
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie

Fost oraş industrial în „epoca
de aur”, după 1990, Râşnovul a
început să decadă. De opt ani
de când este primar, Adrian
Veștea a făcut din Râşnov un
pol al turismului. 

PAG.  8 - 9

OMUL SFINŢEŞTE
LOCUL

La Săcele au început lucrările
de extindere a reţelelor de
apă şi canalizare din zona
care cuprinde străzile 7
Izvoare, Cloşca, Cerbului,
Bârsei, Janos Godri şi Morii.
Prin aceeaşi investiţie, cele
peste 1.500 de gospodării din
zonă vor fi racordate la sis-
temul de canalizare.

PAG. 2

ONLINE

Editor SC ABC Medianet Galaxy, anul I, numărul 9, săptămâna  18 - 24 aprilie, 12 pagini, tiraj 20.000 de exemplare, tiparit SC  T3 INFO SRL Sfântu Gheorghe

.roMICĂ 
PUBLICITATE

PRIN SMS

Urmează instrucțiunile

din pagina 10.

1442

Aeroportul de pe care au
decolat milioane de euro
u Ciudata legătură dintre fostul ministru Lazlo Borbely, o firmă de casă a UDMR

şi patru milioane de euro cheltuite de Consiliul Judeţean  pentru  lucrări inutile
paginile
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Cine este?
u Conform declarațiilor unui tânăr care se prostitua, printre clienții
rețelei organizate de proxeneți pedofili s-a aflat și un consilier județean

Anchetatorii trebuie să scoată la lumină gravele complicităţi
dintre cei care ar trebui să-i protejeze pe minori şi traficul de carne vie
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Cea de a IX-a ediție a Zilelor
Brașovului încep joi după-
amiaza și se vor încheia du-
minică, cu parada junilor.
Timp de patru zile, brașovenii
și turiștii vor avea parte de
concerte, piese de teatru,
expoziții, dar și târguri de toate
felurile. PAG. 10
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În urmă cu 36 de ani, investigațiile a
doi ziariști americani publicate în
Washington Post au dus la demiterea președintelui de
atunci, Richard Nixon. Sursa celor doi, având o funcție
foarte importantă în conducerea FBI, a rămas anonimă
mai bine de trei decenii. Într-una dintre întâlnirile lor se-
crete, ce aveau loc într-o parcare subterană, i-a îndrumat
pe ziariști spunându-le o frază, rămasă celebră: „Follow
the money!” („Urmăriți traseul banilor!”). Citatul a devenit
între timp literă de lege pentru jurnaliștii de investigație.

Una dintre urmările scandalului a fost că presa a devenit
mai agresivă cu oamenii politici, mai ales în ceea ce
privește, evident, banii care trec prin mâinile lor. Donatorii
fondurilor de campanie, averile personale ale politicienilor
și bugetele administrative ajunse la discreția lor au devenit
de mare interes pentru opinia publică.

Toate acestea par, cel puțin formal, foarte importante
și pentru presa românească. Din pacate, ani  în șir, foarte
puțini dintre alegători au fost interesați de astfel de
amănunte. Nu a contat că s-au aruncat  sume fabuloase
pe lucrări minore sau netrebuincioase. Oamenii au fost
tot timpul manipulați de cei care s-au făcut că trebăluiesc
la fel de fel de investiții fantomatice, de la spitale la aero-
porturi. Culmea este că toate acestea au fost transfor-
mate, prin fel de fel de mijloace propagandistice, în capital
politic! Între timp, legătura dintre finanțarea campaniilor
electorale și câștigarea ulterioară a unor licitații a devenit
notorie, la fel ca și numele firmelor de cumetrie care sug
banul public. Controversatul Richard Nixon a demisionat
în 1974, ca urmare a scandalului Watergate. Nixonii au-
tohtoni nu vor demisiona însă niciodată, oricâte potlogării
de-ale lor vor fi demascate de presă. Sunt însă la un pas
de a primi un șut în fund la următoarele alegeri.

Criza a crescut sensibilitatea contribuabililor, care au
început să vadă ceva ce au ignorant până acum: traseul
banilor din politică trece taman prin buzunarul lor!

Editorial GB
„Follow 

the money!” 
Alexandru Ghiza

Nicolae Ţucunel are o strategie 
de eradicare a sărăciei din judeţ

În urma unor sondaje efec-
tuate de autorităţi a rezultat
că mai bine de zece localităţi
au rata sărăciei de peste 50%,
iar în multe din comunele
Braşovului, acest procent se
situează între 40 şi 50%.

„În urma campaniei de
strângere de semnături pe
care o desfăşor în prezent,
am avut numeroase discuţii
cu cetăţenii judeţului care
mi-au expus principalele
probleme cu care se
confruntă şi ar trebui
îmbunătăţite prin intermediul
Consiliului Judeţean. Pe
lângă acestea, sărăcia este un
aspect pe care oamenii îl
reclamă în proporţie mare.
Ţinând cont de acest lucru,
m-am hotărât ca programul
meu să se axeze şi pe această
latură socială. Pentru a-i spri-
jini pe cei nevoiaşi este însă,
nevoie de o colaborare cu
toată comunitatea. Consiliul
Judeţean trebuie să coop-
ereze cu consiliile locale şi
mediul de afaceri pentru a se
putea crea fondurile necesare

acordării acestui sprijin”, a
explicat Nicolae Ţucunel,
preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov şi
candidat independent la
funcţia de preşedinte al Con-
siliului Judeţean Braşov.

Fără tensiuni politice
Dezvoltarea economică a

judeţului, fără de care nu ar fi
posibilă eradicarea sărăciei,

rămâne obiectivul primordial
al lui Ţucunel, dacă va reuşi
să obţină şefia CJ Braşov. El
consideră că această dez-
voltare se poate face pe trei
căi: prin sprijinirea investito-
rilor externi, prin parteneri-
atele publice private, dar şi
prin investiţiile directe ale
Consiliului Judeţean. „Ca
preşedinte independent al
Consiliului Judeţean aş vrea

să pot să elimin tensiunile
dintre consilierii afiliaţi difer-
itor partide  şi să înţlegem cu
toţii că trebuie să avem un
scop comun. Contrele
politice nu aduc nimic
benefic pentru comunitatea
braşoveană. Am spus-io şi o
repet, dacă voi obţine această
funcţie, voi rămâne în con-
tinuare independent”, a pre-
cizat Ţucunel.

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

www.monitorulexpres.ro

Au început lucrările de extindere a 
reţelei de apă şi canalizare, la Săcele

La Săcele au început,
săptămâna trecută, lucrările
de extindere a reţelelor de
apă şi canalizare din zona
care cuprinde străzile 7
Izvoare, Cloşca, Cerbului,
Bârsei, Janos Godri şi Morii.
Prin aceeaşi investiţie, cele
peste 1.500 de gospodării
din zonă vor fi racordate la
sistemul de canalizare.
Investiţia depăşeşte 11 mil-
ioane de lei, 75% din sumă
fiind asigurată din Fondul de
Mediu, iar 25% de la buge-
tul local. În paralel, în
această vară se vor realiza şi
alte lucrări la reţelele de apă
şi canalizare cuprinse între
Turcheş şi strada Cernatului,
finanţate de la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Turismului (MDRT). În
prezent, doar 50% din
gospodăriile din municipiul
Săcele sunt racordate la sis-
temul de canalizare. 

Prima fază a lucrărilor
se încheie până la
toamnă 

Lucrările din zona
Turcheş - Baciu presupun
realizarea reţelelor de apă şi
a branşamentelor pe o
lungime de peste 7.000 de
metri. De asemenea, la
intersecţia dintre străzile
Cloşca, Morii şi 7 Izvoare
va fi construită o aducţiune,
cu o lungime de aproximativ
1.200 de metri, care va lega
bazinul de apă de la
Babarunca, cu o capacitate

de 2.500 de metri cubi, de
zona Turcheş - Baciu. 

În ceea ce priveşte
canalizarea şi preluarea
apelor uzate, prin proiectul
de investiţii inaugurat ieri se
va prelungi reţeaua de
canalizare, cu racordurile de
rigoare, pe o distanţă de
aproximativ 7.500 de metri.
Apele uzate din zona
Turcheş - Baciu vor fi dev-
ersate într-un colector, care
va fi realizat pe Bulevardul
Braşovului. 

Primarul de Săcele, Radu
Nistor, spune că lucrările
vor afecta, în această
perioadă, străzile 7 Izvoare,
Cerbului, Vulturului, Bârsei,
Morii şi o porţiune din
strada Cloşca, însă lucrările
din această primă fază vor fi
finalizate până la toamnă.

Întreaga rețea de apă și calanilzare din zona Turcheș-Baciu se va întinde pe 7 km

Reprezentanţii administraţiei locale din Săcele
spun că alimentarea cu apă şi canalizarea municip-
iului sunt o prioritate în următoarea perioadă, deşi
sunt necesare investiţii multianuale, foarte mari, în
condiţiile în care doar 50% din suprafaţa localităţii
este canalizată. Însă există proiecte pentru mai
multe zone din Săcele, care vor merge în paralel.
„Primele demersuri pentru realizarea sistemului de
apă şi canalizare în Săcele au fost demarate încă
din 2010. Am primit acest sprijin de la Administraţia
Fondului de Mediu, pentru zona Turcheş - Baciu,
însă la vară vom începe noi lucrări pe zona
cuprinsă între Turcheş şi Cernatului, cu fonduri de
la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Tot
MDRT ne-ar putea sprijini şi într-un alt demers al
nostru, de a accesa fonduri de la Banca Euro-
peană de Dezvoltare, pentru a continua lucrările“,
a declarat primarul Radu Nistor. Edilul recunoaşte
însă că întregul sistem de apă şi canalizare al mu-
nicipiului nu poate fi adus la standarde europene
decât printr-o investiţie multianuală care se ridică
la peste 26 de milioane de euro. 

uNoi lucrări pe zona Turcheş - Cernatului 

Una dintre problemele
încă nerezolvate la nivelul
celor mai multe primării o
reprezintă strângerea câi-
nilor comunitari de pe do-
meniul public și crearea unui
adăpost.  În ultima vreme s-
au desfăşurat mai multe în-
truniri pe această temă ale
primarilor şi viceprimarilor
cu reprezentanţii Direcţiei
de Monitorizare a Câinilor
de la Braşov care ges-
tionează această activitate,
alocându-se şi fondurile
necesare în vederea
demarării proiectului. 

Astfel, primarii din
Codlea, Râşnov, Sânpetru,
Halchiu, Hărman, Predeal,
Bran, Ghimbav, Cristian și
Săcele au format o
Asociaţie pentru gestio-
narea situaţiei, stabilindu-se
în sfârşit o locaţie pentru
construirea adăpostului cu
pricina. Acesta va fi am-
plasat în Codlea, în vecină-
tatea societății Protan, pe un
teren aparţinând municipa-
lităţii care a fost pus la
dispoziţie în acest scop. „A
fost deja realizată o parte a
investiţiei, reprezentată de
dotarea în vederea desfă-
şurării activităţii: a fost
achiziţionată o maşină
specială utilată şi dotată
conform standardelor eu-
ropene în materie; au fost
achiziţionate substanţe,
medicamente, armament,
instrumentar medical, cuşti
pentru desfăşurarea activi-
tăţii, obţinându-se şi toate

avizele necesare. Fiecare
primărie a alocat din buge-
tul propriu suma de
100.000 de lei, în timp ce
câinii vor proveni doar de
pe raza localităţilor membre
ale Asociaţiei numită
«Direcţia pentru monitor-
izarea şi protecţia ani-
malelor»“, a spus Călin
Ivan, viceprimarul minu-
cipiului Codlea. 

Centrul teritorial de în-
grijire temporară a ani-
malelor va avea o
capacitate de 700 de locuri,
pe o suprafaţă de circa
3.000 metri pătraţi. În
clădirea administrativă va
exista o recepţie, un cabi-
net medical, bloc operator,
bloc postoperator, farma-
cie, vestiare, grupuri san-
itare, depozit de hrană şi de
materiale, precum şi
padocuri exterioare pentra
cazarea patrupedelor. 

Adăpost pentru câinii
din judeţ, la Codlea

www.bzb.ro

Adăpostul va fi amenajat
lângă Protan Codlea

Din 24 aprilie încep să fie făcute exproprierile pentru suprafeţele de teren afectate de
primul şi al treilea tronson ale ocolitoarei municipiului Braşov. Vor fi expropriate 614
loturi de teren, valoarea fiind estimată la 37 milioane de lei, iar suprafaţa de 53,4 ha,
rezultând o valoare medie de 7 miliarde de lei vechi pentru fiecare hectar despăgubit.



u Scandalul sexual de
la Braşov ia amploare.
Un medic cardiolog şi
alte cinci persoane, a -
cuzate de raporturi sex-
uale cu minori şi
pro xe netism, au primit
mandate de arestare
pentru 29 de zile.

Câţiva dintre cei care s-au
prostituat pentru reţea au de-
clarat că printre cei care au
beneficiat de serviciile lor s-
au aflat şi mai multe persoane
publice, printre care un con-
silier judeţean.

Copii din centrele 
de plasament

Majoritatea „prostitu aţilor”
erau tineri orfani sau proveniţi
din familii destrămate, săraci
şi fără casă. Mulţi dormeau la
Centrul pentru Persoane fără
Adăpost din Uzina II, de unde
erau ademeniţi cu bani de
membrii reţelei. Situaţia este
foarte gravă în contextul în
care printre clienţii reţelei s-
au aflat mai multe persoane
publice, chiar un consilier
judeţean şi un angajat al unui
centru de plasament. Oameni
care fac parte chiar din sis-
temul care ar trebui să prote-
jeze minorii aflaţi în astfel de
situaţii!!! Reprezentanţii Di -
rec ţiei de Investigare a In -
fracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism (DI-
ICOT), care instrumentează
cazul, spun că nu pot cerceta
decât clienţii care au întreţinut
relaţii sexuale cu minori,
practicarea relaţiilor sexuale
contra cost nefiind „o crimă”.

Clienţi de vază
Una dintre victimele reţelei,

plecată între timp în Spania, a
declarat pentru www.bzb.ro
că printre clienţii reţelei se
aflau mai multe persoane

publice printre care şi un con-
silier judeţean. Un alt tânăr
care s-a prostituat pentru reţea
a declarat, la rândul său, pen-
tru www.gazetabrasovului.ro,
că printre clienţii săi se afla şi
un angajat al unui Centru de
Plasament din Rupea, centru
care se află în subordinea
Direcţiei Generale de Asis -
tenţă Socială şi Protecţie a
Copilului Braşov.

Proxeneţi pedofili
Orgiile se petreceau în lo-

calul unui om de afaceri din
oraş, unde băieţii erau obligaţi
să se prostitueze. Un alt mem-
bru important al reţelei era
câştigătorul concursului Miss
Travesti România 2010. Dana
de Kronstadt este acuzat că ar
fi întreţinut relaţii sexuale cu
mai mulţi minori. 

Doi dintre travestiţii care se
prostituau reclamă nepăsarea
poliţiştilor, care, timp de cel
puţin 7 ani, au închis ochii la
ce ea ce se petrecea în clu bu -
rile pentru homosexuali din
Braşov. Mulţi dintre cei care
au picat victime ale reţelei
sunt şi beneficiari ai Azilului
de noapte. 

Povestea Soniei
Rupi, cu numele de scenă

Sonia, s-a prostituat pe bani în
clubul lui Feri, unul dintre
lăcaşele gay-lor din Braşov. Și
el a crescut într-un centru de
plasament din judeţ, apoi a
ajuns să fie găzduit de „Cen-
trul de noapte”. Sonia a auzit
de clubul lui Feri în urmă cu
doi ani, când a fost chemat să
lucreze pentru inculpatul Vidra
(Dan Ene), patronul Club V. A
lucrat la amenajarea Clubului
V şi, pentru că nu a fost plătit,
s-a mutat la concurenţă: la
Feri. La început, a fost angajat
pentru show-ul în care apărea
travestit cu 50 de lei pe seară,

plus 10 lei pentru taxi. Banii
din prostituţie, după cum
declară tânărul, erau încasaţi
doar prin Feri.

Consilierul judeţean
cu trei telefoane

Printre clienţii Soniei s-a
aflat şi un consilier judeţean.
Îşi aminteşte că bărbatul avea
trei telefoane: unul de servi-
ciu, unul pentru familie şi
unul pentru „prietenii” de
aventuri sexuale. „Jos era
clubul, iar sus era locul unde
făceau sex pe bani. Eu mă
travesteam: făceam un show,
ne îmbrăcam, dansam. Ve-
neau tipi din Ploieşti, din
Bucureşti, aruncau cu bani la
noi şi ăla era ciubucul meu.
Feri mai zicea: sora mea,
haide că am şi eu un domn şi
tu n-ai pâine. Întrebam cât îmi
dă. El zicea: nu mămică, eu
nu te oblig, dar faci pe bani.
Dacă mi se promitea de către
client 500 de lei, sau 200 de
lei, dar nu îi primeam eu. Îi

dădea direct lui Feri”, a de-
clarat Sonia pentru www.
bzb.ro.

Drogat pentru 
ca să se prostitueze

În schimb, un alt tânăr care
practica prostituţia masculină
la clubul lui Dodo Ferencz,
zis „Feriboata”, a declarat tot
pentru www.bzb.ro că a fost
obligat. „Nu mi s-a spus din
prima ce o să păţesc acolo.
Prima zi a fost bine, apoi am
fost nevoit şi pus să fac şi eu
aceleaşi chestii. Anul trecut
am luat o bătaie zdravănă. M-
au drogat şi am ajuns la UPU.
Câţiva ani buni am fost
obligat să mă prostituez”,
mărturiseşte fostul travestit.
Un alt „prostituat”, sub
protecţia anonimatului, a de-
clarat pentru Gazeta Bra -
șovului  că printre clienţii săi
s-a aflat un angajat al unui
centru de plasament din
Rupea. 

3
Scandalul reţelei de proxeneţi pedofili de la Braşov pare că ascunde încă lucruri extrem de grave.
Printre clienţii „prostituaţilor” s-au aflat un consilier judeţean şi un angajat al unui centru de
plasament. Este de aşteptat ca organele abilitate să-şi continue investigaţiile până la deconspirarea
gravelor complicităţi dintre cei care ar trebui să-i protejeze pe minori şi traficul de carne vie
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În ultimii ani, la Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Copilului Braşov scandalurile legate de fuga din cen-
trele de plasament sau „relele tratamente aplicate
minorilor” s-au ţinut lanţ. La începutul lui 2007, la
Centrul Măgura din Codlea doi copii instituţionalizaţi
au devenit părinţi. Mama avea 14 ani, tatăl 16 ani.
Iubirea lor s-a înfiripat şi s-a consumat sub ochii per-
sonalului de la centru, care a considerat-o o simplă
poveste de dragoste între doi adolescenţi. Nimeni
din centru n-a observat sarcina fetei decît atunci
când ajunsese deja în luna a cincea. Două luni mai
tîrziu, copila a fost mutată la un adăpost special pen-
tru mame cu copii mici. La 1 februarie 2007 a născut
un copil sănătos. 
Nu puţine sunt cazurile în care copii instituţionalizaţi
în centrele de stat reuşesc să fugă şi sunt găsiti pe
străzi de către poliţişti şi duşi înapoi. Mulţi dintre ei
însă, nu au norocul să fie găsiţi la timp şi cad pradă
unor „medici”, „avocaţi” sau chiar „consilieri judeţeni”
care îi transformă în „marfă” pentru diverşi clienţi. 

În Braşov existau două cluburi private – „Club V” și
„La Feri” – şi un al treilea clandestin, pe care BCCO
şi DIICOT l-au descoperit cu ocazia descinderilor în
apartamentele inculpaţilor. Cel mai vechi era „La
Feri”. Intrarea costa 10 lei şi era permisă numai prin
recomandarea venită de la un membru mai vechi.
Între Feri şi Dan Ene zis Vidra era „război”, spun
prostituaţii. Sodomia era mai mare la Feri, pentru că
el avea şi paturi. La Vidra totul se întâmpla în garder-
oba unde se schimbau „fetele”.

uCluburile de homosexuali 

uSex şi droguri

Sunt nu numai preoţi, ci şi din Consiliul
Judeţean sau de la primăriii. Un gardian de la
Codlea venea des. Am cunoscut şi avocaţi, şi
primari, şi medici, dar nu pot să vă spun cine
era. Era persoană publică”, - Sonia.

„Dacă vor fi identificate persoane – indiferent
de mediul social din care provin şi de funcţiile
lor – vor fi cercetate pentru infracţiunea pe
care putem proba că au comis-o” - Gabriel
Florescu, şef BCCO

Medicul Horațiu Rus și ceilalți membri ai gupării de
proxeneți sunt arestați preventiv

Dana de Kronstadt a obținut titlul 
de Miss Travesti în 2011

Cine este consilierul judeţean 
implicat în reţeaua de pedofili?

Aceste baruri nu erau doar paradisuri ale desfrâului,
ci şi al drogurilor. DIICOT a descoperit în cadrul
percheziţiilor nişte substanţe care urmează a fi ex-
pertizate, pentru stabilirea naturii lor – dacă sunt psi-
hotrope sau nu.

Unul dintre consilierii județeni ar fi fost clientul unui „prostituat” provenit dintr-un centru de plasament!

uNereguli vechi la Protecţia Copilului 



ANCHETĂ

Gazeta Braşovului l Săptămâna 18 - 24 aprilie

4

4 milioane de euro
de la Borbely

Laszlo Borbely a a nunţat în
februarie anul acesta că oferă
4 milioane de euro de la Min-
isterul Mediului pentru o lu-
crare de îndiguire… care nu
este necesară. Asta, după ce
preşedintele Consiliului Jude -
ţean a mutat amplasamentul
aeroportului pentru a justifica
cei 4 milioane de euro de la
Borbely şi a început să acuze
Guvernul (UDMR face parte
din Guvern!) că blochează
aeroportul. După strigătele lui
Căncescu a intrat în joc şi
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Attila Kovács, gine -
rele lui Laszlo Borbely, care
şi-a exprimat indignarea faţă
de faptul că cei de la AN-
RMAP (care dau avizul de
publicare a licitaţiilor în

SEAP) blochează acest pro -
iect de mediu. ANRMAP îi
răspunde lui Attila Kovács
printr-un comunicat de presă
că documentaţia trimisă de
Consiliului Judeţean nu res -
pectă legea. „Precizăm că
până astăzi, 13 aprilie, docu -
mentaţia de atribuire nu a fost
retransmisă în urma ultimei
respingeri. Transmitem Vice -
preşedintelui Consiliului Ju -
de ţean Braşov, domnului
Attila Kovács, să facă apel
către angajaţii instituţiei dom-
niei sale să preia observaţiile
operatorului A.N.R.M.A.P. în
ceea ce priveşte documentaţia
de atribuire în cauză, pentru
ca aceasta să fie finalizată”.

Cercetat de DNA
Trebuie amintit şi că DNA

îl anchetează pe Borbely pen-

tru trucare de licitaţii, acesta
fiind nevoit chiar să demi-
sioneze din funcţia de min-
istru al Mediului! Iată deci
cum funcţionează sistemul:
un ministru, Laszlo Borbely,
dă o lucrare de 4 milioane de
euro ginerelui Attila Kovács,
care este vicepreşedinte la CJ,
iar, la scurt timp, ministrul de -
mi sionează pentru că este
cercetat de DNA pentru tru-
care de licitaţii. 

Pe ce s-au dus banii?
La articolul 5, „Alte Chel-

tuieli”, din proiectul întocmit
de SC Dinoram şi aprobat de
Consiliul Judeţean, sunt
cuprinse „Lucrări organizare
de şantier”  în valoare de
3.550.000 euro. Spre com pa -
raţie, firma SANDO propune
pentru Organizare de şantier

şi împrejmuire doar 500.000
de euro! Şi ma scandalos este
faptul că cei 3.5 milioane de
euro au fost deja cheltuiţi pen-
tru un gard şi o mutare de
pământ care nu-şi avea rostul.

Aristotel Căncescu a anun -
ţat că a mutat 1.5 milioane de
metri cubi de pământ pentru a
nivela terenul aeroportului.
Nu a explicat însă de ce. Dacă
a nivelat doar terenul unde se
află pista înseamnă că a făcut
o groapă de 10 metri! Dacă a
nivelat terenul pentru aeroport
înseamnă că a executat lucrări
pe terenuri private deoarece
nici până la ora aceasta nu a
finalizat expropierile. Dacă a
nivelat cele 200 de hectare de
teren primite de la Guvern, ce
rost mai are să plătească mil-
ioane de euro pentru ex-
poropieri când poate construi

Administratorul Kasim Emaka SRL este foarte bun prieten cu fostul ministru Laszlo Borbely,
care a demisionat fiind cercetat de DNA. În 2012 se aprobă de la ministerul condus de Borbely câteva

milioane de euro pentru îndiguire la aeroportul Braşov. Viceprepreşedintele CJ Brasov, unul dintre
principalii susţinători ai preşedintelui Aristotel Căncescu, Attila Kovacs, este ginerele lui Borbely

Aşa cum a arătat în ediţiile
trecute Gazeta Braşovului,
SC Dinoram, a predat, în 17
martie 2011, Consilului
Judeţean „Studiu de funda-
mentare privind Obiectivul
Aeroport Internaţional Bra -
şov-Ghimbav Iosif Şilimon”
(număr înregistrare 608/17.
03.2011).  În aceeaşi zi a fost
înfiinţată la Consiliul Jude -
ţean o comisie de analiză din
care a făcut parte şi patronul
Dinoram. După doar cinci
zile, dintre care o sâmbătă şi
o duminică, comisia a avizat
proiectul (procesul verbal nr
1/22 martie 2011) şi l-a supus
aprobării plenului CJ. După
aprobare, acest proiect de fun-
damentare, a devenit baza in-
dicatorilor economici în ne-
gocierea cu firma UTI. Este
important de menţionat că SC
Dinoram aparţine lui Rus
Alexandru, naşul de cununie
al lui Aristotel Căncescu.
Această firmă  a fost înfiinţată
în 2008 cu sediul într-o vilă
de vacanţă de pe Valea Dof-
tanei din Săcele şi are ca ca
obiect de activitate „Lucrări
de instalaţii sanitare, de în -
călzire şi de aer condi ţionat”
Adică este expertă în con -
strucţia de WC-uri!

Pista pe banii
braşovenilor

La capitolul 4, cheltuieli
pentru investiţia de bază,
punctul 4.11 Aristotel Căn -
ces cu şi-a asumat construcţia
suprafeţei de mişcare aero-
portuare (pista aeroportului)
cu suma de 30.634.000 euro.
După eşecul negocierii cu
UTI, Căncescu s-a răzgândit
şi a decis că va face el pista
din banii braşovenilor. Fără să
întrebe pe nimeni, preşedin -
tele CJ a hotărât ca braşovenii

să bage 22 de milioane de
euro într-o pistă şi nu în spi-
tale, de exemplu. Cu aceşti
bani s-ar putea renova şi dota
cu aparatură de ultimă ge -
neraţie Spitalul Judeţean, cel
de Oncologie, Spitalul de
Copii etc. În mod normal,
Consiliul Judeţean ar trebui să
găsească investitori, care să
construiască pe banii lor aero-
portul şi nu să se apuce de
construit din bani publici.
După cum se ştie, statul este
cel mai prost administrator.

Preţuri de milioane
modificate din pix!

În  29 februarie 2012,
Consiliul Judeţean a publi-
cat pe SEAP o ofertă de
construcţie a pistei cu
21.954.956 euro. Dintr-un
pix, costurile pistei au fost
re duse cu 8 milioane de
euro. Nici până astăzi, ni-
meni nu a explicat de ce
acum se poate face pista cu
22 milioane de euro în loc
de 30. Ba chiar, după cum
„Gazeta Braşovului” de mon -
 strează în aceste pagini, nici
acest preţ de 22 de milioane
de euro, dorit de Căncescu,
nu este cel corect.

Firma Sando din Spania a
propus într-un deviz estimativ
pentru aeroportul Braşov
suma de  14.260.000 euro, la
jumătate de preţ cât i-a cerut
Căncescu lui UTI şi cu 8 mil-
ioane de euro mai puţin cu cât
vrea Căncescu să o con stru -
iască din banii bra şo venilor !

În ceea ce priveşte utilajele
şi echipamentele pentru pista
aeroportului Căncescu vrea să
cheltuie nici mai mult nici
mai puţin de 4 milioane de
euro, în timp ce Sando spune
că acestea nu costă mai mult
de 1 milion de euro!

Iată o comparaţie de preţ între proiectul pentru
aeroport propus de SC Dinoram, firma agreată
de de Consiliul Judeţean, expertă în construcţia
de WC-uri şi un proiect propus de o companie
din Spania, SANDO, recunoscută pentru
competenţa în domeniu. Compania spaniolă
este cea care a modernizat pista Aeroportului
din Madrid şi a construit terminalul şi pista aero-
portului din Malaga. De altfel, nu este de mirare
că SC Dinoram a propus nişte preţuri exorbi-
tante, având în vedere că a construit, din 2008,
de când s-a înfiinţat, doar WC-uri. În schimb,
SANDO, înfiinţată în 1974, având o cifră de
afaceri de câteva miliarde de euro, a propus
preţuri realiste. 

Grupo Sando a construit terminalul   
şi pista aeroportului din Malaga

uAdevăratul preţ al aeroportului

Aeroportul  
decolat milio  
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Kadas Iluna Marius-Andrei, un personaj implicat în mai multe afaceri
controversate, a înfiinţat firma Kasim Emaka în 2010 şi s-a prezentat la licitaţii
pentru lucrări la mai multe aeroporturi din ţară fără să aibă autorizaţiile necesare.
În 2011, firma „prinde” o lucrare de câteva milioane de euro la aeroportul Braşov

cu uşurinţă pe acest teren.
Explicaţia cea mai logică
pentru cheltuirea celor 3.5
milioane de euro pentru un
gard şi o nivelare de teren este
simplă şi este legata de Bor-
bely, Căncescu şi firma
Kasim Emaka, cea care a ex-
ecutat lucrările. 

Firmă de casă a UDMR
În 2011 Căncescu ne-a

spus că licitaţia pentru nive-
larea terenului a fost câştigată
de o firmă cu experienţa, Ka -
sim Emaka. Însă expe rienţa
acestei firme se reduce la
datul de ţepe, conform site-
ului www.justiţiarul.ro. Acest
site demonstrează că acţio -
narii de la Kasim Emaka sunt
cercetaţi pentru mai multe
infracţiuni printre care şi
înşelătorie.

Kadas Iluna Marius-Andrei
a înfiinţat Kasim Emaka în
2010 şi a primit contracte pe
bandă rulantă fără a avea
experienţă în domeniu: „Co-
laborarea dintre „Drumarii”
(nr: Kadas Iluna Marius-An-
drei) şi conducerea Aeropor-
tului Transilvania a început în
perioada în care Laszlo Bor-
bely era ministru. Bun prieten
cu Kadaş Iosif (tatăl lui Kadas
Iluna Marius-Andrei), ude-
meristul înfipt în post de con-
ducere a intermediat legă tura
dintre „drumarii”, Lokodi
Emoke - preşedinta Consiliu-
lui Jude ţean Mureş şi Con-
ducerea Aeroportului   Tran-
 sil vania - Tg. Mureş”.

Fără experienţă, fără auto -
rizaţii Kasim a câştigat lici -
taţii pe bandă rulantă. Nu este
de mirare că Laszlo Borbely

este cercetat de DNA pentru
trucare de licitaţii. 

5.000 de euro/mp
pentru „Terminal”

Cele mai umflate preţuri
pentru construcţia aeroportu-
lui le găsim la capitolele „Ter-
minal de pasageri şi Utilaje şi
echipamente pentru Termi-
nal”. SC Dinoram, expertă în
constucţia de WC-uri, a cal-
culat că terminalul trebuie să
coste 14.862.000 euro la care
să se adauge 9.750.000 mil-
ioane de euro pentru utilaje şi
echipamente. Spre compa -
raţie, firma SANDO din Spa -
nia, a propus un preţ de
1.200.000 pentru construcţie
şi 1.400.000 pentru echipa-
mente. Cam mare diferenţa ar
spune oricine ar vedea aceste
cifre. Dacă ne gândim ce

înseamnă un terminal de
pasageri, adică o simplă clă -
dire, devine clar că sumele
dorite de Căncescu frizează
absurdul! Cum poate să
propună ca o clădire cu des -
tinaţie de terminal de pasageri
să coste 14.862.000 euro!
Dacă ne raportăm la termi-
nalul de la Băneasa, care
deserveşte cel mai mare nu -
măr de călători după Otopeni,
rezultă un preţ de 5.000 de
euro metrul pătrat!

Terminalul de la Băneasa
are 2.700 metri pătraţi. Pentru
o construcţie de lux, cu granit,
sticlă şi inox, costul pe metrul
pătrat este de doar 800 euro!
Dacă adăugăm echipa-
mentele şi utilajele rezultă un
preţ de 8.000 de euro pe
metru pătrat pentru Termi-
nalul de pasageri!

După felul în care s-au derulat lucrurile până
acum, este clar că niciodată Aristotel
Căncescu nu va putea construi „Aeroportul
Braşov” pe baza unui proiect întocmit de o
firmă expertă în construcţii de WC-uri. Este ab-
surd pentru orice investitor, care vrea să
scoată profit, să accepte indicatorii technico-
economici propuşi de Căncescu: 

Total Cheltuieli Construcţii 52 milioane de
euro când SANDO, expertă în astfel de
construcţii, spune că acestea trebuie să fie
de doar 18.5 milioane de euro.
Total Cheltuieli Echipamente 15.5 milioane
de euro când ele în mod normal trebuie să
coste 5 milioane de euro.
Total Cheltuieli Proiectare 2.6 milioane de
euro faţă de 750.000 euro.
Total Cheltuieli Aeroport  85.468.160 euro
faţă de 31.059.900 eurocât propune
SANDO.

La aceste sume, Aristotel Căncescu, mai
adaugă, cu o dărnicie suspectă, câteva mil-
ioane de euro bune pentru expropieri, în
condiţiile în care a primit 200 de hectare de
teren de la Guvern pentru aeroport.

 de pe care au
 ane de euro

Ciudata legătură dintre fostul ministru
Lazlo Borbely, o firmă de casă a UDMR
şi patru milioane de euro cheltuite
de Consiliul Judeţean pentru lucrări inutile

Fostul ministru Borbely, ginerele său, Kovacs, vicepreședintele CJ și Căncescu, președintele CJ 

Adresa trimisă de ANRMAP
către Consiliul Județean Brașov

uProiectul lui Căncescu,
imposibil de realizat
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uLa preţ de chilipir
Săptămâna trecută, grupul francez Auchan a
anunțat că a achiziționat 100 de hectare de pe
platforma fostei uzine Tractorul, care se afla,
din 2007, în proprietarea Flavus Investiții. Din
cauza crizei financiare care a amânat
investițiile din viitorul cartier Coresi, proprietarii
au vândut platforma fostei uzine cu o treime din
prețul cu care fusese achiziționată, respectiv
cu 20-25 milioane de euro. 
Grupul francez va investi 55-60 de milioane de
euro pentru dezvoltarea primei faze a proiec-
tului Coresi din Braşov, respectiv un hipermar-
ket Auchan de 16.000 de metri pătraţi, un mall
de 25.000 mp şi o parcare de 3.000 de locuri.
Proiectul este în curs de autorizare, iar
construcţia va începe la finele anului..
Prima etapă a proiectului va fi dezvoltată pe o
suprafaţă de 24 de hectare, din totalul de 100
ha cât are terenul achiziţionat de Auchan de la
Flavus Investiţii.
Investiţia va fi realizată prin intermediul diviziei
imobiliare a grupului francez, Immochan.

"M-aş bucura ca în Braşov să vină un investitor şi să ne spună că vrea să facă producţie.
Dacă va fi cazul, vom dezvolta spaţii cu o asemenea utilizare sau am putea realiza o
zonă logistică", a declarat Tatiana Diaconu, managing director al Immochan România, 
divizia de dezvoltare imobiliară a grupului Auchan.

ECONOMIC
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u Braşovul s-a transfor-
mat după revoluţie într-
un imens centru
comercial, după ce în ul-
timii ani ai regimului co-
munist era o nestemată
pe harta industrială a
României. Rând pe
rând, tot mai mulţi in-
vestitori din retail şi, apoi,
dezvoltatori imobiliari au
anunţat că investesc
sume imense în constru-
irea unor centre comer-
ciale. Totul a mers bine
până la venirea crizei,
moment în care
proiectele au fost aban-
donate, fie din lipsă de
finanţare, fie pentru o
regândire a termenilor fi-
nanciari.

Andrei Bârsan

Dezvoltatorul imobiliar
TriGranit nu a reuşit încă să
găsească finanţare pentru de-
mararea lucrărilor la centrul
comercial Polus Center
Braşov. Surse din cadrul dez-
voltatorului susţin că „proiec-
tul se regândeşte, dar în niciun
caz nu va fi abandonat”. Deşi
anul trecut se anunţa că
lucrările de construcţie vor
demara în 2012, se pare că
amânarea va fi de o durată
ceva mai mare, sursele
neputând avansa un termen
concret pentru începerea lor.
Interesant este că anul trecut
dezvoltatorul îşi anunţa sus-
pendarea activităţilor pe piaţa
din România pentru o
perioadă de trei ani. Ceea ce
înseamnă că proiectul ar
putea fi îngheţat până în 2014. 

Inaugurare amânată
de patru ori

Iniţial, dezvoltatorul
anunţase că centrul comercial
de la Braşov va fi inaugurat în
2009, dar la începutul acelui
an s-a revenit asupra datei,
fiind anunţat 2010 ca an al
inaugurării. Au urmat apoi
termenele 2011 şi 2012, dar
acum nu mai este avansat
niciun termen.

Valoarea întregii investiţii
se ridică la suma de 160 de
milioane de euro. Polus Cen-
ter va fi construit pe o
suprafaţă de 85.250 de metri
pătraţi, iar suprafaţa
închiriabilă va fi de 63.000 de
metri pătraţi.

La capitolul locuri de
muncă, în prima fază, Polus
Center va asigura 1.800 de
locuri de muncă, urmând ca
în următoarele luni să mai fie
create alte 400. 

TriGranit este o companie
de management, dezvoltare şi
investiţii imobiliare activă în
11 ţări din Europa Centrală şi
de Est, în special în Croaţia,
Ungaria, Polonia, Slovacia,
Slovenia, dar şi Rusia.

Şi Cora a amânat 
mall-ul de la 
Hidromecanica

Centrul comercial pe care
cei de la compania Cora
România ar fi urmat să îl in-
augureze în acest an la Braşov
va fi realizat abia în 2013,
susţin reprezentanţii com-
paniei. Mall-ul, care urmează
a fi construit în Centrul Civic
al Braşovului, va da o nouă
faţă zonei pe care până în
urmă cu câţiva ani se afla so-
cietatea Hidromecanica SA.
Cora România a cumpărat
terenul respectiv în 2010 cu
13 milioane de euro în urma
unei licitaţii organizate de
Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Braşov. 

Reprezentanţii companiei
nu au dorit să comenteze prea
mult această amânare, declar-
ând doar că „se lucrează la un
concept special, integrat în
arhitectura oraşului”.

Anul trecut, reprezentanţii
companiei au prezentat şi
Primăriei Braşov planurile pe
care le aveau în zona Centru-
lui Civic al Braşovului.
Potrivit primarului George
Scripcaru, 70% din terenul de
patru hectare este atribuit

hipermarketului, procentul
fiind destul de mare pentru
zona în care va fi amplasat. Pe
restul suprafeţei, compania a
anunţat autorităţile că ar dori
să construiască şi un hotel cu
14 etaje, galerii comerciale cu
patru etaje, imobile cu birouri
şi locuinţe de trei sau patru
etaje. În subteran, pe două
niveluri, vor fi amenajate
1.264 de locuri de parcare, iar
o suprafaţă de 1.800 de metri
pătraţi va fi zonă verde.

Investiţie 
de 60 de milioane 
de euro la Braşov

Directorul general al reţelei
de hipermarketuri Cora
România, Philippe Lejeune, a
declarat în luna martie a anu-
lui trecut că investiţiile în cen-
trul comercial pe care
compania îl va ridica la
Braşov se vor ridica la 60 de
milioane de euro. 

În ultimii ani, compania a
cheltuit 50 de milioane de
euro pentru achiziţia de
terenuri în România. Pe unele
dintre acestea, firma vrea să
demareze construcţia de
apartamente, urmând să caute
parteneri în acest sens.  

Investiţie de la Fartec
s-a redus la jumătate

În decembrie 2011, com-
pania poloneză Echo Invest-
ments a adus 9,3 milioane de
euro ca aport la capitalul

firmei deţinute în Braşov pen-
tru dezvoltarea unui centru
comercial. 

Polonezii au anunţat încă
de la finele lui 2007 că vor in-
vesti 150 de milioane de euro
în construcţia centrului com-
ercial Korona care se va
ridica în locul fostei societăţi
Fartec SA. Polonezii au
cumpărat terenul de patru
hectare cu 24 de milioane de
euro şi în anunţul iniţial
susţineau că mall-ul va fi gata
la finele lui 2010. În 2010,
însă, polonezii au recalculat
datele proiectului şi au
anunţat că investiţia se
cifrează la doar 80 de mil-
ioane de euro. 

Ce mall-uri au mai fost
anunţate în Braşov

În Braşov au fost anunţate
mai multe planuri de
construcţie de centre comer-
ciale, însă toate acestea au fost
îngheţate fie de criză, fie din
lipsa finanţării. Austriecii de
la Immofinanz deţin tereul de
6,1 hectare al fostei fabrici
IUS din Braşov, pentru care
aveau în plan construcţia unui
proiect mai complex. De
asemenea, la începutul lui
2010, Centerra Capital Part-
ners anunţa o investiţie de 110
milioane de euro în două faze
ale centrului comercial care ar
urma să fie construit pe fosta
platformă Tractorul. Planurile
s-au oprit, însă, din lipsă de
finanţare.

Braşov – oraşul 
mall-urilor abandonate

Așa va arăta, în câțiva ani, noul cartier Coresi ce va fi dezvoltat pe platforma Tractorul

Până acum, mare parte din platforma Hidrome-
canica din Centrul Civic a fost pusă la pământ
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Efortul fizic efectuat zilnic are o mulţime de beneficii pe plan fizic şi psihic şi vă
poate scoate din starea de stres şi depresie. Este bine să alegeţi acele exerciţii
care vi se potrivesc şi vă plac, să vă stabiliţi obiective realiste, să creşteţi gradat
efortul şi să faceţi loc antrenamentului sportiv în viaţa voastră. 
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SĂNĂTATE

l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior

l Sauna finlandeza
l Bio-saună

l Saună umedă
l Grota de relaxare

l Hidromasaj
l Dușuri cervicale

l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Dușuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naștere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Stresul şi boala. Costurile
societăţii legate de efectele
stresului sunt extrem de mari.
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii estimează că 50%
din totalul cauzelor de mor-
talitate şi morbiditate se
datorează stilului de viaţă, în
care stresul are un rol pre-
ponderent în adoptarea unor
comportamente inadecvate
(WHO, 1989). Bolile cardio-
vasculare, tulburările men-
tale, dependenţa de substanţe
au devenit boli ale
civilizaţiei.

Dacă o persoană are deja o
boală, cum ar fi o boală de
cord sau o formă de diabet,
atunci accentuarea tensiunii
musculare şi creşterea
nivelului de zahăr din sânge,
generate de stres, pot agrava
aceste suferinţe. Studiile au
arătat că stresul prelungit este
corelat cu debutul unei boli
sau maladii. 

Hipertensiunea. Deoa-
rece tensiunea arterială a
unor indivizi se ridică uneori
în reacţiile la un stresor,
cercetătorii au suspectat o
posibilă legătură între stres şi
hipertensiune. Hipertensi-
unea cronică - stare anormală
susţinută prin tensiune
arterială înaltă ce poate con-
duce la boala cardiovasculară

- este apreciată ca fiind legată
de stres. 

Bolile infecţioase şi sis-
temul imunitar. Prin alter-
area sistemului nervos şi a
celui hormonal, stresul per-
sistent creează într-un fel cli-
matul fertil pentru maladie.
Stresul poate avea un efect
direct asupra sistemului imu-
nitar - grup de mecanisme
din organism ce lucrează
laolaltă pentru a lupta cu
infecţia - prin reducerea
capacităţii sale de
funcţionare eficientă.

Formele de diabet şi ul-
cerul (digestiv). Atât dia-
betul cât şi ulcerul au
conexiuni directe cu stresul.
În cazul formelor de diabet,
atunci când stresul generează
creşterea nivelului de glu-
coză în sânge, celulele pan-
creatice reacţionează,
producând insulina, un hor-
mon ce ajută la reglarea
nivelului de glucoză în
sânge. Stresul cronic poate
distruge aceste celule, care
nu pot fi înlocuite, eliminând
sever capacitatea pancreasu-
lui de a elabora insulina
necesară pentru a controla
nivelul glucozei în sânge.
Acest fapt are ca rezultat un
risc crescut pentru
declanşarea diabetului în

special la acei indivizi care
au predispoziţie genetică la
boală.

Ulcerul digestiv este o in-
flamare în “căptuşeala” stom-
acului, cauzată prin secreţia
excesivă de acid gastric, pro-
ducând în mod frecvent
durere severă şi putând gen-
era sângerări dacă peretele
stomacului se perforează. 

Tulburări mentale. Stresul
generează frământări emoţi-
onale, care pot agrava dere-
glările emoţionale existente. 

Prevenirea 
şi combaterea 
stresului prin sport

Indiferent ce sport alegi
(înot, gimnastică, fitness,
alergări etc.) ideal este să faci
sport în fiecare zi. 

• Exerciţiile ritmice, că
alergatul sau săritul corzii s-
a constatat că măresc activi-
tatea undelor alfa la nivelul
creierului, ceea ce produce o
stare de relaxare similară cu
cea indusă de meditaţie.

• Exerciţiile îţi eliberează
mintea de gânduri negative.
Sporturile de viteză, care
necesită concentrare (cum ar
fi tenisul) sunt utile în acest
sens.

• Alergatul, ciclismul, îno-

tul, deci forme de exerciţiu
solitar vă oferă timp să vă
eliberaţi de resentimente şi
agresivitate sau pur şi simplu
vă oferă şansa să nu vă
gândiţi la nimic special.

• Sporturile de echipă au
un avantaj special: satisfac
nevoia de companie şi reduc
starea de depresie indusă de
izolare.

• Efortul fizic din sport va
ajuta să fiţi mai creativi şi vă
"împrospătează" starea de
spirit.

• Exerciţiul fizic este o
eliberare: vă oboseşte în sen-
sul bun al cuvântului, reduce
tensiunea musculară,
calmează şi oferă şansa unui
somn de calitate.

• Exerciţiile stimulează
secreţia de serotonină în
creier, o substanţă care con-
tribuie la inducerea unei
senzaţii de relaxare şi
satisfacţie.

Efortul fizic efectuat zilnic
are o mulţime de beneficii pe
plan fizic şi psihic şi vă poate
scoate din starea de stres şi
depresie. Este bine să alegeţi
acele exerciţii care vi se
potrivesc şi vă plac, să vă
stabiliţi obiective realiste, să
creşteţi gradat efortul şi să
faceţi loc antrenamentului
sportiv în viaţa voastră. 

Stresul ucide!

Stresul poate fi combătut prin sport

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mures)
Program: Luni, 14-22, Marți-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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A făcut din Râşnov 

u Fost oraş industrial
în „epoca de aur”, după
1990, Râşnovul a în-
ceput să decadă. Chiar
dacă potenţialul turistic
era unul ridicat, au -
torităţile locale nu s-au
preocupat de acest lu -
cru, astfel că vechea
cetate ţărănească, care
acum face cinste ora -
şului, a fost dată spre
exploatare unei com-
panii private condusă
de un italian, care şi-a
făcut de cap la propriu
cu istoria păstrată între
zidurile seculare.

Andrei DINU

În 2004, situaţia s-a schim-
bat, iar postul de primar a
fost ocupat de Adrian Veştea,
care a dat dovadă că zicala
din popor că în funcţia de
primar trebuie să fie ales cel
mai bun gospodar din locali-
tate a fost respectată şi este
cât se poate de adevărată.
Obiectivul său principal du -
pă, ce a obţinut această func -
ţie, a fost să readucă cetatea
în ograda primăriei şi să-i
redea farmecul de altădată. 

După lungi lupte, monu-
mentul a fost redat râş no -
venilor şi se află în
ad   mi nistrarea autorităţilor lo-
cale, după ce în perioada
2000-2007 s-a aflat în ad-
ministrarea concesionarului
Drumuri Publicitare con dusă
de Alberto Drera. „Înainte de
anul 2000, Ce tatea Râșnov
era într-adevăr  o ruină, însă

zidurile erau autentice și sub
pământul său erau păstrate
valori istorice extraordinare.
În perioada 2000-2007, ruina
a fost betonată și distrusă cu
excavatorul, iar în câțiva ani,
SC Drumuri Publicitare a
reușit să distrugă secole de
istorie. Comunitatea râșno -
veană a oprit acest «seism
cultural» la 3 iulie 2008,
când Primăria Râșnov a re-
cuperat cetatea”, ne-a expli-
cat pe scurt Adrian Veştea
povestea ruinării cetăţii.

„Cetatea vorbeşte 
despre istoria noastră”

Primăria Râşnov s-a jude-
cat cu firma respectivă încă
din 2004 pe motiv că aceasta
nu a respectat pre vederile
contractului de asociere.
Lucrările de renovare efectu-
ate de fostul asociat al
Primăriei Râşnov au distrus
de fapt „suportul natural” al
zidului, ceea ce a dus la
prăbuşirea în mai multe rân-
duri a acestuia. „Râşnovenii,
chiar românii, au pierdut
bătălia pentru cetate de mulţi
ani, de la primul zid me-
dieval distrus şi de la prima
cupă de excavator încărcată
cu sit arheologic. Nici un
proces nu mai poate să ne
aducă înapoi istoria distrusă
de cârciumarii italieni. Acest
monument nu îmi aparţine
mie, ci Ro mâniei. Noi nu
vom mai fi aici peste 100 de
ani, dar Cetatea trebuie să
mai fie, trebuie să vorbească
despre istoria noastră”,
consideră Veştea

Zece milioane de euro
pentru cetate

Un milion de euro au fost
folosiţi numai anul trecut pen-
tru refacerea totală a zidurilor
prăbuşite ale Cetăţii. Primarul
Râşnovului, Adrian Veştea a
declarat că, pentru renovarea
întregii Cetăţi ar fi nevoie de
aproape 10 milioane de euro.
Edilul a precizat că anul
acesta vor fi terminate lu -
crările la acoperişul Turnului
Bathory şi se vor finaliza
lucrările la Muzeul Cetăţii şi
cele la Grădina Cetăţii. 

„Am reuşit să reabilităm
aproximativ 15-20 % din
Cetate. Acum pregătim un
proiect pentru obţinerea fon-
durilor europene, cu ajutorul
cărora să reabilităm aproxi-
mativ trei sferturi, pe lista
lucrărilor fiind incluse Turnul
Gotic şi cetatea de sus. De al-
tfel, vrem să amenajăm inte-
riorul fiecărei căsuţe din
Ce tate, astfel încât vizitatorii
să îşi poată forma o imagine
clară şi completă a Evului
Mediu. De asemenea, pre -
gătim un proiect pentru acce-
sarea de fonduri europene
pentru restaurarea completă a
monumentului şi sperăm ca
Cetatea Râşnov să fie unul
dintre cele mai atractive mon-
umente istorice din România.
Nu ne-am bătut să luăm doar
ce tatea în administrare, ne
interesează şi soarta ei. Intere-
sul administraţiei locale este
de a aduce cetatea într-o stare
în care să nu facem lucrări în
fiecare an, sau din 10 în 10
ani”, a declarat Veştea.

Dezvoltare 
cu bani europeni

Din strategia de dezvoltare
turistică a oraşului nu lipsesc
proiectele ca transformarea
Cetăţii în cel mai important
muzeu de istorie şi arhitectură
medi-evală din România,
ame- najarea centrului istoric,
crearea unei şcoli de turism
pentru Ţara Bârsei şi contu-
rarea unui calendar com -
petiţional internaţional pen tru
noua bază sportivă. „ Întreg
conceptul de dezvoltare tu -
ristică din ultimii ani l-am
creat pe trei paliere principale,
prin care Râş novul să se iden-
tifice în min tea turistului:
«Cetatea care tră ieşte!», unde
tot timpul se întâmplă un
eveniment cultural şi ceva
nou; baza olimpică de tram-
buline şi noua pistă de biatlon,
care încep să găzduiască
evenimente sportive naţionale
şi internaţionale, iar la acestea
adăugăm şi un cadru natural
de excepţie. Demersurile
noastre vizând dezvoltarea
turistică şi schimbările evi-
dente din Râşnov se ba zează,
în primul rând, pe atragerea
de fonduri euro pene”, a de-
clarat Adrian Veş tea. Primarul
Râşno-vului crede că, pentru
a avea succes ca primar al
unui oraș cum este Râșnovul,
trebuie să separi administrația
de politică. Important este să
reușești să ai relații de colab-
orare și sprijin de la orice
nivel, indiferent de partid. Se
pare că abilitatea primarului
liberal Adrian Veș tea a dat
rezultate excepționale. Rela -

După câțiva ani de procese, primarul Râșnovului, Adrian Veștea, a reușit să le redea locuitorilor orașului Cetatea Țărănească  

Edilii vor să reabuiliteze drumul forestier spre Cheile
Râșnoavei

Centrul orașului va deveni pietonal, iar sub el va fi
amenajată o parcare subterană pe două niveluri
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uAspiră la titlul de staţiune de interes naţional

Primarul Adrian Veştea susţine că Râşnovul a bătut deja Castelul Bran la
capitolul turişti, iar în ceea ce priveşte infrastructura, tot oraşul având sistem
de apă şi canalizare, este cu mult deasupra vecinilor din Bran.
Planul de marketing pentru obţinerea titlului de staţiune turistică de interes
naţionale a fost depus la Ministerul Dezvoltării şi Turismului, iar în maximum
o lună edilii ar trebui să primească şi răspunsul. „Anul trecut, conform
datelor de la Direcţia de Statistică,  Cetatea Râşnov a avut 199.570 de
turişti. Nu ştiu câţi turişti a avut Castelul Bran în 2011, dar în 2009, Cetatea
Râşnov a fost vizitată de 168.998 de turişti, faţă de 109.099 care au vizitat
Castelul Bran . În 2010, Cetatea Râşnov a fost deschisă vizitatorilor doar
patru luni, din cauza prăbuşii acelor porţiuni de zid, dar în acest timp am
avut 46.000 de turişti. Spre comparaţie, Castelul Bran a avut, pe tot par-
cursul anului 2010 aproximativ 112.000 turişti”, a declarat Adrian Veştea.

Primăria Râşnov a câştigat un proiect Sapard în valoare de 1,5 milioane
euro, pentru reabilitarea unor drumuri forestiere din localitate. Edilii şi-au
propus ca printre drumurile pe care le vor repara să se numere şi cel spre
Cheile Râşnoavei. Primarul Adrian Veştea speră ca banii să-i ajungă chiar
şi pentru a asfalta o porţiune de doi kilometri din acest drum, respectiv cea
de la intrara din DN 73. În total, cu banii obţinuţi vor fi reparaţi 22 de kilo-
metri de drum forestier din zonele Valea Lungă, Pârâul cu Noroi, Nisipului,
Pârâul cu Brazi, Valea lui Dobre, Mălăeşti şi Ţigăneşti. Lucrarea include şi
realizarea a 64 de poduri şi podeţe.

uDrumul forestier spre Cheile Râşnoavei va fi reabilitat

Pârtiile artificiale de schi amenajate la Rășnov pot găzdui competiții de talie mondială

țiile sale foarte bune Elena
Udrea (n.r. fost ministru al
Dezvoltării) și Alexandru Pa-
leologu (n.r. fost ministru al
Culturii) au stârnit mai multe
voci critice. Ajutorul venit din
partea miniștrilor pedeliști au
adus orașului Râșnov ben-
eficii substanțiale.

Pasaj rutier subteran
Unul dintre cele mai am-

biţioase proiecte ale pri-
marului Râşnovului îl
re prezintă transformarea
centrului vechi al oraşului în
pietonal. Edilii au luat
această decizie după mod-
elul oraşelor europene, dar
şi pentru a proteja de traficul
auto clădirile istorice. Con-
form proiectului, Piaţa
Unirii ar urma să devină un
spaţiu de recreere, unde să
poată fi organizate diverse
evenimente publice.

În doi ani, Râşnovul nu va
mai fi de recunoscut, după
ce edilii vor finaliza proiec-
tul de transformare a centru-
lui oraşului în pietonal.
Autoturismele ar urma să
tranziteze centrul oraşului
printr-un pasaj subteran,
unde vor fi amenajate şi 100
de locuri de parcare.

Cel târziu săptămna vi-
itoare, contractul pentru
finanţarea acestei lucrări, în
valoare de 18,2 milioane de
lei, va fi semnat. Contribuţia

edililor la acest proiect va fi
de doar 384.000 de lei,
restul banilor fiind din fon-
duri europene accesate prin
Polul de Creştere Braşov,
unde titular de proiect este
Primăria Brașov. De altfel,
primarul Adrian Veștea
colaborează foarte bine cu
primarul Brașovului, Geor -
ge Scripcaru, cele două
localități având mai multe
proiecte comune.

Parcare gratuită 
la subteran

Pasajul subteran va tra-
versa Piaţa Unirii, având o
lungime totală de aproxima-
tiv 320 m, pe direcţia strada
I.L. Caragiale – strada
Izvorului. În subteran vor fi
construite de fapt două etaje.
Pasajul rutier va fi la nivelul
subsolului doi, iar la primul
va fi amenajată parcarea cu
100 de locuri pentru maşini.
Accesul pietonal se va face
prin două scări şi lifturi de
acces, asigurându-se şi
facilităţi de acces pentru
persoane cu handicap loco-
motor. „Nu se va percepe
niciun fel de taxă pentru cei
care îşi vor lăsa maşinile în
subteran, aceasta fiind una
dintre condiţiile pentru ca
proiectul să fie eligibil.
Sperăm ca cel târziu în
toamnă să finalizăm toate

procedurile şi să ne apucăm
de lucrări”, a declarat pri-
marul Adrian Veştea.

Printre toate aceste
reamenajări este prevăzută
şi îngroparea tuturor ca-
blurilor aeriene care afec -
tează vizual imaginea lo-
 ca lităţii şi deranjează vi -
zualizarea obiectivelor cul-
turale şi istorice de către
turişti.

Lift cu cremalieră
spre Cetate

Totodată, luna trecută,
Primăria Râşnov a depus
proiectul pentru construcţia
liftului pe plan înclinat cu
cremalieră care va face le -
gătura între cetate şi centrul
oraşului, un proiect în val-
oare de 4,5 milioane de euro
care va fi depus pe Polul de
Creştere, Axa 1, în speranţa
că finanţarea se va obţine în
acest an. Lungimea traseului
este de 165 de metri şi va
pleca din curtea Bisericii
Evanghelice urmând a
ajunge la cetate. „Vom putea
transporta aproximativ 700
de persoane pe oră, capcai-
tatea cabinei fiind de 30 de
persoane. Sperăm ca proiec-
tul să fie eligibil, iar în doi
ani să devină realitate”, ne-
a mai spus edilul. Primăria
Râşnov va trebui să suporte,
însă, 50% din costul
investiţiei.

un pol al turismului

Anual, Cetatea de la Râșnov găzduiește evenimente cultural-artistice care atrag mii de turiști

Interesul orașului este mai presus decât culoarea
politică. Cred că am demonstrat acest lucru

Adrian Veştea, primarul Râşnovului



CURĂȚENIA NU MAI
ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm servicii de
CURĂȚENIE DE ÎN-
TREȚINERE la sedii de
firme, bănci, pensiuni,
case, apartamente, CU-
RĂȚENIE GENERALĂ
și CURĂȚENIE DUPĂ
CONSTRUCTOR cu
personal calificat. Prețuri
negociabile în funcție de
complexitate și suprafață.
Tel: 0722/453575
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u Cea de a IX-a ediție
a Zilelor Brașovului
încep joi după-amiaza
și se vor încheia
duminică, cu parada
junilor atât de
așteptată, an de an, de
brașoveni. Timp de
patru zile, brașovenii și
turiștii care ne
vizitează orașul vor
avea parte de con-
certe, piese de teatru,
expoziții, dar și târguri
ce vor fi organizate în
centrul orașului. 

Joi după-amiază, se de-
schid toate târgurile care se
vor închide duminică seara.
În Piața Sfatului va fi un
târg de flori, iar pe strada
Diaconu Coresi ONG-urile
își expun ofertele. Aleea din
fața Parcului Nicolae Tit-
ulescu va fi, din nou,
ocupată de meșteșugari din
toate colțurile țării care vin
să își vândă podusele făcute
cu multă măiestrie chiar de
ei. De la ora 13.00, la Cen-
trul Cultural Reduta are loc
vernisajul expoziției „Art
Connections“, la care
participă artişti din Rishon
Le Zion (Israel) şi Limassol
(Cipru).  

Joi seara, la Teatrul Dra-
matic „Sică Alexandrescu“

se va juca, de la ora 19.00,
piesa „Colonelul și
păsările“, în regia lui
Alexandru Dabija. 

Concerte Ana Lesko 
şi Mandinga

Programul de vineri este
ceva mai încărcat. Cele mai
așteptate momente vor fi,
cu siguranță, concertele

susținute pe scena din Piața
Sfatului de Mandinga și
Ana Lesko, care vor urca
pe scenă începând cu ora
18.00. 

Până atunci, însă, în oraș
vor avea loc și multe alte
activități. Tot pe scena din
Piața Sfatului, de la ora
11.00, elevi de la mai
multe licee din Brașov vor
pune în scenă piesele

„Căldură mare“, „Un ped-
agog de școală nouă“ și „O
noapte furtunoasă“, de
I.L.Caragiale, având în
vedere că anul acestaa fost
decretat „Anul Cargiale“.
De la ora 17.00, la Teatrul
Dramatic Sică Alexan-
drescu se va juca piesa
„Sectorul S“ de Emanuel
Pârvu. 

Filarmonica Brașov va

susține, de la oa 19.00, la
Cercul Militar, un concert
intitutal „Musashino –
Braşov 20 de ani de priete-
nie“. Dirijor va fi Daisuke
Soga (Japonia), la pian va
interpreta Fuko Ishii, iar la
vioară Dănuț Manea.

Concerte, operă 
şi teatru

Ziua de sâmbătă le este
dedicată celor mici. De la
ora 12.30, pe scena din
Piața Sfatului, Corul de
Copii „Unison“ va susține
un concert de o oră. De la
ora 13.30, artiștii Teatrului
de Păpuși Arlechino vor
prezenta, tot aici, specta-
colul „Galoșul fermecat“.
De la ora 18.00, în Piața
Sfatului încep concertele.
Atmosfera va fi încinsă de
Alex Velea, Fly Project și
Elly White. 

Amatorii de operă sunt
așteptați, de la ora 18.30, la
Teatrul Liric, la „Traviata“,
în regia lui Dumitru
Tăbăcaru. Dacă nu vreți
operă, de la ora 19.00
sunteți invitați la teatru. La
„Dramatic“ se joacă „Ab-
sint“ în regia lui Claudiu
Goga.

În tot acest timp târgurile
și expozițiile din oraș vor
deschise pentru public.

Junii ies la paradă 
în Duminica Tomii

De departe cea mai
așteptată zi din cadrul
Zilelor Brașovului este ziua
de duminică, când junii din
Șcheii Brașovului vor ieși la
paradă. Manifestarea începe
la ora 11.00, când cele șapte
cete se vor întâlni în Piața
Unirii de unde vor începe să
coboare pe străzile din cen-
trul orașului ca să îi salute
pe spectatori cu tradiționalul
„Hristos a-nviat!“. Traseul
junilor este același ca în
fiecare an: Piața Unirii, str.
Brâncoveanu, Str. G.
Bariţiu, str. Mureşenilor, Bd.
Eroilor, Str. Republicii,
Piaţa Sfatului, Str. Apollonia
Hirscher, str. Poarta Schei,
str. Prundului, Piaţa Unirii,
Pietrele lui Solomon.

De la ora 13.00, pe scena
din Piața Sfatului vor
susține spectacole artiști
aparținând tuturor
comunităților etnice ce
conviețuiesc în Brașov.
Zilele Brașovului se vor
încheia cu un spectacol fol-
cloric susținut de artiștii
Lena Miclăuș, Alexandru
Recolciuc, Lucian Drăgan,
Claudia Ionaș, Veta Biriș și
Ansamblul Folcloric „Cer-
bul Carpatin“. 

Start la Zilele Braşovului!
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Cel mai așteptat moment al Zilelor Brașovului este Parada Junilor

„De obicei, în Joia luminată junii se adunau la vătaf, apoi mergeau Sub Tâmpa, unde petreceau cu
plăcinte. După petrecere, ca o distracţie, fiecare june era „aruncat în ţol”. Se ştie că junele care
nu este dat joi din ţol, fiindcă refuza, se temea sau pur şi simplu absenta, era dat în ţol drept
pedeapsă a doua zi, în Piaţa Prundului”, explică profesorul Vasile Oltean.
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JOBURI

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

din România

angajează

Consultant 
Relații Clienți

Suportul oferit 
clienților va fi în limba

GERMANĂ, ENGLEZĂ
sau ROMÂNĂ

Pentru depunere
CV și detalii ne

puteți contacta la
021.529.719.0

aplic@cgsinc.ro

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

SERVICII

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

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

Vindem centrale ter-
mice pentru case și
apartamente pe gaz și
lemn, calorifere noi cu
garanție. Asigurăm
transport. Brașov Str.
Târnavei nr. 13. Tel:
0268/311 562 sau
0749/270 461.

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

Colecționar cumpăr

cărți deosebite,

monede, bancnote,

insigne, medalii,

decorații, timbre,

clasoare cu timbre,

cărți poștale, acte

vechi, tablouri,

obiecte din sticlă și

piatră, obiecte din

porțelan, mic mo-

bilier, fotografii

vechi. Str. Diaconu

Coresi nr. 2, Tel:

0749/270462

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

DIVERSE



lVând garsonieră, Centrul
Civic, Patria, 22 mp, ter-
mopane, gresie, faianță, par-
chet, separare gaz, bucătărie
și grup sanitar proprii, bloc
reabilitat termic, 17.000 euro
neg, 0721/308704
lVând garsonieră, Tractorul,
confort 1 semidecomandată,
parter, beci, mobilată, 22.000
Euro (cod 2242) Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
lGarsonieră, Nicopole,
semidecomandată, centrală
termică, termopane, balcon în-
chis în termopan, gresie,
faianță, parchet, ușă metalică,
21.000 euro neg, 0751/188188

lApartament 2 camere, Zizin-
ului - Luca, confort 1 deco-
mandat, 55 mp, etaj
intermediar, centrală termică,
ușă metalică, liber la vânzare,
47.000 euro, 0721/308704
lApartament 2 camere, Astra,
confort 1, etaj intermediar,
centrală termică, termopane,
mobilat, utilat, 38.000 euro,
0751/188188
lScriitorilor, confort 1 deco-
mandat, etaj intermediar,
suprafață 55 mp, 2 balcoane,
centrală termică, liber 45.000
Euro (cod 4119) COV-ALIN
Imobiliare. Tel: 0268/315228 
lApartament 2 camere, Astra
- Galaxiei, confort 1 decoman-
dat, etajul 3, ușă metalică, par-
chet, debranșat, bloc reabilitat
termic, 35.000 euro,
0721/308704
lCentrul Civic, confort 2 semi-
decomandat, etaj intermediar,
îmbunătățiri, liber, 39.000 Euro
(cod 4312) COV-ALIN Imobil-
iare. Tel: 0268/315228
lVând apartament complet mo-
bilat și utilat, situat în Ansamblul
Bellevue Residence, în suprafață
de 87,02 mp, compus din living
cu bucătărie, un dormitor,  baie
și terasă în suprafață de 102,09
mp,  dotări și  finisaje deosebite,
dispune de boxă și parcare
subterană, priveliște panoramică
asupra Brașovului. Preț vânzare:
230.000 euro +TVA. Ag. Bra-
house. Tel: 0723/418917
lVând apartament complet mo-

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

lApartament 3 camere, Trac-
torul - O. Goga, confort 1 de-
comandat, etajul 1, vedere
bilaterală, 2 băi, centrală
termică, termopane, bloc re-
abilitat termic, beci, 54.000
euro, 0721/308704
lApartament 3 camere,
Griviței, confort 1 decoman-
dat, 80 mp, vedere 2 părți, ter-
mopane, centrală termică,
balcon închis, ușă metalică, 2
beciuri, 58.000 euro,
0721/308704
lVând apartament 3 camere,
Noua, confort 1, circular, etaj in-
termediar, îmbunătățiri, 55.000
Euro (cod 2405). Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
lApartament 3 camere, Trac-
torul, confort 1 decomandat,
etajul 1, centrală termică, 2
grupuri sanitare, termopane,
balcon închis în termopan, ușă
metalică, uși interioare noi,
gresie, faianță, parchet, 60.000
euro, 0751/188188
lVând apartament complet mo-
bilat și utilat, situat în Ansamblul
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
lVând apartament 3 camere,
Zorilor, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
60.000 Euro (cod 2373). Cov-
Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228

lVând 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, în-
sorit, liber la vănzare. Preț:
75.000 euro. Ag. Brahouse .Tel:
0723/418917
lVând apartament 4 camere, 15
Noiembrie, confort 1 decoman-
dat, "la casă", suprafață 120 mp,
2 balcoane, 73.000 Euro (cod
797). Cov-Alin  Imobiliare Tel:
0268/315228
lVând 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  finisaje deosebite, priveliște
panoramică asupra Brașovului .
Preț vânzare: 280.000 euro cu
TVA inclus. Ag. Brahouse. Tel:
0723/418917
lVând apartament 4 camere, B-
dul Gării, confort 1 decomandat,
etaj intermediar, suprafață 100
mp, îmbunătățiri, 80.000 Euro
(cod 752). Cov-Alin  Imobiliare
Tel: 0268/315228

lVând casă Tărlungeni -
Purcăreni, suprafață totală
340 mp, curte și grădină, 3 cor-
puri, baie, fântână cu hidrofor,
cuptor de pâine, beci, 30.000
euro, 0721/308704
lParticular vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn),
situată în pădurea de lângă lacul
RECI, zonă mirifică. Cabana
este formată din parter și
mansardă, în suprafață de 60 mp.
La parter are living, baie,
bucătărie și terasă, iar la
mansardă sunt 2 dormitoare, hol

și balcon. Cu toate utilitățile.
Terenul pe care este amplasată
are 385 mp și este concesionat
pentru 385 euro pe an. Prețul de
vânzare este de 27.000 euro. Tel:
0745/168108
lVând 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

lPersoană fizică, vând parcele
de  teren intravilan, cu PUZ pen-
tru construcții de locuințe situate
în Hărman la 200 m de asfalt.
Fiecare parcelă are suprafața de
405 mp plus cota de drum care
se oferă gratuit. Frontul
parcelelor este de 19 m. 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 supli-
mentare. Tel: 0729/026029
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafața de 13.300
mp. Terenul are front de 47 m di-
rect 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 dezvoltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room, etc. Prețul este de
doar 8 euro/mp. Tel:
0745/168108.
lHălchiu, loturi 1000 mp, PUZ
case, 5 Euro/mp. Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
lParticular vând 1.000 mp teren
intravilan situat în Hărman.
Terenul are toate utilitățile (apă,
canal, curent și gaz), este local-
izat în cartier de vile noi și este
îngrădit. Puteți construi imediat.
Preț 38 euro/mp negociabil. Tel:
0745/168108
lBrașov la 3 km spre
lTărlungeni, loturi 857 mp, zona
de case, utilități,iluminat stradal,
15.000 Euro/lot. Cov-Alin  Imo-
biliare Tel: 0268/315228
lBrașov spre Stupini, Zona DN
13 - Elmas, suprafață 1.000 mp,
intravilan Brașov,utilități exis-
tente pe teren, front 29 m, PUZ
existent mică industrie și prestări
servicii, showroom, 30 Euro/mp
(cod 3358). Cov-Alin  Imobiliare
Tel: 0268/315228
lDN13, Hălchiu spre Feldioara,
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

lCaut să închiriez apartament
2 camere pe ruta autobuzului
40: Saturn, Vlahuță, Gării,
Făget, Bartolomeu, confort 1
decomandat sau semideco-
mandat, nemobilat, centrală,
0751/188188
lOfertă închiriere aparta-
ment 2 camere, Grigore Ure-
che, confort 1, centrală
termică, termopane, parchet,
gresie, faianță, ușă metalică,
mobilat, utilat, mașină de
spălat, 160 euro, 0721/308704

lÎnchiriez 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
lÎnchiriez 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 pro-
prie, tâmplărie termopan, ilumi-
nat incandescent și cu spoturi,
scafe din rigips, beneficiază de
maximă vizibilitate, 2 intrări,
disponibil imediat. Preț
închiriere : 2.500 euro/lună. Ag.
Brahouse. Tel: 0723/418917
lÎnchiriez spațiu de birouri în
suprafață totală de 2500 mp în
Centru Civic Brașov. Clădirea de
birouri este clasa A, dispusă pe 9
etaje , spațiile sunt open space cu
posibilitate de 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

lOfertă închiriere, casă Flo-
rilor, 90 mp, 3 camere, 2 băi,
bucătărie, beci, terasă, ter-
mopane, centrală termică,
curte 500 mp, acces auto,
mobilată și utilată integral, 400
euro, 0751/188188
lÎnchiriez  vilă  pe Drumul
Poienii, zona Belvedere, complet
utilată și mobilată, de tip
D+P+E+E2, în suprafață de 432
mp și teren total de 847 mp, cu
următoarea dispunere: la
demisol regăsim un living, dor-
mitor, 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, conex-
iune internet și cablu TV Dolce,
izolație exterioară cu polistiren,
tâmplărie PVC cu geam ter-
mopan, alarmă, supraveghere
video, acces facil, vedere
panoramică. Preț închiriere :
1800 euro/luna. Ag. Brahouse.
Tel : 0723/418917
lÎnchiriez casă  cu o arhitectură
deosebită, situată în Schei, cu o
suprafață totală de teren 276 mp
și suprafață construită de 330
mp, cu urmatoarea comparti-
mentare: parterul este compus
din dormitor, baie, hol, cameră
tehnică și acces în garaj, la etaj
regăsim un living spațios cu
șemineu, bucătărie deschisă, loc
de luat masa, o baie, iar
mansarda este formată din 2 dor-
mitoare fiecare cu baie proprie și
dressing. Finisajele 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

lDoresc să cumpăr casă în
Brașov, singur în curte, minim
3 camere, cu curte și acces auto,
cu sau fără îmbunătățiri, ofer
plată cash, 0721/308704
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IMOBILIARE

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

,

SMS la 1442
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

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

Rețea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
și 

Vodafone

2 luni GZ2 nume și adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume și adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume și adresa destinatar 7.1EUR+TVA

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

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

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

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

numărul 7476 cu numele 
și adresa ta completă

urmată de codul poștal.
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Caseta tehnică

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

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

Oferta lunii aprilie:



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

Nu credeam
vreodată că Bra -

șovul poate fi un... tărâm
al fanteziei. Știu că
Brașovul poate fi mitic,
poate fi legendar... dacă
ar fi să-l raportăm la is-
toria sa cultural-istorică.
Nu aș vrea să se în -
țeleagă că aș fi împo -
triva fanteziei, din
con tră, dar cred că de ea
au nevoie artiștii și în
niciun caz politicienii. 

Aproape că nu există
localitate din Țara Bâr-
sei unde să nu existe o
legendă... iar legendele
pornesc de la un fapt pe-
trecut (posibil) în reali-
tate ... De asemenea știu
că Brașovul tradițional
este meșteșugăresc, co -
mercial, industrial... tur-
istic, oricum, dar nu
fantezist. Este fapt știut
că fantezia este un pro-
dus al imaginației și nu
are nimic în  comun cu
realitatea.  Iată de ce am
fost surprins când,
dintr-o reclamă difuzată
pe canalul de teviziune
Antena 3, am aflat că
există... «Brașov, eternul
târâm al fanteziei». La
început am crezut că
este o inițiativă a postu-
lui de televiziune care

și-a propus să promo -
veze Brașovul. Treaba
lor! Însă, privind mai
atent am sesizat, într-un
colț al ecranului, alături
de stema județului Bra -
șov că scrie și Consiliul
Județean Brașov. Con-
cluzia: această instituție
a găsit «resurse finan-
ciare» pentru a susține
campania electorala a
Președintelui Căncescu
care, ori de câte ori are
ocazia, se plânge  că „nu
sunt bani la buget... “
pentru a susține un pro -
iect serios. Dar sunt bani
pentru un clip  cu un
titlu neserios. 

Cât să fi costat acesta?
Sunt voci care spun că s-
ar fi plătit 100.000 de
euro... Când a fost orga -
nizată licitația, când s-au
discutat în Consiliul
Județean Brașov toate
aceste cheltuieli pub-
lice? Nu se știe.  Este clar,
pentru unii politicieni
Brașovul a devenit un
«tărâm al fanteziei».
După ce au distrus in-
dustria și agricultura
județului Brașov, după
ce au vândut la nesfârșit
speranțe cetățenilor ju -
dețului Brașov, acesta
nu mai poate fi decât

«un tărâm» al fanteziei.
Adevărat, un tărâm al
fanteziei doar pentru
acești politicieni care,
culmea, vând brașoave
chiar... brașovenilor.
Pen  tru cetățenii județu -
lui Brașov, Brașovul a
ajuns o zonă sărăcită
care are nevoie de un
program de dezvoltare,
dar nu în fază de (etern)
proiect ci în plină des -
fășurare, astfel încât ju -
dețul Brașov să fie, să
redevină pe harta Ro mâ -
niei un puternic centru
economic și cul tural... 

Din păcate, județul
Brașov a fost transfor-
mat într-un tărâm al fan-
teziei. O fantezie a
politicienilor, plătită din
banii noștri,  din bugetul
public, iar  acestora nu le
pasă decât de imaginea
lor publică fiind ne în -
trecuți în a înșira vorbe
goale și promisiuni de -
șarte. Iată, prin clip-ul
publicitar de la Antena 3,
instituția Consiliului
Județean Brașov mai
adaugă înca o fantezie la
șirul fantezist ai ultimilor
12 ani de mandat: Cen-
tru de Agrement, Ba za
Olimpia, Marcaje mon-
tane de milioane de

euro, Dracula Expres,
Autobuzul Supra-etajat,
Casa NATO din car tierul
Gârcini – Săcele, Asfalt
«tip american» cu 51
euro/mp, Centrul de In-
formare Turistică din
mijlocul șoselei de pe
DN1, Vacanțele de Vis
de la Rio, Monaco, Sin-
gapore, Sidney, Tokyo,
Dubai etc -  probabil sur -
sa de inspirație pentru
fanteziile aleșilor, s.a..  

Dacă o instituție a stat-
ului va cerceta cât de

fantezist sunt cheltuiți
banii publici ai județului
Brașov, și va imputa ba -
nii  cheltuiți aiurea (sau
doar pentru a susține in-
terese electorale) celor
care cred că «Brașovul
este eternul tărâm al fan-
teziei» atunci aceștia s-
ar trezi la realitate. O
realitate care i-ar re-
sponsabiliza și culpabi-
liza în același timp în
fața stării falimentare în
care au adus Brașovul.
Dacă cei care cred că

Brașovul este un «etern
tărâm al fanteziei» ar fi
muncit și ar fi gândit
cinstit pentru un Brașov
legendar, turistic, indus-
trial, cultural, agricol am
fi avut și aeroport și spi-
tal și fabrici și locuințe
pentru tineri, altfel ar fi
trăit fiecare brașovean.
Cu siguranță fantezia
acestor «politruci» nu va
fi... eternă ci doar tem -
porară, până la alegeri. 

OMUL SFINȚEȘTE
LOCUL! 

Dumitru Ioan Puchianu: „Judeţul Braşov 
a ajuns doar un tărâm al fanteziilor politice“

Dumitru Puchianu  susține că banii publici sunt cheltuiți iresponsabil de Consiliul Județean

Primele implanturi
cohleare au fost efectuate
săptămâna trecută de dr.
Sorin Sabău şeful secţiei
ORL din cadrul spitalului Sf.
Constantin cu asistenţa unei
echipe de medici de la clin-
ica Universitară ORL din
Innsbruk Austria, la două
fetiţe cu vârsta de 5 şi 6
ani,la care intervenţia a fost
o reuşită.

Doi copii, de 5 şi 6 ani, vor
avea şansa unei vieţi normale
după ce, ieri, au primit un im-
plant cohlear. Practic, cele
două intervenţii au inaugurat
activitatea primului centru
privat specializat în implant
cohlear din România. Centrul
de implant cohlear din cadrul
spitalului beneficiază de
investiţii de peste 300.000 de
euro, fiind dotat cu aparatură
de ultimă generaţie, precum

şi cu un centru de audiologie
şi protezare auditivă pentru
diagnosticarea şi corectarea
deficienţelor de auz la orice
vârstă. „Sperăm să dezvoltăm
această activitate şi acest tip
de intervenţie chirurgicală
care în anumite condiţii, după
o anumită reeducare post-op-
eratorie poate reda auzul unui

copil sau a unui adult care are
o pierdere totală de auz sau o
surzitate profundă. Sperăm să
continuăm această activitate
în sistem privat, să putem
completa implantul cohlear
care se realizează prin Pro-
gramul Naţional de implant
în clinicile universitare din
Bucureşti, Iaşi, Cluj,

Timişoara şi în urmă cu doi
ani, şi la clinica din Tărgu-
Mureş, a declarat medicul
Sorin Sabău, şeful secţiei
ORL,coordonatorul proiectu-
lui de implant cohlear.

Primul pas 
spre un auz normal

Implantul cohlear are
indicaţie în cazurile de sur-
ditate neurosenzorială
severă sau profundă, în care
urechea internă este
nefuncţională; este un dis-
pozitiv electronic cu mai
multe componente care
preia sunetele din mediu, le
codifică şi le transmite în
final sub formă de impulsuri
electrice direct nervului au-
ditiv, printr-un electrod in-
trodus în urechea internă
(cohlee) nefuncţională.

Primul centru privat specializat în tratarea 
deficienţelor de auz a fost deschis la Braşov

Centrul de implant cohlear este dotat cu aparatură de
ultimă generaţie, investiția fiind de 300.000 de euro
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