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Conducerea Colegiului Na -
ţional „Andrei Şaguna” a solic-
itat municipalităţii, o extindere
a spaţiului, ţinând cont că nu -
mărul celor care aleg să ur -
meze cursurile colegiului
cre şte de la un an la altul.  Di-
rectorul colegiului, Dorel Aga -
che, a propus ca spaţiul în
care a funcţionat fosta baie
comunală să fie transformat în
săli de curs.
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răzBoi în Justiție

uColegiul Director al Forței Civice a stabilit
la Brașov strategia partidului pag 4 - 5

pag. 8 - 9

proiect de extindere 

În România, judeţele cu un
spor natural pozitiv se pot
număra pe degete, spre de-
osebire de țările occidentale,
unde datorită imigranților
sporul este în general pozitiv.
În topul județelor după sporul
natural, Brașovul se situează
pe locul trei, primele două
poziții fiind ocupate de Iași și
Suceava.
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Brașov, spor natural
pozitiv

2013, anul
constructiei

A primit mită
pentru sânge
u O doctoriță de la Centrul de hematologie
din Braşov a fost filmată în timp ce lua o
șpagă de 300 de lei

La suprafaţă, scandalul din
CSM pare o ceartă între ju -
decători şi procurori, însă în
spatele acestei aparente bă -
tă lii stau de fapt interesele
politicienilor care vor imunita -
te. Două dintre personajele
centrale ale acestei confrun -
tări sunt două foste procu -
roare din Brașov, Oana
Hăineală și Elena Hach.
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Din 15 ianuarie comercianţii din Braşov pot face reduceri de preţuri la colecţiile de toamnă-iarnă.
Între 15 ianuarie şi 15 aprilie este perioada legală în care aceştia pot stabili, la alegere, o perioadă
de 45 de zile în care să facă reduceri de preţuri la produsele a căror desfacere are caracter sezonier.
Această vânzare la preţ redus are ca efect lichidarea accelerată a stocurilor sezoniere.

Clădirea fostei băi comu-
nale ar fi folosită pentru extin-
derea  Colegiului Naţional
„Andrei Şaguna”. Condu-
cerea instituţiei de învăţământ
a solicitat municipalităţii, o
extindere a spaţiului, ţinând
cont că numărul celor care
aleg să urmeze cursurile
colegiului creşte de la un an la
altul.

Închisă din 2000
Baia Comunală a Braşov u-

lui, ridicată acum mai bine de
două secole, este închisă pu-
blicului încă din anul 2000.
Terenul a fost revendicat de
Biserica Sfântul Nicolae. Di-
rectorul Colegiului Național
„Andrei Șaguna”, Dorel Aga -
che, a propus ca spaţiul în
care a funcţionat Baia să fie
transformat în săli de curs,
biserica neavând pretenţii
asupra amplasamentului, da -
că acesta ar urma să fie folosit
în scop educaţional şi nu în
alte scopuri. Reprezentanţii
Municipalităţii intenționează
să prindă în buget sumele
necesare studiului de fezabi-
litate şi proiectului tehnic,
pentru extindere, astfel ca în
2014 să se facă amenajările
propriu-zise. „Facem eforturi
pen tru ca în acest an să preve-
dem în buget banii pentru
studiu şi pentru proiect, astfel
încât în 2014 să se facă efec-

tiv lucrările. Din fericire, din
punct de vedere juridic, cu
spaţiul nu este nicio proble -
mă“, a declarat viceprimarul
Răzvan Popa în cadrul confe -
rinței de presă.

Băi din secolul 
al XVI-lea, la Braşov

În 1793, „Baia de la Şagu -
na” îi aparţinea unui sas pe
nume Wendel sau Wentzel.
Mai târziu a intrat în proprie-
tatea văduvei parohului Sara
Rauss. În 1842, „baia cu va-
pori“ era dotată cu 14 vane.
În 1851, proprietara a donat-
o Eforiei Şcolii ortodoxe. În
documentele vremii, braşo -
ve nii se mândreau că baia de
aburi era la fel cu cele din
Viena, Budapesta sau Bucu -
reşti. Avea zece „despărţă -
minte“ de câte două per so ane.
Într-un hol mare se afla un
bazin de 5 pe 4 metri, cu „apă
proaspătă“ provenită dintr-un
izvor de lângă grădina lui V.
Teutsch. Baia publică mai
avea şi un bazin mai mic cu
apă încălzită. Construit iniţial
din lemn, bazinul a fost refă -
cut în anul 1884 din piatră şi
ciment. Apa murdară era
eva cu ată printr-un canal din
a pro piere. Braşovenii puteau
face aici băi cu apă de ploaie,
dar şi duşuri, pentru care erau
disponibile 26 de cabine. Is-

toricul braşovean Ferner vor -
beşte de existenţa unor băi
publice încă din anul 1575 la
Braşov. Potrivit unor cerce -
tări, este posibil ca acestea să
fi fost pe strada Porţii, actuala
stradă Republicii. Un secol
mai târziu, alte documente is-
torice vorbesc despre faptul
că, înainte de marele in-
cendiu din anul 1689, băile
publice ale Braşovului erau
într-o stare bună fiind frec -
ven tate des de brașoveni.

Proiect pentru extinderea
Colegiului  şaguna

uLiceul Sportiv are nevoie de acoperiş
O altă prioritate pentru Primăria Brașovului la capitolul investiţiilor în unităţile de
învăţământ este repararea acoperişului de la Liceul Sportiv, corpul de pe strada
Poarta Schei. Trecerea prin Poarta Schei, pe lângă unitatea de învăţămînt poate
fi un adevărat pericol pentru trecători dacă nu ţin cont de panourile de avertizare
instalate de Municipalitate încă de anul trecut din toamnă. De pe acoperiş cad
ţigle, iar o parte din faţadă stă să se desprindă. „Este nevoie de o intervenţie
serioasă la acoperişul Liceului Sportiv unde există o problemă şi cu coşul de
fum. S-a mai încercat o soluţie de compromis acolo, dar a fost prea periculos
pentru că nu se pot schimba doar ţiglele, trebuie reparat întreg acoperişul“,
explică viceprimarul Răzvan Popa. El mai spune că acestea nu sunt singurele
investiţii plănuite pentru 2013 la şcolile din Braşov. În 2013, mai multe grădiniţe
şi şcoli din municipiu vor fi extinse sau supraetajate. 

Spre deosebire de ţările oc-
cidentale, care au toate un
spor natural pozitiv datorită
imigranţilor, în România,
judeţele unde numărul naşte -
rilor e mai mare decât cel al
deceselor se pot număra pe
degete. În topul județelor
după sporul natural, Brașovul
se situează pe locul trei.

Topul judeţelor după
sporul natural

Primele trei județe sunt:
Iaşi (spor pozitiv 458), urmat
de Suceava (383), Braşov
(348) şi Ilfov (13). La polul
opus se află Teleorman, unde
în 2011, numărul deceselor a
fost cu 4.058 mai mare decât
cel al naşterilor, urmat de
Dolj, Prahova şi Olt. Spre de-
osebire de Ilfov, o zonă pre-
ponderent rurală, Bucureştiul
a avut un spor negativ (-
2023).

Harta bătrâneţii
Cea mai îmbătrânită re -

giune, cu o pondere de 16,8%

a vârstnicilor, este Muntenia.
Conform ultimului recensă -
mânt, în două dintre judeţele
acestei regiuni se înregistrea -
ză un record naţional de
îmbătrânire: Teleorman, unde
ponderea vârstnicilor ajunge
la 21,8% şi Giurgiu 18,6%. În
topul regiunilor îmbătrânite
urmează Oltenia (16,5%),
unde rata natalităţii era ridi -
cată acum cu câţiva ani. În
jude ţe le oltene, ponderea
vârst nicilor e peste media na -
ţio nală: Vâlcea-17,6%, Olt-
17,3%, Dolj-16,9% şi Mehe-
  dinţi- 16,4%. La polul opus se

află Banatul, Moldova, Tran-
silvania şi Capitala, unde
ponderea vârstnicilor, deşi
destul de ridicată, e sub media
naţională (în jur de 14%).
Cele mai „tinere” judeţe sunt
Satu Mare (12,4%), Iaşi
(12,6) şi Constanţa (12,6%).

De ce îmbătrâneşte
România

Scăderea natalităţii începu -
tă în anii ’90 şi migraţia masi -
vă au condus la o creştere
accentuată a ratei de îmbăt râ-
nire. În prezent, populaţia
peste 65 de ani reprezintă

15% din numărul total de
locuitori ai ţării. Un procent
enorm, în condiţiile în care
specialiştii vorbesc deja de o
populaţie îmbătrânită de-
mografic atunci când pon-
derea vârstnicilor depăşeşte
12%. Curentul îmbătrânirii a
cuprins România după ’90,
când „dezlegarea” la avorturi
a făcut ca natalitatea să scadă
la jumătate imediat după Re -
voluţie. Tendinţa a continuat
în anii următori, iar efectele se
văd astăzi, o dată cu îmbăt râ-
nirea masivă a populaţiei
născute în anii ’50-’60, când
nata li tatea era în floare. Defi -
ci tul a fost adâncit şi de mi -
gra ţia tinerilor în străinătate,
adică exact acel segment care
ar trebui să asigure creşterea
demografică. Stimularea
natalităţii şi atragerea
imig ranţilor ar putea umple
acest „gol”, dar cum efectele
s-ar vedea abia peste 20 de
ani, specialiştii cred că sunt
slabe şanse ca problema să fie
inclusă pe agenda politică.

Braşov, locul 3 la sporul natural
Compania braşoveană Vi-

sual Fan, producător de elec-
tronice Allview Mobile
Româ  nia a lansat un nou
model de tabletă – AX1 Shine
– prezentată drept utilă, ino-
vatoare şi practică. Gadgetul
are un ecran multitouch ca-
pacitiv IPS-LCD şi un proce-
sor puternic, Cortex-A9 Dual
Core de 1 GHz, iar mulţumită
funcţiei 3G integrată, utiliza-
torul poate comunica cu alte
persoane atât prin funcţia
telefon cât şi prin aplicaţii
specifice precum Skype.

AX1 Shine este alegerea
potrivită pentru iubitorii de
gadgeturi. Procesorul puter-
nic şi ecranul de 7 inch cu
rezoluţie 1024x600 px,
asigu ră o redare fluidă a
oricărui conţinut multimedia.
Această experinţă este
întregită şi de difuzoarele
stereo, care asigură un sunet
calitativ. În plus, utilizatorul
poate crea la rândul său
conţinut media prin camera
foto-video cu efecte de-
osebite şi variate.

Antivirusului preinstalat
Bitdefender, asigură o navi-
gare sigură pe Internet în timp
ce, aplicaţiile precum Office
Suite Viewer, ES File Ex-
plorer sau Stunel au scopul de
a facilita utilizarea. Ecranul
IPS-LCD asigură o vizibili-
tate clară, din orice unghi,
chiar şi în prezenţa unei surse
de lumină puternică, iar de-
signul slim reprezintă un plus
al acestei tablete. Capacul din
spate, este realizat dintr-un
material cu textură, foarte
plăcut la atingere.

Printre alte dotari ale AX1
Shine remarcam GPS și
Bluetooth, iar bateria Li-
Polimer de 4500 mAh
asigură o autonomie de peste
5 ore la o folosire continuă a
tabletei. Greutatea sa redusă
de 347 de grame şi designul
slim, permit ca tableta să fie
transportată cu uşurinţă în
orice bagaj. AX1 Shine poate
fi achiziţionată atât din maga-
zinul online Allview cât şi din
reţelele partenere la preţul de
879 de lei.

Compania braşoveană Visual
Fan lansează tableta AX1 Shine
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Regia Autonomă de Transport Braşov revine din data de 14 ianuarie 2013 la programul extins de
circulaţie. Astfel va creşte frecvenţa mijloacelor de transport în comun pe 17 dintre cele 45 de trasee,
ajungându-se ca la orele de vârf RAT Braşov să aibă în circulaţie minim 144 de autovehicule. Vor fi
modificate orarele liniilor: 1, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 23, 23 barat, 31, 32, 33, 34, 36, 50 şi 52.
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Editorial GB
Avem guvern!

Emil Rada

Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD) a făcut o ofertă
Primă riei Brașov pentru con-
tractarea unui împrumut ram-
bursabil în vederea moderni-
zării sistemului de distribuţie
a energiei termice şi imple-
mentarea sistemului de con-
torizare individuală.

Cât ne arde la buzunare
termoficarea
centralizată

În prezent, în Braşov, la
sistemul centralizat de ter-
moficare este administrat de
so cie tatea Consiliului Local
Tetkron. Consiliul Local
sub ven ționează, în acest
moment sistemul cu 30 de
milioane de lei. Suma este
raportată la pierderile din
sistemul centralizat care,
oficial, au fost de 40%.
Neoficial însă, în 2011,
pierderile au fost de aproape
60%. Reprezen tanţii Primă -
riei spun că datorită inves -
tiţiilor făcute anul trecut,
anul acesta preţul gigacalo-
riei va putea fi menţinut.
Conform estimărilor celor
de la societatea Tet kron, la
un preţ al gigacaloriei de
170 de lei, media facturii

unui contribuabil la
încălzirea pentru o
garsonieră în această iarnă
este de 100 de lei, pentru un
apartament cu două camere
este 205 lei, pentru unul cu
trei camere, 250 de lei, iar
pentru unul de patru ca-
mere, 330 de lei.

Ce rezolvă împrumutul
Creditul pe care îl va con-

tracta municipalitatea va
ajunge la 9 milioane de euro.
Conducerea Primăriei susţine
că ratele pentru acest credit nu
vor influenţa preţul gigacalo-
riei, ratele împrumutului
BERD urmând a fi plătite din
banii obținuți din reducerea
piererilor ca urmare a moder -
ni zării rețelelor și din crește -
rea numărului de abo nați.
A uto ri tățile estimează o creș -
tere a numărului de abonați de
la 12.000 de apar tamente,
câte sunt racordate în mo -
men   tul de față la sistemul
cen tra lizat de încălzire, la
19.000, la sfârșitul anului vi-
itor. Modernizarea sistemului
de distribuție a energiei ter-
mice presupune costuri de
40.000 de euro/scară de bloc.
Prin montarea de contoare in-
dividuale,  deconectarea da-

tornicilor va fi posibilă indi  vi -
 dual şi să nu mai aibă de
suferit toţi locatarii dintr-un
bloc, din cauza câtorva vecini
rău-platnici.

Anul trecut, au fost execu-
tate şi finalizate câteva lucrări
de anvergură pentru eficienti-
zarea sistemului de termofi-
care, respectiv scurtarea con-
duc   tei care asigură agentul
ter mic de la CET spre carti -

erul Craiter, care reduce trase -
ul de transport cu 5,2 kilome-
tri şi a costat aproximativ 6
milioane de lei, dar şi magis-
trala directă care leagă vechiul
CET de cartierul Tractorul
prin viitorul cartier Coresi şi
care scurtează cu 4 km traseul
de distribuţie a agentului ter-
mic, o investiţie de aproxima-
tiv 10 milioane de lei, de care
beneficiază mii de familii.

Împrumut de 9 milioane de euro
pentru sistemul de termoficare

Nici nu se răspândiseră bine fumurile roşii şi galbene,
din coşurile USL-iste ale naşterii guvernului, când decla -
raţia copilotului de a coopta la guvernare UDMR-ul a lăsat
cu gura căscată întreg electoratul USL-ist.

Percepută ca o oportunitate de a destrăma „Uniunea”,
o po zi ţia a pus şi ea paie pe foc, ajutată de intervenţia ne -
aş teptată a moderatorilor „antenişti”, care au reacţionat
ve he ment împotriva acestei măsuri. Sub presiunea „ante -
niştilor”, a electoratului jignit, dar şi a unei părţi importante
din partidul liberal, premierul a „reevaluat” situaţia, ieşind
diplo matic din acest clinci, aruncând pe piaţă incompati-
bilitatea evidentă dintre UDMR şi USL, în privinţa unui su -
biect fierbinte din Constituţie, art. 1, care defineşte statul
ro mân ca fiind naţional, unitar şi indivizibil.

În ciuda acestor dispute copilotul-premier a reuşit să
stre coare în guvern câţiva secretari de stat UDMR-işti, el
însuşi „trăgându-şi” consilier personal, pe nimeni altul de -
cât Gyorgy Frunda. Rămâne de văzut cum se va încheia
a ceas tă poveste, dar cu siguranţă la vară ne vom distra
co pi os, odată cu disputa pe modificarea Constituţiei. Pâ -
nă atunci, să parcurgem şi să comentăm câteva din minis -
 terele propuse, dar şi persoanele care le vor conduce.

La „ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei pu-
blice”, baronul „Von Dragnea”, cercetat pentru fraudă
elec to rală, va trebui să ne explice mai întâi, cum a reuşit
să ocu pe două străzi cu domeniul său rezidenţial, atâta
timp cât, de ani buni, a fost în poziţia de funcţionar public.
Poa te ne aude şi doamna Pivniceru, de la „ministerul
justiţiei”, aceas tă mătuşă Mărioara, din Amintirile lui Ion
Creangă, ca re mai are de descâlcit şi firele de cânepă ale
justiţiei, une le din ele ducând spre personaje politice im-
portante ale vieţii noastre dâmboviţene.

Eternul ministru al sănătăţii, Eugen Nicolaescu, econo -
mist de meserie, va rezolva problema sănătăţii, impunând
fie că rei persoane care se va interna, să aibă asupra sa,
într-o valijoară, vată, seringi de unică folosinţă, antibiotice
şi analgezice, spirt medicinal (netrecut prin pâine), pre-
cum şi o trusă de manichiură, care va fi folosită pentru
intervenţiile chirurgicale sterile.

„Pupila Voiculesciană”, la agricultură, va reabilita siste -
mele de irigaţii, pompând, în loc de apă, bani din fonduri
eu ro pene pentru clientela de partid.

Înarmată cu o foarfecă de tablă, „blonda veștejită” de
la „ministerul întreprinderilor mici şi mijlocii şi turism” va
tă ia toate cablurile gondolelor, va seca toate ştrandurile
comu nale şi va pârjoli iarba terenurilor în pantă. Cu
aceeaşi mişcare „din foarfecă” va tăia şi din veniturile
firmelor, prin impunerea impozitului forfetar obligatoriu.

Nelipsitul ministru Nica, va revoluţiona „ministerul pentru
societatea informaţională”, prin dotarea cu abace, a tutu -
ror instituţiilor publice, legate la internet, astfel încât nimeni
să nu se mai plângă de încetineala propagării infor ma ţiei.

Debutul „golănesc” al ministrului „afacerilor interne”, îl
va bântui mult timp de-acum încolo, iar clipa în care
curtea ministerului va fi pavată cu şepcile poliţistilor nu
este deloc îndepărtată.

Pentru amatorii de drumeţii o veste bună. Relu
Fenechiu va asfalta potecile de munte, iar „ministerul
transporturilor” va mai da în folosinţă înca 10 m de
autostrăzi, cu panglica de rigoare pentru inaugurare.

Să nu uităm şi miniştrii delegaţi, care sperăm că vor
rămâ ne „delegaţi” şi nu „de legaţi”, având în vedere
tentaţiile puterii.

Un cuvânt în plus pentru „Ministrul delegat pentru
românii de pretutindeni”, care va număra bob cu bob câţi
români se află în străinătate, iar în peregrinările sale pe
mapamond va fi însoţit de soţia sa, minunata doamnă
Vlasov, care va prezenta colecţiile primăvară-toamnă ale
guvernului. Vă vând un pont (sau Ponta): anul ăsta se
poartă...austeritatea, în culori gri şi negru.

Până la viitoarea remaniere, vă doresc guvernare uşoară!

După ce Guvernul a dat
înapoi în scandalul taxelor şi
impozitelor locale, mai mulţi
primari de mari oraşe, printre
care și George Scripcaru, pri-
marul Brașovului, sprijiniți de
Consiliile Locale, au decis să
menţină fiscalitatea locală la
nivelul anului 2012.

Ameninţările lui
Ponta

Administraţiile locale care
au ales păstrarea cuantumului
taxelor şi al impozitelor, în
locul majorării, au fost
atenţionaţi de premierul Vic-
tor Ponta că nu vor primi, în
compensaţie, bani din bugetul
central. Potrivit Codului Fis-
cal, Executivul are obligaţia
să crească dările către stat,
astfel că în 2013 ele ar fi tre-
buit majorate cu 16,05% ca
urmare a indexării cu rata
inflaţiei, pe ultimii trei ani.
Potrivit legii, faţă de suma
rezultată, autorităţile locale
pot decide o creştere sau o
scădere într-o marjă de 20%.

Strategia Scripcaru-
Atomei

La Brașov, acum trei ani,
taxele și impozitele locale au
fost majorate cu 20%, respec-
tiv cu pragul maxim prevăzut
de Codul Fiscal. O nouă in-

dexare ar însemna o povară
grea pentru  locuitorii orașu -
lui. Intenția primarului, Geor -
ge Scripcaru, de a nu majora
taxele locale, este susținută și
de viceprimarul, Adrian
Atomei care a explicat felul în
care Consiliul Local Brașov îl
va „fenta” pe Ponta. „Am dis-
cutat şi cu domnul primar
George Scripcaru şi am găsit
o soluţie pentru ca să ne
conformăm cerinţelor Guver-
nului, dar să nu-i împovărăm
pe braşoveni cu taxe mai
mari. În hotărârea de Consiliu
Local pe care noi am adoptat-
o la finele anului trecut este
prevăzut faptul că „majorarea
anuală prevăzută la art. 287
din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 20 %“. Acum trei
ani, practic s-a aplicat această
majorarea maximă a dărilor
locale. În noua hotărâre pe
care o vom adopta cu privire
la stabilirea cuantumurile ta-
xelor pe 2013, la toate
punctele unde era menţionat
acest procent de 20%, con-
form Codului Fiscal, îl vom
înlocui cu 3,4%, iar în plus
vom adăuga acel articol din
hotărârea de Guvern emisă la
finele anului trecut, prin care
se precizează faptul că taxele
şi impozitele locale se
indexează cu 16,05%”.

Cresc doar amenzile
Astfel, la Brașov, im-

pozitele nu vor fi majorate
faţă de 2012. Majorarea
impusă de Guvern va fi
făcută printr-o reformulare a
hotărârii de CL aprobată anul
trecut, astfel ca Braşovul să
nu fie vitregit nici în ceea ce
priveşte fondurile alocate de

la bugetul de stat. Creşte însă
cuantumul amenzilor cu
maximul admis de lege, res-
pectiv 16,05%. Sunt vizate
sancţionarea nerespectării
reglementărilor existente la
nivel local privind construc -
ţi ile, curăţenia oraşu lui, par-
carea pe locuri nepermise
sau regimul autorizațiilor.

Consiliul local „fentează“ 
majorarea taxelor şi impozitelor

Brașovenii vor plăti aceleași taxe în urma hotărârii CL

Mulți brașoveni sunt încă racordați la Tetkron Distincţia acordată cetăţii
din judeţul Braşov este cea
maximă. Biserica Neagră a
primit 2 stele, iar strada Sforii
tot din Braşov doar o stea.
Localitatea istorica Prejmer a
fost inclusa printre cele opt
destinatii din Romania care
nu trebuiesc ratate, distinse
cu cel mai inalt grad, 3 stele,
de către Ghidul Verde
Michelin.

Biserica fortificată (ceta -
tea) din Prejmer a fost cotată

cu trei stele („de vizitat
neapărat”) în repetate rân-
duri, acest obiectiv fiind sin-
gurul din județul Brașov
notat cu „nota maximă“.
Stelele ghidului  turistic
Michelin sunt o adevărată
etichetă şi îi dau călătorului
posibilitatea să descopere
dintr-o privire locurile pe
care nu trebuie să le rateze şi
care îi pot oferi amintiri de
neuitat – comori culturale
sau naturale.

Cetatea Prejmer, de 3 stele
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uComitetul Director, reunit la Brașov, a decis ca partidul                   

Mihai Răzvan Ungureanu, președintele FC, secondat de Smaranda Vornicu, purtătorul de cuvânt, și Ștefan Pirpiliu, secretarul general

2013, anul construcţiei
Liderii Forţei Civice, au explicat, după Comitetul Director desfăşurat la Braşov, că baza colaborării vi-
itoare a dreptei  este constituită din protocolul politic semnat în august cu celelalte partide din alianţa
electorală ARD.  Forţa Civică este decisă să aibă faţă de guvernare o atitudine critică permanentă,
motivată şi acerbă, evitând să facă, asemeni altor partide, „compromisuri toxice”.

Sâmbătă, în pauza lucră -
rilor Comitetul Director al
partidului Forţa Civică, re-
unit în Sala Europa a Hotelu-
lui Aro din Braşov, liderii
formațiunii au susținut o
conferință de presă. În fața
jurnaliștilor s-au aflat Mihai
Răzvan Ungureanu, preșe -
dintele partidului, secondat
de Smaranda Vornicu, pur -
tătorul de cuvânt,  și Ștefan
Pirpiliu, secretarul general.

Ce s-a discutat
Colegiul Director al Forţei

Civice s-a întrunit pentru a
discuta principalele puncte
în dezvoltarea strategiei
politice a partidului. În
prima parte ședinței Comite-
tului Director s-a analizat
starea actuală a partidului
din punct de vedere organi-
zatoric și a felului în care s-
au prezentat filialele la
alegeri. După conferința de
presă, în a doua parte a
ședinței, s-au stabilit direc -
țiile strategice imediate, pe
termen mediu (până în 2014)

și pe termen lung (până în
2016). Printre cele mai im-
portante declarații ale pre -
şedintelui Partidului Forţa
Civică, Mihai Răzvan Un-
gureanu, s-au numărat cele
legate de alegerea preșe -
dintelui României și modifi-
carea Constituției, cola-
 bo rarea viitoare cu celelalte
partide din opoziție și consti-
tuirea unui guvern alternativ.    

„Fiecare doarme aşa
cum îşi aşterne”

Astfel, Ungureanu a
susținut că preşedintele
României trebuie ales tot
prin vot popular şi nu pe
seama unui vot în Parlament.
Conform președintelui FC,
președintele României tre-
buie să aibă un înalt grad de
reprezentativitate, un înalt
grad de activitate la nivel
politic în raport cu aştep -
tările cetăţenilor. Astfel, nu
este cazul ca președintele să
fie ales de Parlament și să
aibă puteri constituționale
reduse. În privința relației cu

celelalte partide din Alianța
de Centru Dreapta, Ungurea-
nu s-a rezumat în a preciza
că nu are niciun reproş faţă
de colaborarea cu PD-L şi
PNŢCD la alegerile parla-
mentare,  că „fiecare doarme
așa cum își așterne”.  De
asemenea, liderul Forţei
Civice a anunțat formarea, în
timpul cel mai scurt, a unui
„Guvern alternativă”. „Vor fi
mai puțin de 18 miniștri, cât
are actualul cabinet, dar cali-
tatea acelor oameni va fi
mult mai mare”, a spus
MRU.

Cum ar trebui să fie
candidatul la
preşedinţie

„În ceea ce priveşte pro-
movarea unui candidat unic
pentru funcţia supremă în
stat, Forţa Civică consideră
că deja nu mai este timp şi
nu vrem ca în cazul ARD,
respectiv ca în trei luni să
facem minuni. Suntem
pregătiţi să oferim un portret
şi un ansamblu de calităţi al

candidatului la preşedinţie.
Ceea ce contează din punct
de vedere tactic este ca nu-
mele candidatului la pre -
zidenţiale să întrunească
majoritatea opţiunilor celor
care se află şi votează curent
cu dreapta şi se află cu
preferinţe în centru dreapta
să aibă un înalt grad de
reprezentativitate”, a expli-
cat Mihai Răzvan Ungurea-
nu.   

„Actuala putere
opreşte reforma
statului”

Ungureanu a arătat că
„starea naţiunii”, prezentată
de Ponta, este imaginea clară
a faptului că actuala putere
are în  intenţie oprirea re-
formei statului. „Partidele se
simt în continuare datoare să
slujească statul prin politi-
zare, numirea unor persoane
incompetente și creșterea
aparatului administrațiilor
locale și centrale. Avem de-
a face în continuare cu un

stat obez, incapabil să su-
porte o modernizare. Este un
stat care nu reuşeşte să facă
saltul spre o creştere eco -
nomică, spre respectarea
legii şi îmbunătăţirea nivelu-
lui de trai”, a punctat Un-
gureanu. 

Cu cine
va colabora FC

Liderul Forţei Civice a
spus că urmează să se dis-
cute în cadrul partidului care
va fi politica de alianţă cu
alte partide pentru viitoarele
alegeri prezidenţiale din
2014, însă deocamdată nu a
fost stabilit un candidat. Un-
gureanu a explicat că baza
colaborării viitoare este
constituită din protocolul
politic semnat în august cu
celelalte partide și că
acțiunea politică în opoziție
va fi de critică permanentă,
motivată și acerbă, a
guvernanților. „În momentul
de faţă avem practica, şi cu
bune şi cu rele, a colaborării
electorale în interiorul ARD

şi, începând cu ziua consti-
tuirii Parlamentului,
premisele unei bune
colaborări parlamentare cu
reprezentanţii PDL şi
PNŢCD. În ce formă vom
continua, vom vedea.
Deocamdată este formula
colaborării parlamentare”, a
mai spus Ungureanu.

Organizaţia Braşov,
lăudată de Ungureanu

Mihai Răzvan Ungureanu
a anunțat că Forţa Civică nu
va face „compromisuri to-
xice, adică cele care se fac
cu puterea pe seama
asigurării unor privilegii
mărunte”. Liderul partidului
a spus că, în prezent, 80%
dintre membrii Forţei Civice
nu au făcut politică
niciodată, dar s-au alăturat
partidului din convingerea
că pot schimba ceva. La rân-
dul său, Ștefan Pirpiliu, se-
cretarul partidului, a făcut un
bilanț al felului în care s-a
organizat până acum par-
tidul, prezent în aproape
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Gazeta Braşovului l 16  - 22 ianuarie„Protocolul politic, semnat în luna august 2012, la formarea ARD, nu a fost denunţat. El conţine
obiectivele pe care ne considerăm îndreptăţiţi să le susţinem şi să le apărăm: statul de drept,
democraţia, libertăţile şi drepturile cetăţeneşti, respectarea legilor, europenizarea României”.

Mihai Răzvan Ungureanu, preşedintele FC

Tonul nostru va creşte zi de zi. Vom fi prezenţi din ce în ce
mai mult în spaţiul public. Incapacitatea unei părţi a opoziţiei de
a-şi face clare obiectivele nu ne obligă să aşteptăm

Mihai Răzvan Ungureanu, preşedintele Forţei Civice
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uComitetul Director, reunit la Brașov, a decis ca partidul               să facă opoziție fără compromisuri

2013, anul construcţiei pentruForţa Civică

toată țara. „Avem 47 de
organizații func ționale. De
asemenea, avem sedii pentru
39 de orga nizații. Practic,
din în cele 41 de județe și 6
sectoare ale Capitalei, doar 8
organizații nu au încă sedii”,
a spus Pirpiliu. Organizația
Brașov este considerată de
Ungureanu una dintre cele
mai puternice din țară, cu o
mare capacitate organiza -
torică.

Planurile de viitor
„2013 este anul con struc -

ţiei pentru noi. Îi invităm pe
cei care au încredere în noi
și în forţa dreptei, să ni se
alăture.  Avem ca obiectiv
dezvoltarea structurii de par-
tid în teritoriu pentru a ne
putea atinge obiectivele
electorale din 2014 și 2016.
Suntem conștienţi de greu-
tatea efortului, evident fiind
un partid mic. Însă am reușit
să aducem alături de noi oa-
meni inimoși, dornici de o
nouă formă de politică”, a
declarat Ștefan Pirpiliu, se-

cretarul general al partidu-
lui. El și-a expus și cele
două etape ale planului prin
care dorește să crească
numărul de membrii, de la
7.000 la ora actuală, la
15.000 la începutul lunii
iunie. „În primele 6 luni ale
acestui an avem în program
vizite în teritoriu, ședinţele
Biroului Permanent
Naţional urmȃnd a se ţine în
teritoriu, regional, tocmai
pentru a ne întări și a ţine cȃt
mai de aproape legătura cu
regiunile. Ne propunem să
creștem numărul sediilor
funcţionale la 47. În etapa a
2-a, începȃnd cu luna
aprilie, ne propunem să des-
chidem filiale noi în mai
multe orașe din toate
judeţele pentru a dezvolta
reţeaua și infrastructura de
care are nevoie un partid
pentru a intra în
confruntările electorale care
urmează. Urmărim să ne
dezvoltăm ca structură, nu
doar intern, ci și la nivel teri-
torial, prin cooptarea unor

oameni care merită și își
doresc să facă parte dintr-un
proiect serios, corect care să
vină în faţa oamenilor cu
soluţii”, a mai declarat Pir-
piliu.

Un alt mod de a face
politică

Întrebat despre referirile la
adresa sa făcute de consilierul
prezidențial Sebastian
Lăzăroiu, care a afirmat că
Ungureanu este „o virgulă în
politica româ nească”,
președintele FC a explicat că
nu va răspunde, pentru că nu
este cazul. S-a întrebat totuși
dacă cel care a făcut respec-
tivele afirmații avea „cuvenita
competență și libertate de a se
exprima în acest mod”.
„Asemenea replici nu con-
tribuie la clarificarea acțiunii
dreptei. Sunt zgomote parazite
care reflectă lipsa de decizie și
acțiunea timorată a dreptei”, a
declarat Ungureanu. „Credem
că este nevoie de un alt mod de
a face politică ”, a conchis lide-
rul Forţei Ci vice.

Conform președintelui par-
tidului, temele pe care parla-
mentarii FC le vor aborda se
împart în trei categorii:
ACTIVE. Pe care parlamen-
tarii urmează să se pronunţe
şi să le promoveze  - modifi-
carea Constituţiei, reorgani-
zarea administra tiv-teritorială,
legislaţia privind IMM-urile; 
REACTIVE. Care se referă la
răspunsul critic al parlamen-
tarilor la teme deja existente
în mediul public - Legea să -
nă  tăţii, Legea bugetului.
CONEXE. Care nu au fost
până acum decât tangenţial
abordate - legislaţia patri -
mo ni ală, inclusiv legea resti-
tuirii proprietăţilor, legislaţia
adre sa tă persoanelor cu
dizabili tăţi.

Mihai Răzvan Ungureanu a
declarat la Brașov că, înce -
pȃnd cu luna februarie va fi
revigorată Iniţiativa Civică de
Centru-Dreapta (ICCD), aso -
ciația care s-a aflat la origi-
nea și a constituit suportul
civic al partidului Forța Civi -
că. Printre fondatorii ICCD s-
au aflat și prim-vicepre- 
ședintele PD-L Cristian Pre -
da, precum și europarlamen-
tarul Monica Macovei. O
iniţiativă similară de unire a
clasei politice cu societatea
civilă a avut şi Alianţa Civică
în anii 90. Atunci, Alianţa
Civică a încercat construirea
instituţiilor democratice, iar
acum noua asociație, con-
form inițiatorilor, are sarcina
de a apăra statul de drept,
ale cărui instituţii funcţio nea -
ză. MRU a anunțat la Bra șov
că ICCD va aborda patru te -
me majore: Con sti tuţie, jus -
tiţie, media şi patrimoniu, în
aşa fel încât pe seama dez-
baterilor publice să putem
avea o opinie civică, cetăţe -
nească asupra tuturor pro-
blemelor care se regăsesc în
aceste patru teme.

u Temele FC

u ICCD, revigorată

Mihai Răzvan Ungureanu s-a născut
în 1968, în Iași, într-o familie de inte-
lectuali, tatăl său fiind un reputat pro-
fesor universitar. Este istoric și
diplomat. A deținut funcțiile de ministru
de externe al României între anii
2004-2007 și director al Serviciului de
In formații Externe al României între
anii 2007-2012. A fost prim-ministru al
Guvernului României între 9 februarie
2012 și aprilie 2012. În 1987, a ab-
solvit studiile Liceului de matematică-
fizică „Costache Negruzzi” din Iași, ca
șef de promoție. În 1988 a devenit stu-
dent al Facultății de Istorie-Filozofie
din cadrul Universității „Al. I. Cuza" din
Iași, unde a deținut pozițiile de mem-
bru al Senatului Universității (1990-
1992) și de Secretar Executiv al
Asociației Internaționale a Studenților
în Istorie, Budapesta - Bruxelles (1990
- 1993). După absolvirea Facultății în
anul 1992, a fost o scurtă perioadă
profesor de liceu, apoi cadru didactic
universitar. În 1993 a susținut maste-
ratul la Colegiul St. Cross al
Universității Oxford, iar la 24 martie
2004 a obținut un doctorat în istorie
modernă la Facultatea de Istorie a

Universității „A lexandru Ioan Cuza”
din Iași. Vorbește fluent limbile
engleză, franceză și germană și la
nivel satisfăcător limba maghiară. În
perioada 1998-2001, Mihai-Răzvan
Ungureanu a îndeplinit funcția de se-
cretar de stat în Ministerul Afacerilor
Externe. Apoi, este numit în funcția de
director general – emisar special al
Pactului de Stabilitate pentru Europa
de Sud-Est (2001-2003) și coordona-
tor-adjunct al Inițiativei de Cooperare
Sud-Est Europeană (SECI) (2003-
2004), ambele cu sediul la Viena. În
paralel cu aceste atribuții, a fost ales
ca Președinte al Institutului Român
pentru Studii Strategice din București
(din 2001), membru al board-ului ad-
ministrativ al New Europe College din
București (din 2002) și membru al
board-ului științific al Centrului pentru
Politici de Securitate din Szeged, Un-
garia (din 2003). Mihai Răzvan Un-
gureanu deține gradul diplomatic de
Ministru consilier (din 2003). Din
2007, până în 2012, a fost  director al
Serviciului de Informații Externe, apoi,
timp de 78 de zile, primul ministru al
României.

u Carieră de excepţie, la numai 44 de ani
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şpagă pentru sânge
u Criza sângelui din spitalele româneşti poate fi ocolită cu ajutorul unei şpăgi de câteva sute de lei

Reporterii sub acoperire ai
cotidianului „Romania Liberă”
au mituit un medic de la Cen-
trul de Transfuzii Brașov.  Cu
numai 300 de lei, în doar zece
minute, au reuşit să-l convin -
gă pe acesta să falsifice date
oficiale din registrul judeţean
al donatorilor. În urma acestei
decizii a cadrului medical, pa-
cientul „susținut” de repror-
terii sub acoperire a fost trecut
în vârful listei de aşteptare a
persoanelor care au nevoie de
sânge.

Lipsă de comunicare
Reporterii incognito au dat

şpagă pentru ca un pacient să
primească câteva unităţi de
sânge dintr-o grupă rară înain-
tea altor pacienţi care erau
mult mai îndreptăţiţi să îl
primească după normele in-
terne ale spitalului. La Spi-
talul Jude ţean, unde era
internat pacientul pentru care
a fost făcut demersul, repor-
terilor li s-a spus că acesta nu
este într-o situaţie bună
deoarece aşteaptă de zece zile
să primească sânge de la cen-
trul de transfuzii. Pe de altă
parte, după ce au dat mita,
medicul de la centrul de trans-
fuzii s-a arătat indignat de
faptul că Spitalul Judeţean nu
a cerut respectiva grupă de
sânge deoarece „au tot avut în
ultimele zece zile”. Lipsă de
comunicare între spitale, la
acest nivel, ar putea fi oricând
sinonimă cu o dramă.

Investigaţie sub
acoperire

Reporterii incognito au
mers, mai întâi, la Spitalul
Judeţean şi au spus că vor să
doneze sânge pentru un pa-
cient aflat în nevoie. Pentru
asta aveau nevoie de numele
pacientului pentru a putea
urmări evoluția cazului. Doc-
torul de la spital le-a dat o hâr-
tie cu numele unui pacient
care nu a mai primit sânge de
zece zile. Avea nevoie de o
grupă rară, B negativ. Totuși
nu avea importanță grupa
sanguină a donatorului deoa -
re ce oricum „ar fi făcut o
faptă bună“ conform spuselor
doctorului. Practic, un pacient
urcă pe lista de aşteptare pen-
tru a primi sânge dintr-o
grupă rară dacă aduce cât mai
mulţi donatori (indiferent de
grupa de sânge a acestuia).

După ce au aflat numele
pacientului, s-au îndreptat
spre Centrul de hematologie
din Braşov. Portarul i-a îndru-
mat spre camera asistentelor.
I-au spus unei asistente că au
nevoie de o unitate de sânge
care nu se găseşte la Spitalul
Judeţean, pentru un prieten
care are nevoie de o interven -
ţie chirurgicală urgentă. Asis-

tenta a cerut hârtia cu numele
pacientului pe care reporterii
o primiseră la spital. Aceasta
a spus că lor li ce cere (n.r.
sânge)„doar ce au ei nevoie.
Și dacă avem, trimitem“.
După o încercare eșuată de a
mitui asistenta, aceasta i-a
condus pe reporterii sub
acoperire spre cabinetul
doctoriței Tatiana Tarnița, cea
responsabilă cu registrul do-
natorilor de sânge. 

„Vai, nu trebuia, 
m-ai şi speriat”

Doamna doctor avea cabi-
netul la parter, la capătul holu-
lui. La uşa ei era coadă. Cu
toate acestea, știind despre ce
este vorba, asistenta i-a băgat
pe reporteri în cabinetul
doctoriței sărind peste rândul
la care așteptau oamenii.
Ajunşi în cabinet, i-au spus
medicului, în câteva cuvinte,
ce problemă aveau şi, în
acelaşi timp, i-au înmânat
cele trei milioane de lei vechi
camuflaţi sub hârtia pe care
cei de la Spitalul Judeţean le
scriseseră numele pacientului.

Doctorul i-a filat subtil,
dându-şi seama despre ce
sumă e vorba, a mimat sur-
prinderea: „Vai, nu trebuia,
m-ai şi speriat” şi i-a pus
strategic într-un sertar. S-a
mirat de mai multe ori auzind
că un pacient aşteaptă de mai
multe zile sânge din grupa B
negativ: „Noi le-am tot trimis
sânge de acest fel”. Totuși era

neclar cum de stătea pacientul
fără sânge de zece zile. S-a
aflat că centrul de transfuzie a
mai avut între timp sânge cu
grupa căutată, dar Spitalul
Județean nu a cerut. În mo-
mentul reportajului din nou
erau „în pană“, așa că nu
aveau de unde să trimită sân-
gele.  

Falsificarea registrului
cu donatori

Dar pentru că totuşi a luat
şpaga de 300 de lei, doctorul
s-a oferit să îi ajute pe repor-
terii sub acoperire falsificând
în favoarea pacientului susți -
nut de ei registrul cu donatori.

„Problema cu B negativ
este foarte mare. Am să scriu
aici (în registru n.red.) că azi
au venit şase persoane care au
donat în numele pacientului
vostru. Aşa că dacă vine un
donator care are grupa B ne-
gativ, i-l dau (sângele n.red)
pacientului vostru pentru că
aici în registru apare că a avut
mulţi donatori“. În realitate nu
a donat nimeni pentru pacien-
tul nostru, dar acesta este
efectul celor trei sute de lei
şpagă. Cu cât mai multe per-
soane apar că au donat în nu-
mele unui pacient, cu atât el
urcă mai sus în lista de
aşteptare.

Apoi li s-a explicat faptul că
pentru rezolvarea problemei lor
„pot aştepta şi două sau trei zile,
deoarece sunt pacienţi care au
venit şi cu 80 de donatori”.

România Liberă a publicat la
începutul săptămânii un arti-
col şi un film în care arăta
cum reporterii sub acoperire
au mituit o doctiriță de la Cen-
trul de Transfuzii Braşov cu
300 de lei. Conform secre-
tarul de stat în Ministerul
Sănătăţii, Raed Arafat, medi -
cu lui care a luat șpagă i se va
desface contractul de muncă.
TĂCERE LA BRAȘOV
Contra acestei sume, medicul
a încălcat regulile şi a falsifi-
cat date oficiale din registrul
judeţean al donatorilor. Medi -
cul a primit şpagă pentru a
„aranja” ca pacientul respec-
tiv să primească câteva
unităţi de sânge dintr-o grupă
rară înaintea altor pacienţi
care erau mult mai îndreptăţiţi
să îl primească după norme -
le interne ale spitalului. Momentul în care doctorița primește banii și îi pune într-
un sertar a fost filmat de reporter. În clipul (vezi aici) postat pe internet se distinge
clar chipul doctoriței, precum și dialogul incrimanator purtat cu reporterii sub
acoperire. Deocamdată, nu a fost făcut public numele medicului, iar conducerea
Centrului de Hematologie Brașov nu a avut nicio reacție public. În schimb, sec-
retarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, a anunțat pe www.romaniali -
bera.ro măsuri dure.
„I SE VA DESFACE CONTRACTUL DE MUNCĂ” Arafat a vizionat filmul postat
pe siteul ziarului şi a precizat că gestul medicului este inadmisibil, iar aceasta
va suporta consecinţe dintre cele mai drastice. „După ceea ce se vede pe film,
nici nu ar mai fi nevoie de o anchetă internă. Este evident ce s-a întâmplat acolo.
Am vorbit chiar acum cu şeful Institutului Naţional de Hematologie şi aştept ca
ei sau cei de la Centrul de Transfuzii din Braşov să ia măsurile care se impun”,
a precizat Arafat, care a lăsat să se înţeleagă că cea mai probabilă decizie ar fi
desfacerea contractului de muncă medicului care a aluat şpagă. Chiar dacă
declaraţia lui Arafat este fără echivoc, legea cere ca, în aceste cazuri, să existe
o Comisie de disciplină care să dea un verdict, altfel încât acesta să nu poată fi
atacat în instanţă.

uReacţia lui Raed Arafat

O doctoriță din Brașov a primit șpagă 300 de lei pentru a favoriza un pacient

ANCHETĂ
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În schimbul unei sume de 300 de lei,  un medic de la Centrul de Transfuzii Braşov a falsificat
date oficiale din registrul judeţean al donatorilor braşoveni. Medicul a primit şpaga pentru
ca un pacient să primească câteva unităţi de sânge dintr-o grupă rară înaintea altor pacienţi.
Acum, doctoriţa riscă să-şi piardă locul de muncă.

Reportajul a fost făcut cu camera ascunsă

Arafat a reacționat dur după vizionarea anchetei



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
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Mulţi oameni folosesc cuvântul "jacuzzi" pentru a descrie o cadă cu apă fierbinte sau o cadă
pentru spa, dar de fapt acest lucru este incorect, deoarece Jacuzzi este numele unui brand. 
Motivul pentru care este utilizat în mod eronat se datorează inventatorului căzii cu jeturi de apă,
Roy Jacuzzi care a brevetat invenţia în 1968.
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SĂNĂTATE

Ritmul nostru de viaţă îşi
pune amprenta asupra orga-
nismului, dând naştere la
oboseală şi stres. În încercarea
de a combate aceste neajun-
suri, recurgem la eva dări de
un weekend, concedii, o
plimbare în aer liber sau un
abonament la sala de sport.
Dar te-ai gândit că ai la
îndemână o metodă mult mai
simplă de a te relaxa? Ce ai
spune dacă ai afla că apa
poate deveni aliatul tău în
atingerea obiectivului destin-
dere? Un jacuzzi face acest
lucru posibil!

Jacuzzi este o piscină sau o
cadă cu hidromasaj. Acest tip
de cadă a fost inventat în 1968
de Roy Jacuzzi, de unde şi de-
numirea lui. Aşa au fost puse
bazele hidroterapiei la domi-
ciliu, fenomen preluat apoi de
hoteluri şi SPA-uri de re-
laxare. Prin Jacuzzi, se folo -
seşte apa caldă ca terapie,
aceasta având o temperatură
constantă de 37 de grade.
Căldura apei, recunoscută ca
fiind extrem de relaxantă, şi
stimulatoare pentru muşchi, şi
bulele, care pe lângă că ma -
sează corpul, dau şi o uşoa ră
senzaţie de gâdilare, pot crea
şi o stare mentală mult mai
optimistă şi mai pozitivă.

Ce este un jacuzzi?
O cadă sau o piscină

prevăzută cu orificii prin care
sunt împinse în piscina valuri

de aer cald sau apă fierbinte
sub presiune. Apa este filtrată
în permanenţă, existând un
circuit neîntrerupt – pe de o
parte intra în piscina valuri de
apă caldă sub presiune, iar pe
de alta, apa răcită se scurge
din piscină pentru a se păstra
permanent acelaşi nivel de
apă şi temperatura. Timpul re-
comandat pentru o şedinţă de
Jacuzzi este de 15-20 de
minute.

Hidroterapia a fost conside -
rată o măsură adecvată pentru
a menţine sănătatea generală
a unui individ. Unul din prin-
cipalele beneficii ale trata-
mentului cu apa este că
stimulează circulaţia sângelui
în tot organismul. De aseme-
nea, s-a dovedit a fi foarte
benefică atunci când vine
vorba de vindecarea naturală
a corpului.

Principalele beneficii
Jacuzzi este în primul rând

o metodă de relaxare şi elimi-
nare a stresului. Dar căzile cu
hidromasaj au şi beneficii
asupra sănătăţii noastre. Ele
pot fi utilizate în tratarea
durerilor musculare şi articu-
lare, precum şi a celor ale sis-
temului osos. Jacuzzi stimu-
lează şi metabolismul, iar per-
soanele care îl folosesc regu-
lat pot constata o slăbire mai
rapidă. De asemenea, el este
indicat şi în cazul persoanelor
care au probleme cu circulaţia

sângelui.
Căldura apei are şi ea un

efect terapeutic – stimulează
producerea endorfinei (hor-
mon ce generează starea de
bine) şi circulaţia sângelui.
Masajul pe care apa îl face
este delicat, dar cu un puternic
efect de destindere a întregu-
lui organism. El îndepărtează
senzaţia de picioare grele,
precum şi tensiunea din ceafă
şi spate. Jacuzzi stimulează şi
somnul de bună calitate,
având beneficii şi asupra
frumuseţii: se elimină toxi-
nele din piele şi oxigenează

mai bine ţesuturile.
O mai bună circulaţie ajută

la producerea oxigenului şi a
altor substanţe nutritive, pre-
cum şi a unor elemente chim-
ice importante pentru celulele
din întreg organismul. În acest
fel este posibil ca procesul de
vindecare naturală să fie mai
eficient, şi astfel, oamenii se
pot bucura de avantajele
jacuzzi-ului atât pentru o
sănătate mai bună, cât şi pen-
tru relaxare. Jacuzzi este o
formă de hidroterapie, care
relaxează muşchii, spasmele,
atenuează entorse, dureri de

spate, şi eliberează de
oboseală şi de stres. Dacă
credeţi în puterea reflexolo-
giei, şi vă odihniţi mâinile şi
tălpile deasupra jeturilor
jacuzzi-ului, veţi realiza că în-
treg corpul dvs vă fi cuprins
de o stare generală de bine! 

Acasă sau la SPA
Deşi nu este imperios nece-

sar să deţineţi un jacuzzi,
acest obiect este totuşi o
investiţie foarte bună. Dacă vă
decideţi să vă cumpăraţi unul,
ţineţi cont de următoarele as-
pecte: Forma – de la jacuzzi

oval până la cel în formă de
bob de fasole, puteţi alege ce
formă vă doriţi. Iar dacă doriţi
un jacuzzi pentru grădină,
oferta e şi mai diversificată.
Numărul de persoane – există
jacuzzi pentru una, pentru
două sau pentru mai multe
persoane. Duzele – acestea
trebuie plasate strategic, astfel
încât să vă maseze zonele so-
licitate. Dacă totuşi preferi să
te bucuri de Jacuzzi într-un
centru SPA, profitând astfel şi
de alte tratamente SPA, îţi
sugerăm să verifici oferta cen-
trelor acvatice din oraș.

Elimină stresul cu o baie în jacuzzi



l În 4 ianuarie, cu 10 voturi
pentru şi opt împotrivă,
procurorul Oana Schmidt
Hăineală a fost aleasă în
fruntea CSM-ului. Pentru
funcţia de vicepreşedinte a
candidat, într-o primă fază,
judecătorul Alina Ghica. Can-
didatura i-a fost respinsă is-
când mai multe controverse
în interiorul Consiliului. Cristi
Danileţ s-a gândit să de-
blocheze situaţia şi a candi-
dat şi el pentru această
funcţie. Dar plenul a fost
amânat pentru lipsă de cvo-
rum.
l Judecătorii de la instanţele
din ţară, majoritatea membri
în Asociaţia Magistraţilor din
România (AMR) şi Uniunea
Naţională a Judecătorilor din
România (UNJR), au de-
marat procedura de revocare
a judecătorilor din CSM mo-
tivând lipsa de transparenţă a
procesului de votare şi faptul
că nu se simt reprezentaţi
corespunzător de către
aceştia. Cei vizați: Alina
Ghica, Cristi Danileţ, Adrian
Toni Neacşu, Nicolae
Horaţius Dumbravă şi
Alexandru Şerban. 
l Judecătoria Râmnicu-Vâl-
cea a fost prima care a con-
vocat adunarea generală
luni, 7 ianuarie, şi a votat cu
două treimi pentru revocarea
lui Cristi Danileţ. A urmat o
sarabandă de adunări gen-
erale la instanţele de
judecată din ţară, inclisiv în
Brașov, unde s-a votat revo-
carea membrilor CSM. Toate
rezultatele vor fi centralizate
de instanţele pioniere, acolo
unde s-a votat prima dată re-
vocarea celor vizați. 
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Din totalul de 178 de judecătorii la nivel naţional, în 43 s-au făcut adunări generale pentru revo-
carea judecătorului Cristian Dănileţ, de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Până acum,
cele  43 de instante s-au pronuntat in favoarea revocarii, 538 de judecatori au votat pentru
îndepărtarea acestuia din CSM, 110 împotriva şi 63 s-au abţinut

analiză
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În spatele scandalului din
Cosiliului Suprem al Magis-
traturii, aparent o luptă între
procurori și judecători, stau
mize uriașe. În ultimele zile,
cele două tabere au pornit o
luptă în câmp deschis. Din-
colo de ceea ce se vede, însă,
există o bătălie subterană, în
care sunt implicate interese
foarte mari. Două dintre per-
sonajele centrale ale acestei
confruntări sunt două foste
procuroare din Brașov, Oana
Hăineală și Elena Hach.

Adunări de revocare
în serie

Adunarea Generală a Jude -
cătorilor din cadrul Judecă -
toriei Brașov a decis, săptă-
 mâna trecută, cu 33 de voturi

pentru și trei împotrivă, în
favoarea revocării judecăto -
rului Cristi Vasilică Danileț
din calitatea de membru ales
al Consiliului Superior al
Magistraturii. Și la la Judecă -
toria Rupea procentajul vo-
turilor în favoarea revocării a
fost de 100%, ambii jude -
cători ai acestei instanţe
pronunţându-se în acest sens.
De asemenea, adunările gen-
erale ale judecătoriilor din
Zărneşti şi Făgăraș au fost de
accord cu revocarea. Decizia
vine după ce, la începutul
săptămânii, Judecătoriile din
Galați și din Râmnicu Vâlcea
au au decis în favoarea
revocării judecătorului Cristi
Danileț din funcția de mem-
bru CSM. Judecătoria Brașov
are 38 de judecători activi în

funcție, din care 36 au fost
prezenți la ședința Adunării
Generale desfășurate mier-
curi. Dintre acestia, 33 de
judecători au votat „Da”, iar
trei - „Nu”.  Judecătorul Cristi
Danileț a declarat, miercuri,
că nu poate să fie revocat din
calitatea de membru al Con-
siliului Superior al Magistra-
turii doar pentru modul în
care a votat săptămâna trecută
la alegerea președintelui și
vicepreședintelui CSM, pen-
tru că altfel ar însemna să își
piardă independența..    
Ce spune Dănileţ

„Procedura de revocare îm-
potriva membrilor CSM este
posibiă potrivit legii în caz de
neexercitare a atribuțiilor de
membru al CSM sau de neex-

ercitare corespunzătoare. În
ceea ce priveste votul acordat
de membrii CSM într-o pro -
cedură sau în cadrul unor
alegeri, cum a fost săptămâna
trecută, nu este posibilă revo-
carea pentru că exercitarea vo-
tului este liberă. Dacă noi am
depinde de voința colegilor pe
votul exprimat, ar însemna să
nu mai fim independenți. În
ceea ce mă privește, eu am
spus public cum am votat
săptămâna trecută, nu regret
sub nicio formă votul acordat
și chiar astăzi am întocmit un
raport de activitate pe ultimul
an, pe care l-am trimis către
toate instanțele. Este vorba de
judecătoriile pe care le
reprezint și colegii vor analiza
activitatea mea în CSM, dacă
a fost corespunzatoare sau nu”,

a susținut Cristi Danileț la
CSM. El consideră că și-a în-
deplinit atribuțiile ca membru
al CSM, iar dacă instanțele vor
dori explicații, atunci este dis-
pus să discute cu judecătorii
din teritoriu.

Care sunt taberele
din CSM

De aproape două săptă -
mâni, procurorii şi judecătorii
aşteaptă deznodământul scan-
dalului de la Consiliul Supe-
rior al Magistraturii. Alegerea
noului preşedinte al CSM, în
premieră un procuror, este
contestată de Asociaţia Ma -
gis traţilor din România şi
Uniunea Naţională a Judecă -
torilor. Procurorul Oana
Hăineală este în schimb sus -
ţinută de procurorii de la

Braşov. În paralel, mai instan -
ţe din ţară au demarat proce-
durile de revocarea din CSM
a judecătorului Cristi Danileţ
şi a fostului preşedinte Alina
Ghica. La suprafaţă, scan-
dalul din CSM pare o ceartă
între judecători şi procurori.
Judecătorii par să fie
nemulţumiţi de faptul că se
încalcă o cutumă a consiliului
care spune că CSM va avea
mereu preşedinte un judecător
iar vicepreşedintele va fi
procuror. Public taberele din
CSM s-au împărţit între
judecătorii Horaţiu Dum bra -
vă, Adrian Neacşu, Alexandru
Şerban, Marius Tudose şi
ministrul Mona Pivniceru pe
de o parte şi Oana Hăineală,
Alina Ghica şi Cristi Danileţ
pe de altă parte.  

u Cronologia
conflictului

Oana Hăineală s-a născut în 2 iunie 1975 la Focșani. Ascensiunea
profesională a noului vicepreşedinte CSM a început ca prim-
procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Oana
Schmidt-Hăineală a ajuns, în doar câteva luni, procuror-șef al
Biroului de anchete speciale magistraţi şi poliţişti, din cadrul Par-
chetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar apoi, în
2007, a fost numită director al Direcţiei pentru Relaţia cu Ministerul
Public şi de prevenire a criminalităţii şi a corupţiei, Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. În 2009, este numită Consilier
de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului Dan
Nica, ministrul administrației si internelor. În 2010, devine Consilier
al Presedintelui Oficiului Național de Prevenire si Combatere a
Spălării Banilor, din Guvernul României. În perioada 4 februarie
2010 – 15 iulie 2010, Oana Schmidt-Haineala a fost procuror la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, secţia de urmărire
penală, instrumentarea cauzelor având ca obiect infracţiuni de
spălare de bani. A fost aleasă membru în CSM în noiembrie 2010,
pentru un mandat de 6 ani. 

Elena Hach s-a născut la 15 iunie 1972, în Braşov. A absolvit Facul-
tatea de Drept a Universității Bucureşti. Este căsătorită și are o fetiţă.
A lucrat, iniţial, ca şi consilier juridic, după ce a refuzat, la repartiţie,
un post de judecător la Buftea şi la Braşov. Am lucrat acolo un an de
zile, după care a intrat în Baroul de Avocaţi Bucureşti. A profesat până
în 1998, când s-a căsătorit tot cu un brașovean și a hotărât să se
întoarcă acasă.A început să lucreze ca procuror la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Braşov. În 2005 a devenit consilier juridic la CSM.
La acel moment era şi formator la Şcoala Naţională de Grefieri. În
2007, a fost detaşată în Italia, la Roma, ca magistrat de legătură cu
atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale. S-a ocupat de
mandate europene de arestare şi extrădări. După ce şi-a încheiat mi-
siunea în Italia, Elena Hach s-a întors în ţară, la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, apoi a revenit la Braşov, la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel. În 2010 a candidat pentru un loc în CSM,
poziţionându-se a doua în urma alegerilor. În noiembrie 2012, a intrat
în CSM pe locul lăsat liber de procurorul George Bălan, implicat într-
un caz de corupţie, care şi-a dat demisia din magistratură.

u Cine este Elena Hach

uDouă foste procuroare din Brașov, în miezul scandalului din Justiție
Cum va înclina    

u Cine este Oana Hăineală



Elena Hach, în umbra
şedintelor de revocare

Reprezentanţii Asociaţiei
Magistraţilor din România
(AMR) au solicitat, miercuri,
la Consiliului Superior al
Magistraturii (sedința de
plen nu s-a tinut pentru ca nu
era cvorum), demisia de
onoare a membrilor CSM,
precizând că dacă acest lucru
nu se va întâmpla, vor fi
declanşate procedurile de re-
vocare din funcţii a tuturor
membrilor CSM. Conform
www.romanialibera.ro,
Elena Hach   coordoneaza
de clașarea adună-   rilor gen-
erale de revocare, fiind
ajutată în subteran de baronii
locali USL. Elena Hach, fost
procuror la Parchetul Curții

de Apel Brașov, este vi -
cepreședintele AMR, pri-
etena de notorietate a mi-
 nis trului Justiției, Mona Piv -
niceru, și a doua propunere a
acesteia pentru funcția de
procuror general al Ro mâ -
niei. La sfârșitul anului tre-
cut, magistratul bra şovean a
preluat postul de reprezen-
tant al procurorilor de Curţi
de Apel în cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii
(CSM), după ce ocupantul
funcţiei, George Bălan, a
demisionat. 
Oana Hăineală, tinta
Asociaţiei Magistraţilor

Alegerea Oanei Hăineală
(fost procuror la Parchetului
de pe lângă Tribunalul Bra -
şov) la şefia CSM a produs un

adevărat cutremur în lumea
politică. Procuroarea a reac -
ţionat dur la încălcarea legilor
şi Constituţiei din vara anului
2012, respectiv din perioada
de suspendare şi apoi a
organizării şi desfăşurării ref-
erendumului de demitere a
preşedintelui Traian Băsescu.
Ulterior, raportul Comisiei de
la Veneția a dat dreptate fos-
tului procuror brașovean con-
siderând evenimentele  res-
 pec tive „problematice din
punct de vedere constituţional
şi al statului de drept.

Care este miza
În momentul de față, miza

este uriaşă. Cu un CSM
neobedient, reacţionând la de-
rapajele şi presiunile politice,
având puterea  de a organiza

selecţii transparente
pentru şefia DNA şi
a Parchetului Gen-
eral, dar şi pentru
conducerea Înaltei
Curţi, sesizând per-
manent Comisia
Euro peană, nu me -
roșii lideri ai USL
care au problem
grave cu justiția vor
sta mereu cu sabia deasupra
capului. Pe lângă marile
dosare de corupţie ale politi-
cienilor, scandalul din CSM
previzionează pentru  2013 și
alte câteva mize capitale: nu-
mirea unui nou preşedinte al
Curţii Supreme, statutul pro -
curorilor (magis traţi sau un fel
de funcţionari publici), nu-
mirea şefilor la Parchetul Gen-
eral şi DNA.

analiză
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l Avizează numirea procurorului general şi a
procurorului DNA 
l Propune şefii de secţii DNA 
l Promovează şi numeşte şefii parchetelor şi
instanţelor judecătoreşti din ţară. 
l Propune preşedintele, vicepreşedintele şi şefii de
secţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
l Avizează toate proiectele de lege privind justiţia şi
lupta anticorupţie.

u Care este rolul CSM

Legea 317/2004 spune la Art.55 alin. (4) că „membrii
aleşi ai CSM sunt revocaţi şi la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau par-
chetelor pe care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii
sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor
încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. În
cadrul adunărilor generale, decizia se ia cu votul a
două treimi din numărul judecătorilor sau procurorilor”.

Cu alte cuvinte, fiecare judecătorie din ţară va avea un
vot intern asupra revocării lui Dănileţ. Decizia de revo-
care la nivelul unei judecătorii se ia dacă două treimi
din numărul judecătorilor au votat pentru. Dintr-un
număr de 188 judecătorii, 11 nu funcţionează. Avem
astfel un număr de 177 de judecătorii care vor vota.
Cum decizia se ia cu 50 la sută plus unu, 89 de
judecătorii sunt de ajuns pentru revocare.

Controlul asupra CSM, miza războiului din Justiție

În spatele 
aparentei

bătălii dintre
procurori

şi judecători
sunt  interesele

politicienilor
care vor

imunitate

      balanta?

u Procedura revocării membrilor aleşi ai Consiliului Suprem al Magistraturii

Cei din teritoriu ne învinovăţesc pentru că am votat-o pe Hăineală. Mi se reproşează
cel mai de preţ drept al meu: libertatea votului. În plus, cine a dezvăluit modul în
care s-a votat în plen a încălcat grav legea. Votul este secret prin Constituţie

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

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

AJOFM - SITUAţIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 11.01.2013
lagent de interven-
tie paza si ordine
lagent de vanzari
lanalist cumparari
/consultant furnizori
lasistent medical
generalist
lasistent medical
generalist
lbucatar
lbucatar
lcasier
lchimist
lcoafor
lconducator au-
tospeciala
l c o n f e c t i o n e r -
asamblor articole
din textile
lconsilier juridic
lconsilier juridic
lcontabil

lcontrolor calitate
lcroitor
lcusator piese din
piele si inlocuitori
ldulgher (exclusiv
restaurator)
leconomist banca
lelectrician in con-
structii
lelectrician monta-
tor de instalatii au-
tomatizate
lfierar betonist
lfrezor universal
lfrizer
lfunctionar in activ-
itati comerciale, ad-
ministrative si
preturi
linginer cai ferate,
drumuri si poduri
linginer constructii

civile, industriale si
agricole
linginer constructii
civile, industriale si
agricole
lingrijitor de copii
linspector in dome-
niul securitatii si
sanatatii in munca
linspector/referent
resurse umane
linstalator apa,
canal
linstalator retele
termice si sanitare
llacatus mecanic
lliftier
llucrator comercial
llucrator gestionar
llucrator gestionar
lmagaziner
lmanichiurist

lmanipulant mar-
furi
lmasinist la masini
speciale de as-
chiere
lmecanic auto
lmecanic utilaj
lmontator sub-
ansamble
lmontator sub-
ansamble
lmuncitor necalifi-
cat in industria con-
fectiilor
lmuncitor necalifi-
cat la asamblarea,
montarea pieselor
loperator la
masini-unelte cu co-
manda numerica
loperator la
masini-unelte cu co-

manda numerica
loperator la
masini-unelte cu co-
manda numerica
loperator standuri
incercari
lospatar (chelner)
lpaznic
lportar
lportar
l p r i m i t o r - d i s -
tribuitor materiale si
scule
lproiectant inginer
mecanic
lreceptioner de
hotel
lrectificator univer-
sal
lreferent de spe-
cialitate financiar-
contabilitate

lreglor-montator
lresponsabil de
mediu
lsecretara
lservant pompier
lsofer autocamion
/masina de mare
tonaj
lsofer autocamion
/masina de mare
tonaj
lsofer autocamion
/masina de mare
tonaj
lsofer de autotur-
isme si camionete
lsudor
lsudor
lsudor
lturnator formator
lvanzator
lzugrav

lBerbec (21 martie - 20 aprilie)
Un pic de vigilență din partea dumneavoastră ar
salva relaţia în care sunteţi implicaţi şi v-ar da
mai mult curaj să mergeţi mai departe. 
lTaur (21 aprilie - 21 mai)
Urmează o săptămână sensibilă pentru mulți
dintre nativii acestei zodii. Dacă aveți probleme
în cuplu, trebuie să depuneţi eforturi pentru ca
relaţia să meargă mai departe.
lGemeni (22 mai - 21 iunie)
Dacă cineva provoacă schimbări la care nu te-
ai aşteptat, caută să te detaşezi fără să deran-
jezi pe nimeni şi urmăreşte-ţi propriile planuri. 
lRac (22 iunie - 21 iulie)
Întâmpinaţi câteva probleme legate de sănătate.
Evitaţi stările de irascibilitate şi nu va mai faceţi
atâtea griji deoarece vă afectează negativ or-
ganismul. 
lLeu (22 iulie - 22 august)
Zilele ce vin sunt relativ tulburi. Partenerul
dumneavoastră de viaţă nu înţelege prea bine
motivele pentru care sunteţi atât de agitat. 
lFecioară (23 august – 22 septembrie)
Încă de la începutul săptămânii puteţi juca cel
mai important rol din viaţa dumneavoastră dacă
veţi mărturisi persoanei dragi gândul ce va
macină de ceva vreme.Sunteţi spontani şi
acţionaţi cu multă prudenţă atunci când cei de
acasă va solicită să rezolvaţi o problemă de
familie.

lBalanţă (23 septembrie - 22 octombrie)
Pentru mulţi dintre dumneavoastră urmează zile
plăcute şi relaxante. Puteţi să vă găsiţi prieteni
de nădejde sau, de ce nu, să formaţi un cuplu
romantic alături de persoană pe care veţi
îndrăzni să o abordaţi după multe ezitări.
lScorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Câteva probleme de organizare vă pun pe gân-
duri. Cei care sunt legaţi de afaceri vor avea
rezultate satisfăcătoare, mai ales dacă vor
semna contracte ce contribuie la creşterea pro-
fiturilor. 
lSăgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)
Veţi fi într-o dispoziţie bună iar la locul de muncă
unul dintre colegi vă va ajuta să rezolvaţi rapid
o mică problemă.
lCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Vă situaţi într-o poziţie mult mai responsabilă şi
abia spre mijlocul săptămânii veţi găsi re-
zolvarea unei neclarităţi. Aşa se întâmplă dacă
vă confesaţi cu prea multă uşurinţă.
lVărsător (20 ianuarie - 18 februarie)
Mici incidente petrecute la domiciliu vă vor în-
tuneca mintea iar membrii familiei vă vor cere
mai multe relaţii legate de evenimentele mai
puţin plăcute. 
lPeşti (19 februarie - 20 martie)
La locul de muncă, stresul acumulat în ultima

perioadă vă determină să luaţi câteva hotărâri
nepotrivite, fără a vă gândi la urmări. 

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 

S U D O K U

uBancurile săptămânii

l Un diavol intră într-un bar. Toată
lumea fuge speriată mai puţin unul.

-Nu ţi-e frică, cum de ai tupeul să
mă înfrunţi? întreabă diavolul
Tipul fără pic de emoţie...De ce mi-
ar fi? Doar m-am însurat cu sora ta
acum 30 de ani!

l - Doctore, sper să fiu bolnav...
- De ce spuneţi asta?- Ar fi groaznic
să fiu sănătos şi să mă simt că acum.

l Un ascultător sună la un post de
radio.

- Bună ziua!

- Bună ziua! Vă ascultăm.
- Am găsit un portofel care conţine
15000 dolari şi un buletin de identi-
tate pe numele Popovici Mihai. Aş
vrea să-i ofer o dedicaţie muzicală...

l Discuţie între el şi ea.
Soţia:
- O să mor de la câţi nervi îmi faci!
Soţul:
- Dacă tu mori şi eu o să mor.
- Dar tu de ce o să mori, mă rog?
- După ce aş rămâne singur, nu aş
putea suporta atât de multă fericire!

uHoroscop săptămânal
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Garsonieră zona Orizont
3000, confort 1 decomandată,
bloc de apartamente, centrală
proprie, termopane integral,
balcon, parchet, gresie,
faianță, mobilată parțial, preț
32.000 Euro, negociabil,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
Garsonieră, zona Răcădău,
confort 1, bloc apartamente,
etaj intermediar, centrală pro-
prie, termopane, parchet, gre-
sie, faianță, preț 29.000Euro,
tel 0744.687.283,
0726.206.866
Vând apartament 2 camere,
decomandat, Codrul Cosmin-
ului, centrală termică, ter-
mopan integral, inclusiv la
balcon, parchet, gresie,

faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel.
0733.021.270

Vând 2 camere zona Trac-
torul, 37mp., construcție nouă
2011, etaj 1, toate amenajă -
rile, centrală proprie, balcon,
preț 27.500 euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
Vând apartament 2 camere
zona Gării, confort 1 semide-
comandat, izolat, separare de
gaz, balcon, liber la vânzare,
preț 35.000 euro negociabil,
tel. 0744.687.283,
0726.206.866
Vând 2 camere , zona
Răcădău, etaj intermediar,
centrală proprie, termopane,
balcon, mobilat, preț 50.000
Euro, tel 0744.687.283,

0726.206.866

Vând apartament 3 camere
zona Centrul Civic, confort 1,
centrală, termopane, etaj in-
termediar, preț 59.000 Euro,
Tel. 0725.545.536
Ocazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decoman-
dat, însorit,priveliște deosebi -
tă, fără îmbunătățiri , uși noi
(nemontate) 46.000 euro ne-
gociabil, Tel. 0736.342.689
Vând 3 camere zona Astra-
Ardealul, etaj intermediar,
confort 1 decomanadat, 2 bal-
coane, parchet, gresie, faianță,
centrală proprie,  liber la vân-
zare, preț 50.000 euro,  tel.
0744.687.283, 0726.206.866
Ofer spre vânzare, apartament
3 camere, confort 1, situat în
Centrul Civic, îmbunătățit,
centrală termică, termopane,
2 balcoane, 55.000 euro, Tel.

0725.545.536
Vând 3 camere zona Berzei,
confort 1, balcon, centrală
proprie, termopane, beci, loc
de parcare, preț 49.000 euro,
negociabil,  tel 0744.687.283,
0726.206.866

Vând apartament compus din
4 camere, decomandat, con-
fort 1, situat în Tractorul,
centrală termică, termopane,
preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536

Proprietar vând casă de
vacanță (cabană construită
din lemn), situată lângă Lacul
Reci, zonă mirifică. Cabana
este formată din parter și
mansardă, în suprafață de 50
mp. La parter are living, baie,
bucătărie și terasă, iar la

mansardă sunt 2 dormitoare,
hol și balcon. Cu toate
utilitățile. Terenul pe care este
amplasată are 385 mp și este
concesionat pentru 385 euro
pe an. Prețul de vânzare este
redus la 25.000 euro. Tel:
0745.168.108
Casă Sânpetru- zona Lempeș,
4 camere, construcție 2010,
P+M, bucătărie mobilată și
utilată lux, finisaje de lux, 500
mp teren, 140 mp utili, toate
utilitățile, acoperiș ceramic,
însorită, acces ușor, 99.000
Euro. Tel. 0736.342.689

Foarte avantajos! Teren pen-
tru casă, îngrădit, cu toate
utilitățile, în Hărman.
Suprafață 1.000 mp, str. Sta-
dionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și
gaz), este situat în cartier de
vile noi, îngrădit. Puteți con-

strui imediat. Prețul a fost
redus la doar 25 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
Superofertă! 4 hectare de
teren în Hărman ideal pentru
constructii rezidențiale, indus-
triale, parc fotovoltaic sau
agricultură. Apa și curentul
sunt lângă teren. Prețul este de
doar 4 euro/mp negociabil.
Tel: 0729.026.029 
Teren pentru construcții in-
dustriale 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, par-
care TIR, platforma, show-
room, etc). Terenul se poate
parcela în parcele de minim
750 mp. Tel. 0729.026.029.

IMOBILIARE

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 mobilier, fo-
tografii vechi, ceasuri. Plata pe loc. 
Str. Diaconu Coresi nr 2, tel: 0749/270462

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  publicul  interesat  asupra  depunerii
solicitării  de  obținere  a  autorizației de  mediu  pentru  funcționarea  Centrului de
Agrement  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.

EVALUARI IMOBILIARE. Evaluator autorizat - membru titular
ANEVAR, specializarea Evăluari Proprietăţi Imobiliare, întocmesc
Rapoarte de Evaluare pentru orice tip de imobil (case/vile, garson-
iere/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 bancar, intabulării, legalizării
construcţiei, etc. Tel. 0745.02.44.88

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

VÂNZĂRI

Garsoniere

2 Camere

3 Camere

4 Camere

Case Terenuri



Dumitru Ioan Puchianu 

STATUL... „ÎNCREMENIT ÎN PROIECT“          
DE 23 DE ANI, A RĂMAS DOAR CONFUZ şI CORUPT
Există o mare pro -

ble mă pe care partidele
politice, în decursul
anilor nu au reușit să o
rezolve,  și anume, or-
ganizarea și definirea
statului în raport cu
cetățeanul. Ce rol tre-
buie să aibă acesta în
viața economică, so -
cia lă și culturală? Cât
de centralizată trebuie
să fie decizia acestuia
în cadrul anumitor
instituții, dar și cât de
descentralizată trebuie
să fie decizia publică
precum și finanțarea
partidelor politice sau
al altor organizații, din
bugetul public? Cert
este că, pentru cetă -
țean, prea puțin con -
tează ce se întâmplă cu
bugetul public, din
moment ce acesta nu
este implicat direct în

modul în care  sunt re-
distribuite birurile pe
care le plăteşte. Și
apoi, cât trebuie să
colecteze statul din
munca şi veniturile
românilor? Răspunsu -
rile la aceste întrebări
pot da credibilitate
acțiunilor statului și
pot defini nu numai
imaginea publică a
acestuia dar și rolul
său în raport cu fiecare
cetățean. Permanenti-
zarea statului confuz
este o consecință a
politicilor dezastruoa -
se a celor care au ade -
rat la un partid politic,
nu din dorința de a
reprezenta comuni-
tatea și interesele aces-
teia, ci de a se servi pe
sine și acoliții săi, din
bugetul public. Din
păcate, statul și par-

tidele politice au de-
venit entități care se
situează în afara in-
tereselor și așteptărilor
pe care le au cetățenii.
În mod ciudat, resur -
sele statului, în ciuda
unei fiscalități exce-
sive, sunt tot mai slabe
în vreme ce anumiți
membri și lideri ai par-
tidelor politice agonis-
esc averi fabuloase
peste noapte. Desigur,
acest fenomen nu
poate fi explicat decât
ca o consecință a stat-
ului parazit, corupt,
care nu mai reprezintă
poporul ci se repre -
zintă doar pe sine. Mai
mult, se vorbește de
descentralizarea statu-
lui în vreme ce decizia
rămâne tot la Bucu -
rești! Organizarea stat-
ului ține și de

orga ni zarea socială, de
organizarea adminis -
trativă a țării, decizie
care, iată, de o bună
bucată de timp în-
târzie. Statul este tot
atât de slab sau de put-
ernic ca și cei care îl
conduc. Statul nu este
o entitate nedefinibilă.
Organizarea acestuia,
respectarea drepturilor
și obligațiilor după
principiul ”nimeni nu e
mai presus de lege” ar
trebui să satisfacă
cerințele fiecărui cetă -
țean. Statul nu trebuie
să lucreze împotriva
cetățeanului, ci pentru
acesta! Din păcate, re-
alitatea  este alta. Sta -
tul este văzut ca o
enti tate opusă intere-
selor cetățeanului, în -
să, este evident că
aceas tă percepție ține

de dezastrul economic
şi social la care s-a
ajuns după 23 de ani
de aşa zisă... demo -
craţie! Corupţia, lipsa
de eficienţă, centrali -
zarea excesivă, scan-
dalul politic și  lipsa
unor proiecte mari,
naționale, care să co-
aguleze interesul par-
tidelor politice, dar și
nevoile imediate ale
cetățenilor, sunt cauze -
le majore ale acestei
realităţi. În fond, tensi-
unea creată între stat și
cetățean este o conse -
cință a politicilor deza-
struoase care au dus la
generalizarea crizei în
întreaga societate ro -
mâ nească. Nu se poate
vorbi de un domeniu
politic, social sau cul-
tural fără a se pronunța
cuvântul criză, dar re-

forma și organizarea
statului bat pasul pe
loc! Clasa politică se
mulțumește cu actuala
stare de fapt, deoarece
se simte protejată și în
afara controlului insti -
tu țional. Statul colos,
parazit şi ineficient va
continua să supravie -
țuiască, iar apariția
unui stat modern, di-
namic pare o banală
utopie, deoarece  în ul-
timii 23 de ani clasa
politică a trăit doar
într-o permanentă
com pli citate, indifer-
ent de doctrina sau ide-
ologia politică. 

Dacă până în 1989
exista vorba că ”merge
și așa”, acum trebuie
spus în mod clar: 

Aşa, nu mai merge!

Pentru tinerii pasionaţi de
film cu multe idei şi curaj, avem
un anunţ deosebit de important!

Competiţia „Movie in ac-
tion“

Am lansat Competiția de
scurtmetraje „Movie in Action"
care se adresează tuturor tiner-
ilor din Brașov. Acest eveni-
ment va avea loc între 10
ianuarie 2013 - 21 ianuarie
2013.

Originalitate
Astfel, dacă aveți între 16-24

de ani şi doriți să faceți ceva
inedit , sunteți invitati să realizați
un film de scurt metraj în care
fie identificați o problemă din
comunitatea locală şi propuneți

o soluţie la aceasta; fie
prezentați aspectele pozitive ale
oraşului Braşov, într-o manieră
cât mai creativă. Sunteți liberi să
alegeți ce tema doriți și cu mi-
jloacele pe care le aveți la
dispoziție. Se va puncta origi-
nalitatea și creativitatea. Ter-
menul de înscriere în competiție
este 21.01.2013.

Premiul cel mare constă în
participarea dumneavoastră la
un festival de film de tineret,
eveniment care are loc în cadrul
proiectului internaţional
"You(th) Can Do It!", finanţat
prin programul Tineret în
Acţiune.

Contact
Mai multe detalii la adresa de

e-mail: hello@voluntarbrasov

.ro sau la tel. 0723.652.256
Organizator: Asociatia pentru

Integrare Sociala si Protectia
Mediului Feed-Back Brasov,
prin Centrul de Voluntariat
Brasov

Locul de desfășurare al eve -
ni men tului va fi Centrul de Vol-
untariat Brașov. Participarea
este gratuită.

În general un film este con-
siderat scurt metraj atunci când
durata acestuia nu depășește 40
de minute. Există filme foarte
cuprinzătoare chiar si de câteva
minute. Cei de la IMDB trag
linie la o durată de 45 de minute.
În orice caz producțiile de o
durată mai mare sunt deja con-
siderate filme de lung metraj.

Competiţia filmelor de scurt metraj

Traviata este şi va rămâne
mereu un "Spectacol Extraor-
dinar"  atât în lumea întreagă
cât şi la Opera din Brașov.
Traviata „care nu şi-a spus
încă ultimul cuvânt“, cum
afirma însuşi Verdi, este titlul
ales să deschidă şi să închidă
fiecare stagiune la Opera
Braşov, dar şi pentru a începe
noul an, pe care ni-l dorim,
pentru toţi, unul bun. Așadar
Opera Brașov vă invită la
Traviata în data de 19 ianuarie
de la ora 18:30.

Traviata este perfecţiunea
genului operă,este purificarea

prin dragoste, purificarea prin
muzică,este succesul repetat
la infinit.

Violeta Valery (eroina prin -
ci pală care ţese povestea ro-
manului „Dama cu Came lii"
de Al.Dumas-fiul, după care
Francesco Maria Piave scrie
libretul) moare, fericită de a se
şti iertată de cel pe care l-a
iubit până la ultima suflare.
Moare...pentru că, nu-i aşa? ...
toţi cu moarte suntem datori
vieţii. Dar „Traviata",numele lui
Verdi,muzică şi bucuria ei,iu-
birea... nu vor muri niciodată!

Pentru ca spectacolul să fie

unul care să încânte publicul
a fost nevoie de ajutorul diri-
jorului Dorel Munteanu, regia
de Dumitru Tăbăcaru, sceno -
graf Rodica Garstea și mişca rea
scenică de Nermina Damian.

Cu participarea corului și
orchestrei operei, din distri -
buţie rolurilor mai fac parte:
Cristina Radu, Liviu Iftene,
Gabriela Hazarian, Sonia
Hazarian, Marton Fulop (in-
vitat -Opera Naţională Cluj-
rol Germont tatăl), Claudiu
Bugnar, Vitalii Dumitru, Paul
Tomescu, Marian Reşte, Dan
Ionescu și Irinel Felea.

Spectacolul a fost pentru
prima oară pusă în scenă pe 6
martie 1853 în Veneţia la
Teatro La Fenice și face parte
din aşa numita "Trilogie
Populară", trilogie care
conţine și Rigoletto, Îl Trova-
tore şi La Traviata.  

Biletele se vând la sediul
din str. Bisericii Române, nr.
51, ţel. 0268419380 cu prețul
de 30 lei sau 15 lei pentru cei
care beneficiază de reducere.
Programul casieriei este de
marţi până vineri între orele
10 - 17 şi cu o oră înainte de
începerea spectacolului. 

Traviata, la Opera Braşov
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