
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie

Procurorii DIICOT și polițiștii
au început o anchetă la
Casa de Pensii Brașov, după
ce într-unul dintre birouri a
fost găsit un microfon am-
plasat ilegal de o persoană
necunoscută.   
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Spitalele din Victoria și Săcele
își vor relua activitatea imediat
ce posturile vor fi deblocate.
La Victoria este nevoie de 5
medici si 12 asistente, iar la
Săcele de 13 medici și 29 de
asistente.                   PAG. 3

DIN JUDEŢ

Legenda lui  Lache, ursul
blând împușcat de Ceau-
șescu. După o viață petrecută
la Zoo și în curtea restaurantu-
lui „Ursul“ din Poiana Brașov,
fiara a fost eliberată în pădure
doar pentru a fi vânată de dic-
tator pentru trofeu.
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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.

MICĂ 
PUBLICITATE

PRIN SMS

Urmează instrucțiunile

din pagina 10.

1442

Stela Onuț a transformat o
ruină într-un muzeu. Artista a
reușit să transforme o casă
din Prejmer într-o bijuterie
arhitectonică, restaurând-o
întocmai ca acum trei
veacuri, când a fost
construită de meşterii saşi.
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OMUL SFINŢESTE
LOCUL

u Deși a cheltuit milioane de euro pentru Aeroportul Brașov, Consiliul
Județean nu a reușit să facă decât un gard pe un teren privat pag. 4-5

Aeroportul care e
gata în fiecare an

Bună Ziua Brașov, noiembrie 2004

Transilvania Expres, februarie 2007

Bună Ziua Brașov, februarie 2009

Bună Ziua Brașov, mai 2001

Bună Ziua Brașov, noiembrie 2005

Gazeta de Transilvania, aprilie 2008
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Pentru că multe vorbe erau nepotrivite
sau chiar interzise pe vremea regimului comunist, agenția
oficială de știri editase o broșurică – doar pentru uzul intern al
redacțiilor - cu sintagmele, propozițiile sau frazele care aveau
permisiunea regimului pentru a apărea tipărite. 

Limbajul oficial avea oricum un fond de cuvinte foarte sărac.
Totuşi, ziariștii vremii umpleau coli întregi de ziare. Nu era însă
nici un paradox. Cu puţină matematică, problema se rezolva
foarte simplu. Dintr-o propoziţie simplă, formată, de exemplu,
din subiect, predicat, atribut, complement de loc, de mod, de
timp, folosind numai 20 de cuvinte pentru fiecare dintre 6 părţi
se pot scrie 38.760 de propoziții. Am calculat, folosind o formulă
simplă: combinări de 20 luate câte 6. Suficient pentru a scrie
ziare întregi sau a vorbi câteva zile…

Deși s-ar părea că în prezent lucrurile s-au schimbat funda-
mental, nu este deloc așa. Chiar dacă ziariștii contemporani
au acum măcar libertatea de a fi mai creativi, ei se mulțumesc
să continue tradiția bătrânei propagande comuniste. Singurul
loc în care lucrurile au scăpat de sub control este internetul.
Lucru care îi incomodează teribil pe cenzori.

Tocmai de aceea, îi propun unei doamne moderator de la o
televiziune locală, care excelează în combinări de cuvinte, ca,
folosindu-și vasta experiență personală,  să elaboreze un în-
dreptar pentru bloggeri. 

Iată, în rândurile de mai jos, pentru exemplificare, câteva
magistrale înșiruiri de cuvinte folosite de cunoscuta
profesionistă. 

Atunci când își laudă interlocutorul (de obicei, un bătrânel cu
părul vopsit) clipind repede din gene și țuguindu-și buzele ca
și cum chiar ar vrea să-și sărute invitatul, amestecă cuvintele
„acuzații” și „inamici” în același fel, emisiune de emisiune. 

În alte dăți, când invitatul din studio caută cu colțul ochilor o
confirmare a unei miniciuni pe care a spus-o cu un ton apăsat,
aprobă prompt dând din cap, amestecând, de această dată,
„bineînțeles” cu alte vreo două trei cuvinte.

Cu alte ocazii îi pune într-o lumină proastă pe adversarii
„personalității” venite în emisiune, începându-și discursul cu:
„Dumneavoastră, față de alții, cel puțin ați făcut…”, urmată de
o propoziție simplă și adaptată situației. Foarte folosite mai sunt:
„Nu-i așa că e așa?” și „Lucrul acesta nu ne interesează pentru
ca s-a scris deja destul în ziare”.

Mai sunt și alte cuvinte, nu foarte multe, indicate pentru a fi
folosite corect. Mă opresc însă aici, așteptând broșurica.
Adaptată vremurilor, aceasta ar putea fi editată sub formă de
e-mail și trimisă la cât mai multe adrese. 

Iar dacă îndreptarul nu va putea ajunge peste tot, pe urmele
bloggerilor și comentatorilor de pe internet, care se
încăpățânează să rămână anonimi, ar fi în sfârșit cazul să fie
trimisă poliția.

Ciobanii îşi pot scoate marfa la vânzare în pieţele braşovene de joi, 5 aprilie. Până atunci, municipali-
tatea va amenaja boxe speciale în pieţe, unde se vor putea comercializa miei. Kilogramul se va vinde în
pieţe cu preţuri cuprinse între 23 și 25 de lei, în timp ce în hipermarketuri mielul se da cu 33 lei/kg

www.gazetabrasovului.ro      www.gazetabrasovului.ro

Editorial GB
Căncenzorii 
internetului

Alexandru Ghiza
Anchetele publicate de

Gazeta Braşovului pe tema
unor „tunuri” date bugetului
judeţean, şi care de fapt au
arătat cu cifre şi documente
realitatea din spatele unor
contracte dubioase pe bani
publici, l-au deranjat la
culme pe preşedintele Aristo-
tel Căncescu. Preşedintele CJ
a decis să acţioneze în
instanţă publicaţia, dar şi pe
redactorul şef al acesteia. 

Acuzaţii generale
În opinia acestuia, materi-

alele publicate de Gazeta
Braşovului nu sunt veridice
şi sunt doar o campanie
murdară de denigrare. „Au
fost publicate lucruri care nu
sunt reale şi în privinţa
clădirii din Piaţa Sfatului
(Muzeul Civilizaţiei – n.r.).
Acolo este vorba de un pro-
ces şi de aceea nu am vrut să
dăm acei bani”, a susţinut
Căncescu. Preşedintele CJ s-
a mărginit la acuzaţii gen-
erale, fără a răspunde concret
la acuzaţiile aduse.
Menţionăm că, toate materi-
alele referitoare la situaţii du-
bioase în cheltuirea banului
public de către instituţia
judeţeană s-au bazat pe doc-
umente (n.r. publicate, de al-
tfel, în facsimil), cerându-se

părerea instituţiilor abilitate
şi persoanelor implicate.
Cazurile fac şi obiectul unor
cercetări ale Direcţiei
Naţionale Anticorupţie.

Ameninţări cu procese
Căncescu a precizat că şi

în campania electorală din
2008 a avut de-a face cu ast-
fel de „ziare denigratoare”, şi
a deschis patru procese, atât
pe numele politicianului
Nicolae Vlad Popa, cât şi a
doi jurnalişti, două dintre ele
câştigându-le. Căncescu a
procedat de mai multe ori la
chemarea în judecată a
ziariştilor care „şi-au permis”
să publice materiale în care
era pus sub semnul întrebării
felul în care se cheltuieşte

bugetul judeţului. La un mo-
ment dat, liderul liberal a
intenţionat să afle numele
care se ascund în spatele
nick-name-urilor celor care
comentează defavorabil la
adresa sa materialele din site-
urile al căror proprietar este.
Bineînţeles, pentru a putea
să-i acţioneze în judecată pe
cei care îşi exprimă liber
părerile pe internet. 

Obişnuit să-şi 
denigreze adversarii

Deşi îi ameninţă cu târârea
în judecată pe ziariştii care
nu îl laudă, preşedintele CJ
deţine mai multe televiziuni,
radiouri, site-uri de internet şi
un ziar. Politica editorială a
trustului media deţinut de
Căncescu este făţiş propa-
gandistic, adversarii săi fiind
ţinta unor campanii negative
pe care le coordonează per-
sonal, comandând, de cele
mai multe ori personal, ma-
terialele de presă. De altfel,
lipsa de obiectivitate a tele-
viziunii Mix, aparţinând
politicianului, a ajuns de mai
multe ori în discuţia Consili-
ului Naţional al Au-
diovizualului, până acum,
singurele măsuri luate fiind
doar avertizări şi amenzi.

Căncescu a pus „tunurile“
pe Gazeta Braşovului

Paranoia lui
Căncescu 

Alexandru Ghiza zice în
Gazeta Brasovului ca Aristo-
tel Căncescu ordonase
subordonaţilor să-i identifice
pe cei care-l bălăcăresc sub
diverse pseudonime pe site-
urile trustului Mix. „La un
moment dat, liderul liberal a
intenţionat să afle numele
care se ascund în spatele
nick-name-urilor celor care
comentează defavorabil la
adresa să materialele din site-
urile al căror proprietar este"
scrie Ghiza. Treaba asta
denotă deranj mare pe sub
vopseaua aristoteliană. Nişte
specialişti ar putea să explice
mai bine acest comporta-
ment, dominat de o spaimă
perpetuă faţă de bubulii şi
extratereştrii care conspiră
din orice poziţie împotriva sa.
Un om politic cu o astfel de
personalitate, măcinată de
suspiciuni şi comploturi con-
tra sa, va deraia cu siguranţă
spre comportament dictato-
rial. Recuzita se pare că o are
deja, dacă ne amintim şi de
povestea aia, spusa tot de
Ghiza, cu şapca lui Ceau-
şescu care tronează la loc de
cinste în biroul lui Căn-
cescu.Până la urmă nici nu
prea e de glumit în această
situaţie, poate e cazul ca Aris-
totel să se apuce de renovat
preventiv şi stabilimentul de
pe Eminescu,

O angajataă a Casei de
Pensii Brașov a găsit sub
biroul ei un dispozitiv de in-
terceptare a convorbirilor. O
echipă mixtă de la Poliţie şi
DIICOT a venit imediat la
fața locului și a ridicat dis-
pozitivul. Au fost verificate
toate încăperile instituției, dar
acesta a fost singurul micro-
fon găsit. „Ne-am sesizat din
oficiu, în baza unor
informaţii, că ar exista un dis-
pozitiv de ascultare într-un
birou, la Casa de Pensii
Braşov. O echipă de poliţişti,
delegată de DIICOT, s-a de-
plasat la faţa locului şi a găsit
dispozitivul lipit cu bandă
sub tăblia unui birou. Dispoz-
itivul a fost ridicat şi urmează
efectuarea unei expertize, la
Bucureşti, pentru a se stabili
dacă acesta este funcţional şi
poate efectua înregistrări. Pot
să vă spun că nu era în deru-
lare nicio acţiune legală a vre-
unei instituţii abilitate a
statului", a spus procurorul
Cătălin Borcoman din cadrul
DIICOT Braşov.

Nu se stie cine 
a montat dispozitivul

Deşi iniţial nu a vrut să
facă nici o declaraţie, direc-

torul adjunct al Casei
Judeţene de Pensii, Stănica
Barbu, a spus că respectivul
dispozitiv de ascultare a fost
descoperit în biroul Stagii de
Cotizare şi că nu ştie cine ar
fi putut să-l amplaseze acolo.
„Am descoperit în incinta
Casei de Pensii un obiect. Se
afla în biroul Sălii de cotizare,
asuns sub un birou. Era prob-
abil unul de ascultare, dar nu
sunt convinsă, că nu sunt de
specialitate. Cine l-a de-
scoperit l-a şi ridicat. A fost

ridicat de o echipă mixtă DI-
ICOT şi Poliţie şi urmează o
anchetă. În momentul în care
vom avea detalii vi le vom
comunica. În acel birou lu-
crau trei persoane. În acest
birou, informaţiile cu care se
lucreaza provin dintr-o bază
de date. Mă gândesc că
informaţiile din baza de date
nu pot fi ascultate. Dacă a
fost un aparat de ascultat,
atunci cred că cine l-a pus
dorea să ştie ce se vorbeşte în
acest birou. Aici se află con-

tractele de asigurări şi
evidenţele stagiilor de coti-
zare", a declarat Stănica
Barbu, directorul adjunct al
Casei de Pensii Braşov.

Procurorii urmează să
stabilească cum a ajuns acel
dispozitiv în birou şi cine l-a
montat. Conform legii,
confecţionarea, deţinerea şi
folosirea de dispozitive desti-
nate interceptării
comunicaţiilor în condiţii ile-
gale se pedepseşte cu în-
chisoare de la 2 la 7 ani.

Anchetă la Casa de Pensii Braşov
u DIICOT și Poliția au început o anchetă la instituție, după ce într-un
birou a fost găsit un dispozitiv ilegal de interceptare a sunetului

Polițiștii și procurorii DIICOT  au scotocit 
toate birourile Casei de Pensii dar au găsit un singur microfon

Reprezentanții PRM
Brașov au lansat un atac
dur atât la adresa partide-
lor de la Putere, cât şi
asupra celor din Opoziţie.
Motivul l-a reprezentat
faptul că „parlamentarii
au eliminat din Codul
penal infracţiunea de sub-
minare a economiei
naţionale!”. Acest fapt,
susţin PRM-iştii bra-
șoveni, vine ca urmare a
sărăcirii ţării şi
cetăţenilor, iar acum şi-au
asigurat spatele ca să
scape basma curată. „La
nivelul Parlamentului s-
au înţeles, în secret, Put-
erea cu Opoziţia şi au
modificat Legea elec-
torală în sensul că se
elimină turul II la
alegerea primarilor şi
preşedinţilor de Consilii
Judeţene. Astfel se re-
nunţă la alegerea
democratică a acestora, la
fel ca şi a preşedintelui
României, în două tururi
de scrutin“, a declarat
Cristian Stănescu,
președintele PRM Brașov. 

Ba mai mult, liderii lo-
cali ai PRM susțin că
PDL, UNPR, UDMR,
PSD, PNL şi PC nu vor să
se schimbe mai nimic la

nivelul localităţilor, iar
„baronii sau ciocoii ştiuţi“
să rămînă în funcţie.
„Acolo unde au stabilit că
va câştiga alegerile
reprezentantul USL, cei
de la actuala Putere îşi vor
pune un candidat formal,
pe post de manechin.
Acolo unde s-au înţeles că
reprezentanţii actualei
Puteri vor câştiga
alegerile locale, s-a con-
venit că USL va face
acelaşi lucru – adică
figuraţie“, spun PRM-iștii
brașoveni.

PRM acuză Opoziţia
de blat cu Puterea

Florin Matei, președintele
filialei municipale a PRM

Brașov

brasovnews.blogspot.com
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Universitatea „Transilvania” face eforturi pentru a putea derula în continuare proiectele începute
cu fonduri europene. Instituţia se confruntă cu probleme la cererile de rambursare a banilor
cheltuiţi până acum, însă cel mai afectat este proiectul de burse doctorale. 64 de tineri care ar tre-
bui să primească burse de 2.000 de lei lunar primesc doar jumătate din sumă.
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Tronsonul II al ocolitoarei Săcelelor este
o prioritate pentru administraţia locală

Realizarea drumului de
legătură DN1A – Ocolitoarea
mică a municipiului Săcele –
Platforma Electroprecizia
reprezintă una dintre prio-
rităţile Executivului Pri-
măriei Săcele. Proiectul este
inclus în Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană pentru
Polul de Creştere Braşov.
Reprezentanţii Primăriei
Săcele au întocmit, în anul
2010, documentaţia tehnică
şi de avizare a investiţiei,
pentru depunerea spre finan-
ţare pe Axa Prioritară I a Pro-
gramului Operaţional
Regional: Sprijinirea dezvol-
tării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere.

Drum de 4,22 km
Investiţia vizează re-

alizarea unui drum de 4,22
km în partea de nord a mu-
nicipiului Săcele, drum ce va
face conexiunea între DN1A
– platforma industrială
„Electroprecizia” şi DJ 103
B, spre Tărlungeni, obiec-
tivul general fiind îmbu-
nătăţirea infrastructurii
rutiere a municipiului, în
vederea dezvoltării econom-
ice durabile a sectorului eco-
nomic la nivel local şi
regional. Totodată, se urmă-
reşte creşterea atractivităţii
economice şi turistice a

regiunii prin îmbunătăţirea
accesabilităţii şi revitalizarea
socio-economică a municip-
iului.

Gata până 
la sfârşitul anului

Dezvoltării infrastructurii
pentru transport în municip-
iul Săcele i se acordă un rol
prioritar, acesta servind unui
dublu scop: îmbunătăţirea in-
frastructurii rutiere şi accesul
la serviciile publice de bază
pentru populaţia localităţii.
„Ca urmare a realizării
proiectului, se contează pe
îmbunătăţirea condiţiilor de
circulaţie în municipiul

Săcele şi pe diversificarea
serviciilor şi stimularea
iniţiativei private în zona de
nord a localităţii. De aseme-
nea, va sprijini dezvoltarea
economică prin atragerea de
investitori şi va contribui la
protejarea mediului, care pe
termen lung va conduce la
creşterea calităţii vieţii.
Sperăm ca finalizarea
lucrărilor să fie în 2012”, a
susţinut Radu Florea Nistor.

După întocmirea docu-
mentaţiilor tehnice, respectiv
studiul de fezabilitate şi
proiectul tehnic şi avizarea
lor, inspectorii munici-
palităţii au întocmit actele
cadastrale pentru identifi-

carea culoarului de expro-
priere. Între timp, obiectivul
a devenit unul de interes pen-
tru Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România SA
(CNADNR), pentru că poate
astfel să continue ocolitoarea
mică a municipiului Săcele,
deja executată. CNADNR a
declanşat procedura de ex-
propriere a imobilelor propri-
etate privată, iar lucrarea
privind „Întocmire docu-
mentaţie tehnică, asigurare
tehnică şi execuţia obiectivu-
lui”, cu o valoare estimativă
de 14,3 milioane de lei, fără
TVA, a fost scoasă la
licitaţie.

Ocolitoarea municipiului Săcele va avea o lungime de 4,2 kilometri

Anul trecut, Spitalul Mu-
nicipal din Codlea şi-a reluat
activitatea medicală şi a sem-
nat contractul de furnizare a
serviciilor medicale cu Casa
Judeţeană de Sănătate. Struc-
tura organizatorică actuală a
unităţii sanitare este de 25 de
paturi pentru secţia de In-
terne, 15 paturi la Pediatrie,
cameră de gardă şi un ambu-
latoriu cu servicii de oftal-
mologie, radiologie,
laborator de analize med-
icale, chirurgie.

Cabinete pentru
medici de familie 
şi stomatologi

De asemenea, în acest an,

în unitate medicală se vor
amenaja cabinete pentru
medicină de familie, stoma-
tologie şi tehnică dentară
care vor fi mutate din
clădirea Primăriei vechi.
„Noua policlinică va fi
amenajată la parterul şi
demisolul Spitalului Munic-
ipal Codlea, potrivit HCL
166/noiembrie 2011. În acest
sens, între Primăria municip-
iului Codlea şi ocupanţii ac-
tuali ai spaţiilor, medici şi
tehnicieni dentari, a fost
încheiat un protocol. Motivul
relocării cabinetelor med-
icale este demararea
reabilitării centrului istoric,
printr-un proiect depus la
ADR Centru Alba Iulia, prin

care s-au accesat aproximativ
3 milioane de euro din fon-
duri europene”, ne-a declarat
Călin Ivan, viceprimarul mu-
nicipiului Codlea.

Pentru amenajarea şi am-
plasarea cabinetelor med-
icale în spitalul din Codlea
s-a întocmit un proiect
tehnico-economic, fiind deja
obţinute toate avizele pentru
proiect, în vederea licitării
investiţiei.

„Valoarea investiţiei este
de aproximativ un milion de
lei şi este suportată din buge-
tul local, iar mutarea
medicilor şi tehnicienilor se
va produce după parcurgerea
paşilor obligatorii, respectiv
licitarea investiţiei şi exe-
cutarea lucrării. În municip-
iul Codlea sunt la ora actuală
12 medici de familie, dintre
care opt se vor muta în noile
spaţii amenajate. La aceştia
se adaugă doi stomatologi şi
trei tehnicieni dentari.  UAT
Codlea nu a impus nicio
condiţionare în plus a actului
medical faţă de cele
prevăzute în contractul
încheiat de medicii de fami-
lie şi Casa Naţională de
Sănătate”, a mai afirmat vi-
ceprimarul municipiului
Codlea, Călin Ivan.

Un milion de lei pentru amenajarea
unor cabinete la spitalul din Codlea

Cabinetele medicilor de familie și ale stomatologilor 
vor fi amenajate la subsolul spitalului

Pentru a se putea re-
deschide spitalul din Victo-
ria, dar şi pentru a se înfiinţa
o Unitate de Primiri Urgenţe
– SMURD ar fi necesară an-
gajarea a cinci medici şi a 12
asistente. La Săcele,
urmează să fie angajaţi 13
medici şi 29 de asistenţi
medicali, precum şi 15
angajaţi ca personal auxiliar.
O structură cu mult redusă
faţă de cea iniţială, respectiv
de dinainte de închiderea
acestor unităţi la 1 aprilie
2011.

La propunerea Direcție de
Sănătate Publică Brașov,
pentru Spitalul Victoria,
ministerul Sănătăţii a apro-
bat înfiinţarea unui punct de
lucru UPU-SMURD, secon-
dat de un Laborator de anal-
ize medicale şi de
Radiologie imagistică, secţii
care vor funcţiona în fosta
clădire a Spitalului de Boli
Cronice din oraş.

„Noua structură este
avizată din 15 decembrie,
iar acum aşteptăm deblo-
carea, pentru a demara pro-

cedura de angajare a person-
alului medical. Sperăm ca
din aprilie să înceapă con-
cursurile de angajare”, a ex-
plicat dr. Alexandru
Bălescu, şeful DSP Brașov. 

La Săcele vor exista o
secţie de Boli interne (20 de
paturi), una de Pediatrie (20
de paturi) şi o alta de
Medicină paliativă, cu 10
paturi. Tot aici va funcţiona
o cameră de gardă, o farma-
cie, un laborator de analize,
radiologie şi cabinete pentru
tratament ambulatoriu.

Spitalele din Săcele şi Victoria, în
aşteptarea deblocării posturilor

Săptămâna trecută, utila-
jele au intrat în forţă la lucru
la ultimele două tronsoane
de centură, care vor fi exe-
cutate de Compania Na-
ţională de Investiţii.
Municipalitatea braşoveană
nu va plăti nici un leu pentru
realizarea acestui obiectiv,
finanţarea fiind asigurată de
Uniunea Eurpeană în cotă
de aproape 70%, şi de Gu-
vernul României.

Primul tronson, 
termen în apilie 2013

Primul tronson are o
lungime de 7,29 km şi
porneşte din Dârste – unde
va fi construit un pod peste
pârâul Timişul Sec – şi  va
ocoli fosta rampă de deşeuri,
apoi va  intersecta drumul
spre Tărlungeni, va ocoli
cartierul Timiş-Triaj, va
trece peste liniile de cale
ferată ale Depoului CFR
Braşov şi va ajunge pe DN
11 (spre Sfântu Gheorghe).

Investiţia este de aproape
130 de milioane de lei şi se
va finaliza în luna aprilie a
anului viitor. Termenul de
garanţie este de doi ani.
Artera de circulaţie va avea
câte două benzi de circulaţie
pe sens, iar vehiculele pot
circula cu o vizeză de 80 de
kilometri pe oră.

„Prin realizarea primului

tronson, care face legătura
între Dârste şi ieşirea din
oraş spre Hărman, vom
scoate definitiv din oraş
traficul greu, care în prezent
este deviat pe strada care
trece prin faţa CET Braşov,
apoi pe Fundătura
Hărmanului, după care se
iese în DN 11”, a precizat
primarul George Scripcaru.

Tronsonul al III-lea, 
în iunie 2013

Lucrările la cel de-al
treilea tronson sunt progra-
mate a se încheia în luna
iunie a anului  viitor. Tron-
sonul are o lungime de 6,34
de kilometri şi va costa
aproape 98 de milioane de
lei. Traseul începe de la
podul ce se va construi peste
DN 13 (spre Sighi-şoara), în
zona Stupini, va trece pe
lângă Institutul de Cercetări
al Universităţii Transilvania,
apoi se ajunge la DN1 (spre
Ghimbav) la steagurile ce
delimintează cele două
localităţi, unde se va con-
strui  un pod peste drum şi
peste calea ferată Braşov-
Sibiu.

Ocolitoarea va intra pe
Strada Ioan Clopoţel, ce
face  legătura dintre DN1 şi
DN 73 (spre Cristian), unde
se va construi o buclă cu în-
toarcere spre DN 1.

Reprezentanții Primăriei
din Viștea i-au făcut o
supriză de proporții
unui localnic care,
săptămâna trecută, a
împlinit un secol de
viață. În cei 100 de ani,
Iovu Colțea a  schimbat
mai multe regimuri politice
şi a fost pe front în al Doilea
Război Mondial. Pe 22 mar-
tie, când a fost ziua lui,
angajații adiminsitrație lo-

cale i-au
pregătit un

tort mare
ș i
șampanie
și au

mers la el
acasă să îi

ureze la mulți
ani cu sănătate. Vădit

emoționat că i se acordă o
asemenea importanță de ziua
lui, omul i-a primit cu inima

deschisă și le-a împărtășit
din poveștile vieții lui.
Colțea le-a spus musafirilor
că nu există un secret al
longevităţii, doar munca la
câmp şi mâncarea sănătoasă
au fost ingredientele princi-
pale. La cei o sută de ani pe
care îi are, bărbatul nu-și
dorește decât sănătate, ca să
își poată vedea crescâd cele
două fete, patru nepoți și
patru strănepoți.

Lucrările la ocolitoare
gata în 2013

Edilii din Viştea au sărbătorit un 
localnic care a împlinit o sută de ani
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larea procedurii de atribuire”
(Decizia nr 664/C5/685, 718,
750 din 16.03.2012)

Studiul făcut 
de firma naşului

Cauza principală a eşe cului
aeroportului pare să fie stu diul
de fundamentare care nu are
nicio legătură cu realita tea. De
exemplu, în 2011, îna inte de
licitaţia câştigată de UTI, a fost
întocmit un stu diu de funda-
mentare de către fir ma Dino-
ram care aparţine lui Rus
Alex andru, naşul de cununie al
lui Aristotel Căn ces cu. Această
firmă  a fost înfiinţată în 2008
cu sediul într-o vi lă de vacanţă
de pe Va lea Doftanei din Săcele
şi are ca ca obiect de activitate
„Lu crări de insta laţii sanitare, de
încălzire şi de aer con diţio nat”

Patronul Dinoram,
membru în comisia
de avizare!

Studiul a fost predat Con-
silului Judeţean în 17 martie

2011 iar în aceeasi zi a fost
înfiinţată o comisie de ana liză
din care a făcut parte şi pa-
tronul Dinoram. După doar
cinci zile, din care o sâmbătă
şi o du minică, co misia a avi -
zat proiectul (pro cesul verbal
nr 1/22 martie 2011) şi l-a
supus aprobării plenului CJ.
După aprobare, acest proiect
de fundamentare, făcut de o
fir mă cu experienţă în con -
strucţia de WC-uri, a devenit
baza indicatorilor e  co  nomici
în negocierea cu firma UTI.
Până acum Aristotel Cănces -
cu nu a explicat cum a ales
această firmă să facă proiectul
aeroportului. Doar pentru că
soţia sa lu crează acolo? Pro -
iectul pre vede o serie de chel-
tuieli incredibile.
Supraevaluări
inexplicabile

Construcţie Terminal de
pasageri 14.862.660 euro. Da -
că acest terminal ar avea su -
prafaţa celui de la Bă nea sa,

2.700 metri pătraţi, costul pe
metru pătrat al terminalului din
Braşov ar fi de peste 5.000 de
euro! Pentru o construcţie de
lux, cu gra nit, sticlă şi inox
cos tul pe me trul pătrat este de
aproximativ 800 euro!

Pe lângă această sumă, la
terminal, mai sunt prevăzuţi
9.750.390 euro pentru echi -
pamente şi montaj. Astfel un
metru pătrat de terminal cu in -
sta laţii ar depăşi 8 mii de euro!

În proiect mai sunt prevă zuţi
3.5 milioane de euro organi-
zare de şantier şi 2.6 mi li oane
de euro pentru pro iectare. În
total Consiliul Judeţean doreşte
construcţia unui aeroport, în an
de cri ză, cu 85 milioane de
euro! Curios este faptul că au
fost daţi în 2011 peste 5 mil-
ioane de euro unei firme în -
fiinţate în 2010, KASIM
EMAKA S.R.L., pentru Refa -
cerea terenului în zona bal-
astierelor şi împrejmu irea de
securitate a Aeroportului Inter -

naţional Bra  șov Ghimbav. 

Scuze străvezii
Nu este de mirare că firma

UTI a luat-o la fugă văzând
costurile unui astfel de aero-
port. Când firma UTI a refuzat
să con stru iască aero-  portul,
Aristotel Căncescu ne-a servit
drept scuză faptul că această
firmă nu a ştiut  că odată con -
struită pista aceasta nu va ră -
mâne în proprietatea sa ci va
intra în proprietatea statului.
Este greu de crezut că UTI n-
a citit niciodată legea adoptată
de Camera Depu taţilor pri -
vind aprobarea Or do nanţei de
urgenţă a Guver nului nr 41/
2007 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren pentru re-
alizarea Aeroportului Bra şov,
unde scrie clar: „Art. 2 (1) la
finalizarea lucrărilor de con-
struire a aeroportului, pistele
de decolare, aterizare, căile de
rulare şi platformele pentru
îmbarca re-debarcare situate

De ce nu se face aeroportul? Nu există nici o conspiraţie împotriva Aeroportului Braşov, asa cum
susţine preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, în organele sale de presă. Pur şi simplu administraţia
judeţeană nu mai este credibilă după atâtea supraevaluări, expropieri nefinalizate sau dubioase,
licitaţii greşite şi anulate şi construcţii realizate din bani publici pe terenuri private

u Inaugurări cu repetiție

Milioane de euro din bugetul județului au fost date de... gard

17.705.610 euro din
banii braşovenilor
pentru o pistă!

După atâtea inaugurări,
Căn cescu, fără să-i întrebe pe
braşoveni, a ho tărât să con -
struiască doar pis ta aeropor-
tului dar din banii bu getului
judeţean. Este vorba de o
sumă imen să, 17.705.610 eu -
ro. În mod normal aceşti bani
trebuie investiţi în spitalele
bra şovene, Consiliul Jude -
ţean având obligaţia să gă -
seas că investitori privaţi pen  -
  tru a eroport.

Documentatie
„cu destinaţie”
pentru licitaţie

În februarie 2012 Consiliul
Judeţean a publicat în SEAP
anunţul de licitaţie pentru
construcţia pistei,  licitaţie
care a fost anulată în 16 mar-
tie din cauza docu mentaţiei
făcută vădit cu dedicație pen-
tru clientela politică! „Admite
în parte, contestaţia formulată
de către SC Dito Group SRL
(…) în contradictoriu cu au-
toritatea con tractantă Judeţul
Braşov (...) şi dispune anu-

l În mai 2001 Aristotel Căncescu ne anunţa în
presa locală că aeroportul prinde contur, fiind
semnat un protocol cu Gunay Construction din
Turcia. 
l În 2004 aeroportul nu a mai prins contur cu
Gunay ci cu Intelcan, de data asta având o val-
oare de 100 milioane de euro.
l În noiembrie 2005 am fost anunţaţi de Aristotel
Căncescu de faptul că aeroportul va fi operabil
din 2007.
l În 2006 ni s-a explicat că aeroportul nu va mai
fi operabil din 2007 ci din 2008.
În februarie 2007 ni s-a mai dat o veste mare. l
De la 1 iulie 2007 Intelcan începe construcţia
aeroportului. În iunie 2007, înainte de începerea
lucrărilor, Căncescu ne-a povestit că două
consorţii bancare sunt interesate de aeroport.
l În septembrie 2007, Aristotel Căncescu ne-a
mai făcut o promisiune: „Primul Zbor în 2010”
l În aprilie 2008, împreună cu ministrul Transpor-
turilor, Ludovic Orban, Căncescu avea două cer-
titudin: „Vom avea aeroport” şi „Aeroport în 30 de
luni”.
l În februarie 2009 Căncescu ne anunţa
triumfător: „Liber pentru aeroport” şi „Banii pentru
aeroport vor fi diponibili din 15 martie”.
l În 2011 UTI nu ne-a mai făcut nici ea aeropor-
tul. În noiembrie 2011, de la postul tv al lui
Căncescu eram anunţaţi de crainica de serviciu
că „se poate deja ateriza la Ghimbav pe terenul
unde va funcţiona aeroportul inter naţional”.
l În 2012 licitaţia pentru construcţia pistei a fost
anulată deoarece Aristotel Căncescu nu a re-
spectat legea şi se pare că documentaţia a fost
făcută pentru a favoriza clientela politică abonată
la banii publici dela Consiliul Judeţean.

De 12 ani Aristotel
Căncescu ne promite
că va face un aeroport.
În afară de milioanele
de euro cheltuite, însă,
pâ nă acum, am avut
par  te doar de titluri
bom bastice în presă şi
un gard.  În ultima săp -
tă mână, în ziarul pe
care-l patro nează, apa -
re pre zen tat ca un erou

care se luptă cu „piedi-
cile” pe care i le pun ad-
versarii politici, pentru a
face aeroportul. Că nu
este nici pe departe
așa, a devenit evident
pentru toată lumea. Pu -
țini știu însă detaliile
scanda loase care stau
în spa tele cheltuirii unor
sume colosale pentru
mai ni mic.

Deși a cheltuit milioane de euro, administrația județeană
nu a reușit să facă decât un gard pe un teren privat

Aeroportul
fiecare an
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pe acestea, precum şi tere -
nurile pe care sunt amplasate
intră de drept în domeniul
public al statului, potrivit pct.
I. 25 din anexa la Legea nr.
1233/1998 privind propri-
etatea publică şi regimul ju-
ridic al acesteia”.

Acest lucru se întâmplă la
toate aeroporturile din țară, nu
doar la Braşov.

Două dosare la DNA
în cazul aeroportului

Aristotel Căncescu este
cer cetat de DNA în cazul a -
ero portului în două dosare.
Unul din acestea se referă la
schimburi de terenuri din zo -
na aeroportului. Consiliul Ju -
de ţean a primit de la Guver-
nul României 200 de hectare
de teren pentru construcţia
aeroportului. Acest teren are
destinaţie exclusivă doar pen-
tru construcţia aeroportului şi
se află în proprietatea publica.

Fără nicio explicaţie Aristotel
Căncescu a decis să con stru -
iască aeroportul pe terenuri
aparţinând unor persoane şi
firme private şi nu pe cel
oferit de Guvern. Din această
cauză a început proceduri de
expropiere şi de schimburi de
terenuri. Căn cescu s-a apucat
de parcelat cele 200 de he ctare
fără să ţină cont de faptul că
legea îi interzice acest lucru
deoarece acest teren se află
proprietatea publică a statului
şi nu în cea privată!

800.000 de euro 
pentru colegul 
de alianţă politică

În Legea amintită mai sus,
la Articolul 2 alineatul 2 se
spune  „Suprafaţa de teren,
pre văzută în anexă, se uti -
lizează exclusiv pentru rea -
lizarea obiectivului „Aero-
 port Internaţional Bra şov -
Ghimbav”, iar la alineatul 3

„Suprafaţa de teren, prevăzută
în anexă, nu poate fi tre cută
în categoria proprietate
privată”. În ceea ce pri -
veşte expropierile este
de remarcat faptul că
Aristotel Căncescu a
dispus plata unor sume
importante, de ordinul milioa -
nelor de euro, când putea
foar te bine să construiască
aeroportul pe terenul dat de
Guvern. Nici până astăzi pro-
cedurile de expropiere nu au
fost finalizate, CJ urmând să
împrumute în perioada urmă -
toare alte milioane de euro
pentru plata acestora. Un ben-
eficiar al acestor expropieri
este preşedintele PC Braşov şi
colegul de alianţă politică al
lui Căncescu, Ion Diniţă prin
firma sa Gotic. Diniță deține
și licența Antena 1 Brașov. ar
această expropiere este cu
cântec deoarece Diniţă nu
este propietarul balastierei în
cauză ci doar a concesionat-o

de la Primăria Ghimbav. De
ce Căncescu nu despăgubeşte
Oraşul Ghimbav şi doreşte
să-l despăgubească pe Diniţă
rămâne un mister, mai ales că
vorbim de 800.000 de euro, o
sumă deloc de neglijat.

Lucrări de 4 milioane
de euro pe terenuri
private

Un alt dosar în care este
cercetat Căncescu de DNA se
referă la construcţiile realizate
în zona aeroportului. Fără să

finalizeze expropierea tere -
nurilor Căncescu a dat drumul
la lucrările de amenajare a
zonei aeroportului şi la con -
strucţia unui gard. Binenţeles
că a intrat pe terenurile unor
persoane private iar acum
DNA îl anchetează de ce a ex-
ecutat lucrări din bani publici
pe terenuri private. Iar aici
vorbim de lucrări de peste 4
milioane de euro. Acest haos
(proiect de 85 milioane de
euro, construcţia doar a pistei
din bani publici, expropieri
nefinalizate, licitaţii greşite şi

anulate) nu face decât să ducă
în derizoriu un proiect vital al
Braşovului. După 12 ani de
haos nimeni nu ne mai ia în
serios. Ce credibilitate mai
poate avea Căncescu atunci
când cere bani guvernului,
după ce a plătit lucrări aflate
pe proprietăţi private. Nici în
faţa investitorilor nu mai sun-
tem credibili când Căncescu
le cere construcţia unui termi-
nal cu 8.000 de euro metrul
pătrat. Ce bancă finanţează
astfel de lucrări? Până acum
nici una!

Din doi în doi ani, conform declaraţiilor sforăitoare făcute periodic de conducerea
Consiliului Judeţean, de pe Aeroportul Braşov ar trebui să decoleze primul avion. Deocamdată,
însă, au decolat doar mai multe milioane de euro din visteria judetului. În iunie, însă, la
alegerile locale, ar putea decola şi Căncescu, care ne promite avioane de 12 ani

Președintele PC, coleg de alianță cu Căncescu, a fost despăgubit cu 800.000 de euro

Licitația pentru construcția pistei a fost anulată

care e gata în

Cheltuielile pentru realizarea aeroportului au fost stabilite de Dinoram, firma nașului președintelui Căncescu



Stela Onuț s-a specializat în tehnicile de restaurare și a
refăcut singură mobilierul săsesc

Andrei Dinu

Casa, construită de saşi în
secolul al XVIII-lea şi aflată
pe lista patrimoniului mondial
UNESCO, fiind cea mai
veche casă din Ţara Bârsei, a
fost readusă la viaţă de fa-
milia Onuţ, cu un deosebit
efort atât în plan financiar, cât
şi fizic.

Povestea restaurării imo-
bilului cu numărul 13, de pe
strada Pompierilor din Pre-
jmer, a început în anul 2004,
când familia de braşoveni a
cumpărat casa, iniţial cu
intenţia ca unul dintre părinţii
soțiloe Onuț să se mute acolo.
„La momentul cumpărării, nu
am ştiut că era obiect de pat-
rimoniu şi am aflat acest lucru
doar când am început să
obţinem avizele pentru reno-
varea ei, fiindcă se afla într-un
stadiu avansat de degradare.
Când am aflat despre ce este
vorba, am decis să facem o
restaurare ca la carte, să arate
din nou ca o casă săsească,
exact aşa cum era la 1777,
care este anul oficial
construcţiei“, ne-a explicat
Stela Onuţ, care este de pro-
fesie artist plastic.

Sprijin 
de la prinţul Charles

Deşi obiect de patrimoniu,
statul nu a putut finanţa
lucrările, din cauza lipsei fon-
durilor. Singurul sprijin acor-
dat de Oficiul Naţional pentru
Restaurarea Monumentelor
Istorice a fost un credit cu
dobândă mică, de 10.000 de
euro.

Primul pas pe care l-a făcut
Stela, a fost să se informeze

pe Internet şi a trimis un
mesaj Fundaţiei „Mihai Emi-
nescu Trust“, patronată de
prinţul Charles. Astfel, a par-
ticipat la un curs unde a aflat
mai multe despre tehnicile de
restaurare. Totodată, fundaţia
prinţului Charles a contribuit
la finanţarea lucrărilor pentru
faţadă, cu o sumă modică, de
1.000 de euro, dar care a în-
curajat-o pe Stela Onuţ în de-
mersul ei. „Suma pe care am
cheltuit-o este destul de mare,
poate de cinci ori cât a costat
casa, dar nu mai are nicio
relevanţă acum. Ne bucurăm

că am reuşit să ne ducem
planul la capăt“, s-a destăinuit
Stela.

Refacere migăloasă
Înainte de a începe restau-

rarea imobilului, constructorii
au avut misiunea de a drena
apa din curte, din cauza fap-
tului că în Prejmer pânza
freatică este la suprafaţă, ceea
ce de altfel, şi afectase foarte
mult zidurile casei. După ex-
ecutarea operaţiunii, în curtea
casei, Stela a amenajat şi două
mici iazuri, pe care le-a pop-

ulat cu peşte şi care dau un
farmec deosebit gospodăriei.

În interior s-a decopertat ta-
vanul pentru a ajunge din nou
la grinzile originale, s-a dat
jos vopseaua lavabilă şi ten-
cuiala din ciment şi s-a tencuit
cu mortar tradiţional, din nisip
cu var, iar pereţii au fost
văruiţi. „Tot timpul am
urmărit reconstituirea casei
mergând până la straturile
profunde“, a explicat propri-
etara. Acoperişul a fost de-
copertat, căpriorii înlocuiţi
sau trataţi împotriva carilor
sau dublaţi de alţii noi, dar la

vedere să rămână grinzile
vechi, ca de altfel şi podeaua
care a fost întărită  cu o altă
duşumea rezistentă. 

Braşoveanca a căutat să
mobileze casa cu mobilă
veche, cât mai aproape de
acele vremuri, şi, fiind
pasionată de pictură, a decorat
aproape toate piesele din casă
cu picturi în stil săsesc.

A devenit 
obiectiv turistic

Din păcate, multe dintre
actele ce vorbesc despre casă
s-au pierdut, vechiul aşa-zis

administrator al casei,
aruncând mare parte dintre
ele, fără a realiza importanţa
lor. Stela Onuţ a reuşit să re-
cupereze şi să salveze de la
degradare o mică parte din
ele, inclusiv câteva fotografii
cu vechii proprietari ai casei.

Anul trecut, familia Onuţ a
decis să lase apartamentul din
Braşov şi să se mute în casa
din Prejmer, care, de când a
fost renovată, a devenit un
punct de atracţie pentru
turiştii care ajung la cetatea
din localitate şi care sunt
uimiţi de frumuseţea acesteia.

Artista care a făcut 
dintr-o ruină, un muzeu

Proprietarii au găsit soluţii ingenioase pentru renovare, astfel încât tradiţionalul să fie conservat, fără să fie afectată rezistenţa clădirii.

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

u Cum s-a făcut restaurarea

Munca de restaurare nu a fost deloc uşoară,
dar, cu ajutorul a doi meşteri specializaţi în ren-
ovarea caselor săseşti, Radu Trifan şi Florin
Brebeanu, aceasta şi-a recăpătat farmecul de
altădată, cu pilaştrii (un soi de stâlpi care au
atât rol decorativ, cât şi de consolidare), fere-
stre în formă de inimă şi, nu în ultimul rând, cu
motive săseşti pictate pe faţadă. „Casa suferise
aşa-zise îmbunătăţiri care nu au făcut decât să
contribuie la degradarea ei fizică şi estetică.
Straturile de tencuială nu au mai permis
pereţilor să respire, apa se infiltrase în ei.
Totodată, la geamuri erau un fel de pervaze
roşii, care stricau întreg aspectul. După
îndepărtarea straturilor succesive de zugrăveli,
care nu au fost deloc puţine, am ajuns la
zugrăveala iniţială care era alb cu ocru-galben
şi verde. Aşa am reprodus identic faţada iniţială
a casei“, ne-a explicat Ștela Onuț, care de alt-
fel, s-a specializat în pictura în stil săsesc. 
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u Stela Onuț a reușit să transforme o casă din Prejmer într-o bijuterie arhitectonică,
restaurată întocmai ca acum trei veacuri, când a fost construită de meşterii saşi

u Pictura, o meserie de suflet

Stela Onuţ este cunoscută
publicului braşovean ca
artist plastic, iubitoare de
obiecte vechi cărora le
reface pictura iniţială. Ea
a creat chiar şi un site,
www.ornamentica.ro,
unde vorbeşte despre pa-
siunile sale şi prin inter-
mediul căruia cei interesaţi o
pot contacta. Pictează mobilier vechi şi nou,
rame de oglinzi, icoane şi tablouri.
Reconstruieşte imaginile deteriorate, respec-
tînd culorile originale. Cel mai mult îi plac
obiectele tradiţionale şi vechile motive me-
dievale. Lucrările sale au fost achiziţionate de
colecţionari din ţară, dar şi din Canada, Aus-
tralia, Noua Zeelandă, Germania, Anglia, Ir-
landa, Spania, Italia, Grecia, Olanda, Belgia,
Danemarca, Franţa, S.U.A., Ungaria, Suedia.
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Adrian Bârsan

La începutul acestui an,
presa naţională prelua o ştire
din media suedeză şi anunţa că
Autoliv, concernul suedez cu
prezenţă în peste 30 de ţări, va
pleca din România, îndrep-
tându-se spre Rusia. Ştirea a
lăsat cu gura căscată mediul de
afaceri braşovean, sediul Au-
toliv România aflându-se se în
Braşov, ceea ce ar fi însemnat
o cădere a veniturilor bugetu-
lui consolidat în judeţul nostru.

Manager care
reactionează prin fapte

Managerul Autoliv Româ-
nia, Ionel Fierbinţeanu, a
reacţionat prin fapte. La numai
câteva săptămâni după anunţul
aşa zisei plecări din România,
Autoliv a cumpărat fabrica de
confecţii LRO din Sfântu
Gheorghe. „Aceasta cuprinde
37.000 metri pătraţi de teren
din care 12.000 metri pătraţi
construiţi. Autoliv îşi va creşte
astfel portofoliul de produse
din România, urmând să fab-
rice în această nouă locaţie
volane pe care le va vinde tu-
turor marilor producători auto
din Europa Centrală şi de Est”,
spunea în momentul achiziţiei.  

A început cu o echipă
experimentată

În 1997 o privire asupra
producătorilor de componente
auto din România scotea la
iveala aproximativ 20 de com-
panii dintre care şi Metalo-
plast, companie cu sediul în
Braşov care fabrica printre alte
componente şi mase plastice,
şi centuri de siguranţă pentru
uzinele Dacia. La aceasta
fabrică era manager general
Ionel Fierbinţeanu. În 1997,
acesta a plecat de la Metalo-
plast şi a înfiinţat prima fabrică
Autoliv tot la Braşov. Dis-
punând de experienţa şi
cunoştinţele necesare şi fiind o
persoană carismatică şi
comunicativă a reuşit să aducă
cu el oameni de la Metaloplast,
oameni care aveau şi ei
cunoştinţe şi experienţă în
domeniul producţiei de centuri
de siguranţă.

Cum s-a dezvoltat 
afacerea

În momentul lansării afac-
erilor din România, Autoliv

deţinea doar 60% din
acţiunile subsidiarei, restul de
40% aparţinând Metaloplast.
Încet, încet compania
romanească producatoare de
echipamente auto a trebuit să
iasă din afacere, deoarece nu
dispunea de o putere
financiară prin care să susţină
investiţiile de la Braşov. Dacă
la îneput se fabricau doar
centuri de sigurantă, Autoliv
avea în plan construcţia de
noi hale unde avea să fie fab-
ricate chingă pentru centuri şi
inflatoare de gaz pentru
airbaguri. 

Extinde fabrica 
de la Braşov

Luna trecută, Autoliv a
cumpărat un teren din
vecinătatea fabricii din
Braşov. „Am finalizat
achiziţia unui teren de 35.000
de metri pătraţi, iar în momen-
tul în care vremea ne va per-
mite vom demara construcţia
pentru încă 7.000 de metri
pătraţi de hale dedicaţi
producţiei, şi a încă 2.500 de
metri pătraţi de laboratoare şi
spaţii de cercetare”, spunea în
momentul tranzacţiei
Fierbinţeanu. Noua facilitate
de producţie de la Sfântu Ghe-
orghe va începe să producă în

a doua jumătate a anului 2012
şi va crea peste 600 de noi
locuri de muncă. „În acest
proiect, Autoliv va avea
nevoie de muncitori cu
experienţă în cusătorie,
muncitori cu experienţă în in-
dustrie, specialişti în domeniul
turnătoriei şi injectării,
mecanici şi ingineri de proces,
mentenanţă, calitate, logistică
şi multe altele”, a mai spus
Fierbinţeanu.

Potrivit sursei citate, com-
pania va angaja încă 500 de
persoane pe partea de
producţie şi a 100 de ingineri
care să se ocupe de partea de
c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e .
Fierbinţeanu a declarat că
angajările pentru noua facili-
tate de producţie vor începe
cel mai probabil în luna sep-
tembrie, atunci când halele
vor fi deja construite. 

Un braşovean
construieşte o fabrică
Autoliv în Rusia

Un braşovean este project-
managerul uneia dintre fabri-
cile care va fi construite în
Rusia, la Toljatti. Aici, singu-
rul transfer din România va fi
cel de know-how. „Renault a
intrat puternic pe piaţa din
Rusia, iar una dintre condiţii

este ca 60% din componen-
tele maşinilor pe care le va
produce aici să fie de
provenienţă locală. În aceste
condiţii, mai mulţi furnizori
ai Renault, care va produce în
Rusia şi Dacia Logan, de ex-
emplu, au luat decizia de a
deschide fabrici în această
ţară”, a explicat managerul
Autoliv România, Ionel
Fierbințeanu. 

Suedezii de la Autoliv
sunt, de asemenea, liderii
mondiali în producţia şi
dezvoltarea de sisteme de
siguranţă auto. Grupul are
în prezent 43.000 de
angajaţi în 80 de fabrici în
30 de ţări. Grupul produce
şi dezvoltă sisteme de
siguranţă auto pe care le
vinde tuturor marilor
producători de autovehicule

din lume. În România,
grupul este prezent din 1997
şi are 3.500 de angajaţi în
cele 3 locaţii din ţară -
Braşov, Lugoj şi Timişoara.
De asemenea, Autoliv are în
ţara noastră şi două centre
de dezvoltare - la Braşov şi
la Timişoara - unde se
dezvoltă şi testează centuri
de siguranţă şi sisteme elec-
tronice de siguranţă.
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Conducătorul de la 
„volanul” Autoliv

u Managerul filialei locale a firmei suedeze, Ionel Fierbințeanu, 
știe să dezvolte o afacere chiar și în timp de criză

u Istoricul companiei Autoliv 

Autoliv este înregistrată în Delaware, SUA sub denumirea de Autoliv INC. Autoliv
a aparut în anul 1956 în Suedia contribuind la inventarea centurii de siguranţă,
în timp ce compania americană Morton s-a implicat în 1980 la lansarea primului
sistem de siguranţă bazat pe tehnologia „airbag” care a devenit un succes com-
ercial. Autoliv INC a luat naştere în 1997 printr-o fuziune a celor 2 companii: Au-
toliv, compania suedeză şi Morton ASP(Automotive Safety Products) cel mai
mare producător de airbaguri din Asia şi America de Nord. Astăzi, Autoliv este
lider mondial în vanzarea de centuri de siguranţă şi airbag-uri. Pe lângă acestea
mai produce şi părţi electronice pentru sistemele de siguranţă, volane, sisteme
anti-şoc, componente de scaune pentru maşina, scaune auto pentru copii, sis-
teme pentru vedere pe timp de noapte şi alte sisteme de siguranţă.

Subsidiara concernului suedez Autoliv, alături de cea a germanilor de la Scha-
effler, reprezintă în prezent mai mult de jumătate din industria braşoveană, din
punct de vedere al veniturilor. 11% din profitul concernului a fost realizat în ţara
noastră. Grupul suedez a anunţat că a încheiat 2011 cu un profit net de 627 de
milioane de dolari, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, când era raportat un
câştig net de 595,5 milioane de dolari. Profitul obţinut de subsidiara din România
pe parcursul anului trecut a fost de 52,11 milioane de euro (peste 68 de milioane
de dolari – n. red), potrivit conducerii companiei, ceea ce înseamnă că 11% din
câştigul grupului a venit din România.

u Autoliv face mai mult de o zecime din profit în România

Anul acesta Autoliv va deschide o fabrică nouă la Sfântu Gheorghe iar la Brașov își extinde capacitatea de producție



ARO Palace, cel mai mai
cunoscut hotel din Braşov, a
fost proiectat de nepotul mare-
lui scriitor Ion Creangă. Arhi-
tectul Horia Creangă s-a născut
în 1892, la Bucureşti şi a murit
în 1943, la Viena. A construit
peste 70 de clădiri admin-
istrive, culturale, industriale,
dar şi clădiri de locuinţe.
Printre construcţiile realizate
după planurile arhitectului se
numără Teatrul Giuleşti,
Uzinele Malaxa şi Halele
Obor.

Crescut în sărăcie
Tatăl lui Horia – băiatul lui

Ion Creangă – şi-a dus zilele
cât a putut pe barba celebrului
său părinte, tapându- l de bani
când intra în impas. Mama lui
Horia şi-a părăsit bărbatul, cam
aventuros, luându-i cu ea pe cei
patru copii, două fete şi doi
băieţi, şi lăsându-şi soţul în
braţele unei alte femei. Familia
a trăit într-o casă modestă din
Bucureşti. Încă din
adolescenţă, Horia îşi câştiga
pâinea vânzând foiţe de ţigări,
bragă, ceai şi prăjituri.

Luat prizonier de nemţi
Horia avea o constituţie

atletică, fiind foarte bun la oină
şi fotbal. Îi plăcea, însă şi de-
senul. S-a înrolat voluntar în

Primul Război Mondial. Pe
front, prins de nemţi după o
bătălie purtată în Apuseni,
Horia Creangă a ajuns în
lagărul Stralsund, de pe ţărmul
Mării Baltice. La terminarea
războiului, în 1919, a luat
hotărârea să-şi continue studiile
la Paris. S-a îmbarcat, alături de
viitoarea lui soţie, la clasa a
treia a unui vas care l-a dus la
Marsilia. Ajuns la Paris i s-a
alăturat fratele lui mai mic,
Ionel, care a urmat tot cursurile
de arhitectură.

Studii la Paris
După ce s-a întors în ţară, şi-

a deschis un atelier la care
muncea împreună cu soţia sa,
Lucia Dumbrăveanu şi fratele
mai mic, Ionel. Lucrarea care
i-a consacrat a fost vila din
Deva a avocatului Petru Groza
– proiectată în 1927, când omul
politic era ministru al lucrărilor
publice în al treilea guvern
Averescu. Următorul succes,
care le-a consolidat reputaţia, a
fost clădirea societăţii „Asigu-
rarea Românească” (ARO), de
pe bulevardul Magheru. Tot
pentru Asigurarea Româ-
nească a proiectat şi hotelul din
Braşov. Ansamblul din Braşov
cuprindea ARO Palace şi ARO
Sport, clădirea de pe strada
Sfântul Ioan, în spatele hotelu-
lui mare. Hotelul Aro a fost

ridicat lângă elegantul palat
Czell (azi prima clădire de pe
Mureşenilor pe stânga), între
ani 1938-1939.

A murit la 51 de ani
Cutremurul din noaptea de 9

spre 10 noiembrie 1940 l-a
prins la Sibiu. Auzind că
hotelul Carlton din Bucureşti s-
a prăbuşit, a plecat val-vârtej
spre Braşov, să vadă dacă imo-
bilul ARO rămăsese în pi-
cioare. Cu trei luni înainte de a

muri, în aprilie 1943, la ono-
mastica unui prieten pe malul
Snagovului, a sărit în apa rece.
I-a venit rău şi a fost tras cu
greu de prieteni la mal. Din
acel moment starea de sănătate
i s-a agravat. Pe 4 iulie, s-a in-
ternat într-un sanatoriu vienez.
A murit la Viena pe 1 august.
Fratele lui, arhitectul Ionel
Creangă, decedase cu dois-
prezece ani mai devreme, pe 3
martie 1931, în urma unui ac-
cident de automobil.

Societatea de investiţii financiare SIF Transilvania, care controlează un pachet de peste 86% din acţiunile Aro
Palace, încearcă de aproape patru ani listarea celei mai importante companii turistice din Braşov la Bursă, dar
operaţiunea a fost amânată odată cu apariţia crizei. Hotelul Aro Palace a finalizat în 2008 prima procesul de
modernizare constând în ridicarea confortului la 5 stele, investiţia totală ridicându-se la 15 milioane de euro.

INEDIT
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Până în 1963, când a fost construită 
aripa nouă, lângă hotel se afla casa parohială 

şi biserica reformată

Biserica a fost demolată în momentul 
construirii aripii noi. Azi, în locul fundaţiei 

bisericii se află o piscină

Hotelul Aro a fost proiectat
de nepotul lui Ion Creangă

Construcţia părţii noi  a hotelului a început în 1963 şi
s-a terminat în 1965. Proiectul a fost făcut arhitectul
Iancu Rădăcină (1928-2009). Născut la Râşnov,
Rădăcină a făcut institutul de arhitectură din Bucureşti,
apoi a profesat toată viaţa la Institutul Proiect Braşov.
A făcut iniţial proiectul pentru locul unde se află astăzi
parcarea, mult mai în spate decât locaţia actuală. La
acea vreme, lângă hotel, se afla o frumoasă biserică
reformată. Conducătorii partidului au decis însă că
lăcaşul de cult trebuie demolat. Rădăcină a mai proiec-
tat vechiul restaurantul Mioriţa şi hotelul Alpin din
Poiană, blocul de la Cinema Patria şi blocurile din
capătul bulevardului Victoria. După revoluţie a plecat
la fiica sa în Los Angeles. Aici a murit în 2009. 

u Aripa nouă, pe locul unei biserici

u Hotel lăudat de Iorga
Nicolaie Iorga, în ziarul său „Neamul Românesc”, scria,
după inaugurare: „Braşovul e şi mai semeţ. Marea
aşezare românească de supt Tâmpa are acum şi cea
mai primitoare, bună de ospeţe şi cu odăi
dezmierdătoare, între ziduri puternice, parohie pentru
drumeţii din ţară şi din afara ei.“

Hotelul Aro a fost proiectat de marele arhitect român Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă



Acum 30-40 de ani, Poiana
Braşov nu era locul exclusivist
de astăzi. La sfârşit de
săptămână, braşovenii de tot
felul urcau în staţiune. Cea mai
mare plăcere era să stai la o
terasă cu mici şi bere. Preţurile
la restaurante erau accesibile
oamenilor de rând, iar cea mai
cunoscută era terasa restauran-
tului „Ursul”, aflată, pe atunci,
la capătul aleii pe care a fost
ridicat şi complexul „Favorit”.
În spatele terasei, se aflau doi
urşi mari, crescuţi în captivi-
tate. Lache, cel mai frumos ex-
emplar era iubit de toţi
angajaţii, turiştii şi copiii. Toată
lumea îi dădea de mâncare ur-
sului cu ochi blânzi. Cu tim-
pul, a deprins şi viciile
oamenilor. Unii dintre clienţi îi
mai strecurau în cuşcă câte o
halbă, astfel încât Lache a de-
venit mare amator de bere. Se
spunea că, pe timpul cât a stat
în cuşca din Poiană, ar fi băut
o cisternă de bere.

Un frate vedetă
Legenda lui Lache spune că

s-ar fi născut într-o grădină
zoologică din Oradea, de unde
ar fi fost adus în Poiană în anii
’70. Tatăl lui a fost un urs
imens adus de la Circul
„Globus” iar mama a fost
capturată în Carpaţii Orientali.
Din împerecherea celor doi au
rezultat cei mai mari urşi care
au existat în România în ul-
timii 100 de ani. Cu puii celor
doi s-a încercat repopularea
zonelor împădurite din judeţul
Bihor, unde talia urşilor nu era
prea impunătoare. Încercarea a
dat greş. Ursuleţii născuţi în
cuşcă erau obişnuiţi să fie
hrăniţi de oameni şi n-au reuşit
să se adapteze vieţii din munţi.
Au fost aduşi înapoi la Zoo.
Dar Lache şi un frate de-al lui,
cei mai blânzi dintre toţi, n-au
rămas la Oradea. Unul a ajuns
la Buftea, pentru a „juca” într-
un film, altul, în Poiana
Braşov.

Trofeul lui Tito
În vremurile acelea, Nicolae

Ceauşescu prinsese gustul
vânătorilor de la unul dintre
colegii de Comitet Central, Ion
Gheorghe Maurer, cel care îl
sprijinise atunci când a fost
ales în fruntea ţării, în 1965.

Orgolios, Ceauşescu făcuse
din România fondul lui de
vânătoare. În 1974, a interzis
străinilor să mai vâneze în
România. Doar cei din
aparatul de partid şi de stat mai
aveau voie. Şi asta după ce un
francez a obţinut un trofeu
mondial cu un cerb vânat în
1969, în munţii Vrancei.
Nemulţumit că, la o expoziţie
mondială, Iosip Broz Tito, dic-
tatorul sârbilor, a obţinut
aceeaşi performanţă la urs şi
Todor Jivcov, conducătorul
Bulgariei, la cerb, Ceauşescu a
decis să împuşte doar el cele
mai frumoase exemplare.

L-au luat din cuşcă
Pentru a depăşi recordul lui

Tito, s-au luat măsuri de
suprahrănire a urşilor din
Harghita, unde erau cei mai
masivi urşi din ţară. A fost
perfecţionată tehnica de întin-
dere a pielii vânatului. Dar
recordul iugoslavului a rămas
în picioare. Salvarea onoarei a
venit dinspre Braşov. Din
„analizele” făcute de
specialişti a rezultat că Lache
este cel mai mare urs cunoscut

din ţară. Când Lache a dispărut
din cuşca lui, în 1983, mulţi au
întrebat de el. Cei care ştiau,
însă, povestea, se fereau să
vorbească.

Victimă de lux
Lache a fost închis într-un

ţarc, într-o pădure din
Harghita, undeva pe lângă
Borsec. Înainte de a fi scos în
bătaia puştii, urma să crească
şi mai mare. Nu i-a plăcut
noua lui casă, deşi avea mai
mult loc de umblat. Nu se
îndepărta prea mult de locul
unde i se aducea mâncarea şi
dormea toată ziua, parcă
visând la copiii care îl  răsfăţau
cu napolitane şi biscuiţi şi la
halbele de bere. I s-a adus cea
mai bună hrană, şi chiar și o
ursoaică. Dar Lache a făcut
greva foamei. Parcă ştia ce
avea să se întâmple cu el şi a
refuzat să se îngraşe. Însă
sentinţa la moarte nu i s-a
schimbat.

Împuşcat din foişor
Dictatorul împuşca urşii

dintr-un observator complet
protejat, de la o distanţă de

câteva zeci de metri. Prada era
momită cu mâncare. Hălci
mari de carne erau prinse pe
un cablu pe scripeţi şi trans-
portat dinspre vârful muntelui,
spre bază, acolo unde în foişor
aştepta Ceauşescu pregătit.
Dictatorul executa vânatul
folosind o puşca cu lunetă, un
„Winchester” primit din partea
unei firme ocidentale în 1978.
Pădurarii au fost convinşi că
ursul cu privire tristă, pe care
încercaseră să-l îngraşe în ul-
timele luni şi-a prevestit
moartea. Ajuns în poieniţa în
care şi-a găsit sfârşitul, s-a ridi-
cat în două labe privind spre
locul de unde era pândit prin
lunetă unei puşti. A căzut mort
imediat ce s-a auzit şuierătura
glonţului.

După ce a fost ucis,
specialişti din Harghita, Cov-
asna şi Braşov au jupuit cu
mare grijă pielea lui Lache. În
final, vânatul lui Ceauşescu a
depăşit recordul lui Tito.
Astăzi blana lui Lache, care a
înregistrat 687,79 puncte, cele
mai multe din lume pentru un
trofeu de acest fel, este expusă
la Muzeul Cinegetic de la
Posada.

9

Urmaşul lui Lache trăieşte la Zărneşti.
Unul dintre urmaşii lui Lache ar trăi în ziua de azi în rezervaţia de urşi din Zărneşti. Ursul Cristi, adus de
la  restaurantul „Poiana ursului” din Poiană, este uriaş la cele peste 400 de kilograme pe care le are.
La cei 35 de ani pe care i-a împlinit este şi cel mai bătrân urs din rezervaţie.
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Blana ursului Lache, împușcat fără milă de Ceaușescu, 
se află astăzi la Muzeul Cinegetic de la Posada

Legenda lui Lache, 
ursul ucis de Ceauşescu

Ceauşescu a a obţinut mai multe recorduri mondi-
ale, în special la trofeele de urs. Singurul trofeu de
care n-a avut noroc a fost cel de râs. Când nu
nimerea vânatul, cineva împuşca animalul în locul
lui. Vânătorile erau puse la punct în amănunt de
către vânători, gonaci, pădurari şi securiştii care se
ocupau cu pază. Ceauşescu stătea într-un punct fix,
iar vânatul era gonit spre el ca într-o pâlnie. Ultima
lui partidă de vânătoare a avut loc în 10 decembrie
1989, lângă Bucureşti, la fazani. 15 zile mai târziu
a ajuns el însuşi în cătarea puştilor.

u În cătare

Ceauşescu s-a ambiţionat 
să depăşească recordul vânătoresc 

al tovarăşului Tito

Lache, ursul blând care mânca 
din mâna oamenilor şi bea bere, 

a fost împuşcat de Ceauşescu

Din 1974, doar cei din aparatul 
de partid şi de stat mai avea 
voie să vâneze în România



CURĂȚENIA NU MAI
ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm servicii de
CURĂȚENIE DE
ÎNTREȚINERE la sedii
de firme, bănci, pensiuni,
case, apartamente, CURĂ-
ȚENIE GENERALĂ și
CURĂȚENIE DUPĂ
CONSTRUCTOR cu per-
sonal calificat. Prețuri ne-
gociabile în funcție de
complexitate și suprafață.
Tel: 0722/453575

Vindem centrale termice
pentru case și aparta-
mente pe gaz și lemn,
calorifere noi cu garanție.

Asigurăm transport.
Brașov Str. Târnavei nr.
13. Tel: 0268/311 562 sau
0749/270 461.

INVESTIŢIE
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Odată cu încălzirea vremii,
reprezentanţii Direcţiei
Tehnice din Primăria Braşov
au întocmit planul pentru
continuarea programului de
reabilitare a străzilor din
Braşov. 

Şi anul acesta, Braşovul va
avea parte de o serie de
sistematizări în ceea ce
priveşte circulaţia rutieră.
Una dintre lucrările de
anvergură, care ar trebui
finalizată în vara acestui an,
este sensul giratoriu din zona
pasajului Hidromecanica, re-
spectiv de la intersecţia
străzilor 15 Noiembrie, Mi-
hail Kogălniceanu şi Iuliu
Maniu. Acesta ar urma să fa-
ciliteze accesul spre viitorul
complex comercial care va fi
construit de Cora pe fosta
paltformă Hidromecanica,
anul viitor. Rondul ar de-
scongestiona traficul în zonă
şi, mai mult, va fi făcut pe
banii retailerului. Autorităţile
locale spun că pe cele trei
străzi vor fi păstrate sensurile
de circulaţie şi numărul ben-
zilor.

Reparaţii în tot oraşul
Totodată, mai multe străzi

vor fi reparate în această
primăvară, dar numai după
ce deţinătorii de utilităţi vor
coborî cablurile aeriene în
subteran sau vor repara con-

ductele, pentru ca asfaltul să
nu mai fie găurit, pe viitor,
pentru intervenţii „de
urgenţă”. Lucrările se vor
concentra în principal în
cartierul Stupini, înspre
Pietrele lui Solomon, dar şi
în Răcădău sau în zona
cuprinsă între străzile 13 De-
cembrie şi B-dul Mihail
Kogălniceanu. După ce
reţeliştii îşi vor termina tre-

aba se va trece şi la turnarea
de covor asflatic. 

30 de străzi pe listă
Printre cele 30 de străzi pe

care se vor efectua astfel de
lucrări se numără: Şt. O Iosif,
Mihai Viteazu, Mihai Emi-
nescu, Furcii, Şcolii, Morii,
Nicopole, Plugarilor, Mer-
ilor, Albinelor, Bisericii Sf.

Nicolae, Egalităţii,
Învăţătorilor, Podu Creţului,
Mălăieşti, Lămâiţei, Pictor
Grigorescu, Temeliei, Al.
Papiu Ilarian (şi străduţele
adiacente), Calcarului, Al.
Odobescu, Decebal, Barbu
Delavrancea, Baba Novac,
Bihor, Banat, Oaş, Prahova şi
celelalte străzi aflate în zona
dintre Piaţa Dacia şi Colegiul
Naţional Dr. Ioan Meşotă. 

Nu în ultimul rând, pe
străzile Basarabia, Crişana şi
9 Mai au fost schimbate con-
ductele de apă şi canalizare,
iar în scurt timp va fi turnat
un nou strat de asfalt. Şi pe
strada Mircea cel Bătrân, în
zona de case, se va asfalta
unul dintre trotuare, dar şi
carosabilul, acestea
rămânând „restanţă” de anul
trecut.

Străzile Braşovului, din nou în şantier
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În zona Hidromecanica se va amenaja un nou sens giratoriu pentru fluidizarea circulaţiei

De săptămâna trecută, utilajele au intrat în forţă la lucru la ultimele două tronsoane din
centura Brasovului, care vor fi executate de Compania Naţională de Investiţii. Municipali-
tatea nu va plăti niciun leu pentru realizarea acestui obiectiv, finanţarea fiind asigurată
de Uniunea Eurpeană în cotă de aproape 70%, şi de Guvernul României.

•MIca publicitate •MIca publicitate•MIca publicitate • •MIca publicitate •MIca publicitate•MIca publicitate •MIca publicitate •

u Spaţii verzi 
versus parcări

Pe strada Dobrogei, a
început deja şi amena-
jarea de parcări însă,
din cauza spaţiului re-
strâns, autorităţile au
decis să taie o fâşie de
4,5 metri dintr-un
părculeţ, ceea ce a
stânit nemulţumirea
celor care nu au maşini
şi preferă verdeaţa în
locul asfaltului. În
prezent, accesul pe
stradă este îngreunat
din cauza maşinilor
parcate pe carosabil,
în lipsa altor spaţii, dar
după finalizarea lucrării
şi sensurile de
circulaţie vor fi schim-
bate. Astfel, pe strada
Dobrogei se va institui
sens unic, dinspre
strada Prahovei spre
strada Olteniei. Edilii
mai vor să amenajeze
două parcuri speciale
pentru cei care se dau
cu skateboard-ul,
rolele și bicicleta.
Deocamdată nu au
fost stabilite locațiile,
însă este posibil ca
unul dintre parcuri să
fie amenajat în Centrul
Civic. 

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

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

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

Indicativ Spațiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în rețelele Orange, 

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

următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate prin 

JOBURI

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

din România

angajează

Consultant 
Relații Clienți

Suportul oferit 
clienților va fi în limba

GERMANĂ, ENGLEZĂ
sau ROMÂNĂ

Pentru depunere
CV și detalii ne

puteți contacta la
021.529.719.0

aplic@cgsinc.ro

EROTIC
Angajam vânzătoare part
time pentru magazin anti-
cariat - numismatică -
filatelie. Brașov, Str. Dia-
conu Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462

Dahor Studios angajează
modele videochat. Singu-
rul videochat legal din
Brașov. Relații la telefon:
0767/277.381 și
0734/232.563 sau pe 
office@dahorstudios.ro

SERVICII

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

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

Oferta lunii aprilie
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 Garsonieră Carpaților -
restaurantul Șerban, 24 mp,
modificată, baie, bucătărie, ter-
mopane, parchet, gresie,
faianță, contorizată, 16.000
euro. Tel:  0751/188188
 Vând garsonieră, Tractorul,
confort 1 semidecomandată,
parter, beci, mobilată, 22.000
Euro (cod 2242) Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
 Vând garsonieră confort 1,
bloc construcție nouă anul 2009,
cartierul Bartolomeu, etaj inter-
mediar 1/4, complet îmbunătățită
gresie, faianță, parchet masiv,
central termică proprie, posibili-
tate de a se achiziționa cu mobilă
de bucătărie, parcare proprie, preț
23.300 euro negociabil. Tel:
0747/771523
 Garsonieră, Centru Civic -
Patria, 24 mp, bucătărie,
cabină duș, grup sanitar pro-
prii, termopane, gresie, faianță,
parchet, însorită, separare gaz,
contorizată, bloc reabilitat ter-
mic, 17.000 euro neg. Tel:
0721/308704
 Vând 2 camere alipite trans-
formate în apartament micuț în
cartierul Noua Str. Laminoarelor,
suprafața totală aproximativ 30
mp, etajul 3, separare de gaz și
apă, încălzire cu convector, ușă
metalică, parchet, geamuri ter-
mopan, este instalație de
canalizare pentru baie, gresia,
faianța și obiectele sanitare sunt
cumpărate, în curs de instalare,
preț 15.800 euro neg. Tel.
0741/059397

 Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat, Str. Cari-
erei zonă liniștită, etaj intermediar
3/4, suprafață 55 mp, separare de
gaz, balcon mare, bucătărie,
foarte spațioasă, 2 spații depoz-
itare o cămară și o debara, preț
25.500 euro negociabil. Tel:
0731/833260
 Apartament 2 camere,
Astra - Galaxiei, confort 1 de-
comandat, etajul 3, NU are
vedere la calea ferată, bloc re-
abilitat termic, contorizat, fără
îmbunătățiri, 36.000 euro neg.
Tel: 0721/308704
 Vând apartament 2 camere
Răcădău, Str. Molidului, confort
1, decomandat, spațios, situat la
etajul 1/4, cu îmbunătățiri central
termică proprie, gresie, faianță,
parchet, termopan la cameră, bal-
conul deschis, preț 48.000 euro.
Accept schimb cu garsonieră și
diferentă, sau 2 garsoniere. Tel:
0731/833260
 Apartament 2 camere, Sat-
urn - Policlinică, confort 1
semidecomandat, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, ușă metal, izo-
lat, bucătăria mobilată, însorit,
38.000 euro neg Tel:
0751/188188
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansam-
blul Bellevue Residence, în
suprafață de 87,02 mp, compus
din living cu bucătărie, un dormi-
tor,  baie și terasă în suprafață de
102,09 mp,  dotări și  finisaje de-
osebite, dispune de boxă și par-
care subterană, priveliște
panoramică asupra Brașovului.
Preț vânzare: 230.000 euro
+TVA. Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917
 Vând apartament 2 camere
deosebit, cartierul Triaj str.
Fundătura Hărmanului, confort 1,
decomandat, foarte spațios, 53
mp, recent renovat și amenajat
modern, etaj 2/4, centrală termică
de scară, balcon închis termopan,
gresie, faianță, parchet laminat,
semimobilat, bloc termoizolat,
preț 37.500 euro neg. Tel:
0747/771523
 Apartament 2 camere,
Astra - școala 7, decomandat,
termopane, parchet, contorizat,
ușă metal, beci, balcon închis,
36.000 euro neg. Tel:

0721/308704
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansam-
blul Bellevue Residence, în
suprafață  de 98,68 mp, compus
din living cu bucătărie, un dormi-
tor cu dressing,  baie, hol și terasă
în suprafață de 95,22 mp,  dotari
și  finisaje deosebite, priveliște
panoramică asupra Brașovului.
Preț vânzare: 195.000 euro
+TVA. Ag. Brahouse.Tel:
0723/418917
 Vând apartament 2 camere,
Răcădău, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
52.000 Euro (cod 4292). Cov-
Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228   
 Vând apartament 2 camere,
Carpaților, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
liber, 47.000 Euro (cod 4295).
Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228   
 Vând apartament 2 camere,
Zorilor, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
45.000 Euro (cod 4143). Cov-
Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228

 Vând apartament 3 camere
zonaVlahuță, Str. Mimozei,
semidecomandat, cu mici
îmbunătățiri, ușă metalică, sep-
arare de gaz, parchet masiv,
debranșat de la CET, etajul 4,
preț 37.000 euro negociabil.
Telefon: 0731/833260
 Apartament 3 camere, Nep-
tun, semidecomandat, etajul 3,
centrală termică, parchet, ușă
metal, 38.000 euro. Tel:
0721/308704
 Vând apartament 3
camere, Noua, confort 1, circu-
lar, etaj intermediar,
îmbunătățiri, 55.000 Euro (cod
2405). Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228
 Vând apartament la casă în
Astra Str. Traian, în apropierea
Pieții Traian, compus din 3
camere, baie, bucătărie stil Amer-
ican, hol de acces, suprafață
locuibilă 65 mp, cu toate
îmbunătățirile gresie, faianță, par-
chet laminat, termopan la toate
geamurile, central termică pro-
prie, beci, curte mare comună cu
două familii, demisol înalt,
pretabil spațiu comercial, preț
43.000 euro neg. Tel:
0741/059397
 Apartament 3 camere, Astra
- Berzei, decomandat, etajul 1, în-
sorit, centrală termică, ter-
mopane, balcon închis, gresie,
faianță, parchet, beci, ușă
metalică, 55.000 euro neg. Tel:
0751/188188
 Vând apartament 3 camere
zona Griviței, Str. M. cel Bătrân,
confort 1, circular cu 2 balcoane
unul închis în cornier și altul în
termopan, spațios, cu
îmbunătățiri, ușă clasică, ter-
mopan la camere, gresie, faianță,
mochetă, separare de gaz, vedere
pe 2 părți, însorit, beci, preț
45.000 euro neg. Tel:
0747/771523
 Vând apartament complet
mobilat și utilat, situat în Ansam-
blul Bellevue Residence, în
suprafață de 116 mp,  compus din
living cu bucătărie, 2 dormitoare,
2 băi, hol, 2 terase în suprafață
totală de 54 mp, dispune de boxă
și parcare subterană, dotări și  fin-
isaje deosebite, priveliște
panoramică asupra Brașovului .
Preț vânzare: 280.000 euro. Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917
 Vând apartament 3 camere,
Zorilor, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
60.000 Euro (cod 2373). Cov-
Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228

 Vând apartament 4 camere
Cartierul Triaj, în apropiere de
statia de autobuz, confort 1, deco-
mandat, etaj intermediar, foarte
spațios 90 mp, 2 grupuri sanitare,
vedere 3 părți, balcon lung, cu
îmbunătățiri gresie, faianță, par-

chet, termopan, preț 51.000 euro
neg. Tel: 0731/833260
 Vând apartament situat în
bloc de cărămidă pe str. Calea
București, structură deosebită cu
posibilitate de recomparti-
mentare, în suprafață de 96 mp,
decomandat, etaj intermediar,
compus din 4 camere, 2 băi (cu
duș și cadă), 2 balcoane închise în
tâmplărie PVC cu geam ter-
mopan, bucătărie și 2 holuri, dis-
pune  de centrală termică proprie,
loc de parcare și beci, însorit,
liber la vănzare. Preț: 75.000
euro. Ag. Brahouse .Tel:
0723/418917
 Vând apartament 4 camere
cartierul Astra, zona Carpaților,
confort 1, etaj intermediar 1/4,
decomandat, cu 2 grupuri san-
itare, unul are cadă de baie, iar
celălalt cabină de duș, însorit
complet, îmbunătățit cu central
termică proprie, termopan, gresie,
faiantă, parchet parțial în camere,
izolație cu polistiren, 2 boxe la
pivniță, preț 63.000 euro neg. Tel:
0758/107102
 Vând apartament 4 camere,
15 Noiembrie, confort 1 deco-
mandat, "la casă", suprafață 120
mp, 2 balcoane, 73.000 Euro (cod
797). Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228
 Vând apartament situat în
Ansamblul Bellevue Residence,
în suprafață de 154 mp,  compus
din living cu bucătărie mobilata și
utilată, 3 dormitoare, 2 băi, hol,
terasă de 43 mp, dispune de boxă
și parcare subterană, dotări și  fin-
isaje deosebite, priveliște
panoramică asupra Brașovului .
Preț vânzare: 280.000 euro cu
TVA inclus. Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917
 Vând apartament 4 camere,
B-dul Gării, confort 1 decoman-
dat, etaj intermediar, suprafață
100 mp, îmbunătățiri, 80.000
Euro (cod 752). Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228

 Casa de vânzare, Noua,
suprafață totala 600 mp,
suprafață construită 100 mp,
singur în curte, c-ție 2007, 4
camere, 2 băi, bucătărie, beci,
garaj, centrală termică, ter-
mopane, gresie, faianță, par-
chet, 105.000 euro neg. Tel:
0721/308704
 Vând vilă la roșu P+M, Sân-
petru zona ieșire spre Bod,
construcție mai veche din BCA
cu planșeu de beton și acoperiș de
tiglă, suprafață de 50 mp/nivel,
necompartimentată la interior,
utilitățile se află la 5 m distanță,
construcția este intabulată,  mai
necesită investiții, curte 50 mp,
preț 26.500 euro ușor neg. Tel:
0731/833260
 Ofer spre vânzare casă,
Craiter, suprafață totală 220
mp, singur în curte, acces auto,
suprafață construită 60
mp/nivel,  parter și etaj, 4
camere, bucătărie, 2 băi, ter-
mopane, gresie, faianță, par-
chet, uși interioare noi, 100.000
euro neg. Tel: 0721/308704
 Vând apartament în vilă Ul-
tracentral, Str. Iuliu Maniu zona
Hotel Ambient, foarte spațios,
aproximativ 100 mp, compus din
2 saloane mari și un dormitor,
bucătărie mare, baie și hol, situat
la etajul 1/1, cu pod peste întregul
apartament cu posibilitate de
mansardare, însorit toată ziua,
parchet, separare de gaz și apă,
necesită îmbunătățiri, curte
comună cu acces auto, preț
72.000 euro neg. Tel:
0758/107102
 Casă, Tractorul – piață,
suprafața totală 450 mp, singur
în curte, P+M, suprafața
construită 120 mp/nivel,
construcție 2003, 5 camere, liv-
ing, dressing, 3 băi, bucătărie,
spații de depozitare, 3 terase,
termopane, gresie, faianță, par-
chet, centrală termică, 160.000
euro neg. Tel: 0751/188188
 Vând casă în Schei, zona Ma-
ternitate, P+2E+M, 6 camere,
suprafață construită 275 mp, teren
400 mp, 275.000 Euro (cod
3094). Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228
 Vând casă, construcție 2008

Str. Carierei, zona de intrare din-
spre Str. Lungă, dispusă pe 2
nivele, D+P, și pod, ideal pentru
mansardare, cu 2 camere, baie,
bucătărie, hol, cu mici
îmbunătățiri gresie și faianță în
bucătărie și baie, parțial parchet,
încălzire pe gaz, ușă metalică la
intrare, demisolul este înalt, for-
mat din 2 încăperi mari, posibili-
tate amenajare ca și spațiu de
locuit, izolație exterioară cu poli-
stiren, curte de 350 mp, singur în
curte, fără acces auto, preț 58.000
euro. Telefon 0747/771523
 Vând vilă, D+P+M, zona
Făget -C. Cosminului, compusă
din 6 camere, 5 băi, bucătărie, un
salon mare la mansardă + o
garsonieră și un birou, pod dea-
supra, complet îmbunătățită cu
termopan, gresie, faianță, parchet,
central termică proprie, curte cu
acces auto, garaj pentru 2 mașini,
grădină, teren în suprafață de 781
mp. Este pretabilă pentru sediu
firmă, policlinică, pensiune, preț
190.000 euro ușor neg. Tel:
0758/107102
 Vând casă în Bartolomeu,
construcție 2011, P+2E, 5
camere, suprafața construită 224
mp, teren 280 mp, 100.000
Euro+TVA (cod 3284). Cov-Alin
Imobiliare Tel: 0268/315228
 Vând vilă la cheie finisată
complet în Stupini, zona Merilor,
P+E+M, construcție 2008
compartimentată astfel: la Parter
are Bucătărie, sală de mese, liv-
ing, hol, debara, terasă, iar la etaj
sunt 3 dormitoare cu 2 terasă și o
baie, mansard este
necompartimentată, teren în
suprafață de 680 mp, preț 85.000
euro ușor neg. Se accept variante
schimb apartament +diferență.
Tel 0731/833260
 Tractorul, S+P+E+M, 5
camere, beci, suprafata utila 300
mp, teren 460 mp, 160.000 Euro
(cod 3007) COV-ALIN Imobil-
iare Tel: 0268/315228
 Vând casă în Schei zona
Piața Unirii cu 3 camere, baie,
bucătărie cu îmbunătățiri cu cen-
tral termică, pod mansardabil,
acoperiș nou, necesită
îmbunătățiri la interior, liberă la
vânzare, singur în curte, curte
mică, preț 39.000 euro neg. Tel:
0758/107102
 Vând  casă zona Griviței
compusă din 2 camere, baie,
bucătărie, hol de acces, recent
îmbunătățită cu gresie, faianță,
parchet laminat, pretabila pentru
activități comerciale, curte de 30
mp, singur în curte, pod, fără
acces auto, loc parcare  39.000
euro negociabil. Tel 0747/771523
 Vând casă cartierul Noua
apropiere de grădina ZOO,
dispusă pe P+M compusă din 3
camere, baie, bucătărie cu toate
îmbunătățirile gresie, faianță, re-
cent renovată, cu termopan inte-
gral la toate geamurile, central
termică proprie, suprafața utilă
100 mp, dispune de pod mare
mansardabil, beci spațios, maga-
zie, curte cu acces auto aproxima-
tiv 100 mp, liberă la vanzare, preț
56.000 euro neg. Telefon
0758/107102
 Vând casă zona Craiter
apropierea Bisericii Ortodoxe,
construcție din cărămidă cu 3
încăperi, încalzire cu sobe de
teracotă, pod ideal pentru mansar-
dare, fără îmbunătățiri, beci, curte
130 mp, singur în curte, acces
auto, preț 55.000 euro neg. Tel:
0747/771523
 Vând vilă  în Stupini Str. Bâr-
sei,  P+ M cu living, bucătărie,
baie, hol, la parter și 3 dormitoare
cu terase fiecare și 2 băi, beci,
construcție nouă din cărămidă
porotherm, termopan integral,
utilități gaz, current și apă cu con-
toare separate, teren 475 mp, preț
50.000 euro neg. Tel:
0747/771523

 Vând parcele de  teren intrav-
ilan, cu PUZ pentru construcții de
locuințe situate în Hărman la 200
m de asfalt, direct de la proprietar.
Fiecare parcelă are suprafața de
405 mp plus cota de drum care se
oferă gratuit. Frontul parcelelor
este de 19 m. Prețul se negociază
și este de doar 3.200 euro pentru
o parcelă. Se poate achita integral

sau în rate direct la proprietar,
fără garanții suplimentare. Tel:
0729/026029
 Hălchiu, loturi 1000 mp,
PUZ case, 5 Euro/mp. Cov-Alin
Imobiliare Tel: 0268/315228
Particular vând teren în Hărman
cu suprafața de 13.300 mp.
Terenul are front de 47 m direct
la DN 11, curentul și apa sunt la
capătul terenului. Situat la 6 km
de la ieșirea din Brașov, terenul
este ideal pentru orice fel de dez-
voltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc. Prețul este de
doar 8 euro/mp.  Tel:
0745/168108.
 Brașov la 3 km spre
Tărlungeni, loturi 857 mp, zona
de case, utilități,iluminat stradal,
15.000 Euro/lot. Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
 Proprietar ofer 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 terenu-
lui poate fi atât pentru construcții
rezidențiale cât și pentru
construcții industriale sau prestări
servicii. Tel: 0745/024488
 Brașov spre Stupini, Zona
DN 13 - Elmas, suprafață 1.000
mp, intravilan Brașov,utilități ex-
istente pe teren, front 29 m, PUZ
existent mică industrie și prestări
servicii, showroom, 30 Euro/mp
(cod 3358). Cov-Alin  Imobiliare
Tel: 0268/315228
 DN13, Hălchiu spre Fel-
dioara, vis-a-vis de MIELLE,
suprafață 15.000 mp, front 380
m, PUZ  aprobat, acces din sens
giratoriu, 4 Euro/mp (cod 3143).
Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228

 Ofer spre închiriere aparta-
ment 4 camere decomandat,
suprafață mare, mobilat, utilat, cu
îmbunătățiri, centrală termică,
termopane, situat în Scriitorilor,
str. Al. Sahia la parter. Se poate
închiria pentru locuit sau pentru
birouri. Valoarea chiriei este de
390 euro/lună, negociabil. Tel:
0745/024488

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

închiriere: 8,5 euro/mp +TVA .
Ag. Brahouse. Tel: 0723/418917

 Închiriez  vilă  pe Drumul
Poienii, zona Belvedere, complet
utilată și mobilată, de tip
D+P+E+E2, în suprafață de 432
mp și teren total de 847 mp, cu
următoarea dispunere: la demisol
regăsim un living, dormitor, 2
grupuri sanitare și saună, la parter
avem un alt living cu șemineu,
wc serviciu, bucătărie, hol, garaj
dublu; etajul 1 dispune de două
dormitoare dotate cu baie proprie
fiecare iar la etajul 2 sunt două
dormitoare și o baie. Facilități și
dotari : garaj dublu, centrală
termică proprie, șemineu pe
lemne, saună, conexiune internet
și cablu TV Dolce, izolație
exterioară cu polistiren, tâmplărie
PVC cu geam termopan, alarmă,
supraveghere video, acces facil,
vedere panoramică. Preț
închiriere : 1800 euro/luna. Ag.
Brahouse. Tel : 0723/418917
 Închiriez casă  cu o arhi-
tectură deosebită, situată în
Schei, cu o suprafață totală de
teren 276 mp și suprafață
construită de 330 mp, cu urma-
toarea compartimentare:
parterul este compus din dormi-
tor, baie, hol, cameră tehnică și
acces în garaj, la etaj regăsim un
living spațios cu șemineu,
bucătărie deschisă, loc de luat
masa, o baie, iar mansarda este
formată din 2 dormitoare fiecare
cu baie proprie și dressing. Fin-
isajele și mobilierul sunt de cea
mai bună calitate, toată vila
beneficiază de multă lumină
naturală datorită spațiilor vitrate
foarte generoase, iar în spatele
vilei se afla o terasă și o grădină
foarte frumos amenajată. Preț
închiriere: 1.200 euro/lună. Ag.
Brahouse. Tel : 0723/418917

 Cumpăr urgent aparta-
ment 3 camere, Astra, deco-
mandat / semidecomandat /
circular, etaj intermediar, cu
sau fără îmbunătățiri. Ofer
plată cash. Tel: 0721/308704
 Caut apartament 2 camere,
Tractorul, Codrul Cosminului,
Făget, decomandat, exclus ul-
timul etaj, fără îmbunătățiri.
Plată cash. Tel: 0721/308704

 Doresc să cumpăr casă în
Brașov, singur în curte, max. 3
camere, cu sau fără
îmbunătățiri. Tel: 0721/308704

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

Colecționar cumpăr cărți de-
osebite, monede, bancnote,
insigne, medalii, decorații,
timbre, clasoare cu timbre,
cărți poștale, acte vechi,
tablouri, obiecte din sticlă și
piatră, obiecte din porțelan,
mic mobilier, fotografii vechi.
Str. Diaconu Coresi nr. 2, Tel:
0749/270462
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Oua proaspete la pret de producator!
Va asteptam la noul magazin deschis la Ferma!

Rasnov, Str. Campului Nr. 1, DN 73A, Rasnov - Zarnesti, Tel: 0758.087.977

Ferma din Rasnov

Partidele politice au falimentat viaţa românilor
La începutul anului,

românii din toată țara care au
ieșit să își spună nemul-
țumirile în stradă,  au făcut o
radiografie exactă a modului
în care a fost guvernată
România ultimilor douăzeci și
doi de ani, crede candidatul
independent la președinția
Consiliului Județean, Dumitru
Puchianu. Dintre zecile de slo-
gane pe care le-au afișat
protestatarii, două au fost re-
marcate în mod special de
Puchianu: „PD-L și USL
aceiași mizerie/mafie“, dar
„Vă rugăm să ne scuzați, nu
producem cât furați!“. 

„Oamenii vor 
să muncească 
cu demnitate”

„Oamenii nu își mai doresc
aceleași chipuri în politica
românească și nici partidele
care au guvernat România.
Datorită acestora s-a produs
nu numai un dezastru social și
economic, dar și un exod fără
precedent a inteligenței
românești și a forței de muncă
calificată, dar şi o pervertire
morală. Este nevoie de Parla-
ment, însă cu parlamentari
oneşti, competenţi, oameni
«nevirusați», dedicați, animați
de vocație altruistă. Este
nevoie de o legislație
modernă, de descentralizare...
reală! În administrația locală
se simte lipsa unui manage-

ment administrativ eficient,
care să răspundă agendei pub-
lice, dictată de nevoile imedi-
ate ale cetățeanului, în cadrul
unui amplu proiect de dez-
voltare pe termen lung al
județului Brașov, al Romaniei.
«Închideți mall-urile și
deschideți fabrici» este un alt
slogan afişat de protestatari,
oameni ce doresc să
muncească - cu demnitate!“,
susține candidatul indepen-
dent.

Candidatul consideră că
protestul de stradă este o
reacție și un răspuns dat  par-

tidelor, oricare ar fi acestea, la
putere sau în opoziție. Este un
semnal că brașovenii nu se vor
mai lăsa păcăliți de
manipulările și promisiunile
partidelor politice, iar  la
alegeri îi vor trimite la groapa
de gunoi a istoriei. „Rămâne
însă o singura problemă:
prezența la vot. Absența de la
vot  ar fi doar resemnare, iar
săracia și umilința vor con-
tinua. Puterea deciziei publice
trebuie să aparțină cetățenilor
și nu partidelor politice. Este
vremea legitimizării reușitei
individuale,  a competenţei și

nu a principiului „după mine
potopul” - practicat de către
partidele politice care au fali-
mentat nu numai ideologiile în
baza cărora au fost create, dar
și viata românilor.

„La vremuri 
noi, tot noi!“

Lipsa de morală a politicie-
nilor este tot mai evidentă pe
zi ce trece. „PNL şi PSD au
denunţat vehement caracterul
exclusiv nociv al traseismului
politic angajând promisiuni şi
măsuri legislative pentru

împiedicarea acestui fenomen.
Iată că acum, USL este
incapabilă să îşi respecte
promisiunea… şi într-o zi de
marţi (cu sau fără trei ceasuri
rele) trădătorii «lor» devin mai
buni decât trădătorii «noştri»!
C-o fi primar, baron local,
preşedinte de consiliu
judeţean, parlamentar sau
orice altceva, nu mai contează,
chiar dacă principalul adversar
a devenit «candidatul nostru».
Repede, îi punem şi în funcţii,
ca să le dăm „greutate“. Cum
se poate explica situaţia
aceasta alegătorilor,
simpatizanţilor, populaţiei
care este şi aşa săturată,
scârbită de o clasă politică fără
morală sau coloană
vertebrală?

Simplu: USL = PDL =
aceeaşi mizerie“, este de
părere Dumitru Ioan Puchi-
anu.

„Prosperă 
doar firmele de partid”

„Lipsa de strategie a par-
tidelor politice este din ce în ce
mai evidentă. Acest fapt se
răsfrânge direct în nivelul de
trai al fiecărui cetățean, în de-
clinul economic pe care îl
înregistrează societățile eco-
nomice. Prosperă doar firmele
de partid și cei din anturajul
acestora care, iată, nu pot
supraviețui decât utilizând
banii publici. Politicienii au

devenit patrioți fățarnici,
îmbuibați, jecmănind avuția
țării, sărăcind populația până
la os. Cetățeanului i s-a indus
reflexul «de-a cere», «de-a
aștepta o minune care să-i
schimbe viața» și mai puțin
dorința de implicare în decizia
publică, de-a munci pentru
sine și ai săi. Conceptul de
familie și muncă, dar și de
egalitate de șanse a fost sub-
minat încetul cu încetul.
Cetățeanul a devenit astfel de-
pendent și în același timp con-
fuz în raport cu puterea clasei
politice care prosperă“,
consideră Puchianu. 

Căncescu, „campion
absolut al vorbelor”

În opinia lui Puchianu,
„partidele politice au devenit
căpușe care se hrănesc din
seva speranței pe care o mai
are încă românul, permanent
amăgit de promisiunea unui
bine al zilei de mâine, a unui
trai decent”. Excepție nu fac
nici  politicienii din județul
Brașov. „Campion absolut al
vorbelor este, de departe,
președintele Consiliului
Județean, cel care din anul
2000 ne promite Spital de
Urgență modern, Aeroport,
Tren la Bran, parcuri industri-
ale cu zeci de mii de locuri de
muncă,  investiţii în turism și
milioane de turiști .... și lista
este foarte lungă“, mai spune
Dumitru Ioan Puchianu. 

Dumitru Ioan Puchianu consideră că  partidele politice indiferent dacă sunt 
de la putere sau din opoziție, produc un „dezastru social“

Sectie de poliţie la Gârcini
Gârciniul este cea mai

mare comunitate de romi
din ţară, aproximativ
10.000 de persoane, chiar
dacă la recensământul din
2011, doar 327 s-au de-
clarat de această etnie. Şi
problemele de ordin social
sunt foarte spinoase, de la
furtul de lemne până la

construcţiile ilegale. Pre-
fectul Ion Gonţea a solici-
tat din nou şefilor Poliţiei
Braşov, înfiinţarea uni
secţii de poliţiei în
cartierul săcelean, pentru a
se rezolva aceste prob-
leme. „Sperăm ca secţia să
fie totuşi înfiinţată în acest
an”, a spus prefectul.

Săptămâna trecută a început
implementarea proiectului
„Îmbunătăţirea stării de con-
servare a biodiversităţii Parcu-
lui Naţional Piatra Craiului
prin conştientizare, informare,
vizitare şi monitorizare".

Proiectul, cofinanţat de
Fondul European de Dez-
voltare Regională, prevede o
serie de măsuri de informare,
precum şi instalarea de info-

chioscuri şi panouri informa-
tive, realizarea unui film doc-
umentar despre Parcul
Naţional Piatra Craiului, pre-
cum şi crearea unor condiţii
optime de vizitare. Potrivit
reprezentanţilor Adminis-
traţiei Parcului Naţional Piatra
Craiului din Zărneşti, pe
primul plan se află finalizarea
« Centrului de vizitare » de la
Zărneşti, care va avea inclusiv

un muzeu al Pietrei Craiului,
ce va conţine o machetă im-
presionanta a muntelui, ce  va
putea fi văzută din toate
unghiurile, cu ajutorul unei
pasarele suspendate. 

Masivul Piatra Craiului se
întinde pe o distanţă de 25 de
kilometri, fiind cea mai lungă
creastă calcaroasă din Româ-
nia. „Este o zonă unde fauna
este foarte bine reprezentată.

De remarcat este prezenţa a
35 de specii endemice de nev-
ertebrate şi a 91 de specii noi
pentru ştiinţă. Trebuie men-
ţionat că Parcul Naţional Pia-
tra Craiului găzduieşte peste
30% din numărul total de
specii de plante superioare
prezente pe teritoriul Româ-
niei", spun reprezentanţii Ad-
ministraţiei Parcului Naţional
Piatra Craiului. 

Fonduri europene pentru masivul Piatra Craiului

După o pauză de trei luni,
Târgul Slow Food  revine
cu o ediţie specială, între 6
şi 7 aprilie, în Piaţa Sfatului.
Urmează ediţia dedicată
Paştelui Ortodox între 12-
13 aprilie , tot în Piaţa Sfat-
ului.

La primul târg din 2012
participa 40 de producători
din toată ţara, care vin cu
produse specifice paștelui:
drob, coaste de miel
umplute şi friptură de miel
de la Rupea, specialităţi din
carne, brânzeturi, prăjituri
şi pâine de casă, turtă
dulce, produsele apicole,
conserve, vin şi multe al-
tele.

În afară produselor pe

care le cunoaşteţi deja, la
această ediţie noutăţile sunt
dintre cele mai inedite: za-
cusca cu șalău de Nil, după
o reţetă egipteană, palinca
tradiţională Tramuta de la
Bihor, berea de ghimbir cu
extract de mentă sau man-
darine.

Târgul se va ţine lunar
în Piata Sfatului

Piaţa este deschisă vineri
şi sâmbăta, în intervalul orar
10.00-16.00

În 2012, Târgul „Roadele
Pământului” se va
desfăşura ca şi până acum,
în ultimul week-end al
fiecărei luni.

Pieţe volante 
Locuitorii cartierelor

unde nu exsită piețe agroal-
imentare își vor pute aface
cumpărăturile pentru Paște
din piețe volante ce vor fi
amenajate special înaintea
sărbătorilor. Astfel, între 5-
8 aprilie, înainte Paștele
catolic, braşovenii se pot
aproviziona cu fructe şi
legume de la tarabele de pe
pietonalul din Răcădău, din
Piaţa Unirii şi din Piaţa
Sfatulu, dar și în TRiaj, în
zona capătului de linie al
RAT. Piețele volante vor fi
amenajate, în același zone,
și înainte de Paștele orto-
dox, între 12 și 14 aprilie.

Târgul Slow Food revine de Paşte
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