii)
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Braşovul a devenit, şi datorită saşilor, cel mai mare centru urban al
Transilvaniei, mai ales după formarea statelor feudale româneşti, cu
care practică un comerţ intens. Meşteşugarii de aici s-au organizat în
bresle, Braşovul fiind „un atelier pentru toate lucrurile“.
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LEGENDE

România, bărbaţi şi femei, în
lagărele sovietice, la muncă
forţată. Autorităţile româ-
neşti ale timpului n-au
schiţat niciun gest de
protecţie.

Deposedaţi 
de proprietăţi

În martie 1945 s-a înfăptuit
reforma agrară. Declarând
toţi saşii colaboratori ai
hitleriştilor, proprietăţile lor
funciare au fost expropriate,
inclusiv casele cu tot inven-
tarul lor. În iunie 1948 a
urmat naţionalizarea indus-
triei, prin care şi industria
săsească a fost lichidată. Tot
în anul 1948, prin reforma
învăţământului, şcolile ger-
mane au fost preluate de către
stat. În anul 1950 s-a înfăptuit
naţionalizarea caselor, mai
ales ale saşilor. După
deportările în Siberia, au
urmat cele în Dobrogea şi
Bărăgan. În 1950, germanii
din România au reprimit
dreptul de vot, dar abia în
1956 şi-au redobândit casele
şi gospodăriile de la sate.

Comerţ cu saşi
În 1967, ministrul Afacer-

ilor Externe al României,
Corneliu Mănescu, a semnat
la Bonn actele privind sta-
bilirea de relaţii diplomatice
între Republica Socialistă
România şi Republica Fede-

rativă Germania. Partea
română a cerut ca RFG să
plătească o taxă pentru
fiecare cetăţean de origine
germană care primea viză de
emigrare. Între 1967 şi 1989
se estimează că au părăsit
România, prin această formă
de schimb, circa 200.000 de
persoane. În octombrie 1985,
săptămânalul german „Der
Spiegel” a dezvăluit sumele
de răscumpărare. Acestea
variau în funcţie de spe-
cializare şi nivel de educaţie,
de la 4.000 (un copil) şi
10.000 (absolvent de facul-
tate) de mărci germane. Pen-
tru un pensionar s-au plătit
6.000 DM.

Exod în Germania
O scurtă perioadă favo-

rabilă naţionalităţilor con-
locuitoare a fost la începutul
anului 1971, când la Braşov
s-a reînfiinţat Liceul „Jo-
hannes Honterus“. A urmat
însă, în toamna aceluiaşi an,
interzicerea folosirii numelor
germane ale localităţilor.
Până în 1989 populaţia
germană a scăzut la aproxi-
mativ 250.000 de persoane.
După 1978, tot mai mulţi
saşi din judeţul Braşov au
plecat în cadrul aşa-numitei
„întregiri a familiilor“ la
rudele lor din Germania.
Sute de saşi din satele
braşovene au emigrat în Ger-
mania. Unii au cerut azil

politic prin anii ’80, iar alţii
au plecat după Revoluţie.

Sate părăsite
Apogeul a fost atins în anii

1990-1991, odată cu liber-
alizarea călătoriilor peste
graniţă. Casele mari, solide,
cu porţi înalte din lemn au
fost părăsite. Mesendorf,
Beia, Viscri, Toarcla, Caţa,
Drăuşeni, Hălchiu, Prejmer,
Cristian sunt numai câteva
locuri din care au plecat saşii.
Se mai întorc vara. Stau o
lună, două, în concediu. În
restul anului casele sunt îngri-
jite de câte un vecin. Unele au
rămas de izbelişte. Nu s-a mai
îngrijit nimeni de ele. În unele
locuri, în anii ’90, în casele
părăsite s-au stabilit rromi,
care locuiesc în condiţii
mizere. În ultimii ani, mai
multe fundaţii s-au preocu-
pate de îngrijirea satelor
săseşti din Transilvania, mai
ales cele din nordul judeţului
Braşov.

Şvabii
Şvabii sunt cetăţeni de iden-

titate germană, dar vorbesc
limba maghiară. S-au aşezat în
Transilvania şi Banat în sec-
olul al XIII-lea. Înainte de
1945 erau cam 100.000.
Acum au rămas mai puţin de
o treime, localizaţi mai ales în
zona Satu-Mare. Anual, de 15
ani încoace, urmaşii colo-

niştilor germani plecaţi din
landul Baden-Wurtenberg,
aşa-zisa Şvăbie, acum 300 de
ani, se întâlnesc în prima parte
a lunii august, pentru aducere
aminte în Germania.

Reformatorul
Statuia umanistului Hon-

terus (1498-1549) a fost
ridicată în urma unui concurs
câştigat de „sculptorul
berlinez, cu nume Scandinav,
Harro Magnussen“, după
cum spune cărturarul Sextil
Puşcariu. Dezvelită în 1898,
cu ocazia a 500 de ani de la
naşterea marelui reformator,
statuia a fost admirată de
„saşii recunoscători din tot
Ardealul, în cortejul im-
pozant prin numărul
participanţilor, îmbrăcaţi în
mare parte în costume
străvechi“. Honterus îşi la-
tinizase numele „căci el se
numise în tinereţe Honter, cu-
vântul săsesc pentru «şoc».
Se născuse în Uliţa Neagră“,
azi strada Nicolae Bălcescu
nr. 40. Fiul tăbăcarului Aust
Lederer a studiat la Viena. El
a înfiinţat prima tipografie din
Transilvania, la 1539, şi un
gimnaziu umanist, în 1541.
Prin scrierile sale, Honterus,
devenit ulterior prim-preot
evanghelic, a fost reforma-
torul saşilor, modelul de la
Braşov fiind aplicat pe întreg
teritoriul „Universităţii
Săseşti“.

După câțiva
zeci de ani,
etnicii ger-
mani din
B r a ș o v
au reușit,

la alegerile
locale din

iunie, să revină
în conducerea orașului și a
județului Brașov. Forumul De-
mocrat al germanilor are câte
doi reprezentanți atât în Consil-
iul Local, cât și în Consiliul
Județean. „Motorul“ a fost

Christian Macedonschi (meda-
lion), președintele Clubului
Economic German, care de
câțiva ani a reușit să orga-
nizeze în Brașov câteva eveni-
mente similare celor din
Bavaria, care au atras mii de
turiști: Oktoberfest, târguri de
Crăciun cu specific german,
turniruri de cavaleri și multe al-
tele. Efortul i-a fost răsplătit de
brașoveni și chiar dacă nu a
ajuns primar, așa cum și-ar fi
dorit, a reușit să obțină un man-
dat de consilier local. 

„Vrem să redăm aerul săsesc,
german, acestui oraş, dar şi
tradiţiile prin crearea unor
evenimente atât pentru bra-
şoveni, cât şi pentru a atrage
turiştii. Cred că potenţialul turis-
tic al zonei nu este valorificat
nici 10%. Dacă este să facem
o comparaţie între Braşov şi
Cracovia, la noi sunt 350.000
de turişti anual, iar în Cracovia,
8 milioane, ceea ce ne arată că
mai avem un drum lung până
să ajungem la acel nivel“, ne-a
declarat Macedonschi.

Acesta speră că împreună cu
colegii din Clubul Economic
German şi Forumul Democrat
al Germanilor va reuşi să trans-
forme Braşovul în centrul
învăţării limbii germane, dar şi
într-un model cultural.
„Braşovul a fost dintotdeauna
un oraş multicultural şi un
model pentru Europa unită de
astăzi. Vrem să fim în contin-
uare percepuţi ca un model is-
toric şi de aceea vom susţine şi
tradiţiile româneşti, cum sunt
junii, dar şi pe cele maghiare.

Totodată, vrem să susţinem cât
mai mult şcolilele şi grădiniţele
în limba germană şi să
intensificăm schimburile de
experienţă între elevii din cele
două ţări“, a mai explicat de
părere Macedonschi.  
Christian Macedondschi s-a
născut la Brașov într-o familie
de sași. A emigrat în Germania
unde a trăit 15 ani, și de câțiva
ani a revenit în orașul natal cu
gândul să îi redea măcar o
parte din aerul boem al burgului
săsesc.

u Forumul Democrat German are câte doi reprezentanţi în Consiliul local şi judeţean

După 1990, multe sate săseşti din nordul judeţului

au fost părăsite

Câteva dintre numeroasele cetăţi 

fortificate de saşi în Ţara Bârsei

1910: 800.000
1930: 633.488 (4,44%) (52.684 în Braşov şi
Făgăraş)
1956: 384.708 (2,20%)
1966: 382.595 (2,00%)
1977: 359.109 (1,67%)
1992: 119.462 (0,52%), din care 111.301  germani,
1.843 saşi şi 6.292 şvabi. În judeţul  Braşov erau
10.059.
2002: 59.764 etnici germani (0,27%), din care 4.418
sunt în jud. Braşov (0,75%). 1.049 în oraşul Braşov. 
2011: 3.313 etnici maghiari (0,66%)

uEvoluţie demografică

Siebenburgen
(7 cetăţi) 
– Transilvania
Kronstadt (Oraşul
Coroanei) – Braşov
Hamruden – Homorod
Petersberg – Sânpetru
Zeiden – Codlea
Fogarasch – Făgăraş
Siebendörfer - Săcele
Weidenbach– Ghimbav
Rosenau – Râşnov
Reps - Rupea
Viktoriastadt – Victoria
Zernen – Zărneşti
Brenndorf - Bod

Neustadt – Cristian
Krisbich - Crizbav
Marienburg– Feldioara
Heldsdorf – Hălchiu
Honigberg – Hărman
Nussbach – Măieruş
Schirkanyen – Şercaia
Wolkendorf – Vulcan
Törzburg – Bran
Bodendorf – Buneşti
Katzendorf – Caţa
Großschenk -Cincu
Seiburg – Jibert
Irmesch – Ormeniş
Tatrang – Tărlungeni
Deutsch-Tekes -Ticuş

Dansuri tradiţionale săseşti



PUBLICITATE

Gazeta Braşovului l Săptămâna 11 - 17 iulie

10

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

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

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive 
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

Indicativ 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 

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.

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 de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decorații, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărți poștale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și piatră, obiecte din
porțelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți Imobiliare, membru titular ANEVAR
și UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garson-
iere / apartamente, terenuri, spații comerciale,
birouri, hale), conform Standardelor Interna-
tionale de Evaluare. Expertiza de evaluare se
execută pentru aflarea valorii de piata a imo-
bilelor în cazul vânzării-cumpărării, partajului,
lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării împrumutului bancar,
intabulării, legalizării construcției, etc. Tel:
0745/024488

Primesc fată în gazdă (nefumătoare), la vilă.
Tel: 0751/741146.

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



l Agenția imobiliară Forti
Imob caută pentru clienții săi:
garsoniere, apartamente, case,
terenuri, spații comerciale  în
condiții avantajoase. Tel
0268.313.136
l Garsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecoman-
dată, etajul 3, renovată inte-
gral, balcon închis în
termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianță, parchet, ușă stejar
capitonată, uși interioare
noi, 22.000 euro. Tel:
0751/188188
l Vând garsonieră Astra,
Traian, confort I semideco-
mandată, termopan, parchet,
eliberabilă repede, 24.000
euro neg. Tel: 0732.1333.04,
0268.322.376
l Vând garsonieră Astra,
bloc de apartamente, deco-
mandată, etaj 2/4, parchet, ter-
mopan, ușă metalică, separare
gaz, preț 27.000 euro negocia-
bil, relații la tel: 0731/833201
l Vând garsonieră Trac-
torul, confort I
semidecomandată, etaj inter-
mediar, geam termopan, par-
chet, gresie, faianță, separare
de gaz, încălzire cu panouri ra-
diante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

lVând apartament 2 camere,
Vlahuță I.T.C, conf 1 circular,
etaj 3 , însorit, renovat,
centrală termică, geamuri ter-
mopan, ușă metalică; preț
45.500 euro. Tel 0729.081.225
l Apartament 2 camere,
Tractorul, Școala 13, confort
1, vedere 2 părți, pretabil
spațiu comercial, balcon în-
chis, debranșat, parchet,
37.000 euro. Tel:
0721/308704
l Vând apartament 2
camere în vilă, Universal, ren-
ovat, acces auto. Preț: 53.500
euro. Tel: 0729.081.225
l Apartamente în rate,
maxim 60 luni, avans 30%,
rezidențial nou, situat în cea
mai frumoasă zonă a
Brașovului. Tel: 0725.336.338
l Vând apartament 2
camere, Grigore Ureche, conf
II, 42 mp, etaj 3, centrală, ter-
mopan, mobilat, liber. Preț
38.500 euro. Tel:
0729.081.225
l Apartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane în-
chise, termopane, debranșat,
separare gaz, ușă metalică,
uși interioare noi, gresie,
faianță, parchet, însorit, bloc
reabilitat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
l Răcădău, apartament la
mansardă, terasă de 24 mp,
preț 50.000 Euro. Tel:
0725.336.338, adamah.
brasov@yahoo. com
l Vând apartament 2
camere Toamnei, etaj 2, con-
fort I decomandat, separare de
gaz, instalație pentru centrală
proprie. Preț: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
l Apartament două camere
modern , structură mare 59 mp
utili, lojă, et 1, Ct termică pro-
prie, izolație de 15 cm, situat
în rezidențial nou, zona
Răcădău. Preț 54.800 Euro.
Tel: 0725.336.338
l Vând apartament 2 ca-
mere, zona ITC, circular, etaj
intermediar, termopane, bal-
con închis, parchet din lemn
masiv, ușă metalică, beci, în-
sorit, debranșat de la CET,
37.000 euro. Tel:
0368.444.598

l
Vând 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
l Vând apartament 2
camere Astra, confort I deco-
mandat, structură mare, parter
înalt, centrală proprie, ușă
metalică, termopane integral,
balcon închis, 39.000 euro.
Tel: 0268.322.376
l Vând apartament 2
camere Tractorul, parter înalt,
decomandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000 euro
negociabil relații la tel:
0731/833202
l Vând apartament cu 2
camere Calea București, con-
fort I circular, etaj intermediar,
îmbunătățiri, 45.000  euro.
Tel: 0754/870.035
l Vând apartament 2
camere, cu toate
îmbunătățirile, mobilat, etaj
intermediar. Apartamentul se
află în zona de vile din Trac-
torul și este construit în 2011.
Preț  38.500 euro. Telefon
0728/332.945
l Vând apartament 2
camere în zona Astra, confort
1 decomandat, geamuri tip ter-
mopan, centrală termică. Preț
41.000 euro. Telefon
0728/332.945
l Vând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București, etaj
intermediar, confort 1, centrală
termică. Preț 39.000 euro. Tele-
fon 0728/332.945

l Răcădău, 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
l Apartament 3 camere,
Codrul Cosminului, deco-
mandat, centrală termică,
balcon 7 m, însorit, gresie,
faianță, parchet, ușă
metalică, uși interioare noi,
40.000 euro neg. Tel:
0751/188188
l Apartament 3 camere,
Gral. Dumitrache, confort 1
decomandat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, beci, loc
parcare, bloc reabilitat ter-
mic, liber la vânzare, 52.000
euro neg. Tel: 0740/035332
l Vând apartament 3
camere strada Toamnei, deco-
mandat, etaj intermediar,
centrală proprie, îmbunătățiri
recente, bucătărie mobilată,
vedere pe două părți, beci,
65.000 euro. Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
l Apartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părți, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianță, par-
chet, ușă metalică, însorit,
vedere Tâmpa, 57.000 euro.
Tel: 0751/188188
l Vând 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
l Apartament 3 camere,
Tractorul – piață, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, ușă
metalică, uși interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianță, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
l Vând apartament 3
camere Răcădău, str. Jepilor,
etaj 1, îmbunătățiri multiple,
beci, 61.000 euro.  Tel:

0732.133.307
l Apartament 3 camere,
Victoriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, fin-
isaje de calitate superioară,
bucătăria mobilată și utilată,
60.000 euro. Tel:
0751/188188
l Vând apartament 3
camere, bloc nou, toate
utilitățile, la cheie, în Sân-
petru, cu centrală termică pro-
prie, 36.000 euro. Tel:
0732.133.304, 0268.322.376
l Apartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părți, contorizat,
termopane, ușă metalică,
gresie, faianță, parchet,
48.000 euro. Tel:
0721/308704

l Apartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort
1 decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat in-
tegral, mobilat și utilat
complet, 80.000 euro neg.
Tel: 0721/308704
l Vând apartament 4
camere la casă, în zona Teatru-
lui Dramatic, decomandat,
structura mare, 109 mp,
vedere pe două părți, camere
înalte, fără îmbunătățiri,
65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

l Vând urgent casă Sânpetru
singur în curte, teren 1.200
mp, toate utilitățile, liberă.
Preț 57.500 euro. Tel:
0729.081.225
l Casă de vânzare, locali-
tatea Hărman, zona centrală,
suprafață totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, șură,
șopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000 euro. Tel: 0751/188188
l Vând casă 3 camere, bucă-
tărie, suprafață teren 460 mp,
2 băi, P+M, Săcele, Preț
49.000 euro neg. Tel:
0733.985.006
l Se 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. Plu-
garilor - la doar 5 minute de
Real, Metro sau centrul istoric.
Preț: 69.900. Tel:
0725.336.338
l Vând apartament la casă,
cu curte proprie, cochet, mod-
ern, tineresc. Preț: 39.000 euro
negociabil. Merită cumpărat.
Tel 0733.985.006
l Vând 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
l Vând 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
l Particular 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
l Vând 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

l Teren 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
l Vând teren Sânpetru, Car-
tier Primăverii, 590 mp, toate
utilitățile pe teren, deschidere
de 18 m, 21.700 euro, Tel:
0268.322.376, 0721.932.829
l Vând/schimb teren 560
mp, la doar 5 min de centrul
istoric, str Plugarilor, zonă de
vile, acces rapid la inelară,
stație Rat la 100 m, preț
21.000 Euro. Tel:
0725.336.338
l Vând teren Hărman, par-
cele de 500 mp, 2.000
euro/parcela, Tel: 0732.133.307
l PARTICULAR OFER
ULTIMELE 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 apro-
bat: CUT 0,8 POT 35%,
Regim de înălțime propus
S+P+E. Telefon 0729.026.029
l Vând teren Bran - So-
hodol, 2.350 mp, parcelabil,
toate utilitățile la 100 m,
panoramă deosebită, 10
euro/mp, Tel: 0732.133.307
l Oferim 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
l Vând teren Sânpetru
Livadă, 500 mp, PUZ, CF,
CU, pentru construcția de
locuințe, 20 euro/mp, negocia-
bil, relații la tel. 0731/833201
l Superofertă! Particular
vând 1.000 mp teren intravilan
pentru construcții de locuințe

sit-
uat în Hărman, Str. Stadionu-
lui. 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 
l Oferim 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
l Vând teren Sânpetru
livadă,  1.100 mp, PUZ CF
CU, pentru construcția de
locuințe preț 15 euro/mp nego-
ciabil, relații la tel:
0731/833201
l Vând teren Săcele, Bun-
loc, ANL, între vile 680 mp,
FS = 19 ml, preț 52 euro/mp,
relații la tel: 0731/833202,
0744/302197
l Vând 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

l Pensiune 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, posi-
bilitate schimb! Tel:
0725.336.338

l Vând spațiu comercial 3
camere, curte interioara, beci
mare, liberă de sarcini, teren
243 mp, acces auto, centru
stradal. Pret 52.000 euro neg.
Tel: 0733.985.006
l Vând spațiu comercial,
Centru Civic, 55 mp, intrare
din stradă, 55.000 euro, Tel:
0268.322.376

0747/771523

l Închiriez garsonieră, Astra
- Soarelui, mobilată, 130 euro.
Tel: 0368.444.598
l Închiriez garsonieră Uzina

2 ,
mobilată și utilată, 110 euro.
Tel: 0268.322.376

l Închiriez urgent ap. 3
camere, decomandat, mobilat
și utilat complet, centrală
termică, geamuri termopan,
preț 270 euro. Tel
072.9081.225
l Caut să închiriez aparta-
ment în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul is-
toric, mobilat, utilat com-
plet, cu curte și acces auto,
ofer chirie anticipată. Tel:
0751/188188
l Închiriez apartament 3
camere zona Gării, confort I
decomandat, mobilat și utilat,
250 euro. Tel: 0721.932.829,
0368.444.598

l Caut să cumpăr aparta-
ment 3 camere, zona Astra,
confort 1 decomandat sau cir-
cular, etaj intermediar, cu
centrală termică, fără
îmbunătățiri. Tel: 0721/308704
l Cumpărăm apartament 4
camere Răcădău , doar în
blocurile turn din fața parcului
Trandafirilor, etaj intermediar,
vedere spre parc. Plata cash!
tel: 0725.336.338

l Închiriez apartament 2
camere la casă, baie, bucătărie,
renovat, nemobilat, pretabil
sediu firmă. Preț 350 de euro
(cheltuielile incluse) Tel
0728.202.972

l Cumpăr 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
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Spre ce direcție se
îndreaptă România? Care
sunt valorile reper ale
generației tinere?! Din
păcate, clasa politică
actuală, cea care ar fi tre-
buit să răspundă la aceste
întrebări, a oferit doar con-
fuzie. Conflictele politice
nu au fost generate de
diferențele doctrinare,
proiecte, direcții sau idei, ci
de interesele de grup, in-
terese de moment ce au
făcut ca sute de  miliarde
de euro să se scurgă din
avuția națională și bugetul
public, precum apa în
nisip. Niciun partid politic
nu a fost capabil să
construiască acele idei gen-
eratoare de unitate și ideal
comun în jurul căreia să
existe o dezbatere vie care
să anime toate categoriile

sociale... În locul faptelor,
partidele politice au hrănit
poporul cu vorbe mește-
șugite, dar fără nicio final-
itate concretă. La retorică
se pare că politicienii sunt
neîntrecuți, știu cum să
facă averi profitând de
inconsistența legislativă ig-
norând astfel nevoile zil-
nice ale cetățeanului. Din
păcate, conceptul de nați-
une - popor, a fost înlocuit
cu cel de populație des-
chisă consumului. În soci-
etatea actuală se simte lipsa
unor lideri politici auten-
tici, a ceea ce cândva
reprezenta conceptul oa-
menilor de stat, a celor care
așezau în locul intereselor
personale națiunea. Să ne
amintim că societatea
românească a avut, cel
puțin până în anul 1946,

astfel de oameni de stat.
Răzleț, și după 1989, au
existat câteva modele
politice între care aș aminti
doar pe Corneliu Coposu și
Ion Rațiu... 

În prezent, lipsesc mode-
lele politice, lipsesc per-
sonalitățile care să inspire
corectitudine, onestitate,
pragmatism și, ceea ce este
extrem de important, altru-
ism. Trăim într-un prezent
în care clasa politică se
luptă doar pentru aca-
pararea puterii cu orice
preț, călcând în picioare
valorile morale. Trăim un
moment în care a dispărut
orice grilă de selecție a val-
orilor în care binele și răul
coabitează, în care albul și
negrul au devenit gri. Nu
pot să cred că au dispărut
oamenii acestei țări care

știu să pună mai presus
decât orice statul și na-
țiunea, însă mă întreb unde
sunt?! Oricât de mult m-aș
strădui să-i regăsesc în
cadrul partidelor politice,
nu reușesc. Cred că aceștia
sunt în special în zona
societății civile, o zonă
neatractivă mediei și astfel
vizibilitatea lor este es-
tompată. Nu putem vorbi
de succesul partidelor po-
litice fără a vedea și nivelul
de trai al cetățeanului, fără
a privi spre educație și să-
nătate, fără a privi spre
mediul economic. 

Mă întreb ce producem
în prezent, care sunt valo-
rile care ne definesc, nu
numai în spațiul românesc,
dar și în cel european.
Dezvoltarea industrială
este absolut necesară, chiar

vitală unei națiuni de 20
milioane de oameni, în
același timp și foarte difi-
cilă din cauza competiției
mondiale și decalajului
tehnologic, dar nu imposi-
bilă. Ne putem lansa în
domeniul energiei verzi, al
informaticii,  în comuni-
cații, turism și, nu în ul-
timul rând, în agricultură,
un domeniu care poate re-
zolva și problema nivelu-
lui de trai. Sigur, pot fi și
alte direcții de dezvoltare,
însă cine să le traseze, pen-
tru  că politicienii noștri se
pricep la orice, vorbesc de-
spre orice, sunt buni în
toate, numai atunci când
este vorba de condus o țară
nu reușesc să o scoată la
capăt. 

Nu putem sta în
expectativă, nimeni nu ne

va ajuta dacă nu vom
înțelege că „numai prin noi
înșine vom reuși!“ Iată, un
slogan, în fapt o realitate,
care a creat România
modernă și care ar trebui
reactualizat prin atitudinea
și acțiunea fiecăruia în
conexiune cu propria exis-
tență. Importante sunt
rigoarea și criteriile după
care poporul își alege
conducătorii. Însă rigoarea
de a alege a cetățeanului
vine din nivelul de în-
țelegere pe care acesta îl
are sau nu-l are. Din
păcate, de fiecare dată, am
ales din rău în mai rău.
Proiectele au fost înlocuite
de retorică și circ, iar retor-
ica, oricât de strălucită ar fi
sau circul oricât de
seducător... NU țin de...
foame.

Dumitru Ioan Puchianu 

Circul şi retorica 
NU TIN DE FOAME

Asociaţia Româna de
Drift vă invită în weekendul
14-15 iulie, la Prejmer Cir-
cuit, la runda a 5-a a Cam-
pionatului Naţional De
Drift, GTT DRIFT CHAM-
PIONSHIP 2012.

Lupta va fi strânsă şi
foarte spectaculoasă, având
în vedere că punctajele sunt
foarte apropiate. Însă,
farmecul driftului este că
până şi cele mai mici greşeli
de pilotaj pot răsturna com-
plet ierarhiile campionatu-
lui. Singurul campionat
naţional de drift, reuneşte la
Braşov cei aproximativ 35
de piloţi, membri ai
cluburilor sportive auto din
toată ţara.

Sport care are 
multi adepţi
în toată lumea

Un sport născut în
Japonia la începutul anilor
’70, driftul şi-a câştigat
simpatizanţi şi la noi în ţara

în ultimii zece ani, printre
iubitorii de motoare şi
adrenalină. Spectaculos,
dramatic şi incitant, acest
sport atrage debutanţi cu
fiecare etapă de campionat.
Cel mai tânăr pilot din
CNDR are 17 ani şi ocupa
locul 4 în clasamentul gen-
eral. 

Cursele de maşini se
desfăşoară în cadru legal,
organizat şi în deplină
siguranţă pentru piloţi şi
spectatori deopotrivă. Din
2008 până în prezent, nu s-
a înregistrat niciun incident
nedorit la cele peste 20 de
evenimente auto organizate
în Braşov.

Începe Campionatul Naţional de Drift

u PROGRAMUL GTT Drift 
Championship Runda 5

Vineri 13 Iulie

12:00- 16:00 Înscrieri + Revizie tehnică
16:00 - 22:00 GTT Party
Sâmbătă 14 Iulie

08:00 – 10:00 Briefing + antrenamente debutanţi
10:00 – 12:00 Antrenamente libere
12:00 – 13:30 Taxi Drift
13:30 – 14:30 Pauză
14:30 – 18:00 Antrenamente libere
Duminica 15 Iulie

08:00 – 09:00 Briefing + antrenamente debutanţi
09:00 – 11:00 Antrenamente
11:00 – 13:30 Calificări
13:30 – 14:30 Pauză
14:30 – 18:00 Concurs drift
18:00 – Ceremonie premiere Runda 5

După ce, joia trecută,
trupa Taxi i-a încântat pe
brașovenii care au venit să
petreacă în Kasho Club, joia
aceasta a venit rândul unui
alt concert în același club.
De această dată Delia Ma-
tache va fi vedeta serii. 

Delia Matache se ocupă
de cariera ei solo încă din
2002, după ce a plecat din
trupa N&D. Are numeroase
piese de succes lansate până
azi şi este unul din puţinii
artişti din ţară ce au reuşit să
rămână pe culmile succesu-

lui de la lansarea în industria
muzicală până în prezent.
De curând a lansat o piesă
cu videoclip ce se bucură de
un mare succes, iar acum se
pregăteşte să facă parte din
juriul X Factor împreună cu
Dan Bitman şi Cheloo.

Concert Delia Matache în Kasho Club

Asociația Libris Cultural
în colaborare cu Primăria
și Uniunea Scriitorilor din
Braşov organizează un nou
eveniment cultural. Festi-
valul de carte şi muzică va
fi găzduit de Piaţa Sfatului
în perioada 19-22 iulie.
Sunteţi aşteptaţi pe Aleea
Cărţii din Piața Sfatului,
pentru a urmări lansările de
carte, albume muzicale,
recitaluri de poezie,
muzică tradițională și folk.

Târg de carte şi muzică 
în Piaţa Sfatului
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