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u „Gazeta Braşovului” face o incursiune în viaţa de zi
cu zi a braşovenilor de dinainte de 1989

Era mai bine
înainte?
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Cine suportă pagubele?

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
echipa Gazetei Brașo vu lui,
urează tuturor cititorilor,
clienților dar și colaboratorilor
multă sănătate, fericire și mai
ales liniște sufletească! Urmă -
torul număr al Gazetei Brașo -
vului va apărea în data de 9
ianuarie 2013. Până atunci vă
ținem la curent cu ultimele știri
pe www.gazeta brasovului.ro.

Povestea CrăCiunului

Deși reprezintă cea mai
asteptată perioadă din cele
365 de zile ale anului, foarte
mulți au uitat semnificația
zilei de 25 decembrie. Naș -
terea Domnului a trecut în
plan secund, prioritar fiind
Moș Cră ciun, distracția, pre -
gătirile și diverse alte tradiții. 

pag. 8 - 9 

u Investiţii de milioane de
euro s-au dus pe apa

sâmbetei după incendiul
izbucnit săptămâna

trecută la mall-ul MyPlace
de lângă gară pag. 5
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1.004 companii braşovene au intrat în insolvenţă în primele 11 luni ale acestui an, potrivit
datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Creşterea cazurilor de insolvenţă faţă de
perioada similară a anului trecut este de peste 35%. Braşovul se situează astfel pe locul trei în
topul insolvenţelor după 11 luni.

MRU: „Lucrăm la 
un guvern din umbră“

Programul „Prima casă“ şi în 2013
În lege se arată că “Pentru

anul 2013, se alocă un plafon al
garanţiilor care pot fi emise
potrivit art. 1 alin. (3) din
ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 60/2009, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 368/2009, cu
modificările şi completările ul-
terioare, de 200 milioane euro”,
se arată în proiectul de hotărâre.

Pentru a se asigura contin-
uarea programului în condiţii
optime se propune ca în anul
2013 să se poată emite garanţii
cu încadrarea în limita diferenţei
rămase neutilizate din plafonul
alocat pentru 2012.

Tratament egal pentru
beneficiari

Totodată, actul normativ
asigură tratament egal pentru
beneficiarii care au achiziţionat
o locuinţă de la un dezvoltator
imobiliar care poate oferi la
schimb o altă locuinţă
corespunzătoare calitativ, în ra-
port cu cei care au achiziţionat
locuinţa de la o persoană fizică
și cărora nu li se poate oferi
posibilitatea schimbului.

Ordonanţa răspunde astfel
unor necesităţi de fond practic şi
creează condiţii pentru admin-
istrarea flexibilă a portofoliului
de garanţii, dar şi pentru
creşterea cadrului de utilizare a
plafonului de garanţii. Aceste
prevederi au consecinţe directe
asupra dezvoltării pieţei imobil-
iare şi sectoarelor acesteia.

Obligaţii
În Ordonanță se reglemen-

tează şi problema abrogării
interdicţiei de înstrăinare a imo-
bilului pentru o perioadă de 5
ani, în cazul rambursării antici-
pate a finanţării garantate, în
sensul că, odată cu stingerea
obligaţiei garantate prin ram-
bursarea anticipată a întregului
sold al finanţării garantate, se
vor radia în mod corelativ toate
sarcinile şi interdicţiile înscrise
în vederea garantării acesteia.
Ce spune proiectul

De asemenea, proiectul pus
pe site-ul Finanțelor mai scoate
în evidență și un set de măsuri
menite să asigure derularea pro-
gramului fără sincope:

• Din cei 16 participanți la
etapa a 4-a a programului, un
număr de 9 finanțatori au solic-
itat alocarea de sume din pla-
fonul suplimentar de 200
milioane euro, conform
legislației actuale acestea pot fi
consumate numai până la
31.12.2012.

•Pentru a se asigura contin-
uarea programului Prima casa
în condiții optime și în prima
parte a anului 2013, fără a se

crea panică în rândul beneficia-
rilor care doresc achiziționarea
unei locuințe și care nu pot fi-
naliza acest proces până la finele
anului 2012, propunem ca în
anul 2013 să se poată emite
garanții cu încadrarea în limita
diferenței rămase neutilizate din
plafonul alocat pentru anul
2012. Suma reprezentând
diferența rămasă neutilizată din
plafonul alocat pentru anul 2012
se va publica pe site-ul

FNGCIMM și Ministerului
Finanțelor Publice până la data
de 15 ianuarie 2013

•Pentru efectuarea alocărilor
și realocarilor din plafonul alo-
cat pentru anul 2012 între
finanțatorii care au încheiat pro-
tocoale cu FNGCIMM, în
limita diferenței nealocate în
condițiile alin.(10) până la data
de 31 decembrie 2012, preved-
erile alin.(7)-(11) ale articolului
3 din anexa nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr.717/2009 privind
aprobarea normelor de imple-
mentare a programului Prima
casa, se aplică în mod
corespunzător.

Finanțatorii care au benefi-
ciat de alocări din plafonul afer-
ent anului 2012 în condițiile
alin. (10) al articolului 3 din
anexa nr.1 la Hotărârea Guver-
nului nr.717/2009 privind apro-
barea normelor de
implementare a programului
„Prima casa“, vor fi autorizați
să utilizeze integral diferențele
din sumele alocate și neanga-
jate până la data de 31 decem-
brie 2012, în cursul anului
2013.

Cine beneficiază?
Orice persoană fizică, ce a

împlinit 18 ani, care nu deține
sau nu a deținut, fie individual,
fie în comun cu soția, o locuință
cu o suprafață utilă mai mare de
50 de metri pătrați, poate accesa
un credit „Prima Casă“.

Accesând un credit „Prima
Casă“, clientul poate achiziționa
maxim o locuință sau poate
construi o singură casă singur
sau împreună cu alte persoane.

Cât poţi împrumuta?
•57.000 euro pentru

locuințele vechi
•66.500 euro pentru

locuințele noi, construite pe
baza autorizațiilor de construcție
eliberate după 22.02. 2010

•71.250 euro pentru
construcție locuință, dacă bene-
ficiarul face parte dintr-o soci-
etate de minim 2 beneficiari sau
66.500 de euro dacă beneficia-
rul este unic.

Avansul necesar accesării
unui credit Prima Casa 4 este de
minim 5% din valoarea bunului
achiziționat/construit.

Senatorul ARD Mihai
Răzvan Ungureanu a de-
clarat săptămâna trecută, la
finalul primei şedinţe de
plen a Senatului, că noul gu-
vern nu va primi votul pen-
tru învestitură din partea
senatorilor democrat-liber-
ali.

Acesta a adăugat că la
acest moment se lucrează la
constituirea unui Guvern
din umbră. “Noi nu vom
vota acest Guvern. (…) Veţi
vedea un Executiv din
umbră care va apărea foarte
curând. La asta lucrăm
acum. Am şi anunţat. Sunt
convins că avem nume mult
mai bune şi mult mai capa-
bile să facă administraţie
naţională”, a spus acesta.

De asemenea, Ungureanu
a dat asigurări că partidele
din Opoziţie vor fi foarte
vocale şi vor sancţiona orice
deviere a Guvernului Ponta
de la propriul program de
guvernare, dar şi de la prin-
cipiile şi valorile democrat-
ice.

“Opoziţia poate să
amendeze fiecare deviere pe
care o va face Guvernul de
la proiectele pe care şi-a
propus să le facă şi în mo-
mentul în care acest Guvern
va adopta decizii care sunt
împotriva cetăţenilor
României, decizii anti-
naţionale le vom amenda
numaidecât. Veţi vedea că
va fi o Opoziţie foarte
serioasă, foarte capabilă nu
numai să dea bătăi de cap
Guvernului, ci să arate tu-
turor românilor că ceea ce
se întâmplă în ţară nu lasă
prea multă şansă de viitor
naţiunii române”, a adăugat
Ungureanu.

Întrebat care vor fi
metodele prin care Opoziţia
se va opune, în Parlament,
anumitor măsuri ale Guver-
nului Ponta II, Mihai
Răzvan Ungureanu a repli-
cat că lucrurile se mai pot
schimba inclusiv în sensul
că Opoziţia va reuşi să
iniţieze moţiuni de cenzură
împotriva Guvernului.

Sheba Distribution,
reprezentant al companiei
Garmin în România, a
lansat, ieri,  noua ediţie a
Atlasului Digital al
României v5.10, RO.A.D.
2013.10, cea mai
cuprinzătoare hartă GPS
dedicată. Atlasul  va
conține, în variantă 3D,
câteva obiective turistice și
istorice importante din
județul Brașov.

Ce conţine
ROAD2013.10 este sin-

gura hartă de navigaţie din
lume care combină detalii
topo cu o structură de dru-
muri rutabilă – la nivel in-
clusiv de drumuri de
pământ şi poteci – cu adrese
poştale de o precizie
neegalată, oraşe cu blocuri
3D şi modele minuţios real-
izate la construcţii vechi, de
patrimoniu, sau noi, defini-
torii pentru peisajul urban
actual.

Noutăţi rutiere
Faţă de hărţile standard

de pe piaţă, Atlasul Digital
al României are un grad de
actualitate fără egal, în
această ediţie aflându-se în
premieră mai multe șosele
care nu apar în alte hărți
digitale. Printre acestea se
află și centura Ocolitoarea
Mică a oraşului Săcele, pre-

cum și noile sensuri gira-
torii din Brașov. De aseme-
nea, harta explică accesul la
centrele comerciale Lidl şi
Dedeman din Braşov.

Cetatea Prejmer 3D
Atlasul va conține o mul-

titudine de reprezentări de-
taliate ale castrelor, cetăţilor
şi aşezărilor fortificate din
trecut. Pasionaţii de istorie
vor descoperi în această
ediţie în premieră ele-
mentele de detaliu ale
aşezărilor fortificate din
zona Transilvaniei, inclusiv
din județul Brașov. Astfel,
în harta digitală apare
cetatea Brassovia de pe

muntele Tâmpa, precum și
zidul care se întinde până pe
dealul vec in, Păticel. Gale-
ria modelelor 3D s-a
îmbogăţit cu reprezentarea
detaliată a bisericii
evanghelice fortificate din
Prejmer. (vezi foto)

Istoria bisericii
Construcția Bisercii

evanghelice fortificate din
comuna Prejmer, județul
Brașov, a început în anul
1427 şi s-a terminat în sec-
olul al XVI-lea, la vremea
aceea fiind una dintre cele
mai puternice biserici din
Transilvania.  Biserica avea
ziduri înalte de 14 m şi

groase de 6 m, fiind străjuită
de turnuri impunătoare de
apărare. Astăzi, fortificaţiile
şi biserica sunt în patrimo-
niul mondial UNESCO. 

Cea mai mare din
Europa

Ansamblul Bisericii
evanghelice fortificate este
format din biserică, incinta
fortificată, cu drum de
apărare, două turnuri, două
bastioane și turn de poartă.
Se spune că această biserică
este cea mai mare biserică
fortificată din sud-estul Eu-
ropei.

Pe lângă gurile de foc
amplasate pe ziduri, cetatea
era prevăzută cu un dispoz-
itiv de luptă denumit "orga
morții", dispozitiv format
din mai multe arme asezate
la un loc și care trăgeau
toate deodată, fapt ce pro-
ducea inamicului o stare de
panică și pierderi grele în
rândul soldaților. Un factor
suplimentar de protecție îl
constituia șanțul cu apă
care înconjura zidurile. În
partea inferioară a zidurilor
se găseau încăperi care
erau folosite ca depozite
sau locuințe pentru
apărătorii cetății. În mi-
jlocul cetății se afla o
biserică datând din sec
XIV-XV, în jurul căreia s-a
ridicat treptat cetatea.

Biserica fortificată din 
Prejmer, într-un atlas 3D
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Şerban Huidu scapă de plata daunelor de 360.000 de euro datorate familiilor victimelor 
accidentului provocat de acesta în 16 octombrie 2011, la Timişul de Sus. Instanţa a hotărât că
daunele vor fi plătite de asiguratorul lui Huidu, SC Asigurare- Reasigurare Astra SA. Judecătoria
Braşov a motivat hotărârea cu mai multe articole din legislaţia internă.
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Editorial GB
Iarna nu-i
ca...vara! Emil Rada

Brazii la control

Weekendul următor se
anunță plin pentru stațiunile
turistice. Administratorii pâr-
tiilor au lucrat la foc continuu
pentru deschiderea oficială a
noului sezon de schi 2012-
2013. Toate pârtiile din
Brașov și Valea Prahaovei au
fost deschise official week-
endul trecut. Stratul de zăpada
naturală este de 50 cm, la
Sinaia şi Buşteni, şi de până la
60 de cm, la Azuga

Schi la altitudine
Sinaia este căutată pentru că

oferă iarna cel mai bun schi de
altitudine din România.
Datorită crestelor de peste
2000 de metri, sezonul începe
la jumătatea lui decembrie şi se
încheie tocmai la finalul lunii
mai. Domeniul schiabil Sinaia
este singurul de altitudine din
ţară care oferă adesea senti-
mentul de schi deasupra no-
rilor, datorită cunoscutei „mare
de nori“ care se formează între
Cotele 2000 şi 1400.

21 decembrie,
începutul sezonului

În Poiana Brașov sezonul
oficial de schi s-a deschis pe
data de 21 decembrie. Tot de

atunci, pe Pârtia Bradu din
Poiana Brașov se poate schia
și noaptea mulțumită nocturne
funcționale până la ore târzii.
Stratul de zăpadă naturală
depășește 50 de centimetri și
există posibilitatea pornirii
tunurilor de zăpadă.

Pârtii în Predeal, Azuga
si Busteni

În stațiunea Predeal se
schiază pe toate pârtiile:
Cocoș, Subteleferic, Clăbucet,
Clăbucet Variantă și Clăbucet

MTR, toate fiind în stare
foarte bună. Din 21 decembrie
funcționează și sistemul de
iluminat nocturn.

Centrele de închirieri de pe
pârtiile din Sinaia, Buşteni şi
Azuga practică, în mare,
aceleaşi tarife din iarna
trecută. Astfel, pentru închiri-
erea unui echipament complet
format din schiuri, clăpari şi
beţe, preţul ajunge la 50 de lei
pe zi, iar echipamentul de
snowboard se închiriază cu 40
de lei pe zi.

Săptămâna aceasta s-a
schiat doar pe Sorica, dar de
sâmbătă, administratorii pârti-
ilor vor deschide şi Cazacu. Pe
ambele domenii, stratul de
zăpadă este între 20 şi 60 de
centimetri. În stațiunea
Bușteni se poate schia pe cele
două pârtii: Kalinderu1 și
Kalinderu 2. Ambele sunt de-
servite de același telescaun și
au instalații nocturne. În acest
sezon, pârtiile din Bușteni vor
fi balizate și  semnalizate
corespunzător.

În Poiana Brașov turiștii pot schia până tarziu la lumina nocturnei

Poliţiştii braşoveni au făcut,
ieri la prânz, controale în cinci
pieţe din Braşov, în Tractorul,
Astra, Dacia, Star şi cea de la
Brintex, pentru a verifica dacă
brazii de Crăciun sunt
comercializaţi legal. Echipele
formate din 25 de poliţişti şi 10
jandarmi au verificat dacă
comercianţii aveau toate actele
în regulă şi dacă fiecare brad
era marcat cu crotal, aşa cum
spune legea.
Amenzi generoase

Dintre toţi comercianţii
verificaţi, oamenii legii au de-
pistat şapte persoane care nu
respectau legea întocmai şi au
fost amendaţi cu suma totală
de 7.000 de lei. De asemenea,
poliţiştii care au participat la
acțiunem au confiscat 22 de
brazi care nu erau prevăzuţi
cu crotal. Poliţia Locală
Braşov a făcut, săptămâna
aceasta, mai multe controale
care au vizat modul de în-

deplinire a condiţiilor legale
de comercializare a brazilor,
au fost depistate trei persoane
care nu deţineau documente
de provenienţă pentru brazii şi
coroniţele comercializate.

Urmează şi alte acţiuni
Toţi brazii fără sigilii au

fost confiscaţi. Amenda legală
este între 2.000 şi 5.000 de lei.
Adică de cel puţin 25 de ori
preţul celui mai ieftin brad
scos ieri la vânzare în Piaţa
Astra. „La această acţiune au
fost confiscaţi 22 de brazi şi s-
au aplicat şapte sancţiuni
contravenţionale. Ca măsură
complementară a fost dispusă
ridicarea a nouă brazi şi 12
coroniţe în vederea confiscării
Intenţionăm să organizăm ast-
fel de acţiuni şi în zilele
următoare”, spune comisarul
şef Liviu Naghi, purtător de
cuvânt al Inspectoratului
Poliţiei Judeţene Braşov.

11.280 de poliţişti vor
acţiona zilnic, în perioada
Crăciunului, la nivel
național,pentru ca zilele de
sărbătoare să fie petrecute în
siguranţă,dintre care 310  în
județul Brașov 

În perioada 22- 26 decem-
brie a.c., pentru ca zilele de
sărbătoare să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă,11.280
de poliţişti vor fi pregătiţi să
acţioneze la nivel
național,dinter care 300 în
județul Brașov, pentru pre-
venirea şi combaterea
oricăror evenimente care pot
afecta liniştea cetăţenilor şi să
intervină atunci când sunt
sesizaţi cu privire la comiterea
unor fapte antisociale.

Din totalul poliţiştilor care
vor acţiona zilnic la nivel
național, 7.437 sunt poliţişti
de ordine publică, 1.872
poliţişti de la rutieră şi 1.505

de la celelalte structuri, re-
spectiv: poliţia transporturi,
investigaţii criminale, investi-
garea fraudelor, arme, ex-
plozivi şi substanţe

periculoase, şi luptători de
intervenţie rapidă. De aseme-
nea, peste 460 de poliţişti vor
constitui rezervă, fiind
pregătiţi să intervină dacă
situaţia impune.În județul
Brașov vor acționa zilnic 160
polițiști de ordine publică,70
polițiști de la rutieră,80 de la
alte structuri.

În această perioadă, Poliţia
Română va fi la datorie, în
slujba comunităţii, pentru
asigurarea unui climat de or-
dine, linişte şi siguranţă
publică, astfel încât toţi
cetăţenii să îşi petreacă
sărbătorile în linişte.

În caz de nevoie, nu ezitaţi
să apelaţi numărul de urgenţă
112.

Poliţia Română la datorie, de Crăciun

Din luna ianuarie, braşove -
nii vor plăti mai mult pentru
călătoria cu mijloacele de
transport în comun, taxele şi
impozitele locale, care au fost
majorate până la pragul max-
imal, cu ani în urmă, nu vor
scădea.

Noile tarife
Consilierii locali au aprobat

ieri majorarea tarifelor pentru
trans portul în comun, în-
cepând cu 4 ianuarie 2013.
Astfel, preţul unei călătorii va
creşte de la 1,5 lei, la 2 lei, iar
un drum pe linia 20 va costa

4,5 lei, în loc de 3,5 lei. Preţul
unui abonament lunar pe o
linie va fi 40 de lei, în loc de
35, iar pentru un abonament
pe două linii se vor plăti 65 de
lei, în loc de 60. Un abona-
ment valabil pe toate liniile va
costa 90 de lei, în loc de 80.

Amenzi mai mari
Aleşii locali au aprobat şi

majorarea amenzilor, cuantu-
mul acestora fiind majorat de
la 40 la 60 de lei. Conducerea
Regiei a motivat solicitarea de
majorare prin scumpirea
preţului la carburanţi.

Se scumpeşte
transportul în comun

Unde putem schia?
Cu riscul de a fi acuzat de plagiat, că tot e la modă, con-

stat cu tristeţe, odată cu venirea sezonului rece,
nepăsarea, apatia şi în final incompetenţa autorităţilor
privind gestionarea situaţiei dificile prin care trec locuitorii
sinistraţi, din cauza căderilor masive de zăpadă.

Da, iarna nu-i ca vara, a glăsuit primul înzăpezit al ţării,
acum mulţi ani în urmă, când îndeplinea funcţia de min-
istru al transporturilor, dar n-aş fi crezut că, în acest secol
21, vom mai folosi această sintagmă, motivând neputinţa
şi indolenţa aleşilor neamului.

Prefecţi numiţi politic, fără nici o legătură cu competenţa
şi profesionalismul, atât de necesare îndeplinirii atribuţiilor
funcţiei , dau interviuri televizate în care işi justifică slaba
implicare, prin lipsa utilajelor şi chiar defectarea acestora,
dar şi prin prestaţii jenante, umoristice, fredonând melodia
răposatului Dan Spătaru, „Drumurile noastre toate...”.

Şi toate acestea în timp ce oamenii sunt izolaţi, bolnavi
şi înfometaţi, aştepând sub nămeţi intervenţia salvatoare
a autorităţilor. Care autorităţi? Aceleaşi care primăvara se
„bat” cu inundaţiile, iar vara cu seceta?

În toată acestă vânzoleală mediatică se trece, însă,
cam uşor peste cauza principală care a generat această
situaţie de neconceput într-o ţară membră a Uniunii Eu-
ropene.

Atribuirea contractelor de dezăpezire s-a făcut şi se
face la limita legii, uneori prin licitaţii trucate, iar firmele
concurente nu sunt verificate cu privire la existenţa logis-
ticii necesară acestei activităţi. Ca să nu mai punem la
socoteală sumele imense care sunt alocate şi „păpate”
anual, făra ca autorităţile statului, îndrituite să verifice
veridicitatea contractelor, să-şi facă datoria.

Cam asta e povestea de iarnă, a existenţei noastre de
români greu încercaţi, iar ea se va repeta obsesiv şi la
anul. Nu mai înainte de-a relua alte poveşti consacrate,
cum ar fi cea cu inundaţiile din primăvară şi cu seceta din
vara.

Până atunci, Crăciun Fericit!

Începând din 1 ianuarie
2013, CFR Călători acordă
reduceri de 25% în cursul
săptămânii, pentru călătoriile
cu „Trenurile Zăpezii“ spre
sau dinspre staţiunile mon-
tane. Oferta de călătorie
„Trenurile Zăpezii“ este
valabilă pînă la data de 28
februarie 2013 şi se referă la
trenuri spre/dinspre Braşov,
Valea Prahovei, Vatra Dornei
şi Piatra Neamţ, pentru
pasagerii care circulă pe ruta
directă, la clasa a 2-a. Reduc-
eri între 31% şi 56%, pentru
Valea Prahovei pe rute între
Sinaia - Braşov şi retur, sunt

valabile în cursul săptămînii,
iar vineri, sâmbătă şi dumi -
nică, pasagerii pot utiliza
oferta „Biletul de week-end“,
care acordă reduceri între
15% şi 35% (în funcţie de
numărul de week-enduri).
Tichetele de călătorie se pot
procura de la staţiile şi a -
genţiile de voiaj CFR, online
sau de la automatele de vîn-
zare bilete CFR. Pasagerii
care optează pentru această
ofertă nu pot beneficia de alte
reduceri acordate în baza
unor acte normative, se arată
într-un comunicat al CFR
Călători.

Reduceri pentru
Trenurile Zăpezii
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Din ce în ce mai mulţi oameni cred că pe timpul comunismului se trăia mai bine. Datele
economice arată că în aproape un sfert de secol, moştenirea economică acumulată de regimul
comunist pe spinarea românilor a fost jefuită.  Era însă viaţa românilor mai bună atunci? Pentru
a putea găsi un răspuns, am încercat să rememorăm viaţa de zi cu zi de dinainte de 1989.

ANALIZĂ
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 suială. Fil mele in diene ca re
storceau la crimi, gen „Van-
dana“, „O floare și doi gră -
dinari“, „Lanțul amintirilor“
și „Vagabondul“ cu Raj Ka -
poor, erau în top în anii ‘80.
Se stătea ore întregi la coadă.
În 1989, brașovenii se călcau
în picioare la coadă la bilete,
pentru filmele din seria fran -
țuzească cu „Jandarmii“, cu
Louis De Funes. La cine-
matograful Cosmos, de multe
ori se spărgeau geamurile din
cauza îmbulzelii. La seria cu
Piedone, speculanții vindeau
bilete la suprapreț

Videotecile
şi Margareta Nistor

Cine avea video era „tare“.
Video-urile se închiriau pe
noapte, în special de la stu -

denții de pe colina Memoran-
dului. Filmele preferate atunci
erau „Mad Max“, „Pa sărea
spin“, „James Bond“, „Ro -
cky“. Vocea tremurată, din
gât, cu perturbații răgu șite, a
Margaretei Irina Nistor, era
simbolul filmelor „la video“. 

Program TV
de două ore

Tudor Vornicu, romanțele
lui Gică Petrescu, cupletele cu
Stela și Ștefan Bănică senior,
monologurile lui Amza Pelea
sau Toma Caragiu, melodiile
Corinei Chiriac și Angelei
Similea, sunt simboluri pentru
programul de televiziune, din
anii în care TVR difuza chiar
și serale americane . În anii
’80, programul singurei tele-
viziuni, cea oficială, s-a redus

la numai două ore zilnic. Nu
lipsea telejurnalul, „Vizita to -
varășului Nicolae Ceau șescu și
a tovarășei Elena Ceau seșcu“,
10 minute de desene animate
cu Mihaela. Norocoșii care
locuiau mai aproape de
graniță, butonau la ruși sau la
bulgari. Mulți brașoveni își
făcuseră antene pentru ruși.
Oricum, de la venirea lui Gor-
baciov, programele TV soviet-
ice erau mult mai liberale. La
campionatele de fotbal, micro -
biș tii mergeau cu televizoare
Sport pe câmp, la Satul Nou,
lângă Doboli, unde se prin -
deau iugoslavii.

Persane şi perdele
de Paşcani

Brașovenii care doreau un
covor persan, o Dacie, tre-

buiau să se treacă pe liste de
așteptare. Pentru un covor
persan de Alba Iulia, trebuia
să ai răbdare un an, pentru o
mașină, mai mulți. Și per -
delele de Pașcani erau o mar -
fă rară. Du pă ‘84 au apărut
primele televizoare color. Alfa
de la ruși, Telecolor, Cromatic
de la noi. Așteptai un an
jumăte pentru un color...

Blugii de la arabi
În anii ’70, se purtau

chiloții tetra „gogoșari“, pan-
talonii supraelastici evazați,
rochițele de poplen, izmene,
bluze cu gulere de macrame,
pantofi din carton presat.
După ‘80 au apărut chi -
nezăriile și cizmele de cau-
ciuc din RDG pentru copii.
Haine mai bune se procurau

Un sondaj realizat de
CSOP în august 2010, a
arătat că numărul românilor
care regretă perioada comu -
nistă a crescut, astfel că 61%
consideră comunismul o
idee buna, iar jumatate cred
că înainte de 1989 se trăia
mai bine. Mai recent, în apri -
lie 2011, concluziile unui
studiu realizat de Fundaţia
Soros România au arătat că
aproape 40% dintre ado -
lescenţii români cred că pe-
rioada comunistă a fost o
perioadă mai bună decât cea
contemporană. Cum s-a
ajuns la o astfel de situație,
la aproape un sfert de secol
de la Revoluția anti co mu -
nistă din decembrie 1989? O
analiză obiectivă, face ca lu-
crurile să fie perfect explic-
abile.

Celebrul salam cu soia
La începutul anilor ’90 se

lansase sloganul: „Nu ești
român daca nu ai mâncat
salam cu soia”. Astăzi, când
în hipermarketuri găsești mii
de sortimente de salam, mulți
nu-și mai amintesc de cele-
brul mezel din perioada
comunistă. Avea culoare roz,
ambalat în plastic portocaliu
și costa 12 lei kilogramul.
Înainte de sfârșitul sângeros al
comunismului, în România se
trăia greu. Ger în case în tim-
pul iernii, copii care își făceau
lecțiile pentru școală la lampa
cu gaz. Apa caldă se dădea o
dată pe săptămână, pe
cartiere. Și aragazul sau
butelia funcționau pe sponci.
Un șir nesfârșit de cozi. Co-
munismul își trăise perioada
de glorie.

Sacoşa la coadă
La începutul anilor ‘80,

România trecea printr-o crun -
tă criză economică. Carnea,
uleiul, zahărul, făina, orezul,
untul, deveniseră produse de
lux. În schimb, rafturile erau
pline de borcane cu ghiveci,
cutii cu creveți din Vietnam.
Brașovenii se trezeau la patru
dimineața pentru a cumpăra
un pui, pâine ori lapte. Partidul
a decis, prin’ 86-’87, rațio -
nalizarea produselor de bază,

iar alimentele au în-
ceput să fie vân-

dute pe cartele.

Fraţii Petreuş,
acordeoane şi adidaşi

Pe rafturile alimentărilor, în
vremurile fericite:  nechezol,
marmeladă la calup, compot
de prune și tocană de legume,
acordeoane (coaste de porc-
n.r.), adidași (copite de porc),
frații Petreuș (pungi cu câte
doi pui care nu depășeau 1 kg
împreună), șerbet roz, pes -
meți, lichior Glaciar, bere A -
zu ga, vin spumos Zarea, sirop
de vișine, săpun Cheia, vodcă
„Cristal 80“. De Moș Gerilă,
scandaluri la cozile pentru por -
 tocale, banane verzi, bomboa -
ne de pom și ciocolatele
chi  nezești. Bananele erau pu -
se pe dulapuri să se coacă.
Mulți aveau pile în alimen -
tare, și cumpărau pe sub tej -
ghea. După 1985, ga lan tarele
erau mai mult goale. Se gă seau
la vedere doar creveți viet -
namezi și conserve de pește.

Unde erau bunătăţile
Locul „bunătăților“ era la

Bufetul Partidului de lângă ac-
tualul Magazin Star. Erau de
toate. Mușchi, pastramă, con-
serve de carne chinezești, sa -
lam de Sibiu, portocale,
whisky, țigări Kent, ness,
cafea. Când au ieșit muncitorii
în stradă de la Steagu Roșu, pe
15 noiembrie 1987, o parte
dintre ei au intrat și în Cantina
Partidului. Au scos cârnații,
rotocoalele de cașcaval și cu-
tiile de nes, și le-au împărțit la
oameni.

Lecţii la lampa cu gaz
Și curentul electric era

drastic raționalizat, în special
iernile. În orele în care „se lua
lumina“, toți românii foloseau
lumânări, felinare ori lămpi cu
gaz aduse de la țară. Perioada
cea mai grea a fost între 1980
și 1989. Când se primea un
telefon de la partid, se tăia
curentul, așa că brașovenii nu
știau niciodată când vor
rămâne fără lumină. Cei care
vroiau să se încălzească, în
zilele geroase când nu se
„dădea“ căldură, își încălzeau
cărămizi sau sticle cu apă în
aragaz. Asta, dacă presiunea
gazului era suficientă.

Raj Kapoor şi 
Jandarmii

C i n e m a  -
tograful: frig,
s o n o r i z a r e
proas tă, în ghe -

u „Gazeta Braşovului” face o incursiune în viaţa de zi cu       
Era mai bine

România ajunsese să aibă un produs intern brut de 800 de miliarde de lei,
aproximativ 53,6 miliarde de dolari americani. Exporturile României totalizau
5,9 miliarde de dolari. Datoria externă a ţării, de 11-12 miliarde de dolari,
fusese achitată în totalitate încă din februarie 1989. În jur de 58% din venitul

naţional era realizat în industrie, 15% în agricultură, iar restul în comerţ şi servicii. Populaţia salariată
reprezenta peste 73% din cea ocupată. Salariul minim era, în 1989, de circa 2000 de lei, adică 135 de dolari.
România avea peste 8 milioane de salariaţi şi 3,5 milioane de pensionari. În sistemul bancar funcţionau 5
bănci româneşti: BNR, Bancorex, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, Banca de Investiţii şi
CEC. Înainte de 1989, România producea peste 40.000 de tractoare pe an, combinatele siderurgice
ajunseseră să dea anual 14 milioane de tone de oţel. România dispunea de o puternică industrie navală, în
şantierele de la Marea Neagră şi de pe Dunăre care au dotat flota comercială şi de pescuit a României,
mărind numărul vaselor la 360 şi situând ţara noastră pe locul al 9-lea în lume. În agricultură, pe suprafaţa
agricolă a ţării, de 14,7 milioane hectare, din care zece milioane arabile, lucra circa 30% din populaţia activă. 
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Gazeta Braşovului l 26 decembrie - 1 ianuarieÎn decembrie '89, România era într-o situaţie paradoxală. Pe de-o parte, populaţia răbda de
foame - pe de altă parte, Republica Socialistă România avea în conturi două miliarde de dolari
cash, bani care vor dispărea în anii '90. România avea investiţii şi datorii de recuperat în valoare
de aproximativ 9 miliarde de dolari şi nu mai avea datorii externe. 
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Indicatorii macroeconomici ai ai perioadi comuniste
arată că în România a avut loc o dezvoltare economică
extensivă, mai ales în deceniul 1970-1980, în care s-a
urmărit cantitatea, mai puţin calitatea, marcându-se
cea mai puternică extindere forţată a capacităţilor de
producţie în întreaga economie, sub lozinca
industrializării de tip socialist, investindu-se prioritar în
industrie peste 30 la sută din venitul naţional.
ÎMPRUMUTURI MASIVE ÎN ANII ’70.  În dece-
niul șapte al secolului trecut, statul român s-a împru-
mutat masiv pentru industrializarea forţată a ţării dar şi
pentru investiţii externe megalomanice dictate de
Ceaușescu.  La început, totul părea să meargă bine,
dar în urma unor tranzacţii speculative cu grâu şi petrol,
ţara a intrat în blocaj financiar şi încetare de plăţi. În
septembrie 1981, România lui Ceauşescu atingea vâr-
ful datoriei externe: 10,17 miliarde de dolari. 
PLATA DATORIILOR EXTERNE ÎNAINTE DE
TERMEN. La începutul anilor ’80, România ajunsese
la mâna celor mai mari state creditoare adunate în
Clubul de la Paris şi Fondul Monetar Internaţional. Ne-
gocierile au fost foarte dure. Sub presiune, Nicolae
Ceauşescu ia hotărârea să plătească toate datoriilor
externe înainte de termen. Ştefan Andrei povesteşte
că, deşi FMI-ul cerea penalizări pentru plăţi anticipate,
Ceauşescu, împins şi de Elena Ceauşescu, au hotărât
să plătim chiar dacă pierdem. 
SUFERINȚELE POPULAȚIEI. Pentru plata dato-
riei, mare parte din producţia agricolă şi industrială a
ţării ia calea exportului. Coada la mâncare devine un
obicei. Se instituie raţionalizarea produselor de bază,
iar benzina şi alimente ca pâinea, uleiul, zahărul şi
făina încep să fie distribuite pe cartele. În paralel cu
plata datoriilor externe prin eforturi inumane din partea
populaţiei, se continuă şi investiţiile în alte ţări. 
INVESTIȚII PIERDUTE ÎN ȚĂRILE ÎN CURS
DE DEZVOLTARE. România devine o bancă pentru
ţările în curs de dezvoltare. În aprilie 1989, Nicolae
Ceauşescu anunţă rambursarea integrală a creditelor
internaţionale. România scăpase de datorii şi avea
investiţii uriaşe. 8 luni mai târziu, Ceauşescu moare şi,
odată cu el, mor şi investiţiile. Aproape 9 miliarde de
dolari s-au investit în întreaga lume. Acum, în 2011,
datele oficiale vorbesc de doar 2 miliarde şi jumătate
de dolari. Diferenţa nu a fost recuperată de români, ci
ori a fost ştearsă, ori s-a pierdut

u Falimentul comunismului românesc

         zi a braşovenilor de dinainte de 1989

din caminele studențești, de la
studenții arabi. Cu 1.000 de lei
îți luai o pereche de blugi
Rifle sau Levi’s. Shop-ul era
la parterul Hotelului Aro
Palace.  Nu aveai voie sa iei
ceva decât dacă erai cetățean
străin. De la polonezi și
vaponerni se cumpărau creme
Nivea, ciorapi cu fir lycra,
țigări DS, BT, HB

5.000 de lei avortul
În farmacii jale. Vată

medicinală, aspirine, peni -
cilină, faringosept. De anti -
concepționale, nici urmă.
To tuși prezervative proaste se
mai găseau la tutungerii sau în
piețe. Avorturile erau ilegale.
Femeile disperate veneau la
maternitate cu avorturile gata
provocate de acasă. Dacă era

vorba de soția cuiva de la par-
tid, altfel se punea problema.
Un chiuretaj clandestin era cât
două salarii medii: 5.000 de
lei. Operația se făcea noaptea.

Duminica,
cu soţ sau fără

Șoferii nu puteau circula
ori când. Duminica, autotur-
ismele cu numere de înma-
triculare circulau alternativ
cu cele cu numere impare.
Niciodată ambele categorii
în aceeași duminică. Cei care
se încumetau să pornească la
drum încălcând regula se
alegeau cu permisul sus-
pendat pentru câ teva luni.
Până în 1982, benzi na putea
fi cumpărată la liber, apoi s-
a dat pe bonuri. Rația: 20 de
litri pe lună. 

Cenzura presei
În timp ce pâinea era pe

cartelă, producția de grâu
depășea orice așteptări. De
fapt, producția era cât „tre-
buia“. Cifrele umflate la
producția din agricultură și in-
dustrie erau la ordinea zilei în
„Drum Nou“ și „Scânteia“. În
fiecare județ exista o
Direcție a Presei care
se ocupa de acest as-
pect. Rolul ei a fost
preluat, cu câțiva ani
înainte de ‘89, de un
secretar județean cu
propaganda. To va rășul
Ni co lae Ceaușescu
rămânea, invariabil, „cel mai
iubit fiu al poporului“, cti-
tor al Epocii de Aur și se
citau zilnic discursurile.
„În cinstea Congresului,

însăși natura a împrăștiat norii
și astăzi este o zi cu soare, care
de monstrează ce minunat este
socialismul!“, spu nea, în ra-
portul său, Nicolae Ceau -
șescu, la al XIV-lea Con  gres
al PCR, desfășurat în noiem-
brie 1989.

  înainte?

u Locuri de muncă, apartamente, salarii
Pe vremea comunismului nu exista noțiunea de șomaj,
statul oferind un loc de muncă tuturor. În acest scop,
regimul a construit în Brașov, încă din anii ’50, uzine
uriașe în care populația să aibă unde să muncească.
Au venit în valuri succesive oameni din alte regiuni ale
țării, populând cartierele muncitorești care, practice, au
triplat suprafața orașului. La nivel național, între 1965
si 1989 – perioada în care Nicolae Ceaușescu a con-
dus România – au fost construite 2.8 milioane de
locuințe în mediul urban și 1.2 milioane în mediul rural,
ritmul fiind de aproximativ 160.000 de unități anual.
Înainte de 1989, un apartament decent se putea
cumpara la un preț de 100-120.000 de lei prin inter-
mediul unui credit luat de la CEC la o dobandă ce nu
depățea 3-4% pe an. În 1989, salariul minim era de
2.000 de lei, salariul mediu brut era de 3.500, iar cel
mediu net de 3.000, ceea ce înseamnă că între salariul
minim și cel mediu exista o diferență de 75%. Înainte
de 1989, un apartament decent se putea cumpăra la
un preț de 100-120.000 de lei prin intermediul unui
credit luat de la CEC la o dobandă ce nu depășea 3-
4% pe an, credit care era accesibil și celor cu venituri
mai modeste.

În primii doi ani de după 1989, inflaţia a crescut în ritm galopant, ajungând
chiar la 250%. În visteria ţării nu existau decât 700 de milioane de dolari,
veniturile şi nivelul de trai al populaţiei scăzuseră alarmant. La sfârşitul
anilor `90 s-au înregistrat falimentele răsunătoare ale marilor bănci

româneşti, începând cu Bancorex, Credit Bank, Dacia Felix, Banca Albina, Bankcoop, Banca Română de
Scont, Banca Turco-Română, Banca de Investiţii şi Dezvoltare. În prezent, România nu mai dispune decât
de două bănci autohtone, CEC şi Eximbank. În loc să fie privatizată repede şi la preţul pieţei de atunci, in-
dustria a fost decapitalizată, s-a furat din ele cât s-a putut, aşa încât majoritatea uzinelor au devenit mormane
de fiare vechi. Agricultura nu mai poate furniza produsele necesare consumului intern, acoperit acum în
proporţie de 70% din importuri. Problemele majore ale agriculturii româneşti sunt date de fărâmiţarea
terenurilor în mici gospodării de subzistenţă familială, retrocedarea defectuoasă a terenurilor agricole foştilor
proprietari, dificultatea accesării fondurilor nerambursabile grantate de UE fermierilor români din cauza lipsei
fondurilor de cofinanţare, dezinteresul politic şi incompetenţa responsabililor din acest domeniu.

u Ce regretă românii
Comunismul a fost o idee bună aplicată prost, sunt de
părere 47% dintre cei care au răspuns unui sondaj de
opinie realizat de CSOP, în 2010. 14% dintre
respondenţi sunt chiar mulţumiţi de modalitatea în care
comunismul a fost pus în practică, iar 27% care cred
că acesta a fost o idee greşită. Cei care susţin că
înainte de '89 era mai bine invocă, în proporţie de 62%
existenţa unui loc de muncă sigur. Lipsa libertăţii este
principalul motiv, (69%), pentru care era mai rău în co-
munism decât acum. Aproape jumătate dintre
adolescenţii români, născuţi şi crescuţi după căderea
regimului comunist, cred că perioada comunistă a fost
mai bună decât cea actual, relevă studiul „Implicarea
civică și politică a tinerilor”, realizat în 2011 de Fundația
Soros România.



Cine suportă pagubele?
u Investiţii de milioane de euro s-au dus pe apa sâmbetei după incendiul izbucnit luni
după-amiază la mall-ul MyPlace de lângă gară. Nici angajaţii nu sunt lipsiţi de griji.

Daniel Popescu, directorul executiv al SC Iporo
Com, administratorul My Place şi al Clubului Kasho,
are mai multe afaceri încheiate cu Primăria Braşov.
El este cel care a ridicat cafeneaua peste toaleta
publică din Parcul Titulescu. De asemenea, în 28
octombrie 2011, Consiliul Local a aprobat asocierea
în participaţiune  între Municipiul Braşov şi S.C.
Iporo Com S.R.L., în vederea realizării investiţiei
„Centru de agrement şi recreere pentru elevi”, la
intersecţia străzilor Mihai Eminescu cu Colonel Bu-
zoianu. Popescu şi-a extins clubul de la Gară, tot
cu aprobarea Primăriei, în spatele Bibliotecii
„George Bariţiu”, unde a deschis terasa şi barul
Kasho Lounge.

Aproape 150 de oameni
vor trebui să îşi caute acum
alt loc de muncă. Potrivit
calculelor, pagubele se
ridică  la circa 10 milioane
de euro. Daniel Popescu,
patronul My Place, nu a
vrut să declare nimic presei.

Daniel Popescu nu
face declaraţii

Investiţia în clubul Kasho
care a fost total distrus, dar
şi în sala de fitness, se ridică
la două – trei milioane de
euro. Investiţiile făcute de
chiriaşi se ridică la aproape
două milioane de euro, iar
fondul de marfă valorează
încă peste un milion de euro.
Mai mult, de curând se
deschiseseră două cafenele
în care se investiseră aprox-
imativ 300.000 de euro, iar
pentru perioada următoare
era anunţată deschiderea
unui restaurant italian.
Daniel Popescu, patronul
My Place şi al hotelului
alăturat avea asigurare. El
nu a făcut până acum nicio
lămurire publică. „Nu este
un moment bun pentru
discuţii. Vă doresc o zi
bună“, a fost tot ce a de-
clarat Daniel Popescu.

Hotel prevăzut cu
ziduri antifoc

My Place a fost primul
mall înfiinţat în Braşov, în
2005. Deocamdată nu se
ştie când va fi reconstruit
Mall-ul şi cum va arăta.
Deschiderea hotelului,
anunțată inițial pentru în-
ceputul anului, a fost
amânată pentru anul viitor,
compania urmând să re-
turneze banii turiştilor care
achiziţionaseră deja pa-
chete de Revelion. Con-
form unor surse, focul nu
s-a extins la hotel pentru că
fusese prevăzut din timp cu
ziduri antifoc şi faţadă
rezistentă la temperaturi
înalte, lucru absolut
neobişnuit în România, dar
care s-a dovedit extrem de
util.

Anchetă în derulare
Surse din piaţa

asigurărilor au confirmat că
suma la care este asigurat
complexul comercial se
ridică la zece milioane de
euro. În acest moment, in-
spectorii companiei Omni-
asig, care deţinea în
portofoliu My Place,
investighează cauzele in-
cendiului, aşteptându-se şi
raportul pompierilor. Cu
toate acestea, Mihai Tecău,
directorul Omniasig a de-
clarat pentru „Ziarul Finan-

ciar” că dauna va fi plătită.
„Vom plăti dauna. Nu este
clar dacă avem o daună
totală sau nu, o să vedem
dacă a fost afectată structura
de rezistenţă. Suntem
pregătiţi să plătim, probabil
va fi vorba de câteva mil-
ioane de euro, dar suntem
reasiguraţi. Reţinerea
noastră nu este decât
250.000 de euro“. O
afirmație ciudată, având în
vedere că ancheta nu s-a ter-
minat, iar hidranţii din com-
plex nu aveau apă.

Interese în jurul
mall-ului

În mediul on-line, după
incendiu, au apărut fel și
fel de speculații vizând
dedesubturile afacerii mall-
ului de la gară, mai mulți
comentatori sugerând că
există  interese subterane
legate de aceasta. Iată, de
exemplu, ce comentează
„City Planning” pe site-ul
www.pr inb ra sov. com:
„Pentru încadrarea hotelu-
lui cu mai multe «stele» era
nevoie de nişte dotări-
anexă pentru care nu mai
exista nicăieri loc. Primarul
a propus la un moment dat
construirea unui nou mall
în ce-a mai rămas din piaţa
gării, adică lipit de faţada
principală a acesteia (!).
Doar împotrivirea CFR a
oprit demersul, iar de
atunci primăria a lansat

campania de preluare a
gării în patrimoniul mu-
nicipiului, deşi legal este
imposibil. Nu discut acum
despre cât de greşită ar fi
fost o astfel de construcţie
tocmai aici, dar este rele-
vant că se căuta de zor un
alt loc unde să fie mutaţi
chiriaşii, inclusiv birourile
Regionalei CFR din centru,
care de asemenea se spera
că va fi preluată şi
transformată în hotel.
Acum, având de facto o
situaţie care se încadrează
juridic în categoria de
«forţă majoră», vor putea
rezilia orice contract fără
probleme şi fără nici o
obligaţie. De asemenea,
vor obţine probabil o
autorizaţie de (re)constru-
ire în regim de urgenţă,
şuntând obligaţia de a în-
tocmi şi aproba un plan ur-
banistic, deci şi obligaţia
legală a punerii la
dispoziţia populaţiei a
posibilităţii de a-şi exprima
părerea faţă de oportuni-
tatea acestuia”.

Hotel pe bani publici
Iporo Com SRL, firma care

deţine My Place, ridica un
hotel de patru stele lângă cen-
trul comercial de pe Bulevar-
dul Gării. Mai bine de o
treime din investiţia de 10
milioane de euro reprezintă
un ajutor de stat acordat de
Ministerul Finanţelor Publice.

Extinderea complexului
comercial cu hotel a primit
certificatul de urbanism
încă din luna februarie
2011. Investitorii spuneau
că banii necesari investiţiei
provin din surse proprii,
credite bancare, dar şi
dintr-un ajutor de stat acor-
dat de Ministerul
Finanţelor Publice pentru
crearea de noi locuri de
muncă, valoarea acestuia
fiind de 3,6 milioane de
euro.

Au refuzat afilierea
vreunui lanţ hotelier

Hotelul va avea 81 de
camere pe zece etaje, o par-
care de 100 de locuri, un
întreg nivel alocat relaxării,
şi un restaurant de patru
stele. Daniel Popescu, di-
rectorul executiv al com-
paniei a declarat că hotelul
va fi unul business, care va
fi dotat cu cinci săli modu-
lare de conferinţe cu o ca-
pacitate de 700 de
persoane. Reprezentanţii
Iporo Com SRL au susţinut
că mai multe lanţuri hote-
liere au fost interesate de
afilierea hotelului. Propri-
etarii au declinat ofertele
pentru a nu ajunge să prac-
tice tarife prea ridicate, im-
puse de afiliere. Astfel,
compania va opera hotelul
sub un brand propriu, Kro-
nwell

uCine este Daniel Popescu

Pagubele produse de uriașul incendiu au fost vizibile abia la lumina zilei
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„Unii mi-au spus cum că junele Popescu, patron şi la clubul Kasho, este cam de faţadă şi că 
proprietarul real ar fi altul mai mare în PDL şi care lucreaza în Primărie şi în a cărui mână stă
pixul pentru autorizaţii”

Cătălin Leonte, prim-vicepreşedinte PSD Braşov

Norul de fum a fost vizibil chiar și din cartierele vecine



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

l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza

l Bio-saună
l Saună umedă

l Grota de relaxare
l Hidromasaj

l Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj

l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri

l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip

l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor 
Piscine pentru copii

l Tobogane
l Loc de joacă

l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:

solarii, cosmetică,
restaurant, terase,

cursuri de înot,
închirieri, magazin

articole piscină

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22 
Marți - Duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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Practicarea minifotbalului contribuie la reducerea impactului obezității, diabetului, os-
teoporozei şi cancerului de colon. Totodată integrarea socială, conectarea diferitelor
comunităţi, dar şi starea de bine a jucătorilor prin motivaţia de sine, reprezintă tot atâtea
elemente ştiinţifice care fac din jocul de minifotbal un sport atât de iubit.
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SĂNĂTATE

Un grup de cercetători din
cadrul Departamentului de
Științe ale Sportului de la
Universitatea din Copenhaga
sub conducerea prof. Peter
Krustrup au făcut public în
urmă cu ceva vreme raportul
care scoate în evidență
importanța practicării fot-
balului de către amatori.

Din echipa de cercetare au
făcut parte nu mai puțin de 50
de cercetători din 7 țări și s-a
desfășurat pe o perioadă de 3
ani și a presupus o serie de
studii asupra unor grupuri
diferite de bărbați, femei și
copii împărțiți în 3
eșantioane: unul care a prac-
ticat fotbalul, un altul care a
fost pus doar să alerge și un
al treilea care a reprezentat
grupul de control.

Rezultatele au fost unele
remarcabile în ceea privește
efectul fotbalului asupra a-
matorilor cu vârste cuprinse
între 9 și 77 de ani.

Prof. Peter Krustrup
concluzionează într-unul din
articolele publicate în urma
studiului, faptul că „fotbalul
este cel mai popular sport de
echipă care conține factori
motivaționali și sociali care
contribuie la menținerea unei
vieți active din punct de
vedere fizic”.

Studiile prezentate  demon-
strează că fotbalul practicat
de amatori, adică în jur de 2-
3 ore pe săptămână ajută în-

tregul sistem cardiovascular
și muscular, dar și metabolis-
mul, indiferent de sex, vârstă
sau gradul de experiență.

Scade riscul bolilor
cardiace

Astfel, fotbalul practicat
recreațional pe terenurile de
minifotbal reduce riscul bo-
lilor cardiovasculare și a frac-
turilor. Din acest punct de
vedere fiind în mod clar su-
perior joggingului, susține
același raport de cercetare.

În plus, alergările de mare
viteză, sprinturile, săriturile și
întoarcerile asigură jucătoru-
lui de minifotbal o înaltă uti-
lizare a mușchilor și oaselor.
Această formă de agrement
duce implicit și la o pierdere
mare de grăsime.

„Aceste rezultate confirmă
științific faptul că demersul
Asociației Române de Mini-
fotbal în a aduce cât mai
multe persoane pe terenul de
minifotbal poate contribui la
starea de sănătate a întregii
populații și sunt sigur că be-
neficiile fotbalului pentru
amatori nu se opresc aici. Cu
siguranță cercetarea științifică
ne va demonstra și alte as-
pecte pozitive la care putem
ajunge prin practicarea mini-
fotbalului. Toate acestea, ca
să nu mai vorbim de concep-
tul de integrare prin sport care
stă la baza tuturor acțiunilor

noastre”, ne-a declarat
Răzvan Burleanu președin-
tele Asociației Române de
Minifotbal care numără în
prezent peste 20.000 de
practicanți de fotbal amator
implicați în campionate la
nivel local de-a lungul întreg-
ului an.

Fotbalul pentru
hipertensivi

Practicarea fotbalului con-
stituie un exercițiu reco-
mandabil hipertensivilor.
Activitatea fizică este
recunoscută de multă vreme

ca mijloc eficient pentru
scăderea tensiunii arteriale.
Problema constă în motivarea
pacienților în a începe și con-
tinua această activitate.

Cercetători de la
universitățile din Exeter
(Marea Britanie) și Copen-
haga (Danemarca) s-au ocu-
pat de fotbal ca formă
recreativă. S-au alcătuit două
grupe de pacienți ușor
hipertensivi (cu vârste
cuprinse între 35 și 54 de
ani), care nu făcuseră sport
(în mod regulat) în anul
precedent. Circa 70% erau
sub tratament medicamentos.

Cei care au alcătuit primul
grup au jucat fotbal în două
ședințe de câte o oră pe
săptămână, timp de șase luni.
Cei din al doilea grup au fost
supuși unui demers medical
clasic, cu recomandări despre
importanța activității fizice și
sfaturi de nutriție.
Cercetătorii au evaluat o serie
de parametri fiziologici la în-
ceputul experimentului, apoi
după trei luni și la sfârșit,
dupa șase luni.

Rezultatele au fost impre-
sionante: membrii grupei de
fotbal au avut o presiune
arterială mult mai scăzută și

o condiție fizică mai bună
decât cei din grupul căruia i
s-au făcut recomandări.

Fotbalul a avut efecte re-
marcabile asupra presiunii
sistolice și diastolice, a con-
sumului maxim de oxigen, a
frecvenței cardiace în stare de
repaos și a pierderii masei de
grăsimi. Fiind vorba despre
un sport apreciat de bărbați,
autorii cercetării consideră că
este un mijloc excelent de a-i
îndemna să practice o activi-
tate fizică regulată. Chiar și
femeile care nu sunt pasio-
nate în mod special de acest
sport ar putea încerca.

Fotbalul, bun pentru inimă
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astăzi asistăm la o îndepărtare tot mai mare a oamenilor de spiritul Crăciunului. deşi repre-
zintă cea mai aşteptată perioadă din cele 365 de zile ale anului, foarte mulţi au uitat
semnificaţia zilei de 25 decembrie. Naşterea lui Hristos a trecut în plan secund, prioritar fiind
Moş Crăciun, distracţia, pregătirile şi diverse alte tradiţii.
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Crăciun era doar soțul cel rău
al Crăciunesei, femeia cum-
secade care a găzduit-o pe Fe-
cioara Maria în staulul de vite.
Până la jumătatea secolului al
XIII-lea, Sfântul Nicolae a
fost cel care a împărțit
cadouri. Faima acestui sfânt s-
a răspîndit departe, dând
naștere la foarte multe leg-
ende, majoritatea referindu-se
la călătoriile sale nocturne
pentru a oferi cadouri celor
nevoiași. Părintele noii imag-
ini a lui Moș Crăciun s-a
născut în 1840, într-un orășel
german numit Landau, iar în
copilărie a debarcat cu familia
la New York, sperând să ducă
o viață mai bună.  La 20 de
ani, Thomas a fost angajat ca
desenator la cea mai citită
revistă americană a epocii,
„Harper’s Weekly“. El l-a de-
senat prima oară pe „Santa
Claus” într-o tabără a
războiului civil, împărțind
cadouri soldaților. Thomas
Nast s-a inspirat din tradiția
Sfîntului Nicolae. În 1886,
este concediat și ajunge să
ducă o viață de sărăcie. Câțiva
ani mai tîrziu, mai exact în

anul 1902, președintele
Theodore Roosevelt, care în
copilărie se delectase cu de-
senele lui umoristice, i-a oferit
un post de consul în Ecuador.
Thomas Nat acceptă, dar,
imediat ce și-a luat în primire
noul post,  în orașul Guaya -
quil izbucnește febra galbenă,
iar proaspătul consul moare.

Vedetă Coca-Cola
După ce a rămas orfan,

Santa Claus  a fost adoptat de
compania Coca-Cola, care l-a
transformat într-o vedetă
incontestabilă a Sărbătorilor
de Iarnă. După al doilea
război mondial au început să
apară și moșii în carne și oase,
care, în schimbul unui salariu,
făceau publicitate în maga-
zine sau îi vizitau pe micuți
acasă. Biserica a privit cu
răceală acest moș nou, care l-
a înlocuit pe Sfântul Nicolae.
Prin anii ’40 s-au răspîndit
texte pentru desființarea „im-
postorului“ și pentru o mai
largă popularizare a tradițio -
nalei slăviri a nașterii copilu-
lui Isus. Episcopia din Dijon,
în anul 1951, a trecut la

măsuri mai drastice arzîndu-l
pe Moș Crăciun pe treptele
Bisericii Sainte-Benique, în
fața a 250 de copii catolici. 

Tradiţia bradului
de Crăciun

Se spune ca Sfîntul Boni-
faciu, un călugar din Credi-
ton, Devonshire, Anglia care
a fondat biserici creștine în
Franța și Germania în secolul
VII, a dat într-o bună zi peste
un grup de păgâni adunați
lângă un stejar pentru a sacri-
fica un copil zeului Thor. Pen-
tru a opri sacrificiul și a salva
viața copilului, Bonifaciu a
doborât copacul cu o lovitură
puternică de pumn. În locul
său a crescut un mic brăduleț.
Sfântul a spus păgînilor pro -
slavitori că bradulețul subțire
era Copacul Vieții și era măr -
turia vieții eterne a lui Hristos.
Până în secolul XII, pomii de
Crăciun nu erau împodobiți și
erau atârnați de tavan, doar ca
un simbol al creștinătății. În
acele timpuri, dintr-un motiv
pe care nimeni nu l-a putut
explica, brazii erau atîrnați cu-

vârful în jos.

Primii pomi de Crăciun
Prima referire despre un

brad decorat pentru Crăciun
apare la Riga, în Lituania, în
1510. În 1521, Printesa Hé-
lene de Mecklembourg a adus
obiceiul bradului de Craciun
în Paris, dupaă ce s-a căsătorit
cu Ducele de Orleans. Mai
există o referire  scrisă cu
privire la pomul de Crăciun în
Germania, datata 1531. O altă
referință celebră, din 1601,
este a unui vizitator la Stras-
bourg care scria despre o
fami lie care decora un copac
cu „napolitane si bețe de
zahar aurii răsucite (zahar de
orz) și flori de hârtie de  toate
culorile. Marea Britanie a
făcut cunoștință cu pomii de
Crăciun în 1841, cand prințul
Albert, soțul  reginei Victoria,
de origine germană, a dăruit
un brad de Crăciun familiei
regale la castelul Windsor.
Obiceiul s-a raspîndit cu repe -
ziciune în clasa mijlocie, ast-
fel că bradul de sărbători a
ajuns în casele muncitori și
apoi în colonii.

Împodobirea bradului
Grecii împodobeau bradul

sau pinul cu panglici pentru
sărbătoarea luminilor, iar în
Asia cetina de brad este
folosită de multe milenii la
mai toate săr bătorile, în spe-
cial la Sărbătoarea Lanter-
nelor. În Liban, în locul
bradului este împodobit ce-
drul, iar la Ierusalim se folos-
esc foi de eucalipt. În Africa
de sud-vest, pomii de Crăciun
sunt salcîmii sau palmierii, iar
în China chiparosul. 

Martin Luther a fost primul
care a pus lumânări pe pom,
în secolul XVI. În 1842,
Charles Minnegrode a adus
obiceiul decorării pomilor în
SUA, în Williamsburg, Vir-
ginia. În 1850, compania
germană Lauscha, cu sediul în
Thuringia, a început să
producă ghirlande de sticlă de
diferite forme pentru pomul
de Crăciun. Aceeași com-
panie a inventat  Rauschgold-
engel, îngerii tremurători,
îmbrăcați în auriu. Începînd
cu secolul trecut, la aceste
podoabe s-au adăugat micile

uDe unde poti închiria un Mos

Obiceiul rostogolirii roții aprinse la Șinca Veche,
un ritual solar  păstrat dinaintea apariției creștinismului

În medie, pentru ca micuţii să-l vadă pe
Moşu' în carne şi oase, părinţii trebuie să
scoată din buzunar sume cuprinse între 100
şi 250 de lei, iar dacă moşul vine la grădiniţă,
în şcoli sau fime preţul creşte cu circa 50-100
de lei. Iată câteva din ofertele pentru
închiriere Moș Crăciun în Brașov: 
l Locul de joacă Oaki Club închiriază Moș
Crăciun la domiciliu pentru perioada
sărbătorilor de Crăciun. De la Crăciunițe la
reni, la Crăiasa Zăpezii și Moș Crăciun, toți
vor contribui la o petrecere reușită de
sărbători. Detalii la telefon 0744.971.240
l www.inchirieremoscraciun.blogspot.ro
pune la dispoziția clienților săi Moși Crăciun
de închiriat pentru  mai multe orașe din țara,
inclusiv Brașov. Tarifele încep de la 140 lei și
ajung până la 300 de lei. Tel: 0724.674.266
sau 0754.074.240
l www.petrecerecraciun.ro  închiriază atât
Moș Crăciuni, cât și Crăciunițe și reni pentru
petreceri organizate în grădinițe, hoteluri,
pensiuni, firme sau acasă. Detalii la telefon
0744.971.240.
l www.petrecerifantastice.ro au o ofertă mult
mai accesibilă, cu doar 100 ron. Rezervările
se fac în cursul zilei de 21 decembrie la tele-
fon: 0727.819.839 / 0723.273.751
l www.foto-video-evenimente.ro oferă „ser-
viciul de închiriere Moș Crăciun pentru ajun
sau pentru ziua de Crăciun”. Programari se
fac la telefonul  0724674266.

Crăciunul este una dintre
cele mai vechi și importante
sărbători creștine, primii
creștini  sărbătorind în
fiecare an nașterea lui Iisus. 

25 decembrie sau 6
ianuarie?

În anul 138, Papa Telesfor
a reglementat această săr -
bătoare și a interzis practi-
carea obiceiurilor ce amin-
teau de saturnaliile păgâne.
Înainte de secolul al XIV-lea,
biserica creștină sărbă torea
nașterea Mântuitorului în 6
ianuarie, zi care coincide și
cu ziua de naștere a lui
Dyoni sos, când, după mi to -
logia grea că, din Izvoarele
Sfinte a țâșnit vin tămâios în
loc de apă. Începând cu sec-
olul al III-lea, împărații
Romei au devenit adoratori
ai Zeului Răsăritean al
Soarelui, Mithras, a cărui zi
de naștere era pe 25 decem-
brie. Cum pentru biserica
creș tină Iisus era Zeul Soare-
lui, s-a ajuns ca ziua Nașterii
Domnului să fie sărbătorită
la 25 decembrie în tot im-
periul. Papa Liberiu a ordo-
nat, în anul 354, ca data de
25 decembrie să fie
considerată ziua nașterii lui
Iisus. Astăzi, doar Biserica
Ortodoxă de rit vechi mai
sărbătorește Cră ciu nul în 6
ianuarie.

Tradiţii de Crăciun
O parte din riturile vechi

solare nu s-au pierdut nici
până astăzi, cum ar fi tra -
diționalii colaci de Crăciun,
care sunt un simbol solar, și
rostogolirea roții aprinse de
Alimor. Obicieiul roții în
flăcări se întâlnește și în ju -
dețul Brașov, la Șinca Veche
și Părău. Obiceiurile care s-
au păstrat cel mai bine sunt
cele legate de sacrificarea
porcilor. Ignatul era un zeu al
Soarelui a cărui sărbătoare a
fost și ea înlocuită cu una
creștină, cea a Sfîntului
Ignație Teofanul. Capul por-
cului care se taie  de Crăciun
este la origini masca unui
zeu antic, cu care se colinda
la Anul Nou. 

Cine este Moş Crăciun
Până în secolul al XIX-

lea, în tradiția popular,

Povestea
Crăciunului
u „Gazeta Brașovului” urează tuturor cititorilor și colaboratorilor „La mulți ani!”

,
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măcar nu aminteau de ziua lui Iisus şi nu o celebrau. Sărbătoarea a fost cosmetizată şi
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vânzărilor la o gamă largă de produse. 
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jucării și globurile care au de-
venit tradiționale.

Primele beculeţe
În 1882, ornamentele au fost

completate de luminițe elec-
trice. Edward Johnson, un coleg
al lui Thomas Edison, a aprins
într-un brad de Craciun cu un
sirag de 80 de beculețe elec-
trice, insta lație pe care a fabri-
cat-o singur. În 1890, șiragurile
de lumini de Crăciun erau deja
produse de serie mare. În țările
scandinave există obiceiul
ornamentării bradului cu
ghirlande și stegu lețe. Mai nou,
americanii au lansat moda
bradului artificial, care a
câștigat adeziunea ecolo giștilor
din toată lumea. 

Bomboanele de Crăciun
Bomboanelor speciale pen-

tru Crăciun au apărut în urmă
cu 350 de ani, când fabricanții
de dulciuri au inventat  bom-
boane tari din zahăr ars sub
forma literei „J”. La început,
aveau numai culoarea albă.
Dupa anul 1900, pentru ca
decorațiile dulci să fie  mai
vesele, bomboanele erau fă -

cute cu dungi albe și roșii.
Preotul catolic Gregory Keller
a inventat în 1950 și o mașină
speciala pentru fabricarea
automată a acestor bomboane.
S-a spus că dungile albe și roșii
reprezintă puritatea și sîngele
lui Iisus.

Prima felicitare
de Crăciun 

Prima felicitare comercială
de Crăciun şi Anul Nou a fost
desenată în Londra, în 1843.
John Callcott Horsley (1817 -
1903), un pictor britanic şi ac-
ademician la Academia
Regală, a desenat prima felic-
itare de Cră ciun şi Anul Nou,
la sugestia şi cererea prietenu-
lui său Sir Henry Cole, care a
fost primul director la Muzeul
Victoria.  Horsley a desenat
prima felicitare de Cră ciun în
1840, însa a ajuns la vânzare
abia în 1843.  Prima feli citare
produsă în SUA a fost opera
unui litograf german, Louis
Prang, care a emigrat  în New
York în jurul anului 1850.
Prang a pus la punct un atelier
în Boston, Massachusetts în
1860 şi a început să producă

primele felicitări color cu
scene din poveştile de iarnă
pentru Crăciun. 

Pocnitorile de Crăciun
Pocnitorile de Crăciun au fost

inventate în 1847 de Tom Smith,
un brutar  din Clerkenwell, Lon-
dra. Într-o călătorie la Paris în
1840 Smith a descoperit „bon-
bon“ o migdală zaharisită înve -
lită într-o rolă de hârtie. Reîntors
la Londra, „noile“ sale dulciuri
au devenit foarte  populare.
Când a observat că tinerii le
cumpărau pentru iubitele lor, a
început să plaseze răvaşe de
dragoste pe mici bucăţele de hâr-
tie în interiorul ambalajului. În
1846, stând în faţa şemineului
său, pârâitura unui buştean l-a
inspirat pentru pocnitori. După
multe experimentări, a reuşit să
le confecţioneze. A trasat dâre
mici de salpetru între două
bucăţi de carton subţire. Când
cartoanele erau trase una faţă de
cealaltă, frecare crea o pârâitură
şi o luminiţă.  La început au fost
numite „Cosaques“ după pocni-
turile biciurilor lui Cossack pe
drumul lor spre Paris în timpul
războiului Franco-Prusac. Nu-

mele a rezistat pentru încă zece
ani înainte de a  deveni cunos-
cute ca pocnitori de Crăciun.
Până în anul 1880, compania lui
Smith a produs mai mult de o
sută de proiecte de pocnitori și a
vândut peste 13 milioane de ast-
fel de obiecte. 

Adresa lui Moş Crăciun
În 1927 „marele secret” al

adresei lui Moș Crăciun a fost
divulgat de Markus Rautio
(„Uncle Markus“) care era
gazda popularei emisiuni „Ora
Copiilor“ la un post public de
radio finlandez. El a declarat ca
Moș Crăciun locuiește în Munții
Korvatunturi din Lapland. Kor-
vatunturi sau „Muntele Ureche“
se află în ținutul Savukoski, La-
pland, Finlanda, pe graniþa fino-
rusă. Astfel, conform poveștii
lansate în emisiunea radio fonică,
Moșul este înconjurat de 13
spiridușii, care sunt copii lui
Gryla și Leppaludi, și-l ajută să
fabrice jucãriile pe care copii le
comandă. Renii care trag sania
sunt: Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Blitzen și
renul cu nasul roșu, Rudolf, care
luminează drumul Moșului.  

uEvenimentele Crăciunului

uSuperstițiile Crăciunului

Moș Crăciun, o invenție comercială pornită de la legenda Sfântului Nicolae 

Vineri, 21 decembrie 
Biserica Neagră

17.00 – concert “Ascultaţi colindele înger-
ilor”. Elevi din clasele III-XII de la Liceul
Teoretic "Johannes Honterus", Liceul de
Muzică "Tudor Ciortea", Colegiul "Emil
Racoviţă" şi ai ansamblului "Canzonetta",
vor interpreta colinde în cinci limbi
(română, germană, maghiară, latină,
engleză şi franceză).

Opera Braşov
18.30 – concertul de Crăciun al Operei.
Dirijor: Dorel Munteanu, Coregrafia: Ioan
Dorin Coşeriu, Scenografia: Rodica
Garştea, Invitaţi: Cristina Simionescu şi
Cosmin Marcovici de la Opera Naţională
Iaşi, Petru Burca de la Opera Naţională
Cluj, Marian Pop (Austria), Corul de Copii
"Unison" şi Corina Chiriac.

Cantina Roman (str. Carpaţilor)
19.00 - Şcoala de dansuri Hot Moves
prezintaă primul spectacol de grup a clasei
de dansuri rockabilly, Rock the Bones

Strada Apollonia Hirscher 
19.00 – Artlimentara: 10 zile, 8 eveni-
mente, 6 întâmplări, 4 elemente. Vernisaj
expoziţie artişti venitţi din cultura street-art,
live painting/live interaction

Sâmbătă, 22 decembrie 
Strada Apollonia Hirscher 

18.00 – Artlimentara: 10 zile, 8 eveni-
mente, 6 întâmplări, 4 elemente.

Ceainăria Ceai et caetera 
18.15 – seară de teatru Cehov: “Cerere în
căsătorie” şi “Jubileul”

Opera Braşov
18.30 - concertul de Crăciun al Operei.
Dirijor: Dorel Munteanu, Coregrafia: Ioan
Dorin Coşeriu, Scenografia: Rodica
Garştea, Invitaţi: Cristina Simionescu şi
Cosmin Marcovici de la Opera Naţională
Iaşi, Petru Burca de la Opera Naţională
Cluj, Marian Pop (Austria), Corul de Copii
"Unison" şi Corina Chiriac

Duminică, 23 decembrie 
Teatrul Arlechino

10.30 şi 13.00 – “Poveşti pentru copii”, de
Manuela Zaharie
Regie: Manuela Zaharie
Distribuţia: Cecilia Negru si Erika Mihay

Strada Apollonia Hirscher 
17.00 – Artlimentara: 10 zile, 8 eveni-
mente, 6 întâmplări, 4 elemente.

Centrul Cultural Reduta
18.00 - concert Anatoly

Rockstadt Braşov
19.00 – CenaKlub TIUK de sărbătoare. Mi-
hail Vakulovski, A.R. Deleanu, Andrei
Dósa, Sabina Comşa, Vlad Drăgoi, Mihai
Ignat, Diana Iepure, Cătălina Bălan, Florin
Hălălău, Maria David, Dan Ţăranu

Miercuri, 26 decembrie 
Strada Apollonia Hirscher 

16.00 – Artlimentara: 10 zile, 8 eveni-
mente, 6 întâmplări, 4 elemente.

Joi, 27 decembrie 
Strada Apollonia Hirscher

18.00 – Artlimentara: 10 zile, 8 eveni-
mente, 6 întâmplări, 4 elemente.

l În Ajun, gospodarii strîng de la vecini tot ce au dat cu
împrumut, ca să îi găsească sărbătorile cu toată averea
în casă. Pentru ca în anul care vine să fie frumoase și
bogate, femeile pun un ban de metal și o nucă în apa
în care se spală.
l Ciobanii așează sub pragul casei un drob de sare în-
velit, pe care îl lasă în acel loc pînă în aprilie, la „Alesul
oilor“. Atunci îl scot, îl macină și, amestecat cu tărîțe, îl
dau oilor, pentru ca turma să sporească.
l De Crăciun, pîinea se așează sub masă, ca să atragă
norocul, iar sub fața de masă se pune pleava de grîu,
pentru belșug. Pînă la Crăciun, toată lumea trebuie să

se împace cu dușmanii. 
l Ca să le vină pețitori, din Ajunul Crăciunului și pînă la
Bobotează, fetele mătură casa de la prag înspre răsărit.
În aceste două săptămîni este bine ca fetele mari să nu
dea gunoiul afară din casă. 
l În Ajun, gospodarii pun mîna pe toate uneltele din
curte, ca în anii următori să le poată folosi cu spor.
- Bradul de Crăciun nu trebuie adus în casă înainte de
24 decembrie și e bine să fie decorat abia după 12.00
noaptea. 
l Hornurile se curăță, iar funinginea se pune la
rădăcina pomilor, care vor avea un rod mai bogat. 

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

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numismatică-Filatelie vinde / cum-
pără cărţi deosebite, monede, bancnote, insigne, medalii,
decoraţii, timbre, clasoare cu timbre, cărţi poştale, acte vechi,
tablouri, obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din porţelan, mic mo-
bilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi
nr 2, tel: 0749/270462

EVALUARI IMOBILIARE. Evaluator autorizat
- membru titular ANEVAR, specializarea
Evăluari Proprietăţi Imobiliare, întocmesc
Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de
imobil (case/vile, garsoniere/apartamente,
terenuri, spaţii comerciale, birouri, hale),
conform Standardelor Internaţionale de
Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piaţă a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului,
lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării împrumutului ban-
car, intabulării, legalizării construcţiei, etc.
Tel. 0745.02.44.88

Vând centrale 
termice,

calorifere şi
robineţi noi. 

Str. Târnavei nr. 13. 
Telefon: 

0268 / 311562

• Singurul săptămânal gratuit din Braşov
• Tiraj: 15.000 de exemplare
• Distribuţie pe toată aria judeţului Braşov
• Distribuţie dedicată (la cererea clientului ziarul
poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuţie adresată din Braşov
(home delivery) - ajunge direct 
în cutiile poştale ale cititorilor braşoveni

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

AJOFM - SITUAţIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 14.12.2012
lagent contractări și
lachiziții (broker mărfuri)
agent de intervenție pază
și ordine
lagent de securitate
lagent de vânzări
lagent dezinfecție, derati-
zare, dezinsecție
lagent servicii client
lajutor ospătar
lambalator manual
lasistent manager
lasistent medical generalist
lbucătar
lbufetier
lcălcătoreasă lenjerie
lcameristă hotel
lchimist
lcoafor
lcolector (recuperator)
lcreanțe/debite
lconducător autospecială

lconfecționer articole din
piele și înlocuitori
lcontrolor calitate
lcusător piese din piele și
înlocuitori
ldirector adjunct societate
comercială
ldirector resurse umane
ldirector tehnic
ldocumentarist ordo-
nanțare logistică
lelectrician de întreținere
și reparații
lelectromecanic
lfarmacist
lfemeie de serviciu
lfierar betonist
lfochist pentru cazane de
abur și de apă fierbinte
lfrezor universal
lfrizer
lfuncționar informații clienți

lgestionar depozit
lîncărcător-descărcător
linfirmier/infirmieră
linginer industrializarea
lemnului
linginer mecanic
linginer producție
linginer/subinginer tehnolog
prelucrări mecanice
lîngrijitoare la unități de
ocrotire socială și sanitară
linspector asigurări
llăcătuș mecanic
llucrător bucătărie
(spălător vase mari)
lmanager
lmanager achiziții
lmanager al sistemului de
management securitate și
lsănătate în muncă
lmanichiurist
lmanipulant mărfuri

lmenajeră
lmontator subansamble
lmuncitor necalificat în in-
dustria confecțiilor
lmuncitor necalificat în
silvicultură
lmuncitor necalificat la
ambalarea produselor
solide și semisolide
loperator calculator elec-
tronic și rețele
loperator la mașini unelte
cu comandă numerică în
prelucrarea lemnului
loperator la mașini-unelte
semiautomate și automate
loperator la roboți industri-
ali
loperator presă de trans-
fer termic
loperator procesare text și
imagine

loperator vânzări prin 
telefon
lpatiser
lplanificator
lportar
lpregătitor piese încăl-
țăminte
lpregătitor, completator de
echipamente tehnice și
SDV-uri
lprimitor-distribuitor mate-
riale și scule
lprogramator
lproiectant inginer mecanic
lrecepționer de hotel
lrectificator universal
lrevizor gestiune
lșef departament logistică
lșef formație
lșef schimb
lșef serviciu marketing
lservant pompier

lșofer autocamion/mașină
de mare tonaj
lșofer de autoturisme și
camionete
lsortator produse
lspecialist în domeniul
calității
lstivuitorist
lstrungar universal
lsudor
ltâmplar universal
ltapițer
ltehnician în industri-
alizarea lemnului
ltehnician mașini și utilaje
ltehnician metrolog
ltehnician normare,
salarizare, organizare
lturnător metale și ne-
feroase
lvânzător
lvopsitor industrial

SC DIP & GIP SRL  cu  sediul în  Zărnești  Str. Dr. I. Șenchea  nr.
101 jud. Brașov, J/08/2444/1991 , C.I.F. RO  1124350, anunță  pub-
licul  interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  obținere  a
autorizației de  mediu  pentru  funcționarea  Centrului de  Agre-
ment  Paradisul Acvatic și  Hotel  Alinalex din  Brașov  B-dul
Griviței  2F, 2 G. Observațiile  publicului  se  primesc în  scris la
sediul  A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, pe  toată  perioada
de  derulare  a  procedurii  de  autorizare.



lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, ter-
mopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianță, mobilată parțial, preț
32.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău, con-
fort 1, bloc apartamente, etaj inter-
mediar, centrală proprie, termopane,
parchet, gresie, faianță, preț
29.000Euro,  tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând garsonieră confort 1
decomandată, an construcție 2012,
toate îmbunătățirile, etaj intermediar,
37-40mp. utili, preț 37.000 euro, tel:
0744.687.283, 0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată,centrală, tremopane,
îmbunătățită. 0728.956.608

lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat , confort  1, Tractorul, etaj
¾, centrală termică, termopan inte-
gral, inclusiv la balcon, parchet, gre-
sie, faianță, beci, loc parcare,
mobilat sau nemobilat, preț 46.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet,  etaj 4/4 preț  39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, confort  1, Calea Bucuresti,
etaj  intermediar, parchet, separare
gaz, necesită renovare, preț 45.500
euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet,  etaj 4/4, preț  39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea București- Zorilor, Cf I/V, fără
îmbunătățiri, însorit, două bacoane,
etaj 4/4, preț 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere,Octa-
vian Goga, decomandat, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianță,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părți,
41.000 euro, negociabil, Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere zona Tractorul,
37mp., construcție nouă - 2011, etaj
1, toate amenajările, centrală pro-
prie, balcon, preț 27.500 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 2 camere zona
Gării, confort 1 semidecomandat,
izolat, separare de gaz, balcon, liber
la vânzare, preț 35.000 euro nego-
ciabil, tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
50.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere, Goga,
semidecomandat, confort 1, centrală

termică,
termopan parțial, parchet,  etaj 1/4,
preț: 38.000 euro, negociabil. Tel.
0733.021.270
lVând 2 camere Astra, decoman-
dat, etaj intermediar, centrală pro-
prie, termopane integral, parchet,
preț 36.800 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviței, confort 1, decomandat, etaj
intermediar, centrală, termopane,
preț 45.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 2 camere, deco-
mandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere zona Astra, confort
1, etaj intermediar, bloc reabilitat ter-
mic, termopane, parchet, gresie,
faianță, însorit, preț 37.500 Euro,  tel
0744.687.283, 0726/ 206.866
lRĂCĂDĂU, intrare, structură de-
osebit de mare, 58 mp utili, amena-
jat modern, centrală, termopane,
parchet, preț negociabil,
0728.956.608
lASTRA, decomandat, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane,
parchet, 40.500 euro, negociabil,
0786.173.728        
lITC. Semidecomandat, etaj inter-
mediar, renovat și amenajat modern,
toate îmbunătățirile,
36.000 euro, 0752.685.567

lVând 3 camere Răcădău, confort
1 decomandat, 75mp., amenajat
modern, preț 63.000 Euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
55.000 Euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, con-
fort 1, balcon, centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preț
49.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviței, confort 1, îmbunătățit, etaj
intermediar, preț 52.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preț
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lOcazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, în-
sorit,priveliște deosebită, fără
îmbunătățiri, uși noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie,
liber la vânzare, preț 50.000 euro,
tel. 0744.687.283, 0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătățit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane, 55.000 euro,
Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere, Trac-
torul, circular, confort 1, centrală
termică, termopan integral, parchet,
gresie, faianță, 2 grupuri sanitare,
preț  48.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 Euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona

Scriitorilor, structură mare, etaj in-
termediar, preț 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătățit, centrală,   termopane,
parchet, locuri de parcare, 62.000
euro,0728.956.608        
lRĂCĂDĂU, etaj 1, două grupuri,
balcon lung, centrală, termopane,
parchet, însorit, liber la vânzare,
61.000 euro, 0752.685.567.
lVând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar, confort 1
decomanadat, 2 balcoane, parchet,
gresie, faianță, centrală proprie, liber
la vânzare, preț 53.000 euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 bal-
coane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare, preț
55.000 euro negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei, con-
fort 1, balcon, centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preț
49.000 euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, parchet,
îmbunătățit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026

lVând 4 camere zona Răcădău,
confort 1 decomandat, 2 balcoane, 2
grupuri sanitare,centrală proprie, ter-
mopane, beci, loc de parcare, preț
68.000 euro, negociabil,  tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, sit-
uat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536
lApartament 4 camere, Răcădău,
Molidului, confort 1 decomadat, 2
grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat
integral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel: 0721/308704

lProprietar vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn), situată
lângă Lacul Reci, zonă mirifică. Ca-
bana este formată din parter și
mansardă, în suprafață de 50 mp. La
parter are living, baie, bucătărie și
terasă, iar la mansardă sunt 2 dormi-
toare, hol și balcon. Cu toate
utilitățile. Terenul pe care este
amplasată are 385 mp și este conce-
sionat pentru 385 euro pe an. Prețul
de vânzare este redus la 25.000 euro.
Tel: 0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeș, 4
camere, construcție 2010, P+M,
bucătărie mobilată și utilată lux, fin-
isaje de lux, 500 mp teren, 140 mp
utili, toate utilitățile, acoperiș ce-
ramic, însorită, acces ușor, 99.000
Euro. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în Cris-
tian, zona Mihai Eminescu, P+M, 4
camere ,front la drum asfaltat, toate
utilitățile, însorită, acoperiș ceramic,
parțial mobilată, 150 mp utili, teren
500mp, preț 128.000 Euro negocia-
bil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râșnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,
teren 500 mp, curte amenajata,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, constrcție din cărămidă
porotherm, toate utilitățile, sistem
drenaj pe toată suprafața curții,
tâmplărie PVC, preț 89.000 Euro
negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru, zona
Lempeș, 130 mp utili, la alb, P+M,
4 camere ( mai trebuie montată gre-
sia, faianță, obiectele sanitare), are
toate utilitățile ,teren 500 mp,

intabulată,
prețul de 90.000 euro este negocia-
bil. Tel. 0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră și tip aparta-
ment două camere, 382 mp total
teren, centrală pe gaz, anexe, 70.000
euro, negociabil, 0728.956.608

lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108 
lNu ratați! 4 hectare de teren în
Hărman ideal pentru constructii
rezidențiale, industriale, parc foto-
voltaic sau agricultură. Apa și
curentul sunt lângă teren. Prețul este
de doar 4 euro/mp negociabil. Tel:
0729.026.029 
l SUPEROFERTĂ Teren pentru
construcții industriale în suprafață de
13.300 mp, cu front de 47 m direct
la DN 11, la prețul de doar 7
euro/mp negociabil. Situat în
apropiere de Brașov (6 km de la
ieșirea din Brașov, pe o sosea de 4
benzi - DN 11), terenul este ideal
pentru orice fel de dezvoltare (motel,
pensiune, spălătorie TIR, hale, sediu
firma, popas, parcare TIR, plat-
forma, show-room, etc). Terenul se
poate parcela în parcele de minim
750 mp. Tel. 0729.026.029. 
lOfertă limitată! Doar 4 loturi au
mai rămas. Loturile sunt situate în
Hărman cu PUZ aprobat, la prețul
de doar 2.800 euro pentru un lot!
Fiecare lot are 405 mp și front de 19
m. Sunați acum pentru a vedea la
fața locului. Indici urbanistici con-
form PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălțime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO și
RIDICARE TOPO. Fiecare lot are
CF separat. Se poate construi sub-
sol, pânza freatică este la 8 m
adâncime. Telefon: 0729.026.029
lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800 euro
pentru un lot! Fiecare lot are 405 mp
și front de 19 m. Sunați acum pentru

a
vedea la fața locului. Indici urbanis-
tici conform PUZ aprobat: CUT 0,8
POT 35%, Regim de înălțime pro-
pus S+P+E. Avem studiul GEO și
ridicare topo. Fiecare lot are CF sep-
arat. Se poate construi subsol, pânza
freatica este la 8 m adâncime. Tele-
fon: 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la prețul de
doar 8 euro/mp. Situat în apropiere
de Brașov (6 km de la ieșirea din
Brașov, pe o sosea de 4 benzi - DN
11), terenul este ideal pentru orice
fel de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,
popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc). Tel. 0745.168.108
lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, cu toate utilitățile, în
Hărman. Suprafață 1.000 mp, str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și gaz),
este situat în cartier de vile noi,
îngrădit. Puteți construi imediat.
Prețul a fost redus la doar 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108  
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu front de
80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Brașov - Tărlungeni
sau din DN 11 Brașov - Hărman. În
zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate foarte
aproape de acest teren. Destinația
terenului poate fi atât pentru
construcții rezidențiale cât și pentru

construcții
industriale sau prestări servicii. Tel.
0745.02.44.88
l Superofertă! Se oferă spre vân-
zare, spațiu în Codlea care poate
avea diverse destinații: spațiu com-
ercial, spațiu producție, spațiu
organizări evenimente (nunți,
botezuri, petreceri), birouri sau
spațiu depozitare. Spațiul în
suprafață de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafața de
180 mp și înălțimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafața de 549 mp și
înălțimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafața de 549 mp și înălțimea de
5,1 m. Anexe în suprafață de 200
mp. Teren în suprafață de 1.163 mp.
Codlea va fi un important nod al
Autostrăzii Transilvania, iar în zonă
se va afla și aeroportul Ghimbav.
Prețul este de numai 90.000 Euro,
negociabil. Tel. 0745.02.44.88

lHĂRMANULUI (intersecţia cu
Vlahuţă) 3 camere, decomandat, etaj
intermediar, 2 grupuri sanitare, toate
îmbunătăţirile, mobilat, utilat, liber
300 euro, negociabil, 0728.956.608
lASTRA, 2 camere, decomandat,
etaj intermediar, două grupuri san-
itare, renovat recent, toate
îmbunătăţirile, mobilat, utilat lux
300 euro, negociabil, 0752.685.567
lOfer spre închiriere apartament 2
camere, mobilat, utilat, 230 Euro,
0721.932.829

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere

3 Camere

Case

ÎNCHIRIERI

Terenuri

Apartamente

4 camere
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IMOBILIARE

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

SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”
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Nu există posibilitatea de opţiuni speciale: bold, italic, chenar
etc. Mesajele cu conţinut indecent, incomplete sau care nu sunt
în conformitate cu politica ziarului nu vor fi publicate. Nu ne
asumăm răspunderea pentru veridicitatea anunţurilor.

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

Un anunţ trimis prin SMS va apărea în 
două ediţii consecutive 

ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”
Indicativ Spaţiu Text mesaj

GB 154  caractere
valabil în reţelele Orange, 

Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00 

vor fi publicate în următoarea ediţie 
a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

Mică publicitate în Gazeta Braşovului prin 

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

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

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

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

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

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.



Dumitru Ioan Puchianu 

SĂRBĂTORI FERICITE ROMÂNI,
CRĂCIUN CU BUCURIE ÎN SUFLET
Dacă stau bine să mă gân-

desc, luna decembrie este o
lu nă a bucuriei dar și a
tristeții. Tristețe dacă ne gân -
dim că în decembrie 1989, și-
au sacrificat viața aceia care
au strigat pe străzile orașelor
României „Vom muri și vom
fi liberi!”. Acestora li se cu-
vine în fiecare clipă un pios
omagiu. Însă, luna decembrie
chiar cu ziua de întâi este
prilej de bucurie. Anul 1918,
ne-a adus marea bucurie de a
fi toți românii sub același
steag și în același hotar. Și
iată, acum 25 decembrie. O
sărbătoare importantă pentru
toți creștinii. Însă ce observ:
se vorbește tot mai puțin de
semnificația acestei zile. Naș -
terea lui Iisus. Se spune doar
„Crăciun” iar cuvântul în sine
pare mai mult laic decât
semnificația sa  profund creș -

tină. Iată, „Crăciunul” a de-
venit un produs comercial ca
și înfățișarea acestuia (Moș
Crăciun), gândită cu mai bine
de un secol în urmă de către
o firmă din America... Sunt
amănunte care nu mai au
importanță. Însă, ceea ce este
important, mai ales pentru
media românească, să nu fi
uitat că 25 decembrie, sem -
nifică Nașterea lui Isus. Este
o zi, prin excelență religioasă,
care marchează schimbarea
concepției asupra lumii și mai
ales definirea existenței noas-
tre. Darurile au o semnificație
simbolică, iar ceea ce este
mai important este sărbă toa -
rea sufletului. Sufletul care
renaște, nemuritor precum
„bradul” al cărui rost este de
a ne aminti că sufletul este
nemuritor. Deci, „Crăciunul”
nu înseamnă tăierea porcului,

nu îndestularea peste măsură
din partea unora care nu mai
prididesc de această grijă, ci
înseamnă curățenie sufle -
tească, sărbătoare onestă în
inimile noastre marcând ast-
fel „Nașterea Mântuitorului”.
Aceasta ar trebui să fie
sărbătoarea zilei de 25 de-
cembrie și nu o spaimă a su-
fletului ori o tristețe a celor
care se gândesc că dacă „nu
primesc” sau „nu oferă”, bu-
curia nu mai poate avea loc.
Bucuria trebuie să existe în
fiecare creștin, în fiecare ro -
mân, iar masa acestuia, ori -
cum ar arăta, nu simbolizează
decât un omagiu pe care îl
aduce sufletul nostru Celui ce
a pătimit pentru fiecare dintre
noi. Eu cred că aceasta este
sărbătoarea autentică, sărbă -
toarea pe care trebuie să o
trăim cu adevărat. Nu ceea ce

ne prezită în aceste zile cu
agresivitate televiziunile: cum
românii dau năvală prin mag-
azine! Nu, nu aceasta ar tre-
bui să fie imaginea noastră.
Lăcomia, acest tip de abor-
dare mediatică este doar unul
comercial, speculativ, așa
cum au fost acele știri care ne
anunțau sfârșitul lumii la 21
decembrie. Nu se va sfârși
lumea și nici omul. Din con -
tră, în aceste zile fiecare tre-
buie să trăiască prin speranță
și nu numai atât, să nu uite că
prezentul ca și viitorul se află
în primul rând în mâinile sale.
Îmi doresc ca sărbătoarea
Crăciunului să aducă în pri -
mul rând credința că putem
deveni mai buni, mai toleranți
și în același timp mai activi în
viața noastră de zi cu zi. Să
trăim cu bucuria trudei pentru
bucata de pâine. Sărbătoarea

Crăciunului este un bun prilej
de a reflecta asupra vieții pre -
zente, asupra împlinirilor și
eșecurilor noastre și mai ales
să căutăm soluții pozitive
care să ne schimbe viața ast-
fel încât să fim mulțumiți de
noi. Mă bucur că încă mai
avem tradiții, obiceiuri și da-
tini care se țin și astfel se
păstrează legătura cu ființa
noastră națională.

În aceste zile de mare
sărbătoare, doresc cititorilor
săptămânalului „Gazeta Bra -
șo vului”, românilor de pre-
tutindeni și tuturor cetățenilor
României, multă sănătate,
putere de muncă și „La Mulți
Ani!” cu speranța că fiecare
va avea în suflet sărbătoarea
Nașterii lui Iisus. Cu speranța
că România  va renaște, doar
prin noi înșine!!

LA MULȚI ANI!

Muzeul Judeţean de Isto-
rie Braşov vă invită la
expoziţia "Alcoolul, plăce re
şi viciu în Braşovul de
odinioară" . Toți brașovenii
sunt așteptați până pe data
de 31 ianuarie 2013 pentru
a fi părtașii unei expoziții
cum nu s-a mai văzut.

Tema centrală a
expoziției

Demersul expoziţional a -
duce în faţa publicului un
proiect inedit, care vizează
fabricarea şi consumul
băuturilor alcoolice la Bra -
şov şi urmăreşte evoluţia a -
ces tora din Evul Mediu şi
până în perioada regimului
comunist.

Documentarea
istorică

Aşezarea la răscrucea dru -
mu rilor comerciale şi diversi-
tatea meşteşugurilor, dreptul
de târg şi dreptul de depozit
au fost principalii factori de
dezvoltare a comerţului în
Braşovul medieval şi intensi-
ficare a acestuia pe toată du-
rata istoriei moderne a
oraşului. Apariţia hanurilor
(secolul al XV-lea), cons -
trucţii pre vă zute cu pivniţe
largi, ca me re de oaspeţi şi câr-
ciumi, s-a datorat numărului
mare de negustori care asaltau
oraşul în zilele de târg şi care
aveau nevoie de adă post
sigur, atât pentru ei cât şi pen-

tru marfa oferită spre comer-
cializare.

Despre Braşovul de
altădată

În a doua jumătate a sec-
olului al XVI-lea la Bra şov
sunt atestaţi documentar be-
rarii şi rachierii. Alături de
fierbătoriile de bere, docu-
mentele amintesc de
velniţele sau povernele de
făcut rachiu. Acesta se făcea
din tescovină sau drojdie, iar
ţuica din prune. Vânzarea
acestor produse se făcea în
cadru institu ţionalizat,
Braşovul deţinând o
cârciumă a oraşului supra nu -
mită „Casa de beţie”. Creş te -

rea numărului populaţiei a
dus la o creştere a cantităţii
de băuturi alcoolice fabricate
în oraş sau aduse de pe alte
meleaguri spre a fi comer-
cializate pe piaţa braşoveană.

Tendinţele modei apusene,
în special cele de factură
vieneză, au dus la apariţia
cafenelelor, hotelurilor şi
resta urantelor, localuri ele-
gante în care orăşenii
pretenţioşi petreceau o parte
a timpului liber în compania
muzicii. În familie sau cu
prietenii, la han, la cârciumă,
la cafenea sau în restaurant,
consumul de băuturi alcoo-
lice a fost un mijloc de sta-
bilire şi menţinere a
coeziunii sociale.

Expoziție la Muzeul Județean de Istorie

Regia Autonomă de Transport
Braşov aduce la cunoştinţa
călătorilor faptul că, în perioada
24 decembrie 2012 - 13 ianuarie
2013, circulaţia mijloacelor de
transport în comun se va
desfăşura conform unui orar spe-
cial, după cum urmează:

• 24 decembrie 2012: conform
programelor unei zile de sîmbătă,
între orele 5.30 – 23.30;

• 25 şi 26 decembrie 2012: con-
form programelor unei zile de

sîmbătă, între orele 6.30 – 22.30;
• 27 şi 28 decembrie 2012: con-

form programelor unei zile de
sîmbătă, între orele 5.30 – 23.30;

• 29 decembrie 2012: conform
programelor unei zile de sîmbătă,
între orele 6.30 – 22.30;

• 30 decembrie 2012: conform
programelor unei zile de
duminică, între orele 6.30 –
22.30;

• 31 decembrie 2012: conform
programelor unei zile de sîmbătă,

între orele 5.30 – 21.00.
În noaptea dintre 31 decembrie

2012 şi 1 ianuarie 2013, auto-
buzele de pe linia 20 (traseul Li-
vada Poştei – Poiana Braşov) vor
circula permanent, cu o frecvenţă
de 60 de minute.

- 1 ianuarie 2013: conform pro-
gramelor unei zile de duminică,
între orele 7.30 – 22.30;

- 2 ianuarie 2013: conform pro-
gramelor unei zile de sîmbătă,
între orele 6.30 – 22.30;

În perioada 3 – 13 ianuarie
2013, mijloacele de transport în
comun ale RAT Braşov vor cir-
cula conform orarelor folosite în
timpul vacanţelor. Orarele vala-
bile în această perioadă vor fi
afişate în toate staţiile, precum şi
pe site-ul www.ratbv.ro, în sec -
ţiunea „Trasee şi orare”. Orarele
valabile în perioada 3 – 13 ian-
uarie 2013 vor fi afişate avînd
menţiunea „Valabil din data de 3
ianuarie 2013“.

De sărbători, autobuzele circulă după orar special
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