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Institutul de Politici Publice a
realizat un clasament al
deputaţilor din circumscripţia
electorală nr.8 Braşov în
mandatul 2008-2012, în
funcţie de activitatea prestată
în Parlament.
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CE DEPUTAŢI BRAȘOVENI
ȘI-AU FĂCUT DATORIA?

Până acum în situl arheologic
de la Cumidava, arheologii
au descoperit monede de
valoare, dar şi mai multe
obiecte de ceramică din vre-
mea dacilor. Castrul roman
de la Râşnov este singur de
acest fel din Ţara Bârsei.
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VESTIGII  DESCOPERITE 
LA RÂŞNOV

Dacă, după 1990 agricultura
a fost adusă la sapă de lemn,
după 2000 şi industria
agricolă a fost trasă pe linie
moartă, iar acum numai
proiectele „imobiliare“ par că
mai pot umple gaura care a
rămas în locul fostei societăţi
Tractorul.
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FABRICA DE TRACTOARE, 
O IMENSĂ RUINĂ

„Lovitura de stat”
de la Primărie,
dejucată de prefect

u „Gazeta Braşovului” publică stenogramele discuţiilor dintre
membrii reţelei evazioniste protejate de Sorin Blejnar, din care
făcea parte şi fostul deputat braşovean Vasile Bran       paginile 4-5

Naşii mafiei
carburanţilor

u Hotărârea de Consiliu Local privind modificarea
organigramei aparatului primarului a fost respinsă
de prefect, care a cerut revocarea ei            pagina 2

Festivalul Medieval ajunge,
în weeknd, la Bran, pe Pla-
toul Inima Reginei Maria.
Zeci de cavaleri și domnițe
vor reface atmosfera
medievală spre deliciul miilor
de turiști care sunt așteptati la
manifestări.
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CAVALERI ȘI DOMNIȚE ,
LA CASTELUL BRAN



Gabriel Andronache
(PDL) este deputatul bra-
şovean cu cele mai multe
iniţiative legislative, 53, în
mandatul 2008-2012. El este
urmat de Gabor Gheorghe
(PNL) cu 46 de iniţiative,
Farkaş Liliana (UDMR) cu
41 şi Florin Postolachi cu 40.
Pe ultimele locuri se află Niţă
Constantin (PSD)  cu doar 18
iniţiative şi Tiţa Nicolescu
(PDL) cu 13. Din punct de
vedere al eficienţei legisla-
tive (câte iniţiative au devenit
legi) pe primul loc este
Gabriel Andronache cu 9 legi

iar pe ultimele locuri, Donţu
Mihai (PNL) cu 3 legi, Niţă
Constantin cu 3 legi şi Tiţa
Nicolescu cu doar o singură
lege.

Din iniţiativele legislative
propuse de Gabriel Andro-
nache, devenite legi, amintim
cea referitoare la  modificarea
şi completarea Legii
217/2003 privind prevenirea
şi combaterea violenţei în
familiei (Lege 25/2012);
modificarea art.21 alin.(2)
din Legea contenciosului ad-
ministrativ nr. 554/2004
(Legea 299/2011); modifi-

carea şi completarea Legii
privind cadastrul şi publici-
tatea imobiliară nr.7/199
(Lege 170/2010);  modifi-
carea şi completarea Legii
nr.192/2006 privind medierea
şi organizarea profesiei de
mediator (Lege 115/2012).

Andronache, 
cel mai activ deputat

Şi în clasamentul depu-
taţilor braşoveni care au luat
cuvântul în Parlament,
Gabriel Andronache este pe
primul loc, cu 4 ore şi 50 de
minute. El este urmat de

Gheorghe Ialomiţeanu cu 3
ore şi 33 de minute. Pe ul-
timele locuri se situează
Donţu Mihai cu 41 minute,
Niţă Constantin cu 36 de
minute, Postolachi Florin cu
7 minute şi Tiţa Nicolescu
Gabriel cu 5 minute. Ream-
intim că totalul minutelor este
calculat pentru mandatul de 4
ani, 2008-2012!

Niţă, cel mai 
chiulangiu

Din punct de vedere al
numărului luărilor de cuvânt
în Parlament conduce detaşat
Gabriel Andronache cu 180.
Niţă Constantin, cu doar 9
luări de cuvânt se situează pe
ultimul loc. În ceea ce
priveşte pre-zenţa în Parla-
ment în ultimii ani, cea mai
mare prezenţă o are Gabriel
Andronache (PDL) cu 94%
din totalul şedinţelor de plen,
urmat de Farkas Liliana cu
91%. Cele mai puţine
prezenţe în Parlament le are
Constantin Niţă cu 35%.

Propunerea de modificare a
organigramei a venit din
partea unui grup de 14 con-
silieri USL şi PPDD, într-o
şedinţă extraordinară convo-
cată la începutul săptămânii
trecute, de la care au lipsit
aleşii PDL şi UDMR, iar cei
doi consilieri ai Forumului
Democrat German s-au retras
în semn de protest faţă de
modul în care a fost
convocată şi promovată de-
cizia. 

Hotărâre
„controversată“

Secretarul municipiului,
Nicolae Paraschiv, care nu a
dat avizul acestui proiect, a
atras atenţia că hotărârea „este
controversată“. Controversa
vine din faptul că, în mod
legal, o astfel de propunere de
modificare a organigramei
aparatului de specialitate,
poate fi adusă doar de primar
şi aprobată de Consiliul
Local. Potrivit modificării
propuse de consilierii majori-
tari USL-PPDD, prin noua
organigramă, majoritatea
atribuţiilor primarului ar fi
fost trecute în contul celor doi

viceprimari şi al viitorului di-
rector general al unei Direcţii
Economice, Relaţii Externe şi
Gestionarea Patrimoniului
nou înfiinţate. Acest director
general vine pe un post nou,
care l-ar fi înlocuit pe cel de
administrator public, des-
fiinţat în noua organigramă.
Cei 14 aleşi locali au aprobat
ânsă modificarea pe care tot ei
au făcut-o, iar Hotărârea de
Consiliu Local a ajuns, mier-
curea trecută, la Instituţia Pre-
fectului pentru a primi avizul
legal. „Hotărârea a fost
respinsă şi trimisă înapoi,

pentru a fi revocată“, a de-
clarat prefectul Mihai Mo-
haci. 

Dacă CL nu va revoca
hotărârea, Instituţia Prefectu-
lui ar putea ataca documentul
în instanţa de contencios ad-
ministrativ. Grupul celor 14 a
motivat propunerea de schim-
bare a organigramei de către
consilieri şi nu de către pri-
mar, aşa cum s-a făcut până
acum, prin faptul că Legisla-
tivul local trebuie să aibă
„control nemijlocit asupra
direcţiilor şi serviciilor care
gesionează şi administrează

în mod curent patrimoniul
public şi privat al municipiu-
lui Braşov, precum şi al ser-
viciilor publice, societăţilor
comerciale şi regiilor au-
tonome de interes local”.
Acest lucru ar fi necesar,
„pentru o gestiune cât mai
eficientă a patrimoniului pub-
lic şi privat al municipiului”.
„Majoritatea a decis să facă
această propunere fără să o
discute înainte cu primarul, în
ideea că primarul o va pune
oricum în aplicare”, a explicat
decizia viceprimarul Adrian
Atomei.

Prefectul a respins noua
organigramă a Primăriei
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Prefectul Mihai Mohaci va merge în instanţă dacă hotărârea  CL nu va fi revocată
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Construcţia pistei Aeroportului Ghimbav ar putea întîrzia, deşi licitaţia pentru
atribuirea serviciilor de proiectare şi execuţie a fost adjudecată. În zonă trebuie
realizate mai întâi lucrări de îndiguire a pârâului Beselcin, însă licitaţia pentru
aceste lucrări a fost însă contestată, astfel că întreg proiectul se amână, din nou.

Farbica urmează să fie
finalizată la finele anului
viitor, iar, în total, se vor
investi 40 de milioane de
euro în construcţia care se
va întinde pe o suprafaţă
de şase hectare, în apro-
piere de Ghimbav. Bra-
şovul devine astfel cel
de-al treilea centru de
producţie al Grupului Au-
tomotive în România, iar
cu această fabrică,
numărul unităţilor de
producţie din România
ajunge astfel la şapte. „În
noua fabrică se vor efectua
toate etapele de producţie,
de la cablarea subansam-
blelor la producţia de
pompe de alimentare. Lo-
caţia va colabora strâns cu
sediul central al unităţii
comerciale Fuel Supply

din Dormund”, a explicat
Markus Distelhoff, direc-
torul unităţii comerciale
Fuel Supply din cadrul di-
viziei Powertrain, pentru
bzb.ro.

Compania Continental
Automotive Romania SRL
a demarat la finele anului
trecut producţia în punctul
de lucru de la Cristian,
judeţul Braşov. Momentan,
compania a angajat 100 de
persoane, iar activitatea se
desfăşoară într-un spaţiu
închiriat în incinta fabricii
Schaeffler România. Până
la sfârşitul anului 2011,
Continental a investit peste
575 de milioane de euro în
activităţile din România.
Noua fabric de la Ghimbav
ar urma să creeze alte 550
de locuri de muncă.

A început construcţia 
noii fabrici Continental

În luna august AJOFM
Braşov organizează şapte
cursuri de recalificare pen-
tru şomeri: asfaltator
(studii minime obliga-
torii), bucătar specialist
(10 clase, absolvent curs
bucătar), somelier (10
clase, absolvent curs bar-
man sau ospătar), lucrător
în creşterea plantelor
(studii minime obliga-
torii), constructor drumuri
şi poduri (studii minime
obligatorii), şef de sală
restaurant (10 clase, ab-
solvent curs barman sau
ospătar), tâmplar universal
(studii minime). Cursurile
sunt gratuite, durează între

3 şi 6 luni şi încep pe 17,
respepectiv 24 august.

Înscrierea la unul din
aceste cursuri se face pe
baza recomandării emise
de compartimentul de in-
formare şi consiliere
privind cariera/serviciul
mediere din cadrul
AJOFM, în baza unei
cereri care va trebui
însoţită de: actul de identi-
tate (original şi copie);
certificat de naştere (orig-
inal şi copie); actele de
studii eliberate în
condiţiile legii (original şi
copie); act medical din
care să rezulte starea
sănătăţii persoanei.

Cursuri de recalificare 
pentru şomeri

Administraţia judeţeană
braşoveană pregăteşte,
având susţinerea conduc-
erii Regiunii „7 Centru”,
documentaţiile aferente
obţinerii de fonduri eu-
ropene pentru realizarea
unor lucrări de investiţii la
o serie de spitale, scrie
mytex.ro. Conform decla-
raţiilor lui Mihai Pascu, la
Spitalul de Obstretică-
Ginecologie va fi realizat
un ambulatoriu, iar în ve-
derea obţinerii unor fon-

duri de 480.000 de euro
este necesară predarea do-
cumentaţiei tehnice până în
luna decembrie.

Pe lista unităţilor vizate
pentru lucrări de reabilitare
sau pentru dotarea cu noi
echipamente se mai află
Spitalul Clinic Judeţean şi
cel de Copii, unde se do-
reşte realizarea unei unităţi
de primire urgenţe. În acest
caz finanţarea ar urma să
vină direct de la Ministerul
Sănătăţii.

Bani europeni pentru
mai multe spitale

u Hotărârea de Consiliu Local privind modificarea organigramei aparatului de
specialitate al primarului a fost respinsă de prefect, care a cerut revocarea ei

Ce deputaţi şi-au făcut 
datoria în ultimii 4 ani?

u Institutul de Politici Publice a realizat un clasament al deputaţilor din circumscripţia

electorală nr.8 Braşov în mandatul 2008-2012, în funcţie de activitatea prestată în Parlament

Eficienţa
(iniţiative
/ legi)

Loc in
clasa-
ment

Deputat
Numărul/Durata 

luărilor de cuvânt
în plen

Prezenţa  
dec. 2008-
iunie 2012%

Număr
iniţiative

1 Andronache Gabriel 180/ 4h,50 min. 94% 53 9 legi
2 Ialomiţianu Gheorghe 121/ 3h,33min. 64,1% 37 5 legi 
3 Farkas Liliana 23/ 1h ,11min. 91,3% 41 5 legi
4 Gabor Gheorghe 44/ 1h, 25 min. 83,2 % 46 4 legi
5 Postolachi Florin 13/ 0h ,07 min. 82% 40 5 legi
6 Donţu Mihai 84/ 0h, 41 min. 67,9% 24 3 legi
7 Niţă Constantin 9/ 0h, 36 min. 35,8% 18 3 legi
8 Tiţa Nicolescu Gabriel 20/ 0h, 05 min. 57,1% 13 1 lege
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Grădina Zoologică din Noua va fi redeschisă până la sfârşitul anului,
cu câteva luni mai repede decât a fost iniţial estimat termenul de fi-
nalizare a lucrărilor. Parcul zoo a intrat în reabilitare în 2010,  iar după
finalizarea investiţiei se va întinde pe 10 ha, faţă de 4,5 ha înainte. 
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După o grea suferinţă,
unul dintre cei mai iubiţi
profesori braşoveni, Sorin
Apan, şi-a găsit liniştea
veşnică. Născut la Târgu-
Lăpuş, acum 55 de ani, şi
adoptat de Braşov din 1968,
Ioan Sorin Apan era profe-
sor de fizică şi de teologie.
A murit, la sfârşitul săp-
tămânii trecute, răpus de o
boală cumplită care i-a mân-
cat trupul. Marţi, sute de
elevi şi profesori l-au con-
dus pe ultimul drum, la cim-
itirul Sfânta Treime din
Schei. 

A fost membru al Acade-
miei Artelor Tradiţionale din
România, etnolog, folclorist,
pictor de biserici, creator de
artă populară, acordeonist. A
rămas în conştiinţa mai mul-
tor generaţii de elevi pentru
felul în care a ştiut să le
schimbe în bine minţile şi su-
fletele. Sorin Apan a predat,
în ultimii ani, la Colegiul
Naţional Andrei Şaguna,
unde a şi înfiinţat Minisatul
„Sf Andrei“ şi la Seminarul
Teologic Dumitru Stăniloaie,
unde a şi fost director. De al-
tfel, cea mai mare realizare a
lui Sorin Apan a fost
înfiinţarea Seminarului Teo-
logic Ortodox de la Braşov
pentru care s-a luptat ani buni
să îl pună pe picioare. 

În numărul 20, din luna
iulie, în săptămânalul
şovului”, a apărut ultimul in-
terviu cu profesorul Apan.
Într-un material de două
pagini, „Profu”, cum îl alin-
tau elevii, şi-a povestit în-
treaga viaţă. A fost ultimul
articol despre Apan apărut în
presa braşoveană, material pe

care îl puteţi reciti pe site-ul
nostru www.gazetabrasovu-
lui.ro. 

Mihaela Ursuleasa,
înhumată la Bellu

Pianista braşoveancă, Mi-
haela Ursuleasa, care a murit,
săptămâna trecută, în aparta-
mentul ei din Viena, va fi

înmormântată, vineri, la
Cimitirul Bellu din Bucu-
reşti. Născută la Braşov, în
1978, Mihaela Ursuleasa a
devenit încă de la vârsta de
cinci ani un copil-minune al
muzicii clasice. Susţinută de
părinţii ei, ambii muzicieni,
fetiţa şi-a construit propriul
drum. „Îmi plăcea să mă

cuibăresc sub pian atunci
când ei repetau. Ai mei
începuseră să se îngrijoreze:
«Să nu surzească copilul!»“,
declara Mihaela într-un inter-
viu mai vechi pentru ziarul
Monitorul Expres. Profe-
soara ei de pian a ajutat-o să
se perfecţioneze, chiar dacă,
aşa cum povestea pianista,

metodele sale nu erau tocmai
ortodoxe şi obişnuia să o bată
la fiecare lecţie.

După ce a primit o bursă la
Conservatorul din Viena,
cariera Mihaelei a înflorit,
însă şi sacrificiile erau pe
măsură. „Sunt o norocoasă!
Am peste 40 de concerte pe
an într-o mulţime de ţări:
muzică de cameră, recitaluri,
spectacole cu orchestre. Dacă
nu ajungeam la Viena, des-
tinul meu era altul”, declara
tânăra când nici măcar nu
bănuia că drumul ei prin viaţă
se va încheia atât de curând.

Miercuri seara, Mihaela a
fost găsită moartă în locuinţa
sa din Viena, de către impre-
sara ei. Artista tocmai îşi anu-
lase câteva concerte din cauza
stării de sănătate. Anchetatorii
austrieci exclud variantele
sinucuderii şi a crimei si spun
că tânăra a murit din cauza
unei hemoragii cerebrale ce ar
fi putut fi produsă de o
căzătură accidentală.

Autorităţile române au
anunţat că vor susţine familia
pentru a repatria trupul artis-
tei, deşi aceasta nu mai avea
cetăţenie română. La dorinţa
familiei, Mihaela Ursuleasa
va fi îngropată vineri, la ora
9.30, la Cimitirul Bellu din
Capitală. În urma ei a rămas
o fetiţă de 6 ani. 

Profesorul Sorin Apan şi pianista 
Mihaela Ursuleasa au plecat la îngeri

Deşi s-a stabilit la Viena, pianista braşoveancă va fi

înmormântată  în România

Profesorul Sorin Apan a fost un simbol 

pentru mii de elevi braşoveni

O tânără însărcinată, care
a rămas blocată în trafic,
sâmbătă, pe DN 1 în timp ce
venea de la Sinaia pentru a
naşte la un spital privat din
Braşov, a fost escortată de
Poliţie de la Buşteni până la
unitatea medicală. „Familia
se deplasa cu un autoturism
de la Sinaia spre Braşov. La
Buşteni, întrucât doamna, în
vârstă de 25 de ani, a intrat
în travaliu, soţul a anunţat
un echipaj de Poliţie, iar
colegii de la Prahova au
însoţit maşina respectivă
până la limita de judeţ. De
acolo, colegii de la Poliţia
Rutieră Braşov au preluat-o
şi s-au deplasat în condiţii
de siguranţă maximă la spi-
tal, unde, din fericire, în mai
puţin de o oră s-a născut o
fetiţă sănătoasă”, a spus
comisarul şef Liviu Naghi,
purtător de cuvânt al IPJ
Braşov. 

A fost botezată Victoria
Fetiţa, născută prin

cezariană, a cântărit trei
kilograme la naştere şi a
primit nota 10 din partea

medicilor, iar părinţii i-au
pus numele Victoria. „Pa-
cienta s-a prezentat după un
drum rapid, însoţită de
Poliţie. Naşterea devenea o
urgenţă, mai ales că ea avea
indicaţii medicale pentru
naştere prin cezariană, aşa
încât din momentul în care
a reuşit să ajungă cu aju-
torul echipajului de poliţie
care a însoţit-o, serviciile
medicale au fost la fel de
prompte şi în mai puţin de o

oră copilaşul s-a născut.
Dacă nu ar fi ajuns la timp,
puteau fi probleme în ceea
ce priveşte siguranţa
fătului“, a afirmat Anca Du-
mitrache, director medical
al Spitalului „Regina
Maria“ Braşov.  Soţul fe-
meii intenţionează să îi in-
vite pe poliţiştii care i-au
escortat la toate eveni-
mentele importante din
viaţa fetiţei, în semn de
mulţumire pentru gestul lor.

Poliţiştii rutieri, „moaşă“ 
pentru o femeie gravidăTermenul pentru intrarea

în legalitate a expirat încă
de anul trecut, iar acum,
autorităţile sunt obligate să
treacă la amenzi. Primarii
au avut ca termen data de 1
iulie să prezinte strategii de
soluţionare a deficienţelor
în gestionarea deşeurilor
potrivit normelor de mediu

şi să obţină autorizaţiile ne-
cesare, dar mai puţin de un
sfert dintre edili s-au con-
format. Majoritatea celor
care au rămas în funcţii
după scrutinul din 10 iunie
au pretextat că au fost
ocupaţi cu alegerile locale,
iar noii aleşi au dat vina pe
referendum. Conform date-

lor deţinute de Consiliul
Judeţean Braşov, în judeţ,
sunt 60 de rampe de gunoi
neconforme.

Oficialii Uniunii Europene
vor începe cât mai curând
controalele în teren. Amenzile
care pot fi aplicate edililor pot
ajunge şi la câteva sute de
milioane de lei vechi.

60 de gropi de gunoi neconforme 
în judeţ. Edilii dau vina pe alegeri

Producătorul de lactate,
Olympus Dairy Industry, a
spus „nu“ promoţiilor
agresive, deşi una dintre
principalele mize ale com-
paniei este să îşi crească
volumele vândute pe plan
local. Ilias Pliatsikas, di-
rector general adjunct
Olympus Dairy Industry, a
povestit pentru wall-
street.ro cum arată strate-
gia companiei care a
inaugurat anul trecut o
fabrică de 55 milioane de
euro la Hălchiu.

„Nu cumpărăm volum,
ci încercăm să cătigăm în-
crederea consumatorilor.

Foarte rar veţi vedea
promoţii de genul 3 plus 1
pentru produsele noastre,
însă foarte des veţi vedea
degustări. Mizăm pe
experienţa brandului”, a
declarat Pliatsikas.

De ce alege manage-
mentul companiei această
variantă, în condiţiile în
care, momentan, volumele
vândute în România
reprezintă încă foarte puţin
din întreaga piaţă? „Întot-
deauna va exista un produs
mai ieftin decât al tău.
Miza noastră pe termen
lung este să arătăm con-
sumatorilor că aducem pe

piaţă produse de calitate.
Avem exemple de com-
panii care au facut
promoţii agresive şi acum
nu mai sunt.  Investim în
calitatea produselor noas-
tre”, a spus Pliatsikas. 

La nivel de promovare,
compania merge foarte
mult pe sampling, “dar
avem si o campanie de
CSR, orientată spre per-
soanele cu dizabilităţi de
vedere, iar cea mai recentă
este o campanie de spri-
jinire a echipei par-
alimpice de înot a
României”, a adaugat Ilias
Pliatsikas.

Olympus Dairy Industry Hălchiu,
succes fără reclamă agresivă
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Grupul infracţional din Braşov, care, conform DIICOT, era protejat de însuşi şeful ANAF, Sorin 
Blejnar, a pus la punct un mecanism de evitare a plăţii taxelor şi accizelor pentru comercializarea
a 5.000 de tone de motorină. Prejudiciul se estimează la aproximativ 22 de milioane de lei, 10,5
milioane de lei reprezentând TVA şi peste 10,8 milioane de lei fiind accize pentru motorină.

Naşul mare şi naşul mic    
u „Gazeta Braşovului” publică stenogramele discuţiilor dintre membrii reţelei evazioniste            

insistenţele acestor lucrători,
Monea Claudiu Gheorghe a
desemnat o altă echipă de
control la S.C. Carexima
S.R.L., iar unul din lucrători a
fost mutat la Serviciul Auto-
rizări din cadrul D.J.A.O.V.
Braşov, fiindu-i retrasă atri-
buţia de control a produselor
accizabile”, se arată în refer-
atul cu propunere de arestare
preven tivă a celor doi şefi de
Vamă.

A furat documente
din biroul unui coleg!

Cu ocazia efectuării
inspec ţiilor fiscale, cei doi
directori din Vama Braşov
aveau rolul de a nu analiza
toate datele şi informaţiile în
vederea stabilirii situaţiei fis-
cale complete şi corecte a
firmelor implicate. Ciobanu
Dorel a mers până acolo încât
a furat documente din biroul
unui coleg! „Lupu Gabriela
se afla pe teren, în control la
o societate, în baza unui

ordin de control, Ciobanu
Dorel a pătruns în biroul său
încuiat şi din dosarul de
antrepozit al S.C. Carexima
S.R.L., a sustras originalul
scrisorii de garanţie numero-
tat cu fila 59 şi l-a predat del-
egatului S.C. Carexima
S.R.L. – Bălănucă Mariana
care a semnat de pri mire,
pentru a-i facilita acesteia re-
cuperarea garanţiei deşi
cunoştea că, în mod legal, nu
se poate restitui garanţia, câtă
vreme Cucina Salvatore –
administratorul societăţii, nu
se prezenta personal”, se mai
arată în referat.

Firmă „pasată”
unui boschetar

La un moment dat, Gru-
parea a decis să-l facă acţio -
nar pe un om al străzii, fără
adăpost şi fără venituri, Sztu-
fliak Peter. Acesta a preluat
păr ţile sociale ale S.C. Petru-
crisvic S.R.L. Oradea dar aşa
cum a  recunoaşcut, nu a fost

niciodată la sediul fiemei, fi -
ind prezent doar la notar, la
registrul comerţului pentru
perfectarea actelor ce atestau
că este asociat şi administra-
tor al societăţii şi la Banca
Tran silvania unde a fost de-
schis contul societăţii şi s-a
solicitat eliberarea unui card
bancar, folosit ulterior pentru
efectuarea operaţiunilor cu
numerar, de către persoanele
care dirijau în fapt toată activ-
itatea societăţii. Pentru faptul
că a fost de acord cu înfiin -
ţarea acestei societăţi „fanto -
mă”, inculpatul Sztufliak Pe ter,
a primit suma de 200 euro, iar
documentele contabile le-a
predat unui anume „Paiu”.

Pagubă de peste 2,7
milioane de euro

Printr-o serie de manevre şi
intervenţii la niveluri supe-
rioare ale Autorităţii Naţio -
nale a Vămilor (se pare că
direct la Blejnar) firmele gru -
pării au fost exonerate de la

plata tuturor sumelor, re pre -
zentând acciza, TVA-ul şi im-
pozitul pe profit ceea ce a
păgubit Bugetul de Stat
numai pentru sumele repre -
zen tând acciza şi TVA cu
suma de  2.739.902,271 mil-
ioane de euro.

Bran, informat 
de un ofiţer SJIPI 
că este urmărit

Politica nu putea lipsi din
această combinaţie explozivă.
DIICOT a decis, prin rezo-
luţia la dosarul 134/D/P/
2010, începerea urmăririi pe-
nale pentru evaziune fiscală
împotriva SC Roivio Com
SRL, avându-i ca asociaţi pe
fostul deputat Vasile Bran şi
soţia sa, Adriana Violeta
Bran, ultima fiind şi adminis-
trator. De menţionat că,
procurorul mai notează în
dosar că Vasile Bran „a fost
informat de P. Claudiu, ofiţer
în cadrul Serviciului Judeţean
de Informaţii şi Protecţie

Sorin Blejnar, fostul şef
ANAF a fost pus, săptămâna
trecută, sub urmărire penală de
către DIICOT Braşov sub acu -
zaţiile de sprijinire a unui grup
infracţional organizat şi com-
plicitate la evaziune fis cală. 

Politicieni, oameni 
de afaceri, directori 

Grupul infracţional din
Braşov cuprindea polticieni, di-
rectori de Vamă, oameni de
afaceri români dar şi italieni şi
unguri. O caracatiţă trans fron-
talieră care, conform pro -
curorilor DIICOT, a avut
binecuvântarea şefului ANAF,
contra sumei de 3 milioane de
euro. În acelaşi dosar este cerc-
etat penal şi fostul deputat, sub-
secretar de stat Vasile Bran,
care, până de curând, a fost di-
rector general al Parcului Indus-
trial Carfil, fiind numit de
prietenul său, Aristotel Căn-
cescu, preşedintele Consiliului
Judeţean.  

Naşii reţelei
Blejnar este investigat şi

pentru protejarea contra-cost
a altor grupări specializate în
contrabanda cu petrol şi evaz-
iune fiscală. Concluziile pre-
liminare ale investigaţiilor,
consemnate în dosarul unei
astfel de grupări din Con stan -
ţa, menţionează: „Din eşalo -
nul de conducere şi consiliere
(al grupării cercetate - n.r.) fa -
ce parte şi şeful ANAF So rin
Blejnar zis «Naşul Ma re»,
care, în schimbul presta ţiilor
şi intervenţiilor la autorităţile
competente din teritoriu (au -
to rizări antrepozit fiscal, vari-
ante de evaziune, declarare
fictivă a livrărilor intracomu-
nitare, contracte de manage-
ment, închiriere, etc.), ar fi
pretins 3 milioane de euro,
suma ce urmează să-i fie
virată într-un cont la o bancă
din străinătate”. Gruparea din
Braşov, după cum arată înre -
gistrările telefonice făcute de
oamenii legii, şi-a găsit şi un
„naş mic”, în persoana fostu-
lui deputat Vasile Bran.

Prejudiciu uriaş
Gruparea din Braşov ex-

porta fictiv motorină în Polo-
nia, exceptată de la plata
taxelor, iar în fapt o vindeau
în ţară fă ră acte şi la un preţ
foarte mic anumitor firme care
nu erau controlate de ANAF.
Firmele implicate au fost S.C.
Rafineria Nafty Jedlicze
S.R.L.,  S.C. Petrucrisvic SRL
Oradea, S.C. Roivio SRL
Braşov, S.C. Ana Oil SRL
SIBIU. Gruparea infracţională
a fost constituită de Morcov
Cecilian începând cu anul
2004, prin înfiinţarea suc -
cesivă a mai multor socie tăţi
comerciale ce au desfă şurat în
mod  aparent activităţi de
comercializare sau de antre-

pozit fiscal cu combus tibili.
Procurorii au declarat că
Morcov Cecilian avea relaţii
foarte strânse cu şefii Direc -
ţiei Regionale Vamale Braşov,
unde acesta a prezentat actele
de livrări intracomunitare ale
S.C. CAREXIMA S.R.L. 

Morcov se întâlnea
cu Blejnar în Poiană 

Sorin Blejnar era implicat
în această reţea încă din 2010,
el fiind înregistrat de pro -
curori, în mai multe convor-
biri avute cu membrii reţelei.
În discuţiile înregistrate în
dosar, cei implicaţi, stabilesc
locuri de întâlnire, în Poiana
Braşov, cu şeful ANAF, din
acea vreme. Conform înregis -
trărilor, Blejnar s-a întâlnit cu
aceştia la restaurantul Coliba
Haiducilor de mai multe ori şi
a fost cazat la Mioriţa. Iată
cum suna o astfel de convor-
bire, prin care, Blejnar şi un
„bărbat” (n.r. neidentificat în
textul rechizitoriului) sta-
bileau un loc de întâlnire în
Poiana Braşov: 

Bărbat: „Salut, uite, acum,
ajungem, am intrat în Braşov
şi o luăm spre Poiană. 

Sorin Blejnar: Îhî, păi, hai,
direct la masă... La Colibă, la
Coliba haiducilor…Şi după
aia vii să te cazezi…

În data de 21.08.2010, ora
12:45:42, Morcov Cecilian
discută cu o femeie despre
de plasarea la acelaşi restau-
rant unde se află Sorin Blej-
nar, în vederea unei întâlniri
cu acesta :

Femeie: „Ă…mergem…
ă… înspre Colibă, acum. 

Morcov Cecilian : Da. Fe-
meie: Da, vii încoace, da? 

Morcov Cecilian: Da, da.”

Reţinuţi
de DIICOT în 2010

În 2010, procurorii DIICOT
i-au reţinut pe directorul
Direcţiei Judeţene pen tru Ac-
cize şi Operaţiuni Vamale
(DJAOV) Braşov, Claudiu
Mo  nea, şi şeful Biroului de
Supraveghere Produse Acci -
zate din instituţie, Dorel Cio -
banu, membrii activi ai
gru pării infracţionale.

„La nivelul D.J.A.O.V. Bra -
şov, membrii grupării au ben-
eficiat de sprijinul directo rului
instituţiei, Monea Claudiu
Gheorghe, şi a lui Ciobanu
Do rel, desemnat de primul
prin Ordinul de Serviciu nr.
6/22.03.2010, Şef Birou Su -
praveghere Produse Accizate.

Aceştia au blocat orice
control la S.C. Carexima
S.R.L. chiar dacă unii lucră-
tori vamali (ex. Ciornei
Romică şi Lupu Gabriela) au
sesizat exis  tenţa unor nereg-
uli, motivând că nu trebuie să
in tervină în această afacere
în  tru cât firma este supra ve -
gheată de la nivel înalt. La

Anchetatorii au ajuns şi la „Naşul Mare” din dosarul „Vama Braşov”

u Omul de încredere al lui Căncescu
Vasile Bran este un om de nădejde pentru preşedintele Consiliului

Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu. Amândoi au fost membri marcanţi
ai  PD de unde au plecat la PNL. În 2007 Vasile Bran, membru PD la
acea vreme, a fost dat afară din Guvern de premierul Călin Popescu
Tăriceanu. El ocupa funcţia de vicepre şe dinte, cu rang de subsecretar
de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a refuzat să-şi
dea demisia odată cu ceilalţi membri PD din Guvern. Dat afară din Gu-
vern şi din PD şi-a găsit un loc la PNL Braşov, sub directa supraveghere
a amicului său. Cei doi au fost şi sunt parteneri în mai multe firme, dintre
care cea mai importantă este SC Radio SRL, cea care deţine licenţa
Radio Braşov. Radio Braşov face parte din Trustul „Mix”, condus de Aris-
totel Căncescu. Tot Căncescu esste cel care l-a numit pe Vasile Bran
director la Parcul Industrial Carfil, ce aparţine de Consiliul Judeţean.
De�i parcul se afla acum în faliment, Vasile Bran primit un salariu con-
sistent. Recent, pentru a evita scandalul ce se prefigura, a fost destituit.
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   al mafiei carburanţilor
            protejate de Sorin Blejnar, din care făcea parte şi fostul deputat braşovean Vasile Bran

Internă Braşov, despre unele
activităţi care îl vizau,
desfăşurate de unitatea în care
lucrează, aspecte ce rezultă
din următoarele convorbiri.

Prietenul lui Căncescu,
urmărit penal

În iulie 2011 DIICOT a în-
ceput urmărirea penală îm-
potriva fostului deputat
liberal, Vasile Bran, unul din-
tre apropiaţii preşedintelui
Consiliului Judeţean Aristotel
Căncescu, preşedintele PNL
Braşov. „Activitatea in-
fracţională este susţinută in
mod concret de numitul
„Paul” care împreună cu
Morcov Cecilian şi cu spri-
jinul nemijlocit al lui Vasile
Bran, au adminstrat în fapt în-
treaga activitate a S.C.Carex-
ima SRL Braşov, unde acesta
din urmă a avut calitatea de
asociat şi administrator”.
Vasile Bran este acuzat prin
firma sa, cu obiect principal
de activitate declarat comerţul

cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate, „a evi-
denţiat în documentele con-
tabile cheltuieli care nu au la
bază operaţiuni reale şi pe
baza acestor acte justificative
nereale, ce atestau operaţiuni
fictive, s-a realizat dimin-
uarea venitului net şi implicit
a obligaţiilor fiscale către
stat”, se arată în rechizitoriul
procurorilor. Vasile Bran mai
este acuzat că a înregistrat în
contabilitate acte fictive de la
o firmă cumpăratoare, SC
Petrucrisvic SRL Oradea

Ce zice rechizitoriul 
despre Vasile Bran

„Deşi a cunoscut prin
reprezentanţii săi legali şi prin
intermediul învinuitului Va-
sile Bran, care s-a ocupat în
fapt de administrarea socie-
tăţii, că nu a fost efectuată
plata accizei şi a TVA-ului, a
înregistrat în documentele
contabile acte justificative fic-

tive emise de SC Petrucrisvic
SRL Oradea, iar ulterior a val-
orificat motorina, cunoscând
provenienţa reală a car-
buranţilor, respectiv SC
Carexima SRL Braşov. În
urma analizării circuitelor fi-
nanciare şi contabile derulate
prin intermediul societăţilor
comerciale implicate în
activităţile ilicite, se constată
că în baza unor operaţiuni
comerciale fictive a fost pre-
judiciat bugetul de stat, prin
sustragerea de la plata accizei,
a impozitului pe profit şi a
TVA. În realitate, prin cir-
cuitul SC Roivio SRL Braşov,
pe care învinuitul Vasile Bran
a controlat-o în fapt, produsele
energetice achiziţio-nate de la
SC Carexima SRL Braşov au
fost înregistrate scriptic în
mod fictiv în documentele
contabile, pe baza unor docu-
mente ce atestau plata accizei
emise de firma-fantomă SC
Petrucrisvic SRL Oradea”, se
mai arată în rechizitoriu.

u Cum cerea Vasile Bran să fie protejat „un pic”

u Eliberat din arest şi numit din nou la Vamă

Fostul director al Parcului Carfil, acţionar la Radio Braşov, este urmărit penal 

În acest caz, procurorul care îl instrumentează notează, printre altele, că „activitatea
infracţională (a grupului - n.n.) este susţinută în mod concret de numitul «Paul», care
împreună cu Morcov Cecilian şi cu sprijinul nemijlocit al lui Vasile Bran au administrat
în fapt întreaga activitate a SC Carexima SRL Braşov, unde acesta din urmă a avut
calitatea de asociat şi administrator”. În dosarul cauzei figurează şi transcrierile unor
convorbiri telefonice purtate de Vasile Bran şi interceptate în baza aprobării de către
Tribunalul Braşov a cererilor formulate de DIICOT. Redăm în continuare câteva pasaje.
Convorbire între Cecilian Morcov şi Vasile Bran din data de 27.07.2010
- V. B. : ... văd că ăştia... Paul ăsta nu mai dă nici un semn de viaţă. Este?
- C.M..: Da’ nu ştiu cine e ăsta!
- V. B. : Ãsta cu Carexima. Sau cum se numeşte.
- C.M..: Da.
- V. B. : Cum dracu’ nu ştii, mă, cine...
- C.M..: Băi, eu de şase luni de zile de când nu am mai avut treabă cu nimeni... Deci
io îmi văd de ale mele... Deci am numit doi administratori care... au gestionat situaţia...
Deci au fost numiţi doi administratori, tu şi Iurea, care au gestionat situaţia. N-am
gestionat-o eu.
- V. B. : A! De o lună, da...
- C.M..: Nu! De vreo patru luni, domnule!      
- V. B. : E, de o lună jumate, două luni…
- C.M..: Hai că... păi, scrie acolo, nu spun io, bat câmpii!
- V. B. : Bun, am înţeles. Okay. Am înţeles. Vom face o analiză care ce perioadă a
gestionat, dacă asta te interesează pe tine. Pe mine mă interesează altceva. Mă
interesează să văd dacă mai sunt vreo şansă să-l găsim vreodată pe ăştia sau nu?
- C.M..: Nu.
- V. B. : Dacă poţi să mă ajuţi să-l găsesc, bine... dacă nu, o să-l caut altfel”. 
- C.M..: Caută-i! Astăzi, îi zisei şi lui Iurea, îl chemai până acolo…Băi, trebuia să vă
luaţi bani! Să popriţi o ultimă cantitate să nu plece până nu vă plăteşte! 
- V. B. : Şi asta nu au deloloc acolo? (n.n combustibil)
- C.M..: Nu! 
- V. B. : Da mă, ei practic au avut vreodată? Sincer!...Am înţeles.Pe italianu care-i
proprietar crezi că-l pot găsi vreodată? Sau unde e, de prin acte? 
- C.M..: Da nu ştiu Vasile! Ne vedem mâine şi vorbim, că îs acia!
Convorbire între Cecilian Morcov şi Vasile Bran din data de 4.08.2010
- V. B. : Hai, bă, să ne vedem, mai facem ceva sau închidem dracu’, dăm foc!
- C.M..: Nu ne vedem.
- V. B. : Tu ai ceva şanse să aduci marfă?
- C.M..: Nu! Nu, deocamdată
Convorbire între Cecilian Morcov şi Vasile Bran din data de 13.08.2010
- V. B. : Da’ trebuie să vorbesc un pic cu tine, n-ai aflat nimic de ăştia de la...
- C.M..: De cine, mă?
- V. B. : De c... ăştia de la Carexima! Credeam că aţi mai aflat ceva, că aţi fost pe
aicia. Că mi-a şoptit cineva aseară ceva, ştii?! şi cred c-o să mă cheme la Poliţie!
- C.M..: Pe tine?
- V. B. : Da... Că, mă rog, n-aş putea zice prin telefon, că s-au făcut nu ştiu ce evaziuni,
nişte chestii de m-am c... pe mine şi mi-a zis un d-ăsta care umblă cu informaţii,
înţelegi tu ce vreau să zic! Şi mi-a zis că o să mă întâlnesc cu un domn din ăsta pe
acolo. Şi-am zis bă, frate, fără bârfă, mă, să mă cheme, mă, oficial, ce p... m... Dă-i
în p... m... dacă mă cheamă, vorbesc frumos, dacă mă cheamă mă cheamă luni, nu
mă... vineri, astăzi e vineri, c... nu mă cheamă sâmbătă, dă-i dracului! Ştii? Că ce mi-
a zis ăsta, mi-a zis numai aşa, am stat mai mult cu el aseară pe terasa aia acolo, ştii.”
Convorbire între Vasile Bran şi „o femeie” din data de 18.08.2010
- V. B. : „ Uite am intrat acum în curte, şi-n spatele meu sunt nişte ofiţeri, ştii, care-au
venit pân la mine. 
F : A! M-am speriat. 
- V. B. : Da, nu fac mişto, vorbesc serios.
F : Am vrut să văd ce faci, că nu te-am auzit azi.
- V. B. : …un pic de vorbă, că-s cu doi de la doi şi pe dincolo, ştii? 
F : Foarte bine, las că mai trebuie să ţii legătura cu unii, cu alţii.Că aşa trebuie.”
Convorbire dintre Vasile Bran şi o angajată a firmei sale, din data de 18.08.2010
- F : Sunt probleme la Camera de Muncă, unde i se cere ca administratorul să dea
o declaraţie.
- V. B. : Da’ de ce administratorul? De ce să nu dea directorul? Care a fost director,
adică...
F : Cine?
- V. B. : Dumneavoastră! 
F : Păi... am fost şi eu şi sunteţi şi dumneavoastră. O facem împreună (...)
- V. B. : Bun, doamnă... O semnez, dă-o-n p... mă-sii, numai că eu trebuie să vă spun
ceva... Eu, imediat mâine vin, poimâine... peste un an încep campanie (electorală - n.n.).
F : Aşa.
- V. B. : Şi cu o chestie din asta, mă bagă prin campanie... moare lumea...
F : Păi... eu pot să-l pun pe Iurea că... dacă...
- V. B. : Păi, puneţi-l pe el şi ajunge, lasă dracu’... Feriţi-mă un pic la... cu mass-media
să vadă moaca mea.
F : Da, da.
- V. B. : Că nici Iurea n-are nici pe dracu’... Am zis că trebe să ştiu tot, dar nu mă
deranjează dacă sunt protejat...
F : Deci, domnu’ Bran...
- V. B. : Protejaţi-mă un pic, ştiţi, că...”

Din 2010, dosarul vameşilor braşoveni a bătut pasul pe loc. După ce a fost arestat
în2010 în dosarul întocmit de DIICOT, Claudiu Monea a ajuns din nou pe o funcţie
cheie. Eliberat din arest, a fost consilier juridic. La jumătatea lunii februarie 2011,
a primit o nouă funcţie importantă – a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei
de şef al serviciului juridic al Direcţiei Regionale Vamale Interjudeţene Braşov.
Presa a speculat pe tema implicării lui Blejnar în această numire.
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Andrei Dinu

După transformarea Daciei
în provincie romană, când Im-
periul roman a cunoscut
apogeul puterii militare şi al
extinderii sale teritoriale, tru-
pele aduse pentru supraveg-
herea drumului ce traversa
munţii prin actuala trecătoare
a Branului au ridicat un castru
lângă râul Bârsa (drumul antic
trecea pe lângă castru). Castrul
a fost ridicat, probabil, chiar în
vremea împăratului Traian
(98–117 d.H.) - monedele ga-
site încep cu domnia lui
Domitian - şi îşi continuă
existenţa 150 de ani, până la
retragerea armatei şi
administraţiei romane
ordonată de împăratul Aure-
lian (270–275 d.H.).

După săpăturile arheologice
din anul 1939, conducătorul
şantierului, Mihail Macrea, în
urma descoperirii pe un câmp
aflat în apropierea gării din
Râşnov a unei plăci votive
inscripţionată în piatră, din
timpul împăratului roman
Alexander Severus (222–235
d. H.), a identificat unitatea
militară dislocată aici, şi după
numele acesteia a dat numele
castrului cercetat: Cumidava.
Construit după războaiele
daco-romane pentru a apăra

teritoriile de atacurile dacilor
liberi şi a barbarilor, castrul de
la Cumidava este în prezent
un sit arheologic care relevă
date importante despre con-
topirea dacilor cu romanii.

Ajutoare din SUA
În ultimii trei ani, locaţia a

fost „răscolită“ de foarte mulţi

arheologi, iar şantierul s-a re-
deschis la începutul acestei
luni. În ajutorul specialiştilor
de la Braşov au venit şi cinci
studenţi la Arheologie, în
Statele Unite ale Americii,
alături de profesorul lor coor-
donator. Aceştia au sosit la
Râşnov printr-un program al
Asociaţei Archeoteck,
asociaţie care recrutează

studenţi pentru stadii de vol-
untariat.

Tinerii sunt de fapt pentru a
treia oară la Râşnov şi vor să
continue să exploreze castrul
pentru a afla cât mai multe de-
spre romani şi stilul lor de
viaţă. Sunt foarte mândri de
experienţa din România şi de
ce descoperiri au făcut în
vechea aşezare romană, iar

pentru a-i atrage şi pe alţi tineri
pe acest şantier arheologic au
postat pe internet poze de la
taberele din anii anteriori. 

Conform arheologilor, în
epoca romană, Cetatea
Râşnov nu a existat, dar pe o
suprafaţă de mai mult de două
hectare, la ieşirea din Râşnov
spre Vulcan, lângă Pârâul
Bârsa, se întindea castrul
roman Cumidava. În momen-
tul de faţă, pe lângă studenţii
americani, pe şantier mai
lucrează 13 muncitori sub co-
ordonarea a patru responsabili
ştiinţifici români, arheologul
Liviu Petculescu, de la
Muzeul Naţional de Istorie,
dar şi Radu Ştefănescu, Ionel
Bauman şi Stelian Coşuleţ, de
la Muzeul Judeţean de Istorie
din Braşov. Cel mai probabil,
şantierul se va închide pe 1
septembrie.

Dacii şi romanii 
la un loc

Săpăturile arheologice din
ultimii trei ani au scos la iveală
o mare diversitate de materiale
romane provenite din centrele
italice, dar şi o mare cantitate
de ceramică aparţinând
dacilor. Prezenţa pieselor de
origine dacică demonstrează
că în sau foarte aproape de
castru locuiau daci, din rândul
cărora se pare că erau recrutaţi
şi soldaţi pentru armata
romană. Prezenţa masivă a
cenuşii sugerează că deza-
fectarea fortăreţei a avut loc în
urma unui incendiu puternic.

Descoperiri valoroase
Chiar dacă şantierul nu a

fost redeschis de mult timp,
vestigiile au început să iasă la
lumină. Pentru început, arhe-
ologii au descoperit trei mon-
ede de valoare, din secolul I
După Hristos. „O primă
monedă descoperită este din
bronz şi este destul de rulată,
dar se distinge din ce perioadă
este. După ce o vom curăţa,
vom putea descifra mai multe.
O altă monedă găsită este din
perioada împăratului
Domiţian şi este într-o stare
foarte bună. Ultima, nu este
foarte lizibilă, din cauza mate-
rialului mai prost, dar este din
vremea împăratului Alexander
Severus, care a fost împăratul
Romei în perioada 222 - 235“,
ne-a declarat arheologul Ionel
Bauman. Echipele de arhe-
ologi au descoperit în aceşti
ani, la Râşnov, elemente care
atestă tot mai clar faptul că
Ţara Bârsei era al doilea cen-
tru important al acestui spaţiu
în secolele II şi III, după
Munţii Orăştiei.

Castrul roman de la Râşnov este singura fortificaţie romană din Ţara Bârsei

Vestigii din vremea romanilor, 
descoperite la marginea Râşnovului

u Inscripţia simbol a Cumidavei
Inscripţia descoperită, care atestă denumirea
acestui castru roman, este fragmentară, iar din
tot ansamblul creat cu aproape 2.000 de ani în
urmă se păstrează şi astăzi la Muzeul Judeţean
de Istorie din Braşov două fragmente. Monumen-
tul a fost ridicat în cinstea Iuliei Mamea, mama
Împăratului Severus Alexandru, cea care până în
anul 235 a condus destinele statului roman,
alături de fiul ei. Ctitorii edificiului au fost soldaţii
de origine dacică ce locuiau în acest loc. Textul
inscripţionat pe monument a fost citit şi interpre-
tat pentru prima dată de profesorul Macrea, at-
estând existenţa fostei aşezări dacice Comidava
şi pe timpul stăpânirii romane. Întâlnită iniţial cu
numele dacic „Comidava”, asezarea şi-a schim-
bat uşor denumirea în timpul stăpânirii romane
în „Cumidava” şi „poate fi considerată cea mai
veche localitate atestată documentar de pe teri-
toriul judeţului Braşov”, după cum a precizat
Stelian Coşuleţ, şeful secţiei de istorie din cadrul
Muzeului Judeţean Braşov.

u Până acum, arheologii au descoperit monede de  valoare,
dar şi mai multe obiecte de ceramică din vremea dacilor
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Săpăturile arheologice din ultimii trei ani au scos la iveală o mare diversi-
tate de materiale romane provenite din centrele italice, dar şi o mare can-
titate de ceramică aparţinând dacilor. Prezenţa pieselor de origine dacică
demonstrează că în sau foarte aproape de castru locuiau daci, din rândul
cărora se pare că erau recrutaţi şi soldaţi pentru armata romană.

ISTORIE
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Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON l Bazin de relaxare

l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza

l Bio-saună
l Saună umedă

l Grota de relaxare
l Hidromasaj

l Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22, Marţi-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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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.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 8 - 14 august

SĂNĂTATE

u Gimnastică în apă
cuprinde elemente 
specific 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 şi 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
speciali�tii. 

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



u Scriitorul de origine
braşoveană Hans
Bergel a primit
distinc�ia “Scriitorul
oraşului”, premiu 
decernat, pentru prima
dată, de către  Uniunea
Scriitorilor, Filiala
Braşov. 

Evenimentul a avut loc în
deschiderea ediţiei de vară a
Târgului Internaţional de
Carte şi Muzică Braşov,
ediţie organizată în Piaţa
Sfatului, în premieră.

Potrivit preşedintelui Uni-
unii Scriitorilor – Filiala
Braşov, Doru Munteanu,
distincţia “Scriitorul
oraşului” se acordă începând
din acest an ca simbol al
recunoaşterii, din partea
comunităţii braşovene, a
scriitorilor care provin din
zona Braşov sau care con-
tribuie, prin activitatea lor, la
promovarea oraşului. 

Interzis de comunişti
Hans Bergel s-a născut în

1925 la Râşnov şi a fost
părtaş ca tânăr intelectual la
intrarea ruşilor cu tancurile
în România. Scrierile sale
au criticat regimul şi pentru
asta  a fost condamnat de
trei ori şi întemniţat în 18
puşcării comuniste. Hans
Bergel a emigrat în 1968 în
Germania, dar vorbeşte o
română impecabilă şi este
ataşat în continuare de
Braşov. „După ce
autorităţile comuniste mi-au
interzis timp de 17 ani să
intru în ţară, în 1990, când
am revenit, m-am simţit ca
Ulise al lui Homer. Doar că,
diferit de Ulise, aici am găsit
oameni care mă aşteptau cu
braţele deschise. În loc de
duşmani, am găsit prieteni,
iar cei mai buni au fost întot-
deauna cei din Braşov. Sunt
mândru pentru acest premiu,
dar oricare dintre colegii
mei scriitori din generaţia
mea ar fi meritat să îl
primească”, a declarat Hans
Bergel.

Mari posturi de televiz-
iune vor să facă docu-
mentare despre viaţa
scriitorului născut la
Râşnov, însă acasă, abia
dacă era pomenit după ‘89.
„Nu sunt genul să mă opresc
la un punct negru din viaţa
mea. Privesc mereu înainte.
Şi lăuntric sunt mereu pe
drumuri, aşa nu mă poate
fixa o durere, pe un punct
anume, şi să devin o figură
tragică. Nu e felul meu“, s-a
mai destăinuit scriitorul.

Cine este Hans
Bergel?

Hans Bergel s-a născut pe
26 iulie 1925, la Râşnov.
Copilăria şi tinereţea �i le-a

petrecut în mai multe oraşe
din Transilvania. În 1939 s-a
mutat cu familia la Braşov,
unde a urmat liceul Hon-
terus. Între 1941 şi 1944 a
urmat seminarul pedagogic
din Sibiu, dar războiul şi în-
toarcerea armelor de către
România împotriva Ger-
maniei naziste l-au obligat
să-şi întrerupă studiile. În
ianuarie 1945 a fost aproape
de a fi deportat în Uniunea
Sovietică, reuşind să fugă în
ultimul moment din lagăr.
Până în octombrie 1945 a stat
ascuns la ciobanii din Munţii
Cibinului. Se întoarce la
Sibiu, continuă studiile şi în
1946 ia bacalaureatul, după
care este angajat ca profesor.
În 1947 părăseşte clandestin
România, dar este prins în
Ungaria, extrădat şi con-
damnat la 14 luni de în-
chisoare pentru trecere
frauduloasă a frontierei.
Reuşeşte să evadeze după 10
luni. Ajuns acasă după mai
multe peripeţii, este recrutat
şi îşi satisface serviciul mili-
tar în 1948-1949. După

aceea, până în 1956, este
sportiv de performanţă la
Braşov. A studiat la fără
frecvenţă istoria artei şi filo-
zofia la Bucureşti, între
1952–1954, fiind obligat să
întrerupă studiile, deoarece
în 1954 a fost arestat la Cluj
pentru „incitare la rebeliune”
�i condamnat la un an în-
chisoare. Deşi a fost eliberat
mai devreme, nu i s-a permis
să-şi reia studiile.

Face cunoştinţă cu Alfred
Margul-Sperber, Oscar Wal-
ter Cisek şi Erwin Wittstock,
care îl promovează. Între
1957 şi 1958 a lucrat ca
redactor cultural la publicaţia
de limbă germană Volk-
szeitung, care apărea la
Braşov. De aici a fost conce-
diat fără preaviz, din motive
politice. O vreme a fost an-
gajat ca violoncelist la teatrul
muzical din Braşov.

Plimbat 
prin 18 închisori

În aprilie 1959, Hans
Bergel a fost arestat pentru a
treia oară. Manuscrisele con-
fiscate s-au pierdut. Tri-
bunalul militar, care l-a
judecat în cadrul procesului
„grupului de scriitori ger-
mani”, încheiat la 15 septem-

brie 1959 la Braşov, l-a con-
damnat la 15 ani de muncă
silnică şi la 5 ani de pierdere
a drepturilor cetăţe-neşti.
Motivul a fost nuvela istorică
„Fürst und Lautenschläger“
(„Prinţul şi bardul“), scrisă
cu 12 ani în urmă. Un „pri-
eten“ (Eginald Schlattner) i-
a arătat Securităţii că nuvela
are un dublu sens, din care
unul ostil comunismului.

Deşi în nuvelă era vorba
de secolul XVII, în spatele
figurilor istorice s-ar ascunde
situaţia de atunci din Româ-
nia.

În timpul procesului, la în-
trebarea anchetatorilor: „De-
spre ce este vorba în „Fürst
und Lautenschläger“, Hans
Bergel a răspuns că: „Eroul
principal este un bard care se
alătură poporului şi propagă
în sânul populaţiei
Braşovului ideile revoltei. În
nuvelă este vorba despre re-
volta tuturor straturilor so-
ciale, dar mai ales a săracilor
braşoveni contra lui
Báthory“. 

Cu privire la aceeaşi lu-
crare, martorul Eginald
Schlattner a declarat: „Mi-a
adus la cunoştinţă că a scris
o carte care poate fi
interpretată din punct de
vedere politic în mai multe

sensuri. E vorba de „Fürst
und Lautenschläger“.
Totodată mi-a explicat şi
codul necesar pentru inter-
pretarea corectă a cărţii,
adică faptul că tiranul din
povestire simbolizează
regimul actual, oprimant al
libertăţii de gândire a scri-
itorului. Cu ajutorul acestui
cod ideea nuvelei poate fi
interpretată ca o critică adusă
regimului actual“. Din cei 15
ani la care fusese condamnat,
a executat 5 ani de detenţie,
timp în care a trecut prin 18
temniţe: minele de plumb de
la Baia Sprie, fortul Făgăraş,
închisoarea de tranzit de la
Codlea, „malmezonul“ din
Bucureşti, închisoarea
militară din Timişoara, în-
chisorile Securităţii de la
Arad, Curtici şi Braşov,
lagărele de muncă forţată
Răchitoasa şi de pe insula
dunăreană Strâmba, fortul
subteran nr.13 Jilava. Şi încă
multe altele.

Coleg 
cu Corneliu Coposu

Până în 1964, a avut
domiciliu forţat în
Bărăgan, unde l-a cunoscut
şi pe Corneliu Coposu.
După ce a înaintat, fără

rezultat, 61 de cereri de
graţiere, a fost eliberat din
închisoare în 1964, în con-
textul amnistiei generale a
deţinuţilor politici, şi s-a
angajat ca muzician la or-
chestra din Braşov. A
depus cerere de emigrare
în Republica Federală Ger-
mania, pentru a cărei apro-
bare a fost sprijinit de
Günter Grass, care a inter-
venit pe lângă Willy
Brandt, pe vremea aceea
ministrul de externe al
Germaniei. Până în martie
1968 a trăit în Braşov,
după care a emigrat în Ger-
mania, stabilindu-se la
Gröbenzell lângă
München, cu soţia şi
copiii. În primii ani a avut
de înfruntat o serie de
dificultăţi. A reluat cu suc-
ces activitatea de scriitor.
În perioada 1970- 1989 a
fost redactor şef la
publicaţia Siebenbürgische
Zeitung (Ziarul
transilvănean) care apare la
München. Lucrează în cal-
itate de colaborator extern
la Radiodifuziunea din
Bavaria (Bayerischer
Rundfunk). Din 1991 este
coeditor al publicaţiei Sü-
dostdeutsche erteljahres-
blätter.

Hans Bergel, primul 
„scriitor al orasului“

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL8
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Subiectele abordate de scriitorul Hans Bergel l-au ţinut mulţi ani  pe braşovean în închisorile comuniste
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Uzina Tractorul a fost închisă în 2007, după ce a intrat în lichidare judiciară, iar Flavus Investiţii a
câştigat licitaţia pentru preluarea platformei industriale, care se întinde pe 120 de hectare în
schimbul sumei de 77 de milioane de euro. Până acum, aici a fost construită o clinică și un spital
privat, iar restul platformei a rămas în paragină. 
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CAMPANIE

Andrei Dinu

Lipsa de interes a investito-
rilor a transformat vechea
platformă industrială într-o
imensă ruină. Majoritatea
halelor au fost demolate încă
din 2010, însă, criza
economică a afectat serios
proiectele de viitor ale
cumpărătorului uzinei. 

Firma Flavus Investiţii, re-
spectiv cea care a achiziţionat
întreaga platformă, a venit cu
planuri grandioase pentru
vechea platformă industrială,
respectiv să o transforme într-
un nou cartier rezidenţial, un
mini-oraş. Planurile au rămas
doar un vis, pentru că niciun
investitor nu s-a arătat interesat
să demareze construcţia de
locuinţe în zonă. Acum, plat-
forma arată ca o ruină. Doar
câteva hale vechi şi ponosite
au mai rămas în picioare, un
decor numai bun pentru un
film care ar vrea să surprindă
ideea sfârşitului lumii. Singu-
rul loc mai „făţos“ este vechea
partea administrativă, de lângă
Parcul Tractorul, unde
activează câteva firme, dar şi
o clinică medicală şi un spital
privat, construit anul trecut.

Muncitorii, singurii care
şi-au apărat fabrica

În anul 1990, uzina Trac-
torul avea 23.000 de angajaţi,
iar după 1990, a intrat într-un
lent proces de privatizare. Nu
de puţine ori, angajaţii uzinei
au ieşit în stradă pentru a-şi ex-
prima nemulţumirea faţă de
tergiversările guvernanţilor de
a restructura fabrica, dar
sfârşitul a fost inevitabil, iar
toate protestele lor au rămas
fără ecou.

Uzina Tractorul a fost
închisă în 2007, după ce a in-
trat în lichidare judiciară, iar
Flavus Investiţii a câştigat
licitaţia pentru preluarea plat-
formei industriale, care se
întinde pe 120 de hectare în
schimbul sumei de 77 de mil-
ioane de euro. 

Iniţial, sindicaliştii îşi
puseseră speranţele că
producţia de tractoare se va
relua, mai ales că utilajele pro-
duse la Braşov aveau un preţ
avantajos, dar şi flacăra
sindicală de altădată s-a stins
odată cu fabrica. O mică
fărâmă din vechea industrie de
la Tractorul se mai păstrează în
trei făbricuţe, care  au în jur de
360 de salariaţi. „A fost
dureros să munceşti o viaţă
într-un loc şi să vezi cum totul

se face bucăţele. E o rană care
nu se vindecă niciodată, dar nu
mai avem nicio putere. Una au
zis guvernanţii atunci, alta fac
acum. De exemplu, înainte de
a se închide Tractorul şi Rul-
mentul, noi am solicitat la
Primărie Planul Urbanistic
Zonal şi am fost asiguraţi că va
rămâne zonă industrială, dar
acum, pe ambele platforme,
apar cartiere rezidenţiale. Cel
mai ieftin tractor produs de noi
costa cam cât un autoturism
bun. Un agricultor îşi putea
achiziţiona de la noi un utilaj
cu 11.500-12.000 de euro.
Acelaşi tractor, în altă parte,
este 25.000 de euro“, a expli-
cat Gheorghe Apostu, fostul
lider sindical al tractoriştilor.

Francezii au intrat 
pe filieră în proiectul
imobiliar

Acum, proiectul imobiliar al
Flavus a fost preluat de
francezii de la Auchan, care,
încă de acum doi ani îşi
manifestaseră intenţia să ridice
un hipermarket pe vechea
platformă. Aceştia au
cumpărat practic terenul de la
Flavus, în schimbul unei sume
de 20 – 25 de milioane de
euro, cifra reală nefiind dată
pubicităţii. Astfel, Proiectul
„Coresi Shopping Center” va
fi dezvoltat de Auchan alături
de braţul de dezvoltare
imobiliară al grupului, compa-
nia Immochan, iar pentru
prima fază a proiectului, în
care va fi realizat un centru

comercial, francezii vor păstra
PUZ-ul obţinut de foştii pro-
prietari ai platformei Tractorul,
respectiv Flavus Investiţii,
condusă de Victor Vadaneaux.

Comerţ de milioane de euro
Aceştia au în plan ca până în

decembrie 2013 să deschidă
noul complex comercial,
proiectul de dezvoltare
imobiliară fiind prevăzut să se
desfăşoare pe parcursul a zece
ani. „Dacă toate elementele
sunt respectate, vom putea re-
specta termenul propus pentru
deschidere. Pe partea
comercială vom construi un
proiect simplu, care să aibă un
cost optim. Nu putem spune
că este ieftin, fiindcă investiţia
totală se va cifra la 55-60 de
milioane de euro. Intenţia
Auchan este de a dubla
numărul magazinelor până în
2014, de la 11 câte sunt în
prezent”, a explicat Leonid
Rădulescu, directorul de dez-
voltare al Auchan România.

Francezii vor folosi 24 de
hectare din platformă pentru
realizarea unui hipermarket
Auchan cu o suprafaţă netă de
vânzare de 13.000 de metri
pătraţi, precum şi a unei galerii
comerciale de 25.000 de metri
pătraţi, la care lucrările ar tre-
bui să înceapă până la sfârşitul
acestui an.

„Nu facem speculaţii
imobiliare”

Pentru restul platformei este
prevă¬zută în prezent o
destinaţie rezidenţială (26 de

hectare pe care ar putea fi re-
alizate circa 3.000 de
locuinţe), birouri (11 hectare)
şi spaţii logistice sau de
producţie (11 hectare). „Dacă
în zece ani vom realiza tot ce
avem în plan, este foarte bine.
Nu vrem să facem o speculaţie
imobiliară şi să vindem terenul
pe care tocmai l-am
achiziţionat. Auchan face în-
totdeauna investiţii de durată“,
a precizat Tatian Diaconu,
managing director Immochan
România.

Noi locuri de muncă
Reprezentanţii companiei

au precizat că deschiderea
centrului comercial înseamnă
şi crearea a 700 de noi locuri
de muncă. În cadrul centrului
comercial va fi atras şi un op-
erator din bricolaj, unul din
domeniul electrocasnicelor, un
service auto, o benzinărie care
va avea carburanţi la preţuri
mult mai mici decât pe piaţă,
dar este posibilă şi deschiderea
unui nou spital privat. Compa-
nia poate atrage în cadrul
proiectului şi alte branduri de
retail din grupul controlat de
familia Mulliez, precum
Leroy Merlin, Decathlon,
Kiabi sau Norauto. „Vrem să
aducem în Braşov brand-urile
care încă nu au pătruns pe
piaţă. Studiile de piaţă făcute
în Braşov au arătat că pe
partea de galerii comerciale
mai este loc, este un segment
care nu a fost exploatat puter-
nic”, a mai precizat Tatian Di-
aconu.

Fabrica de tractoare 
a românilor, o imensă ruină
u Dacă, după 1990 agricultura a fost adusă la sapă de lemn, după 2000 şi industria agricolă a fost trasă pe linie moartă,
iar acum numai proiectele „imobiliare“ par că mai pot umple gaura care a rămas în locul fostei societăţi Tractorul.

u„Momiţi“ cu plăţi compensatori
Guvernul a luat unele măsuri privind protecţia
socială a salariaţilor care au fost disponibilizaţi
de la Tractorul Braşov. Fiind disponibilizaţi prin
concediere colectivă aceştia au beneficiat de
prevederile OUG 116/2006, cu modificările şi
completările ulterioare. 
Astfel, la momentul concedierii fiecare dintre cei
1.924 de angajaţi care mai rămăseseră pe bari-
cade au beneficiat de o sumă egală cu de două
ori salariul mediu net pe economie, venit de com-
pletare şi plăţi compensatorii, în funcţie de
vechimea în muncă. Acestea s-au ridicat la
aproximativ 32 de milioane de lei, adică aproape
10 milioane de euro, la vremea aceea.

Vechile hale au fost puse la pământ, iar din fosta uzină a rămas o pârloagă de zeci de hectare

Uzina Tractorul în vremurile bune, cand mii 
de tractoare ieşeau pe poarta fabricii
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• Singurul săptămânal gratuit
din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria
judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată 
(la cererea clientului 
ziarul poate ajunge 
direct la targetul acestuia)

• Singurul ziar cu distribuţie
adresată din Braşov (home 
delivery) - ajunge direct 
în cutiile poştale ale cititorilor
braşoveni

SOLICITARE OFERTE 
DE PUBLICITATE:

andreea.rusu@gazetabrasovului.ro

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

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărţi de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decoraţii, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii 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,
asigurării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

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

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

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

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

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

Indicativ Spaţiu Text mesaj

GB 154  caractere

valabil în reţelele Orange, 
Vodafone, Cosmote

Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediţie a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 



lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiştilor, confort I semi-
decomandat,  etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianţă, bloc izolat, separare gaz,
22.500 euro neg (COD 1050).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lVând garsonieră în casă , Cen-
trul Vechi (De Mijloc) suprafaţă
mare, parţial renovată, stradal,
liberă, preţ 32.000 euro neg. Tel
0729.081.225
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianţă, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecomandată,
etajul 3, renovată integral,
balcon închis în termopan,
contorizată, mobilată,
însorită, gresie, faianţă, par-
chet, uşă stejar capitonată, uşi
interioare noi, 22.000 euro.
Tel: 0751/188188
lVând garsonieră Astra, Traian,
confort I semidecomandată, ter-
mopan, parchet, eliberabilă re-
pede, 24.000 euro neg. Tel:
0732.1333.04, 0268.322.376
lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, uă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandată, etaj
intermediar, geam termopan,
parchet, gresie, faianţă, separare
de gaz, încălzire cu panouri ra-
diante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

lVând apartament 2 camere în
vilă, Universal, renovat, acces
auto. Preţ: 49.900 euro. Tel:
0729.081.225
lVând apartament 2 camere la
casă, zona Olimpia-Schei, gre-
sie, faianţă, centrală termică,
curte amenajată, vedere spre
centru. Preţ: 39.500 euro. Tel
0733.985.006
lOcazie! Ap. 2 camere, Trac-
torul, Valea Jiului, bloc vilă, P/1,
separare gaz, fără îmbunătăţiri,
grădină, 34.000 euro neg (COD
2091). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat şi
utilat modern, centrală,
panoramă deosebită, etaj  9/10,
52.000 euro neg. (COD 2107).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 2 camere,
Tractorul, şcoala 13, confort 1,
vedere 2 părţi, pretabil spaţiu
comercial, balcon închis,
debranşat, parchet, 37.000
euro. Tel: 0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranşat, sepa-
rare gaz, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, gresie, faianşă,
parchet, însorit, bloc reabilitat
termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I deco-
mandat, separare de gaz,
instalaţie pentru centrală pro-
prie. Preţ: 48.000 euro, Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj interme-
diar, termopane, balcon închis,
parchet din lemn masiv, uşă
metalică, beci, însorit, debranşat

d e
la CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semide-
comandat, etaj intermediar, par-
chet,  fără alte îmbunătăţiri,
34.000 euro. Tel: 0268.322.376,
0732.133.307
lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, uşă metalică,
termopane integral, balcon în-
chis, 39.000 euro. Tel:
0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decoman-
dat, structură mare, îmbunătăţiri,
preţ 38.000 euro negociabil
relaţii la tel: 0731/833202
lVând apartament cu 2 camere
Calea Bucureşti, confort I circu-
lar, etaj intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere, cu
toate îmbunătăţirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul
se află în zona de vile din Trac-
torul şi este construit în 2011.
Preţ  38.500 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decoman-
dat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti, etaj
intermediar, confort 1, centrală
termică. Preţ 39.000 euro. Tele-
fon 0728/332.945

lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de par-
care, balcon, 12 MP., 74.000
euro neg.   Merită văzut! Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lAp. 3 camere, Astra, Munci-
torilor, 3/4, 78 mp., centrală, ter-
mopan, uşă metalică, 2 gr. sanit,
parţial renovat, 63.000 euro neg.
(COD 3046). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 3 camere, Co-
drul Cosminului, decoman-
dat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vân-
zare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat,
etaj intermediar, centrală pro-
prie, îmbunătăţiri recente,
bucătărie mobilată, vedere pe
două părţi, beci, 65.000 euro.
Tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianţă, parchet,
uşă metalică, însorit, vedere
Tâmpa, 57.000 euro. Tel:
0751/188188
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
lApartament 3 camere,
Tractorul – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, uşă

metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătăţiri multiple, beci,
61.000 euro.  Tel: 0732.133.307
lApartament 3 camere, Vic-
toriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, finisaje
de calitate superioară,
bucătăria mobilată şi utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilităţile, la
cheie, în Sânpetru, cu centrală
termică proprie, 36.000 euro.
Tel: 0732.133.304,
0268.322.376
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părţi, contorizat, ter-
mopane, uşă metalică, gresie,
faianţă, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

lOfertă! Apartament 4 camere,
Scriitorilor, I.L. Caragiale,
structură deosebită, 128 mp., et
3/4, 2 gr. sanitare, vedere pe 3
părţi, centrală, gresie, faianţă,
parchet, mobilat şi utilat, 94.000
euro neg. (COD 4023). Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lOcazie! Apartament 4 camere,
zona Griviţei, etaj 9/10, 130
mp., structură deosebită, 3 bal-
coane, centrală, parchet, bloc
izolat exterior, vedere pano-
ramică pe 3 părţi fără blocuri în
faţă, 95.000 euro neg. (COD
4008). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat inte-
gral, mobilat şi utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament 4 camere la
casă, în zona Teatrului Dra-
matic, decomandat, structura
mare, 109 mp, vedere pe două
părţi, camere înalte, fără
îmbunătăţiri, 65.000 euro, Tel:
0721.932.829, 0268.322.376

lVând casă locaţie centrală în
Vulcan, ideal casă de vacanţă
sau investiţie cu acces auto,
centrală, geamuri termopan,
apă, canalizare, beci, posibilitate
mansardare.  Preţ 43.000 euro.
Tel 0733.985.006
lOfertă! Casa Sitei, construcţie
2007, teren 425 mp., 7 camere,
3 băi, bucătărie, beci, terasă, bal-
con, loc de parcare, mobilată şi
utilată lux, 165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lVând urgent casă Sânpetru
singur în curte, teren 1200 mp,
toate utilităţiile, liberă. Preţ
57.500 euro. Tel: 0729.081.225
lVând casă/vilă , parter: living,
bucătărie, baie, hol; etaj: 3 dor-
mitoare, baie, construcţie 2011,
suprafaţă teren 600 mp; la 5 km
de Braşov, construcţie la gri.
Preţ 50.000 euro Tel:
0733.985.006
lCasă de vânzare, localitatea
Hărman, zona centrală,
suprafaţă totală 860 mp, 2 cor-
puri de casa, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 beciuri, garaj, curte
betonată, şură, şopron, gradină
de zarzavat, canalizare, gaz,
curent, apă, 50.000 euro. Tel:
0751/188188
lVând casă Sânpetru, P+M, din
cărămidă, 5 camere, 140 mp
utili, construcţie 2010, încălzire
centrală, toate utilităţile, teren
250 mp, 82.000 euro neg. Tel:

0721.932.829,
0268.322.376
lVând casă Râşnov, 3 camere,
toate utilităţile, construcţie din
cărămidă, deschidere la două
străzi, pod mansardabil, teren
600 mp, 65.000 euro neg. Tel:
0368.444.598
lParticular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp şi
este concesionat pentru 385
euro pe an. Preţul a fost redus la
doar 24.000 euro. Tel 0745.168.
108
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp construiţi,
construcţie  nouă, modernă,
cărămidă, materiale de calitate,
izolată, la cheie, toate utilităţile,
preţ 89.000 euro, relaţii la tel:
0731/833202

lOfertă! Teren Cristian spre
Vulcan, intravilan, parcel de 650
mp., FS 22 M., PUZ, 11
euro/mp neg. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan constru-
ibilit, 18 euro/mp.  neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
Teren central, Mihai Eminescu,
panoramă deosebită, 425 mp.,
F.S.= 13 mil., 85.000 euro neg.
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lVând teren Sânpetru, Cartier
Primăverii, 590 mp, toate
utilităţile pe teren, deschidere de
18 m, 21.700 euro, Tel:
0268.322.376, 0721.932.829
lVând teren Hărman, parcele
de 500 mp, 2.000 euro/parcela,
Tel: 0732.133.307
lPARTICULAR OFER UL-
TIMELE 9 PARCELE! Dacă
doriţi să cumpăraţi un teren pe
care se poate construi puteţi
cumpăra una din cele 9 parcele
de teren cu PUZ aprobat, în
suprafaţă de 405 mp fiecare
parcelă şi front de 19 m, situate
în Hărman, la preţul de doar
2.800 euro pentru o parcelă.
Preţul se poate achita şi rate di-
rect la proprietar. Cota de drum
se oferă gratuit. Indici urbanis-
tici conform PUZ aprobat: CUT
0,8 POT 35%, Regim de
înălţime propus S+P+E. Telefon
0729.026.029
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilităţile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:

0732.133.307
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 13.300 mp, cu front
de 47 m direct la DN 11. Preţul
este redus la doar 5 euro/mp.
Situat în apropiere de Braşov (6
km de la ieşirea din Braşov),
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
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcţia de locuinţe, 20
euro/mp, negociabil, relaţii la
tel. 0731/833201
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pentru
construcţii de locuinţe situat în
Hărman, Str. Stadionului.
Terenul are toate utilităţile (apă,
canal, curent şi gaz), este local-
izat în cartier de vile noi şi este
îngrădit. Puteţi construi imediat.
Preţul a fost redus la doar 28
euro/mp. Tel. 0745.168.108 
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu front
de 80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Braşov -
Tărlungeni sau din DN 11
Braşov - Hărman. În zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi atât
pentru construcţii rezidenţiale
cât şi pentru construcţii industri-
ale sau prestări servicii sau chiar
pentru parc fotovoltaic. Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la tel:
0731/833201
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS = 19
ml, preţ 52 euro/mp, relaţii la tel:
0731/833202, 0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana An-
gelescu, intravilan pentru
construcţia de locuinţe, 1.200
mp,  preţ 32 euro negociabil,
relaţii la tel 0731/833201,
0744/302197

lVând spaţiu comercial/casă,
suprafaţă 240 mp. Preţ 52.000
euro neg. Tel 0733.985.006
lVând spaţiu 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 şi
utilată, 110 euro. Tel:
0268.322.376

lAp. 3 camere, Carpaţilor, mo-
bilat şi utilat modern, 2 grupuri
sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566
lCaut să închiriez apartament
în casă, 3 camere, zona Centrul
vechi - Centrul istoric, mobilat,
utilat complet, cu curte şi acces
auto, ofer chirie anticipată. Tel:
0751/188188
lÎnchiriez apartament 3 camere
zona Gării, confort I decoman-
dat, mobilat şi utilat, 250 euro.
Tel: 0721.932.829,
0368.444.598

lÎnchiriez spaţiu comercial, Str.
Lungă,  utilităţi, preţ 350 euro
neg . Tel 0728.202.972
lÎnchiriez spaţiu comercial, Str.
Hărmanului , suprafaţă 60 mp,
vitrină la stradă, centrală, gea-
muri termopan, gresie, faianţă,
preţ 750 euro neg. Tel:
0728.202.972
lSpaţiu comercial, Mihai
Viteazul, construcţie 2010,
suprafaţă utilă-132 mp., P+1,
teren 384 mp., alarmă,
supraveghere video, 2 gr. san-
itare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau 0729.499.566

lCasă, Rozelor, 3 camere,
nemobilată,  acces auto, garaj,
350 euro. Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566

lCaut să cumpăr apartament
3 camere, zona Astra, confort
1 decomandat sau circular,
etaj intermediar, cu centrală
termică, fără îmbunătăţiri.
Tel: 0721/308704
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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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Adresa redacţiei:
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Dumitru Ioan Puchianu 

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

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

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

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

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

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.

Cavaleri şi domnite vin, în weekend, 
la poalele Castelului Bran

Festivalul Turnirul Ce-
tăţilor va ajunge în weekend
la Bran, pe Platoul Inima
Reginei Maria. Zeci de cava-
leri şi domniţe vor anima pla-
toul şi vor prezenta viaţa
cotidiană din Evul Mediu, vor
dansa, se vor lupta şi vor
interacţiona cu spectatorii
prezenţi la festival. Un punct
de atracție al amnifestării îl
constituie turnirul cu cai şi
show-urile cu foc de la finalul
festivalului prezentate de
trupa Hypnosiss. Ca şi în
edițiile de weekendurile tre-
cute de la Râşnov şi Braşov,
şi festivalul de la Bran va
debuta cu parada personajelor
pe muzica Cimpoierilor din

Transilvania. 
Din programul manifestării

nu va lipsi Grădiniţa
Medievală, activitate ce se
adresează copiilor de toate
vârstele. Micuţii vor putea să

trăiască poveşti medievale, iar
ca şi noutate prichindeii vor
putea lua parte la ateliere
meşteşugăreşti unde vor
învăţa cum sa modeleze
ceramică, să realizeze păpuşi

tradiţionale sau să picteze pe
lemn şi pe sticlă. 

În cadrul evenimentului
Turnirul Cetăţilor vor fi de
asemenea prezentate, într-un
cadru adecvat, meşteşugurile
româneşti, tradiţionale, pentru
o promovare şi perpetuare cât
mai bună a acestora: fierari,
sticlari, ceramişti, broderie,
pictură pe lemn şi sticlă, îm-
pletirea pănuşei, realizarea de
păpuşi tradiţionale, bijuterii
arse la cuptor, etc.

După ediţia de la Bran, Fes-
tivalul medieval se va muta
weekendul viitor la Cetatea
Făgăraş, iar pe 31 august cav-
alerii vor asalta Biserica
Fortificată de la Feldioara.

PARTIDELE POLITICE CLOCESC 
SĂRĂCIA  PESTE ROMÂNIA

Am tot mai mult con-
vingerea că  2012 este
anul circului total, un an
plin de gâlceavă politică
aducând cu zarva fără de
sfârşit a găinilor dintr-o
fermă avicolă. Un fer-
ment de cotcodac-uri
peste ţară unde fiecare
vrea să-şi audă glasul,
dar... nimeni nu produce
nimic, nici măcar un ou.
Partidele politice, clo-
cesc sărăcia, nu guver-
nează, peste România a
cărei economie se mişcă
inerţial tot mai încet pâ -
nă când fluxul acesteia
se va gripa. Nu îmi do-
resc să aflu că România
se va afla în incapaci-
tatea de plată a pensiilor
şi a drepturilor salariale
ale celor care depind de
bugetul de stat. Ca orice
om,  mă străduiesc să în-
trezăresc un proiect po -

litic care să genereze dez -
voltare, o minimă spe -
 ranţă a celor ce activeză
în domeniul economiei
private care, din păcate
se prăbuşeşte ca şi cursul
leului în raport cu mone -
da euro. Odată cu am-
ploarea scandalului po   litic
cresc preţurile începând
de la produsele alimen -
tare până la cele legate
de energie, să nu mai
spun de dezastrul pe
care-l trăiesc aceia care
trebuie să plătească cre-
dite bancare. Tare mi-e
tea mă că vor creşte şi
taxele deoarece iată, se
anunţă şi măsura coplatei
în sistemul de asigurări
de sănătate. Sigur, se
pune întrebarea „ce este
de făcut” în condiţiile în
care întreaga clasă po-
litică, de la „a” la „z”, şi-
a dat pe deplin măsura

incompetenţei atunci
când este vorba de actul
guvernării dar nu şi de
averea personală a fie-
cărui politician. Clasa
politică a devenit nesă-
tulă, îmbuibată din bani
publici trăieşte mai bine
decât orice altă categorie
nobiliară pe care a avut-
o România în decursul
istoriei sale, în vreme ce
poporul sărăceşte tot mai
mult. Este evident faptul
că nu ne putem guverna,
vorba cântecului „pleacă
ai noştri, vin ai noştri,
noi rămânem tot ca
proştii”...  România pre-
zentă aduce tot mai mult
cu România anului 1866
când, după abdicarea lui
Alexandru Ioan Cuza s-a
găsit o soluţie care se va
dovedi salvatoare, şi a -
nume, aducerea în ţară a
Prinţului Karl von Ho-

henzollern-Sigmaringen,
numit Carol I, regele
care a pus bazele Româ -
niei moderne. României
de astăzi îi lipseşte acea
personalitate capabilă să
se ridice peste clasa
politică, aptă să inspire
încredere, să dea energie
şi credinţă poporului, să
genereze stabilitatea stat-
ului şi în a celaşi timp să
medieze conflictele po -
litice dintre partide, con-
flicte care, trebuie spus,
nu reprezintă decât do -
rinţa fiecăruia de a acce -
de la putere. Mai exact,
aşa cum bine se spune în
popor, „se bat pentru
ciolan!”. Nu există o viz-
iune naţională, mobili -
zată economic şi cul  tu ral,
integrată în spiritul Uni-
unii Europene astfel în -
cât România să devină
un partener autentic şi o

voce auzită în Europa.
Într-o ţară sfâşiată la
nesfârşit de egoismul
politrucilor de tot felul,
cu un spirit manelizat (şi
o spun fără a îi jigni pe
cântăreţii sau iubitorii
acestui gen muzical) nu
poate exista nici viitor şi
nici speranţă. 

Anul 2012 îmi pare a fi
un an pierdut, aşa cum
aproape toţi anii scurşi
din 1989 şi până în
prezent au fost irosiţi,
pentru majoritate, între
speranţă şi sărăcie. Dar
ca anul acesta parcă nu
am mai trăit niciodată
atâta confuzie în care
albul şi negrul au devenit
tot una. Într-o vreme în
care soarele a pârjolit a -
proape întreaga recolată
iată, partidele politice au
pârjolit întreaga  econo-
mie astfel încât clasa de

mijloc s-a evaporat. Po-
litica falimentară ne arde
buzunarele şi aşa golite
de preţurile mult prea
mari pe care le îndurăm.
Plătim, plătim, plătim! Şi
astfel, riscăm tot mai
mult să devenim doar
teritoriu populat în loc de
a fi o ţară şi un popor nu
în sens ideologic, propa-
gandist ci pragmatic. 

Partidele politice nu
nu mai că se sfâşie între
ele dar sfâşie ţara, iar a -
ceasta, din punct de ve -
dere economic, se a pro  pie
tot mai repede de colaps
şi tare mi-e teamă că, în
astfel de situaţii, odată
ajuns cu cuţitul la os,
poporul va fi imprevi-
zibil... Puţină maturitate
şi înţelepciune măcar
acum în ceasul al 12-lea
ne-ar putea salva, ceea ce
se mai poate!
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