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Torța Olimpică va fi trans -
portată de la Atena la Otopeni
cu avionul și va pleca spre
Brașov cu oprire în Ploiești,
Sinaia, Buşteni, Azuga și Pre-
deal. Aceasta va rămâne la
sediul Primăriei Brașov până
în 17 februarie,  la startul festi-
valuilui Olimpic al Tineretului
European (FOTE) și va putea
fi vizitată de către brașoveni și
turiști în tot acest interval.
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traFiCanți de PersOane
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Vine FlaCĂra OlimPiCĂ!

În urma unor controale efectu-
ate de Protecția Consumato-
rilor Brașov pe parcursul
săptămânii trecute, s-au de-
scoperit nereguli în toate lo-
calurile de alimentație publică
inspectate. Atât Cabana
Postăvaru, restaurantul din in-
cinta gării, cât și discotecile din
oraș au fost vizitate de către in-
spectorii OPC. S-au primit
amenzi usturătoare.
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nereguli în alimentație

Procurorii au descoperit că
membrii familiei de medici
basarabeni, reţinuți în luna
octombrie a anului trecut de
BCCO Braşov pentru prox-
enetism, se ocupau cu trafi-
cul de persoane. Membrii
familiei Pruteanu, care deţi -
neau două saloane de masaj
erotic în Braşov erau judecați
în libertate. Săptămâna tre -
cută, au fost arestați.
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Ce guvernator
vom
avea

uConducătorul Regiunii Centru, din care face parte Brașovul
va fi ales prin votul consilierilor județeni din șase județe.
Numele vehiculate pentru șefia regiunii sunt: Gyorgy Frunda,
Mircea Cazan, Ciprian Dobre și Ion Ariton

Marea revoluţie socialistă
din Sănătate
uNaționalizarea propusă ministrul
Sănătății, Eugen Nicolăescu, ar
condamna la moarte mii de
brașoveni!
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Săptămâna trecută un bărbat care căuta prin gunoaie a găsit o grenadă de exerciţiu într-un
tomberon pe ocolitoarea mică a municipiului Braşov, în zona celor două cimitire. Grenada din
cartierul Astra a fost preluată de către pirotehnişti. Din fericire nu era vorba de o grenada activă, au
spus specialiştii.

O parte a angajaţilor de la
CFR Călători şi CFR
Infrastructură au oprit spon-
tan lucrul, săptămâna trecută
miercuri, în jurul orei 7.00,
nemulţumiţi că nu şi-au
primit integral salariile pe
luna decembrie. Greva
spontană a angajaţilor din
CFR Călători şi Infrastructură
s-a încheiat la ora 9.00, când
trenurile care au staţionat
aproximativ două ore în gări
au fost puse în mişcare.
Fenechiu a precizat că protes-
tul spontan a fost declanşat de
angajaţii din CFR Călători şi
CFR Infrastructură, din cauza
întârzierii cu o zi a plăţii inte-
grale a salariilor pe decem-
brie.

În grevă 
până se dau banii

Aproximativ 200 de
angajaţi ai Depoului Braşov,
în special mecanici de tren,
protestau miercuri dimineața,
în depou, refuzând să intre la
lucru. Potrivit liderilor sindi-
cali, angajaţii  Depoului
Braşov refuzau să intre la
lucru, motivând că nu au
garanţia că îşi vor primi
salariile, aşa cum li s-a
promis. În timpul protestelor
aproximativ 80 de locomo-
tive se aflau în depou, şi nu s-
au pus în mișcare până când
protestul angajaţilor nu a luat
sfârșit.

„Angajaţii CFR Călători-
filiala Reparaţii Locomotive
vor continua să fie în grevă

până când salariile vor fi
plătite. Cei 1.000 de angajaţi
care sunt în grevă sunt de la
filialele Bucureşti, Piteşti,
Iaşi, Jibou, Braşov, Suceava.
Oamenii sunt disperaţi, nu au
cu ce să îşi plătească datoriile,
nu au bani să se mai ducă
acasă“, a anunţat Emil
Bunescu, lider de sindicat.

Probleme cu plata
salariilor de un an

„Sunt probleme cu plata
salariilor de aproximativ un
an. La CFR Călători au intrat
banii de ieri, la reparaţii loco-
motive nu au intrat banii.
Conturile reparaţii locomo-
tive Braşov sunt blocate de

ANAF din cauza datoriilor
acumulate către stat şi plata
salariilor la noi se face mai
complicat, prin trezorerie,
durează. Avem aceste prob-
leme cam de anul trecut. A
mai întârziat o zi, două, dar ca
acum niciodată. Salariaţii
noştri sunt înţelegători, dar să
vii să îi spui că bagi banii luni,
este prea mult“, a con-
cluzionat Emil Bunescu. 

Plata salariilor pe luna de-
cembrie se efectuaseră într-o
măsura de 70-75%. Angajatii
au reluat lucrul după ce con-
ducerea societății le-a dat
asigurări că restanțele salari-
ale din luna decembrie au in-
trat în conturile lor, în jurul
orei 12.00. 

Greva CFR,
prelungită la Braşov

Poliţistul Cristia Cioacă,
suspectat de uciderea soţiei
sale Elodia Ghinescu în au-
gust 2007, cere procurorilor s-
o caute pe nevasta sa printre
persoanele amnezice sau cu
dizabilităţi, inclusiv printre
inculpaţii Direcţiei Naţionale
Anticorupţie motiv pentru
care s-ar putea sustrage
urmăririi penale, citând solic-
itarea oficială adresată
procurorilor de poliţistul Cris-
tian Cioacă .

„Împrejurările noi 
din cauză”

Cristian Cioacă a înaintat,
în 12 ianuarie, o cerere la Par-
chetul Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie de administrare de
probe în dosarul în care este
cercetat pentru uciderea soţiei
sale, Elodia Ghinescu, având
în vedere că ar fi apărut
„împrejurările noi din cauză”,
respectiv cele declarate de
martorii audiaţi în ultima
perioadă. Deşi cadavrul
Elodiei Ghinescu nu a fost

găsit, judecătorii au admis
propunerea procurorilor de
arestare preventivă a lui
Cioacă, în urma rezultatelor
ADN, expertizelor asupra
probelor prelevate din
locuinţa conjugală, comuni-
cate de specialişti la sfârşitul
anului trecut.

Unde vrea Cioacă 
să fie căutată Elodia

Prin cererea respectivă
depusă de avocata sa, Maria
Vasii, poliţistul Cioacă
recomandă procurorilor să
audieze persoanele care „au
fost implicate în relaţii intime
cu soţia sa pentru a se observa
dacă aveau vreun mobil în a
determina dispariţia sau supli-
marea vieţii sale”, dar şi pe
deţinutul Nicu Pârleţeanu
care ameninţat o judecătoare
de la Curtea Constituţională,
scriindu-i „Am să te trimit
după Elodia”. Cioacă le mai
cere procurorilor să facă
adresă către Poliţia Română
pentru a se comunica „dacă

au fost găsite cadavre neiden-
tificate de femei cu date de
identificare compatibile cu
datele soţiei sale, pe întreg ter-
itoriul României în perioada
de timp cuprinse între lunile
august 2007- decembrie 2012
şi care au fost soarta acestor
cadaver”. Totodată, Cioacă
cere anchetatorilor să facă
adresă la Patriarhie pentru a li
se comunica dacă soţia sa se
află în vreo mânăstire.

„Să fie verificaţi şi
foştii clienţi ai Elodiei“

De asemenea, prin aceeași
adresă, Cioacă îi roagă pe
procurori să solicite de la Di-
rectia Finantelor Publice
Brasov veniturile declarate de
Elodia în perioada 2005-2007
si o copie după procesele ver-
bale de control ce au fost
efectuate asupra activității
cabinetului de avocat al soției

sale între 2003-2007. „În reg-
istrul jurnal de încasări și plăți
sunt consemnate nominal per-
soanele ce au achitat onorarii
soției mele, cuantumul aces-
tora – implicit ar fi lesne de
observant dacă vreuna din
aceste persoane avea motive
rezonabile de dușmănie față
de soția mea datorate modului
în care s-au desfasurat relațiile

profesionale între soția mea și
clienții săi”, își explică Cioacă
solicitarea.

În acest moment, poliţistul
Cristian Cioacă, principalul
suspect în cazul uciderii soţiei
sale – avocata Elodia Ghi-
nescu, , este cercetat în stare
de detenţie. El a fost arestat,
în 5 decembrie 2012, de către
Curtea de Apel Bucureşti.

Cioacă cere audierea foştilor iubiţi ai Elodiei

Flacăra Olimpică va fi
transportată de la Atena la
Oto peni cu avionul. În
București ea va fi expusă pen-
tru public la Casa Olimpică
după care va fi prezentată bu -
cureștenilor pe traseul Palatul
Victoria – Palatul Parlamen-
tului. Torța Olimpică va pleca
spre Brașov cu oprire în Plo -
iești, Sinaia, Buşteni, Azuga
și Predeal. În aceste localități
câte un sportiv  va alerga 100
de metri cu Torța  pe care o va
înmâna primarului se arată
într-un comunicat al site-ului
oficial FOTE 2013.

În Brașov, Torța Olimpică
va fi înmânată primarului
Geor ge Scripcaru și va rămâ -
ne la sediul primăriei până în
17 februarie,  la startul festi-
valuilui  Olimpic al Tineretu-
lui European (FOTE). În
acest timp flacăra va putea fi
vizitată de brașoveni și turiști.

„Este o onoare pentru bra -
șo veni că Flacăra Olimpică
va sta la noi atâtea zile. Este
pentru prima dată când torța
Olimpică vine în România.
La modul cum ne-am pregătit
sunt sigur că Festivalul Olim -
pic al Tineretului European va
fi un succes. Îi invit pe toți
brașovenii să asiste la com -
petițiile sportive deoarece vor
fi unele de calitate” a declarat
pentru brasov.net primarul
George Scripcaru, pre șe dinte
al Comitetului de Organizare
al Festivalului.

„România are o șansă uri -
așă să arate că poate organiza
competiții de anvergură. Pre -

zen ța Torței Olimpice ne mo -
ti vează suplimentar și sunt
con vins că vom avea parte de
Jocuri Olimpice de calitate în
Brașov, Predeal, Poiana Bra -

șov, Râșnov și Fundata” a de-
clarat în conferința de presă
Dan Mălușel, director Execu-
tiv al Comitetului de Organi-
zare al Festivalului.

Flacăra Olimpică,
la Braşov

Flacăra este aprinsă de pe o torţă aflată în Grecia
şi purtată din ţară în ţară până în locul unde se vor
desfăşura următoarele Jocuri Olimpice. Prima torţă
olimpică a călătorit timp de 12 zile şi 11 nopţi, pe o
distanţă de 3.187 de kilometri, cu ajutorul a peste
3.300 de persoane, urmând traseul Olympia –
Atena – Salonic – Sofia – Belgrad – Budapesta –
Viena – Praga – Dresda – Berlin, se întâmpla în
1928. Deşi la început această torţă era dusă doar
de sportivi, de alergători, lucrurile au evoluat astfel
încât celebrităţi sau oameni obişnuiţi au ajuns să
transporte acest simbol, pe jos, călare pe cai, cu va-
porul sau cu avionul, în funcţie de locaţia jocurilor.
Acest fenomen atrage de fiecare dată mai mulţi
alergători, mai mulţi spectatori şi distanţe mari de
parcurs, aşa cum s-a întâmplat în 2004 la Jocurile
Olimpice de la Atena când au fost traversate toate
continetele pentru a readuce torţa în Olympia.

uParcursul Flăcării Olimpice

Potrivit anchetatorilor, după şi-a omorât soţia,
Cioacă a ascuns şi distrus mijloacele de probă,
aruncând într-o râpă situată la 4,6 km de Poiana
Braşov mai multe obiecte care purtau urmele de
sânge ale avocatei, a spălat urmele de sânge de pe
pereţii din apartamentul în care locuiau, aplicând un
strat suplimentar de glet şi de vopsea lavabilă. Ast-
fel, sângele avocatei a fost identificat pe uşa de
acces în dormitorul matrimonial (9 urme), pe tocul
de lemn al uşii dormitorului (o urmă), pe maşina de
spălat din baia aferentă dormitorului (o urmă), pe
gresia şi faianţa din baia aferentă dormitorului (6
urme), 7 urme pe partea interioară a uşii dormitoru-
lui matrimonial şi pe o sticlă de parfum aflată pe
noptieră în dormitor, urme de sânge sub lada de
lemn situată pe holul apartamentului în apropierea
uşii de acces în dormitorul matrimonial.

uParcursul Flăcării Olimpice



Întreaga stradă Michael
Weiss va fi transformată, în
acest an, într-un pietonal, cu
terase pe axul central, după
modelul străzii Republicii.

Piaţa Enescu
La rândul ei, Piaţa Enescu

va intra într-un proces de
amenajare şi va fi transfor -
mată într-o piaţetă din care
vor dispărea parcările. „Pe
porţiunea semi-pietonală tro-
tuarul se va decapa şi se va
aduce la acelaşi nivel cu actu-
ala parte carosabilă. Strada va
fi apoi pavată, la fel ca şi în
porţiunea pietonală, având şi
un sistem de colectare a
apelor pluviale, pe centru. La
fel ca şi cei care îşi parcau
maşinile pe Michael Weiss, şi
cei care au spaţii de parcare în
Piaţa Enescu vor primi alte
locuri în parcarea din spatele
hotelului Aro Palace, unde cel
mai probabil se va diminua

parcarea publică “, a declarat
purtătorul de cuvânt al
primăriei, Sorin Toarcea.

Piaţa Sfatului
Şi Piaţa Sfatului va intra în

reparaţii, urmând ca toate
reţelele de utilităţi să fie
schimbate, iar pavajul să fie
înlocuit acolo unde este
nevoie. Aceste lucrări fac
parte din proiectul de reabil-
itare a centrului istoric al
Braşovului, demarat în pe-
rioada 2005-2006.

„Vor fi făcute toate
reparaţiile necesare, fără a fi
însă modificată geometria şi
planimetria Pieţei Sfatului,
având în vedere că s-a dovedit
deja că acesta este un model
de succes, care a reusit să îm-
bine cel mai bine specificul
Braşovului“, a explicat Sorin
Toarcea.

Lucrările din centrul istoric
vor avansa apoi şi spre curtea

Bisericii Negre, după ce s-a
finalizat descărcarea arheolo -
gică din zonă. „Toate aceste
lucrări vor fi finanţate din
bugetul local şi încercăm să le
finalizăm până la sfîrşitul lui
2013“, a mai spus Toarcea.

Grădina Zoo mai
aşteaptă

Deşi termenul de finalizare
a fost deja depăşit, lucrările de
modernizare la Grădina
Zoologică din Noua sunt un-
deva la 45-50% iar conduc-
erea spune că nu ştie când va
fi redeschisă publicului, pen-
tru că totul depinde de fon-
durile care ar trebui să vină de
la Bucureşti. În tot acest timp
noile clădiri prind contur iar
animalele sunt ţinute fie în
adăposturi provizorii, fie în
cele vechi şi sunt ferite pe cât
posibil de stresul creat de
şantier.

Termen de finalizare
depăşit

Lucrările trebuiau finalizate
anul trecut în decembrie, dar
Ministerul Mediului nu a
trimis încă la Braşov banii
necesari pentru finalizarea
proiectului. Valoarea totală a
investiţiei se ridică la peste 29
de milioane de lei.

„Am făcut un act adiţional
cu constructorul până la 15
august sperăm să se rezolve
cu finanţarea şi constructorul
să termine lucrările până
atunci. Depinde foarte mult
de finanţarea de la Ministerul
Mediului. Firma mai are de
primit de la minister aproape
2 milioane de lei pentru
lucrări executate şi recepţio -
nate şi după aceea mai sunt
lucrări care o să se execute în
momentul în care o să existe
finanţare”, a declarat  Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt
al Primăriei Braşov.
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În weekend, la Râşnov, pe lângă importanta competiţie de sărituri cu schiurile, ,,Cupa FIS”, s-au
desfăşurat şi manifestările care au marcat ,,Ziua Mondială a Zăpezii”. Acest eveniment a fost lansat
de Federaţia Internaţională de Schi, în anul 2011. Ambele zile de concurs au cuprins atât întreceri
masculine, cât şi feminine, derulate pe trambulinele cu lungimi de 100 şi 71 de metri.
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Liderul Forţei Civice, Mihai
Răzvan Ungureanu, i-a invitat
pe primarul sectorului 1, An-
drei Chiliman, şi pe fostul pre-
mier Călin Popescu Tăriceanu
în partidul sau, dacă vor decide
să se separe de preşedintele
PNL, Crin Antonescu. 

„Antonescu are 
atitudine
antidemocratică“

"[...] Sunt surprins de ceea
ce spune Crin Antonescu, a
cărui atitudine antieuropeană
şi profund antidemocratică în
cadrul propriului partid face
că oameni cu experienţă
politică remarcabilă, cum sunt
Călin Popescu Tăriceanu sau
Andrei Chiliman, vechi liber-
ali, să se simtă umiliţi. Eu
cred că nu aceştia ar trebui să
se simtă umiliţi. Umiliţi ar tre-
bui să se simtă toţi membrii
Partidului Naţional Liberal în
momentul în care au un
asemenea şef," este mesajul
postat pe pagina de Facebook
de către Ungureanu.

MRU a mai declarat că
"Dacă la un moment dat lideri
de marcă ai PNL găsesc de
cuviinţă să se separe de ceea
ce înseamnă Crin Antonescu
şi echipa sa, cred că se poate
găsi un limbaj comun, de
dreapta, cu un partid din actu-
ala opoziţie, care poate să fie
Forţa Civică, de exemplu."

„Primează 
interesul comun“

Ungureanu a  mai declarat la
un post de televiziune că "ceea
ce primează este interesul pe
care îl avem cu toţii pentru o
dreaptă articulată" şi că "nu sun-

tem la pețit de domnişoare".
"Textul (de pe Facebook -

n.r.)  face referinţă la posibila
opţiune a celor doi domni,
Tăriceanu şi Chiliman, de a se
orienta către un partid de
reapta, şi în opinia noastră, un
asemenea partid este Forţa
Civică. Nu avem deconturi de
făcut între noi, relaţia este
destul de veche, cu suişuri şi
coborâşuri într-adevăr, însă
ceea ce primază este interesul
pe care îl avem cu toţii pentru
o dreaptă articulată".

De la ce 
a pornit totul?

Afirmaţia vine în contextul
tensiunilor recente în cadrul
PNL.  După ce în urmă cu câ -
te va săptămâni PNL o exclus-
ese şi pe Adriana Saftoriu,

Crin Antonescu a anunţat luni
ca excluderea lui Andrei Chi -
liman este iminentă. În mai
puţin de un an, preşedintele
PNL a reuşit să limiteze influ-
enta dizidenţilor din PNL An-
drei Chiliman, Vlad Moi ses cu,
Calin Popescu Tariceanu. La
finalul şedinţei PNL de luni,
Crin Antonescu a declarat că
a cerut conducerii partidului
să stabilească data congresu-
lui extratraordinar pentru a se
clarficia situaţia lui Chiliman.

Antonescu: „Chiliman
a trădat partidul“ 

Cu o zi înaintea şedinţei
conducerii PNL, Crin An-
tonescu a mai declarat că  An-
drei Chiliman a trădat partidul
şi ca "trădătorii îl dezgustă şi

indignează", după ce primarul
sectorului 1 a declarat că PNL
risca să devină cel mai anti-oc-
cidental partid din România
sub conducerea lui Antonescu.

Chiliman a mai spus că se
bazează pe Călin Popescu
Tăriceanu în ceea ce a numit
demersul de recuperare a par-
tidului. În replică, Antonescu
a afirmat că Tariceanu a "pro-
cedat neinspirat" când a de-
venit "secundantul lui
Chiliman". Totodată
preşedintele  PNL a adăugat
ca trădătorii ar trebui excluşi
din partid, dar că le va cere
colegilor să amâne această
decizie pentru a le permite
acestora participarea la Con-
gresul care va fi organizat la
"sfârşitul lunii februarie, în-
ceputul lunii martie".

MRU îi vrea în Forţa Civică
pe Tăriceanu şi pe Chiliman

„Nu suntem la pețit de domni şoare, politica este o treabă serioasă“

Planurile de modernizare continuă

În urma unor controale
efectuate de Protecția Con-
sumatorilor Brașov din ul-
timele zile, au fost găsite
nereguli în toate localurile de
alimentație publică inspec-
tate.

Restaurantul 
din Gară

Însă, de departe, cea mai
criticabilă administrație este
cea a unui restaurant din inc-
inta Gării, unde s-a găsit un
„dezastru”, după cum a fost
catalogată atmosfera chiar de
comisari: produse alimentare
mucegăite, ciorbă ținută într-
o oală pusă pe pardoseală, în
care au scăpat și câțiva gân-
daci, în jur mizerie totală, iar
cântarul era neconform, nev-
erificat metrologic.

Administratorul restauran-
tului din incinta gării, care
este situat la etaj, pe partea
stângă, a fost invitat la sediul
CJPC Brașov, deoarece nu a
fost prezent în momemntul
controlului, iar angajații nu au
putut prezenta registrul de
control, acte de proveninență
ale alimentelor și inici  autori -
zația sanitară de funcționare.

Ca urmare, societatea
comercială a fost amendată în
prima fază și a primit un ter-
men de 15 zile să rezolve
problemele. În caz contrar
restaurantul poate fi închis,
conform precizărilor făcute
de comisarul șef al Centrului
Regional al Protecției Con-
sumatorului, Sorin Susanu.
Acum un an, la aceeași uni-
tate de alimentație publică
(cum se intră în Gară, la etaj,
în stânga) s-au găsit aceleași
nereguli.

Discotecile din oraş
Nici discotecile din oraș nu

sunt mai sigure din punct de
vedere al igienei.

Acestea au fost luate la
puricat azi-noapte de repre -
zen tanți ai Protecției Con-
sumatorilor, alături de
poli  țiști, inspectori ITM și ai
Primăriei. În multe dintre lo-
caluri s-a constatat curățenie

deficitară, inclusiv în bucă -
tării. Nu toate respectau nor -
me le de igienizare a paha re lor
în special, riscul de trans-
mitere a unor boli pe această
cale fiind crescut.

Angajaţii de aici nu au pu -
tut prezenta niciun document
de clasificare sau de avizare a
funcţionării comisarilor de la
Protecţia Consumatorilor, dar
au promis că le aduc în câteva
zile. De amendă nu vor scă pa,
pentru că în cămară aveau al-
imente expirate de luni bune,
plus băuturi fără acte de
provenienţă.

Cabana Postăvarul
La sfârșitul săptămânii tre-

cute, echipele de control de la
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului s-
au dus să inspecteze și cabana
de pe Vârful Postăvarul. Însă,
și aici neregulile s-au ţinut
lanţ. În plin sezon de profit…
„Neregulile descoperite încep
de la partea de informare, dar
ajung până la partea de ali-
mente expirate sau pentru
care nu s-au putut prezenta
documente de provenienţă.
Mai mult, reprezentanţii ca-
banei nu au putut prezenta
niciun document de clasifi-
care sau de avizare a func -
ţionării, spunând că le vor
adu ce zilele următoare la se -
diul Comisariatului”, a decla -
rat Claudiu Sorin Susanu,
comisarul şef al Comisariatu-
lui Regional pentru Protec ţia
Consumatorilor Braşov.

Comisarii de la Protecţia
Consumatorilor au găsit can -
ti tăţi destul de însemnate de
mezeluri expirate: crem vurşti,
cârnăciori, parizer, sala  muri;
unele dintre ele chiar din luna
octombrie 2012.

„Întreaga cantitate de ali-
mente a fost oprită de la com-
ercializare şi va fi distrusă.
Deficienţe am constatat şi în
modul de depozitare a ali-
mentelor, dar şi a comercia -
lizării băuturilor, neputând fi
prezentate documente de
provenienţă”, a mai spus Su-
sanu.

Nereguli în
alimentaţie
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Actualele
județe vor

fi înglobate
în viitoarele
opt regiuni

Ce guvernator     
Victor Ponta a anunţat recent că USL pregăteşte o nouă organizare
administrativă a ţării, care va avea la bază opt regiuni, actualele
regiuni de dezvoltare. Braşovul face parte din Regiunea Centru, alături
de Sibiu, Mureş, Harghita şi Covasna. 

După 1 decembrie 1918 s-a discutat mult despre o
eventuală mutare a capitalei în centrul țării. Prin
anii ‘30, personalități ale vieții politice au polemizat
pe tema mutării capitalei României la Brașov. În
1924, inginerul Nicolae Theodorescu prezenta un
proiect numit „Crearea unui oraș pentru capitala
României“. Noua capitală urma să se întindă pe o
suprafață de aproape 5.000 de hectare șI să coste
8,4 miliarde de lei în banii de atunci, în jur de 30 de
miliarde de euro actuali. Theodorescu nu indica
Brașovul , dar ținea ca noua capitală să fie situată

în central țării, într-o zonă muntoasă și să aibă o
apă curgătoare. În mai 1935, „Gazeta de Transil-
vania“ publica o știre preluată din ziarul American
„New York Times“. Se prezenta o schiță de plan a
unui inginer englez, ce cuprindea noua capitală a
României. Aceasta urma să se construiască la
Brașov, între comunele Sânpetru și Bod, după
modelul capitalei americane, Washington. În pe-
rioada interbelică, unul dintre cei mai importanți
partizani ai mutării capitalei la Brașov a fost filosoful
Mircea Vulcănescu. 

u Brașovul ar fi putut fi capitala României

cord ca regionalizarea ad -
minis trativă să fie realizată în
acest an, fiind considerată
foarte necesară. Operațiunea
nu presupune desființarea ju -
dețelor și nici mărirea cheltu-
ielilor publice, în schimb, în
noua formulă administrativă
va duce la concedierea a mii
de funcționari. „Sunt zeci de
direcții deconcentrate la nivel
de județe, cu mii de angajați,
când vor trece la regiuni, a -
cești angajați se vor di minua.
Când va avea loc descen-
tralizarea va subția foarte mult
acest aparat funcționaresc”, a
declarat vicepremierul Liviu
Dragnea.

Aleşi de Diete
Regionalizarea propusă de

USL, la nivelul declarațiilor
publice, presupune organi-
zarea unor alegeri.  Inițial,

însă, guvernatorii  vor fi aleși
de primari, consilieri locali și
județeni, șefi de CJ-uri. Din
câte se cunoaște în prezent,
aceștia se vor reuni în „Diete”
cu  800-900 de electori, care
vor da votul candidaților
propuși de partide. Fiind
vorba de un vot indirect, prac-
tic,  guvernatorii vor fi deciși
prin negociere, după algoritm,
ca posturile din ministere.
Chiar dacă nu se află la gu-
vernare, în regiunea Centru,
unde există mai multe județe
majoritar maghiare, la ne-
gocieri ar trebui să participle
și UDMR.

Cine va vota
pentru viitorul
Guvernator

Din totalul de 191 de con-
silieri judeţeni pe regiune, 65
sunt membri USL, 53

UDMR, 37 PDL, 11 FDGR,
10 PP-DD, 7 PCM, 7 PPMT,
unul de la UNPR şi 1 inde-
pendent. Pe Regiunea Centru,
USL are trei preşedinţi de CJ,
UDMR are doi şi PDL unul.
Din punctul de vedere al
componenţei Consiliilor jude -
ţene din regiune, USL are
34,03%, UDMR are 27,7%,
PDL are 19,37%, FDGR –
5,75%, PP-DD are 5,23%, iar
celelalte partide maghiare au
câte 3,66%, în timp ce UNPR
are doar 0,52%. O viitoare
coaliție regional USL și
UDMR va putea obține în
Consiliul Regional o majori-
tate confortabilă de 61,73%,
cu care vor putea lua toate de-
ciziile majore la nivelul regiu-
nii, fiind cea mai probabilă
variantă. O alianță a UDMR
cu PDL nu ar fi suficientă pen-
tru a obține 50+1 % în Consi-
liul Regional, și nici o alianță

PDL - UDMR - FDGR. Prac-
tic, viitorul guver nator va fi
cel stabilit de USL.

şanse mici ca un
braşovean să fie numit
guvernator

Conform presei centrale,
care citează surse USL, nu-
mele de guvernatori vehiculate
pentru regiunea centru sunt:
Gyorgy Frunda- UDMR,
Mircea Cazan- PNL, Ciprian
Dobre – PNL, Ion Ariton -
PDL. Interesant este că, printre
posibilii candidați nu apare și
numele președintelui PNL
Brașov, actualul președinte al
Consiliului Județean, Artistotel
Căncescu. Cu toate acestea,
doi președinți de filial locale
PNL, Cazan (PNL Sibiu) și
Dobre (PNL Mureș) sunt
considerați posibili viitori gu-
vernatori ai Regiunii Centru.

În programul actualei gu -
vernări privind dezvoltarea
regională, un document de 40
de pagini cele 8 regiuni de
dezvoltare care există şi în
prezent vor fi integrate în
struc  tura administraţiei locale.
„Preluând acest model, Ro -
mânia păstrează unităţile ad-
ministrative existente şi ada-
ugă un nivel, compatibil cu cel
european - regiunea - care are
în subordine structuri de orga-
nizare judeţene şi locale şi la
care se opreşte relaţia cu cen-
trul”, se arată în programul
USL. Modelul presupune şi
înfiinţarea de instituţii noi:
Consiliul Regional - Execu-
tivul regional condus de un
preşedinte ales, transformarea
Senatului într-o cameră a pu-
terilor locale şi apariţia
Curţilor de Apel regionale.

Judeţele nu dispar
O parte din atribuţiile con-

siliilor judeţene vor fi trans-
ferate către regiuni, iar şeful
noilor structuri vor fi aleşi de
către consilierii judeţeni şi
primari. Noua organizare ad -
ministrativă a României nu va
presupune dispariţia judeţelor,
ci înglobarea lor în cele opt
regiuni. Cu toate acestea, ac-
tualele consilii judeţene vor
transfera o parte din atribuții
către noile entități: „Și Guver-
nul, și consiliile județene vor
transfera către Regiuni atri -
buții”, a explicat primul minis-
tru Victor Ponta. Concret,
regiunile vor fi personalități
juridice și vor putea angaja
credite și lua decizii. Regiunile
vor avea dreptul să acceseze
fonduri europene şi să con-
tracteze credite în mod direct”. 
Banii vor veni la regiuni

Împreună cu instituţiile eu-
ropene, cu autorităţile alese,
cu partenerii sociali şi socie-
tatea civilă, se vor defini
atribuţiile finale ale acestor
instituţii. Regiunile vor avea
dreptul de a decide cu privire
la folosirea fondurilor,
provenite din taxe şi impozite.
Principalele atribuţii vor ţine
de dezvoltarea echilibrată a re -
giunilor. Guvernul central va
gestiona doar proiectele na -
ţionale, urmând ca toate cele-
lalte proiecte să fie transferate
către regiuni (inclusiv în ceea
ce priveşte fondurile europene
existente în pre zent la POS-
uri: mediu, resur se u mane,
admi nistraţie, trans porturi
etc). În opinia vice-
 premierului Liviu Dragnea,
ministrul Dezvoltă rii Re-
gionale, regionalizarea este
necesară în primul rând pentru
că ţara noastră poate pierde

foarte mulţi bani, dar şi mode-
lul de dezvoltare stra tegică
care se întâmpla în majori-
tatea ţărilor dezvoltate.
Unde va fi capitala
regională?

Până la următoarele alegeri
locale, nu va exista o  capitală
a regiunii. Se vor păstra con-
siliile județene, dar vor fi
desființate prefecturilor
jude țene. După 2016,
Bra șovul are cele
mai mari
șanse să
d e v i n ă
capitala
Regiunii
Centru, fiind
pe primul loc la
toți indicatorii
economici. Bra -
 șo vul este cel mai
dezvoltat judeţ, iar ca
număr de locu itori, mu-
nicipiul Braşov depă şeşte
Sibiul, Alba-Iulia sau Târ-
gul-Mureş. Minusul mare îl
reprezintă lipsa unui Aeroport
Internațional.   
Alegerea guvernatorului

Vicepremierul Liviu Drag-
nea a anunțat că modalitatea în
care va fi ales guvernatorul
regiunii - direct, indirect, va fi
stabilită odată cu alegerile lo-
cale viitoare. La rândul său,
premierul Victor Ponta a a -
nunțat că va propune un sis-
tem de alegere indirectă a
șefului Regiunii în care toți
consilierii județeni și primarii
din acea regiune se reunesc
într-o sală și își aleg șeful.
Presa centrală, care citează
surse USL, prezintă drept po -
sibili guvernatori ai noii re -
giuni patru nume. Printre
aceștia nu se află niciun
brașovean.

Capitala de regiune
stabilită abia în 2016

Conform planului regio -
nalizării stabilit de USL, până
în 2016 nu va exista o capitală
de regiune. În prima etapă, se
va alege o Dietă provizorie. În
această situație doar guverna-
torul regiunii este ales de către
consilierii județeni din cele 6
județe și primarii din cele 6
județe din regiunea 7 Centru,
la fel ca și în celelalte regiuni.
Aceasta este o situație de
provizorat, proiectul prevede
că președintele regiunii va fi
ales în 2016, când se va stabili
și capitala regiunii. Probabil
că atunci se vor organiza
alegeri directe.

Vor fi concediaţi
mii de funcţionari

Liderii USL au picat de a-

uConducătorul Regiunii Centru, din care face parte Brașovul va fi                        
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Pentru primii doi ani (2014-2015), guvernatorul Regiuni Centru va fi ales indirect, prin votul actualilor consilieri județeni din cele opt
județe. Practic, noul guvernator va fi instalat în funcție ca urmare a negocierilor de culise dintre partide  

     vom avea? Nord- Est: Suceava, Botoşani,
Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi.
Sud-Est: Vrancea, Galaţi, Buzău,
Brăila, Tulcea, Constanţa.
Nord Vest: Bihor, Cluj, Maramureş,
Satu-Mare, Sălaj, Bistriţa-Năsăud
Sud: Argeş, Teleorman, Dâmboviţa,
Călăraşi, Prahova, Giurgiu, Ialomiţa.
Vest: Arad, Hunedoara, Caraş-Sev-
erin, Timiş.
Sud- Vest: Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt,
Mehedinţi.
Centru: Braşov, Covasna, Sibiu,
Harghita, Mureş, Alba.
Bucureşti- Ilfov

u Care vor fi regiunile

u Structurile administrative

György Frunda este avocat și unul
din cei mai vechi parlamentari din Româ-
nia. S-a pronunţat, de-a lungul timpului,
pentru autonomia teritorială a ungurilor
din Transilvania, pentru dizolvarea Par-
lamentului şi chiar le-a promis ale gă -
torilor că UDMR că va modifica
Constituţia. De asemenea, Frunda s-a
confruntat de-a lungul timpului cu
acuzaţia de colaborator al Securităţii
(2006) şi cu ancheta ANI, pentru că
declaraţia de avere nu coincidea cu veni-
turile reale (2010). La ultimele alegeri
generale, a ratat intrarea în parlament.
Mircea Cazan, președintele PNL Si -
biu, a  a urmat Facultatea de Biologie-
Geografie-Geologie din Iași, Academia
Națională de Informații - Colegiul Supe-
rior de Securitate Națională și Universi-
tatea Națională de Aparare „Carol I” -
Colegiul Național de Apărare din Bucu -

rești. Prima lui profesie a fost de
învățător, după ce a absolvit Liceul Pe-
dagogic din Sibiu. A urmat mai multe cur-
suri în străinătate. A fost directorul
general al Radiocom - Societatea Naţio -
nală de Radiocomunicaţii SA. Este cel
mai bogat paralamentar sibian.
Ciprian Dobre, președintele PNL

Mureș, este de meserie avocat. Între
2005 și 2008 a îndeplinit funcția de Pre-
fect al Județului Mureș. Ca prefect al
judeţului Mureş, cel mai tânăr de până
atunci, s-a făcut cunoscut pentru conflic-
tul cu grofii pentru pădurile de pe Valea
Mureşului, conflict care s-a încheiat la
DNA, după ce a primit NUP, dar şi pentru
modul cum a gestionat scandalul cu
Ţinutul Secuiesc. Din 2008 și până în
2012 a fost deputat în Parlamentul
României. Începând din iunie 2012, este
președintele Consiliului Județean Mureș.

Ion Ariton, președintele PD-L Sibiu,
este absolvent al Facultății de Științe
Economice din cadrul Universității din
Timișoara în 1984. Senator de Sibiu din
partea PD-L în legislatura 2008-2012 și
Ministru al Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri în guvernul Emil Boc.
Ariton a fost, din anul 1993 până în 2003,
pe rând, director comercial și director
general al sucursalei Petrom Sibiu. În
perioada 2002-2003, Ion Ariton a sem-
nat o adeziune la PSD, după care s-a re-
tras din organizație. În 2003, Ariton a
plecat de la Petrom și a fost director la
Intermedia, iar în perioada 2005-2007 a
fost prefect al Sibiului. A fost cercetat în
2003 pentru neglijență în serviciu și fals
intelectual, în cazul unui prejudiciu de
peste 7 miliarde de lei vechi adus com-
paniei Petrom Sibiu, fiind însă scos de
sub urmarire penală.

u Lista posibililor guvernatori, conform surselor USL

Consiliul Judeţean Braşov: preşedinte Aristotel
Căncescu (USL); 34 consilieri:17 USL, 11 PDL, 2 PP-
DD, 2 UDMR, 2 FDGR.
Consiliul Judeţean Sibiu: preşedinte Ioan Cin-
drea (USL); 32 consilieri: 13 USL, 9 FDGR, 7 PDL, 3
PP-DD.
Consiliul Judeţean Alba: preşedinte Ion Dumitrel
(PDL); 32 consilieri: 15 PDL, 14 USL, 3 PP-DD.
Consiliul Judeţean Mureş: preşedinte Ciprian
Dobre (USL); 33 consilieri: 13 USL, 13 UDMR, 4 PDL,
2 PP-DD, 1 UNPR.
Consiliul Judeţean Harghita: preşedinte Bor-
boly Csaba (UDMR); 30 consilieri: 20 UDMR, 4 Par-
tidul Civic Maghiar, 3 PPMT (Partidul Popular al
Maghiarilor din Transilvania), 3 USL.
Consiliul Judeţean Covasna: preşedinte Tamas
Sandor (UDMR); 30 consilieri: 18 UDMR, 5 USL, 4
PPMT, 3 PCM (Partidul Civic Maghiar), un consilier
independent.

uCum sunt actualele Consilii Județene
2013

l Se organizează trecerea de atribuţii şi de
competenţe între guvern şi judeţe, pe baza unor
dezbateri publice şi cu informarea corectă a
cetăţenilor.
l Se întăresc cele 8 regiuni de dezvoltare, cu
structuri politice noi.
l Se desfiinţează Ministerul Dezvoltării Re-
gionale, iar fondurile europene şi fondurile
româneşti alocate dezvoltării regionale se
redirecţionează la nivel local prin politici de coez-
iune.
l Se modifică Constituţia, pentru introducerea
acestui concept.

2014-2015
l Organizarea de alegeri indirecte, pentru de-
semnarea unor Consilii Regionale provizorii (în
acelaşi timp cu alegerile europarlamentare).

l Aleşii locali (primari, consilieri locali şi judeţeni)
îşi aleg preşedintele de Consiliu Regional.
l De la nivel central, se desemnează membri
delegaţi, în subordinea preşedintelui de CR, cu
atribuţii speciale pe domenii de interes (educaţie,
sănătate, transporturi, mediu etc).
l Timp de doi ani, aceste Consilii vor funcţiona cu
atribuţiile primate (pregătind instituţiile pentru
primele alegeri directe).

2016
l O dată cu alegerile locale, au loc alegeri pentru
desemnarea preşedinţilor de Consilii Regionale
(alegeri directe–vot uninominal).
l Au loc, de asemenea, alegeri pentru de-
semnarea Parlamentelor regionale, care vor
funcţiona ca legislative regionale.
l Vor intra în funcţiune şi Curţile de Apel re-
gionale, pentru a funcţiona şi puterea
judecătorească la acest nivel.

u Etapele implementării noii organizări administrative a României

Consiliul Regional
şi Guvernatorul

Guvernatorul  va fi ales direct de
cetăţeni şi va funcţiona ca un „premier”
al regiunii. Membrii  - vor avea atribuţii
în domenii executive, şi vor ajuta
preşedintele în exercitarea atribuţiilor.
Buget propriu va fi format din bugete
locale, fonduri europene şi fonduri de
coeziune de la bugetul central.

Senatul
Senatul va prelua sarcina legiferării în
dezvoltarea regională. A doua cameră
a Parlamentului va fi aleasă după
model francez, cu mandat de 4 ani şi
cu obiective de organizare şi dez-
voltare regională. Va avea trei domenii
cheie de competenţă: Dezvoltarea
regională, Politica externă, Fondurile
europene, Se va diferenţia de Camera
Deputaţilor.
Guvernul desemnează opt prefecți,
câte unul pentru fiecare regiune
Senatul va lucra cu Consiliile re-
gionale, conduse de un guvernator,
care va conduce executivul regional

Prefecţii
Cei 8 prefecţi vor înlocui pe cei 41 din
prezent. Prefecţii îşi pot organiza
puncte de lucru în fiecare judeţ, dar
instituţia în sine va fi regională. Prefec-
tul îşi păstrează atribuţiile actuale, dar
îşi extinde zona de manifestare a
competenţelor. Scop: o mai mare
coerenţă în implementarea programu-
lui de guvernare în teritoriu şi reduc-
erea birocraţiei.

Consiliu Economic şi Social
Pe lângă Consiliul Regional funcţio -
nează un CES alcătuit din repre -
zentanţii principalelor categorii socio -
economice. CES regional va avea rol
consultativ în luarea deciziilor execu-
tive, dar consultarea de către Consiliul
Regional este obligatorie. CES regional
va avea atribuţia redactării de studii şi
planuri de dezvoltare regională.

                          ales prin votul consilierilor județeni din șase județe



Familie de medici, patroni de bordel
u Un medic de origine basarabeană, stabilit la Brașov, deţinea, împreună
cu soţia şi fiul său, patru saloane de masaj în care se practica prostituţia.

Inedita familie de proxeneţi
este alcătuită din Tatiana
Pruteanu, de 47 de ani, soţul
Vasile Pruteanu, de 52 de ani,
şi Vasile Pruteanu Jr, de 25 de
ani. Toţi s-au născut în Re-
publica Moldova şi s-au
mutat de circa 6 ani în Româ-
nia, locuind în mai multe
localităţi din judeţul Braşov,
până s-au stabilit definitiv în
oraşul de sub Tâmpa. Capul
familiei, Vasile Pruteanu, are
un cabinet medical în Braşov,
care funcţionează în numele
firmei familiei, SC Sanarela
SRL, fostă SC Sanamed
Pruteanu SRL.

Primul bordel
Pruteanu este medic de

familie şi oferă consultaţii,
tratamente şi îngrijiri medi-
cale la cabinet şi la domiciliu,
ecografie generală, teste diag-
nostic de laborator, reflexo-
terapie şi, atenţie, masaje.
Firma lui a fost înfiinţată în
decembrie 2006, cu sediul
iniţial în localitatea Săcele, în
timp ce familia Pruteanu
locuia în Predeal. Cea care se
ocupă de hârţogăraie este
gospodina familiei, Tatiana
Pruteanu, unic asociat şi ad-
ministrator al firmei.

Născută pe 29 septembrie
1965 în localitatea Starîe Fun-
duri, din Republica Moldova,
doctoriţa ce avea să se repro-
fileze în matroană se ocupa,
iniţial, de activităţi de asis -
tenţă socială. După nici o lună
de zile, în ianuarie 2007,
Sanamed Pruteanu devine fir -
mă de plasare a forţei de mun -
că, deschizându-şi un prim
punct de lucru într-un aparta-
ment de la parterul unui bloc
de pe strada Emil Racoviţă,
din Braşov. Mai mult ca sigur,
aveam de-a face cu primul
bordel al familiei Pruteanu,
care a avut grijă să schimbe
cu regularitate astfel de
puncte de lucru, tocmai pen-
tru a nu stârni suspiciuni
vecinilor.

„Puncte de lucru“
schimbate

Aşa se face că, în august
2007, primul bordel este în-
chis, pentru a fi redeschis un
al doilea, chiar în oraşul lor de
domiciliu, Săcele. În oc-
tombrie 2007, familia Prutea -
nu îşi extinde afacerea cu sex,
deschizându-şi încă un punct
de lucru, de asemenea la
parterul unui bloc din Braşov,
de data aceasta pe strada
Prunului din cartierul Noua. 

Ceva s-a întâmplat, un an
mai târziu, pentru că, în de-
cembrie 2008, Tatiana Pru -
teanu închide ambele puncte
de lucru ale firmei, din care
mai rămâne doar sediul so-

cial, respectiv cabinetul
soţului, din Săcele. În martie
2009, medicii proxeneţi se
reapucă de treabă şi înfiin -
ţează un punct de lucru în
Braşov, pe strada Zizinului,
evident, la parterul unui bloc,
pentru ca, în septembrie 2009,
să deschidă încă unul, pe
strada Neptun, tot în Braşov.
Firma, care se ocupă, în con-
tinuare, aparent, tot de
plasarea forţei de muncă, îşi
schimbă denumirea, în ianua-
rie 2010, din Sanamed
Pruteanu în Sanarela SRL şi
domeniul de activitate în alte
activităţi, desfiinţând, totoda -
tă, punctul de lucru (a se citi,
evident, bordelul) de pe strada
Zizin. Braşovenii se pare că
apreciau serviciile medicale
ale doctorilor Pruteanu, motiv
pentru care matroana Tatiana
înfiinţează, în mai 2011, încă
un punct de lucru, în aparta-
mentul de la parterul unui
bloc din Braşov, pe strada
Mihai Viteazu. Bordelul func -
ţio nează aici până în martie
2012, când p(m)atroana Tati -
ana decide desfiinţarea punc-
tului de lucru dar şi, surpriză,
lichidarea firmei Sanarela, cu
începere de pe 1 aprilie 2012,
prin angajarea firmei de
lichidări Continental 2000
SRL din Sfântu Gheorghe. 

Juniorul, 
pe urmele tatălui 

În fine, Tribunalul Braşov
decide, în iunie 2012, di-
zolvarea firmei familiei
Pruteanu. Până atunci, însă,
Sanarela şi-a extins afacerile
în Cluj Napoca şi Constanţa,
lupânarul de la malul mării
fiind supravegheat de juniorul
Vasile Pruteanu. Ca acoperire
sau de plictiseală, peştele cel
mic s-a înscris şi la cursurile
Facultăţii de Medicină din
cadrul Universităţii Ovidius.
O coincidenţă foarte frumoa -
să face ca bordelul din Cons -
tanţa, înfiinţat în numele
firmei familiei, Sanarela, tot
ca un salon de masaj, să
funcţioneze pe strada tomi -
țană cu acelaşi nume ca cea
din Braşov, unde activa ma-
troana, respectiv strada Mihai
Viteazu.

Toată familia reţinută
de poliţişti

Familia Pruteanu, cea care
deţinea patru saloane de
masaj erotic, două în Braşov,
unul în Cluj şi altul în
Constanţa a fost reţinută în
luna octombrie de Biroul de
Combatere a Crimei Organi-
zate Braşov pentru comiterea
infracţiunii de proxenetism.
Deși atunci au fost propuşi
pentru arestare preventivă

instanţa a decis judecarea lor
în stare de libertate.

Tinere aduse de peste
Prut

Potrivit şefului DIICOT
Braşov, Cătălin Borcoman,
iniţial, familia Pruteanu a fost
cercetată pentru proxenetism,
însă în urma verificărilor s-a
adăugat o nouă acuzare, cea
de trafic de persoane, după ce
s-a constatat că o parte dintre
fetele angajate de familia
Pruteanu la saloane de masaj
erotic din Braşov, Constanţa
şi Cluj, erau constrânse să se
prostitueze, în timp ce altele
practicau prostituţia de
bunăvoie. „Cei trei suspecţi
au fost reţinuţi sub o nouă
acuzare, cea de trafic de per-
soane, iniţial fiind acuzaţi
doar de proxenetism în cazul
a opt tinere. În urma
verificărilor am găsit alte şase
tinere din Republica Moldova
care au fost exploatate şi con-
strânse să se prostitueze, sub
supraveghere. În acest scop s-
a constituit o comisie rogato-
rie care s-a deplasat la
Chişinău şi Bălţi pentru a le
audia pe cele şase victime“, a
declarat Borcoman.

Ademenite cu locuri
de muncă    

„Din cercetări a rezultat că
suspecţii, sub promisiunea
oferirii unor locuri de muncă
în România ca maseoze sau

menajere, le-au făcut invitaţii
părţilor vătămate în vederea
obţinerii vizelor şi le-au asi-
gurat suma necesară trecerii
frontierei (500 de euro).
Odată ajunse în România, au
reţinut documentele de iden-
titate ale victimelor, care erau
permanent supravegheate.
Prin ameninţări, le-au cons-
trâns să se prostitueze în folo-
sul acestora, în cadrul unor
saloane de masaj deschise în
Braşov, Cluj-Napoca şi
Constanţa, fiind periodic
rotite între aceste saloane.“ –
se arată în comunicatul de
presă al IPJ Brașov.

Proxenetism şi
spălare de bani

Cei trei au fost aduşi
încătuşaţi cu o dubă a Poliţiei.
După aproximativ două ore de
audieri, Tribunalul Braşov a
decis arestarea preventivă pen-
tru 30 de zile a celor trei medici
din Republica Moldova, acuzaţi
de proxenetism şi trafic de per-
soane. În cauză, urmează a fi
efectuate cercetări în vederea
extinderii şi pentru săvârşirea
infracţiunilor de evaziune
fiscală şi spălare de bani, fapte
prevăzute de Legea 241/2005 şi
Legea 656/2002. Din verifi -
cările efectuate până în prezent
rezultă că membrii grupării au
avut încasări de peste 300.000
de lei, fără a fi înregistrate în
contabilitatea societăţii folosite
ca paravan pentru săvârşirea
infracţiunilor.

„Angajatoarea“ Tatiana Pruteanu nu avea decât
două condiţii de la viitoarele sale angajate de la bor-
deluri: „Aspect fizic plăcut şi persoană dezinhibată”.
Surse judiciare susţin că ancheta a pornit de la o
angajată care a luat de bun anunţul postat de firma
Tatianei Pruteanu pe Internet. „Cabinet de masaj
angajează maseuză de întreţinere şi relaxare, cu
sau fără experienţă”. Problema a apărut în momen-
tul în care angajata, care a terminat un curs de
masaj, fiind recalificată după ce a fost
disponibilizată de la o mare fabrică, a fost obligată
să facă sex cu cei care veneau la cabinetul de
masaj. Pentru un tarif suplimentar, maseuzele  tre-
buiau să accepte şi un act sexual complet cu clienţii.
Preţurile pentru serviciile prestate erau cuprinse
între 200 şi 300 lei, saloanele având circa şase
clienţi pe zi, iar programările erau făcute telefonic.
Banii erau încasaţi de către cei trei proxeneţi,
tinerele primind o mică parte din sumă pentru ser-
viciile lor.

uCum au ajuns pe mâna poliţiei?

Doctorul Vasile Pruteanu conducea afacerile din umbră, el fiind medic de familie „în timpul liber“

ANCHETĂ
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În fiecare mare oraş există câteva zeci de saloane şi în multe dintre ele se practică prostituţia,
sunt bordeluri în toată regula. Problema este că infracţiunea se dovedeşte în flagrant, adică 
trebuie să dovedeşti că persoana acuzată s-a culcat cu vreun client. Şi dacă nu reclamă nimeni,
nu putem face descinderi să-i prindem în timpul acţiunii, e absurd”, explică un poliţist clujean.

Așa arăta unul dintre anunțurile postate pe internet



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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Fiind o terapie accesibilă oricui doreşte să beneficieze de efectele sale, cromoterapia este
folosită involuntar de oameni, prin hainele pe care le poartă. De aceea este foarte important să
fim atenţi la culorile pe care le purtăm şi care ne înconjoară. Putem beneficia de efectele cro-
moterapiei, dacă ne asortăm cu grijă hainele pe care le îmbrăcăm. 
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SĂNĂTATE

În Antichitate, din cauza
lipsei medicamentelor, se
aplicau tratamente naturiste.
Bolnavii erau trataţi prin
arome, muzică şi prin culo-
rile din interiorul templelor.
Iată că aceste tehnici de vin-
decare au revenit. Înţelepţii
orientali consideră că
afecţiunile acute şi cronice
pot fi supuse terapiei prin cu-
lori. La baza vindecării prin
culori stau roşu, oranj, gal-
ben, verde, albastru, indigo şi
violet (ROGVAIV).

Azi, muzica este utilizată
pentru destindere şi trata-
ment în numeroase instituţii,
pentru tratarea unor bolnavi
cu afecţiuni psihice, meloter-
apia dovedind rezultate
benefice în tratarea unei
palete de afecţiuni printre
care stările depresive, anx-
ioase, insomniile, tulburările
vegetative etc.

Ce este 
cromoterapia?

Cromoterapia se bazează
pe vechea artă a utilizării cu-
lorilor şi a luminii în tratarea
afecţiunilor sau a bolilor de
orice fel. Practicanţii cro-
moterapiei cred că prin uti-
lizarea culorilor din mediul
nostru este posibilă o
îmbunătăţire a calităţii vieţii
şi a sănătăţii noastre.

Primele forme ale acestei
terapii includeau utilizarea

cristalelor colorate sau a lu-
minii solare. Mulţi prac-
ticanţi combina cromoterapia
cu alte terapii comple-
mentare precum aromoter-
apia, masajul, cristaloterapia
şi yoga.
Principiile 
cromoterapiei

La baza cromoterapiei stă
faptul că, corpul uman ab-
soarbe lumina care este
formată din spectrul de cu-
lori. Fiecare culoare din
spectru are o anumită
lungime de undă, frecvenţă şi
energie asociată ei. Culorile
pe care le absorbim în corpul
nostru au efect asupra sis-
temului nervos, sistemului
endocrin şi a eliberării de
hormoni sau a altor substanţe
organice. De asemenea,
acestea pot afecta energiile
mai subtile ale chakrelor,
mentalul, emoţionalul, pre-
cum şi starea fizică şi psihică
a omului.

Simptomele afecţiunilor
sunt semne ale unei lipse sau
utilizări nepotrivite a culo-
rilor şi luminii, de către
celulele şi organele corpului
uman. Acest lucru se poate
datora unor factori precum
modul de viaţă, mediul în
care trăim etc. Din fericire,
această lipsă de echilibru
poate fi corectată prin uti-
lizarea selectivă a frecven-
telor culorilor. Există mai

multe metode prin care se pot
transmite frecvenţele culo-
rilor către corp.

Beneficiile 
cromoterapiei

Terapeuţii care folosesc
cromoterapia, sugerează că
partea vizibilă a spectrului de
culori poate afecta atât
mintea, cât  şi corpul uman.
Aceştia iau în considerare
aura energetică umană pe care
doar puţini dintre noi o pot
observa.  Apoi, terapeuţii iau

în considerare dosarul med-
ical şi starea prezenţa de
sănătate a unei persoane pen-
tru a observa aura prin con-
centrare. Aceştia consideră că
fiecare organ, parte a corpu-
lui, stare emoţională sau
mentală răspunde la o anu-
mită culoare. Observând cu-
lorile din aură energetică a
unei persoane, ei pot utiliza
anumite culori pentru reme-
dierea afecţiunilor.

Culorile pot fi de asemenea
utilizate în practică me-dicală

comună, pentru tratarea
icterului de care su-feră nou-
născuţii şi a altor afecţiuni.
Culorile mai sunt utilizate şi
în terapiile complemetare
pentru a întări sistemul imu-
nitar şi a asigura însănătoşirea
pe cale naturală.

Cromoterapia poate trata o
mulţime de probleme, inclu-
siv cele legate de condiţiile de
stress, cum ar fi: insomnia,
anxietatea, astmul, devieri de
comportament, depresia etc.
În special această poate ajuta

la recuperare după operaţii
sau boli grave. De asemenea,
cromoterapia poate ajuta la
creşterea nivelului creativ şi
în procesul de învăţare.

Meloterapia alungă
stresul şi oboseala

Datorită influentelor so-
nore armonioase, terapia prin
muzică este folositoare în
special pentru calmarea
stărilor de nervozitate şi pen-
tru calmarea emoţiilor. Cu
ajutorul meloterapiei pot fi
tratate stările depresive, stre-
sul, surmenajul intelectual
ori diferitele dureri fizice.

Spre exemplu, în antichi-
tate, soldaţilor care urmau să
plece la luptă li se aplicau
tratamente sonore pentru
îndepărtarea deprimării, a
fricii sau a emoţiilor.Pe ace-
laşi principiu se merge şi în
cazul bebeluşilor care, în
momentul în care devin
neliniştiţi, poţi fi calmaţi de
îndată cu ajutorul cântecelor
de leagăn.

La Paradisul Acvatic, grota
de relaxare este locul în care
găsiți toate aceste beneficii.
Grota este o încăpere liniştită
în care vă puteţi destinde
stând întinşi pe o banchetă
încălzită, înveliţi fiind de o
pătură de apă caldă, vizi-
onând proiecţii cu diferite
tematici şi ascultând sunete
din natură.

Încearcă terapiile alternative
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„Sper ca din martie să sistăm finanţarea din banii
Casei a unităţilor spitaliceşti private. astfel, fondurile
pentru spitalele de stat vor creşte cu 10%”

Eugen nicolăescu, ministrul Sănătăţii
analiză

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

viciul de urgenţă ar putea fi
închis. Spitalul asigură de
patru ani rezolvarea urgen -
ţelor cardiologice din judeţele
Braşov (inclusiv Valea Pra-
hovei) şi Covasna. Pacienţii
beneficiază gratuit de trata-
ment, întrucât clinica are con-
tract cu CAS Braşov acoperit
100% din contribuţiile asigu -
raţilor. Bolnavilor li se mon -
tează stent, stau la terapie
intensivă şi, după câteva zile,
sunt externaţi. În mod normal,
stabilizarea şi tratamentul în
caz de infarct ar costa 2.500
de euro, cu mult peste posi -
bilităţile românului de rând.
Automat, tăierea finanţării de
la CNAS, ce reprezintă 30%
din cifra de afaceri a spitalu-
lui, ar distruge tot ce s-a con-
struit. „Dacă se reduce acest
buget de la stat, devine im-
posibil de menţinut urgenţa“,
declară directorul executive al
CLINICCO, Adrian Teciu.

Banii merg la 
spitalele de stat

Suma tăiată de la
privaţi se va duce la
bugetele spitalelor de
stat, însă autorităţile
nu au oferit nicio soluţie
pentru spitalele private care
oferă servicii vitale în locul
celor de stat. Cum niciun spi-
tal din zona Brașovului, de
stat sau privat, nu poate re-
zolva urgen- țele cardiologice,
ambulanțele aduc, în acest
moment, bolnavii direct la
clinica privată din Brașov.
„Nu există niciun alt spital în
zonă care să intervină în
urgenţele cardiologice. În
acest timp, Spitalul Judeţean
din Braşov nu are linie de
gardă cu cinci doctori, cum ar
trebui, iar până la Spitalul din
Târgu-Mureş sunt trei ore.
Ori, în caz de infarct, e cam
mult. Aşa că pacienţii sunt

aduşi cu
ambulanţele di-
rect la noi”, a
declarat dr.
Florin Orţan
(foto), şeful

secţei de cardi-
ologie inter -

venţională.

Investiţie
pe apa sâmbetei

„Din cei 150 de angajaţi,
am fi nevoiţi să dăm afară
jumătate şi cred că, până la
urmă, nu am avea altă soluţie
decât să închidem. În spitalul
nostru, care e şi clinică uni -
ver sitară, nimeni nu lucrează
part time şi nu se pune prob-
lema unui conflict de interese.
Mai mult, noi am reuşit ce nu
a făcut statul – să aducem din
Franţa doi medici români
specializaţi pe chirurgie
cardiovasculară. Declaraţiile

de genul să stimulăm medicii
să se întorcă în ţară sunt politi-
cianiste”, conchide medicul
Orţan.

Nemulţumirile
lui Arafat 

Referitor la sumele cu care
este susținut tratamentul la
clinicile private, secretarul de
stat din Min isterul Sănătății,
Raed Arafat, s-a arătat
nemulțumit de faptul că unele
clinici private au obținut, prin
negociere, sume mai mari
decât spitalele de stat pentru
un caz rezolvat. „Până în
2010, tarifele pentru spitalele
private erau stabilite cu
CNAS prin negociere, pe
când spitalele de stat primeau
o sumă fixă pe caz rezolvat.
Până la urmă, s-a observat că,
prin negociere, unele spitale
private primeau pentru un caz
rezolvat cu până la 1.000 de

Măsura ca spitalele private să poată furniza servicii
medicale decontate prin CNAS a fost luată chiar de
Eugen Nicolăescu în timpul precedentului său mandat
de ministru al Sănătăţi, în guvernul Tăriceanu. În  baza
Legii 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii,
principiul în decontarea serviciilor medicale pentru
românii care cotizează a fost că „banul urmează pa-
cientul, şi nu invers”. Practic, Casa Naţională nu
plăteşte nici spitalele publice, nici private, ci plăteşte

servicii furnizate de spitalele publice şi private. Ideea
lansată acum de ministrul liberal, conform căruia „statul
finanţează spitale publice sau spitale private”, nu are
nicio legătură cu realitatea, și nici cu ce a decis în urmă
cu patru ani. Singurii afectați de actual măsură vor fi
pacienții care, de cele mai multe ori din motive obiec-
tive, vor să se trateze în clinici private. Aceștia, deși își
plătesc contribuția de sănătate, vor fi nevoiți să mai
scoată o dată bani din buzunar.

uNaționalizarea propusă ministrul Sănătății,         
Marea revoluţie  

u Singurii afectaţi, pacienţii

Conducerea Ministerului Să-
 nătății a anunțat oprirea fi nan -
ţării spitalelor private, moti vând
măsura prin faptul că acestea
au beneficiat de mai multe
privilegii financiare de cât cele
cele de stat, în ultimii ani. 

Haiducie la guvern
Cu banii care ar fi trebuit să

meargă la privat- în jur de 45
de milioane de euro- se va
pune la punct programul de
terapie intensivă, este intenţia
lui secretarului de stat Raed
Arafat. „Pentru restul progra -
melor, banii vor veni de la spi-
talele locale. Tarifele pentru
spitalele mari, strategice vor
creşte, iar cele pentru spitalele
mici vor scădea. Astfel se va
regla şi problema dezechili-
brelor financiare din sistemul
public”, au anunțat oficialii din
Ministerul Sănătății.

Situaţie dramatică
la Braşov

În Brașov, există două
cazuri în care spitale private,
finanțate de Casa de Asigurări
de Sănătate, oferă servicii ce
lipsesc cu desăvârșire în spi-
talele de stat. Sistarea finan -
țării CAS ar duce astfel la o
situație dramatică. Pentru
aceste cazuri, oficialii minis-
terului Sănătății propun ca
finanțarea să continue până
când spitalele de stat se vor
pune la punct și vor putea
oferi, la rândul lor, servicii ca -
re sunt, în prezent, deficitare.
Practic, reformarea sistemului
sanitar de stat se va face cu
banii pacienților cotizați la
CAS. Întrebat de aceste cazuri,
secretarul de stat din minis-
terul Sănătății, Raed Arafat a
declarat că va analiza situația
și că există posibilitatea ca
finanțarea să continue până
când spitalele de stat se vor
pune la punct și vor putea o -
feri, la rândul lor, servicii care
sunt, în prezent, deficitare. 

Obligaţi să
ne tratăm la stat

Două spitale particulare,
Centrul de diagnostic si trata-
ment oncologic și Clinicco și
sunt singurele în care pot fi
tratați bolnavii de cancer și
urgențele cardiologice din
zonă. Conducerile celor două
unități sanitare spun că, dacă

se oprește finanțarea de la
CNAS, clinicile sunt în peri-
col de a fi închise. Cu toate
acestea, conducerea minis-
terului Sănătății dorește să-I
oblige pe pacienți să se trateze
în unitățile spitalicești de stat,
astfel încât, cu banii dați de
aceștia pentru asigurările de
sănătate să poată moderniza
sistemul sanitar public.

Radioterapie doar la
un spital privat

La, cea mai modernă cli -
nică de oncologie din țară și
una dintre cele mai modern
din Europa, bolnavii de can-
cer sunt trimiși să facă ra-
dioterapie. Tratamentul este
parțial susținut de CAS. Anul
trecut, Radioterapia de la
Județean a pierdut singurul
fizician cu permis de lucru pe
aparatul de cobaltoterapie,
permis care se obține de la de
la Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nu-
cleare.  În plus, secția de On-
cologie a Spitalului Județean
din Brașov a rămas fără doc-
tori, iar aparatul de radioter-
apie nu este funcțional.

Urgenţe cardiologice,
la o clinică privată

Spitalul Clinicco din Bra -
şov asigură de patru ani re-
zolvarea urgenţelor cardio-
 logice din judeţele Braşov (in-
clusiv Valea Prahovei) şi Co-
vasna. Pacienţii sunt aduși cu
ambulanțele de stat aici, unde
beneficiază gratuit de trata-
ment, întrucât clinica are con-
tract cu CAS Braşov acoperit
100% din contribuţiile asi -
guraţilor. Bolnavilor li se mon -
tează stent, stau la terapie
intensivă şi, după câteva zile,
sunt externaţi. În mod normal,
stabilizarea şi tratamentul în
caz de infarct ar costa 2.500 de
euro, cu mult peste po si bi -
lităţile românului de rând. Au-
tomat, tăierea finanţării de la
CNAS, ce reprezintă 30% din
cifra de afaceri a spitalului, ar
distruge tot ce s-a construit.

Adio, tratament gratuit!
Clinicco Braşov este sin-

gura unitate din ţară, din
mediul privat, care oferă ser-
vicii de urgenţă gratuite, iar în
condiţiile în care nu vor mai fi
alocaţi bani prin CNAS, ser-

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat, crede că situația de la Brașov poate fi rezolvată



lei mai mult decât un spital de
stat”, spune Arafat, care oferă
şi un exemplu concret. În anul
2009, un spital privat din
judeţul Braşov a negociat şi a
primit pentru un caz rezolvat
de cardiologie intervenţională
suma de 3.600 de lei. Acelaşi
caz a fost decontat de CNAS
pentru Institutul de Boli Car-
diovasculare Timişoara, cu
doar 2.620 de lei.

Ce spune nota
Ministerului Sănătăţii

„Acest lucru a fost corectat
parţial în 2011, când s-a sta-
bilit ca decontarea să se facă
doar pe caz rezolvat şi pentru
furnizorii de stat, şi pentru cei
privaţi. Cu toate acestea,
sumele decontate către spi-
talele private s-au menţinut la
cote semnificative sau chiar au
crescut.Astfel, suma decontată
către spitalele private a crescut
de la 150.703 mlioane de lei,

în anul 2011, până la 213.500
milioane de lei, în 2012. Iar
acum s-a ajuns iar la situaţia în
care unele spitale private
primesc 2.000 de lei pe caz re-
zolvat, în timp ce statul ia
1.400 şi 1.600 de lei”, se arată
şi în nota pe care Ministerul
Sănătăţii a prezentat-o în
şedinţa de guvern.

Naşterile la privat
vor deveni un lux

O altă categorie care va fi
afectată de măsurile pre-
conizate de Eugen Nico-
laescu sunt mamicile care au
decis să nască într-un spital
privat. Numărul brașovence -
lor care au ales să aducă pe
lume copiii în maternităţi pri-
vate a crescut în ultimii ani.
În condițiile creșterii pre-
conizate a prețurilor cu cel
puțin 20%, multe vor
renunța. O femeie care va
naşte în vară, dacă ar alege un

spital privat, ar trebui să
plătească mai mult cu cel
puţin 300 de euro faţă de
preţul curent. În acest mo-
ment, la Medlife, naşterea
costă 5.600 de lei, însă pentru
asiguraţi statul decontează
1.600 de lei. În maternităţile
Reţelei Regina Maria, naş -
terea costă acum între 4.900
şi 12.000 de lei, dintre care
2.000 de lei este decontat de
Casă. Preţurile ar putea creşte
până la 7.000-14.000 de lei.

Neculoiu, de acord
cu Nicolaescu

Singurii care se bucură de
măsura anunțată de
Nicolaescu sunt man-
agerii spitalelor de
stat, pentru că vor
beneficia de un plus
de finanţare, în cazul
în care banii vor fi
direcţionaţi către spi-

talele publice. „Părerea mea
coincide cu a domnului min-
istru. Consider că spitalele
publice trebuie să aibă prior-
itate în finanţare. Nu există o
con curenţă loială între spi-
talele publice şi cele private
în privinţa finanţării. Asta
pentru că spitalul de stat
primeşte o anumită sumă de
la CAS şi cu aia trebuie să se
descurce. Spitalul privat
primeşte şi el o anumită sumă
de la CAS, însă pacientul
plăteşte şi o coplată. Spitalul
public nu poate aplica o
coplată”, a precizat Marius
Neculoiu (foto), manager Spi-

talul Cli nic Judeţean
de Urgenţă Bra -

şov, ales recent
senator din
par tea PNL,
partidul din
ca re face și

Eugen Ni colă -
escu.
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Câți bani iau de la CAS spitalele private din Brașov
18 spitale din Braşov, atât de stat, cât şi private, au
contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Braşov, cel mai mare contract fiind cel semnat de Spi-
talul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, anunță
www.zf.ro. Dintre privaţi, cele mai mari sume sunt cele
ale companiei Clinicile Icco SRL, arată datele existente
pe site-ul Casei Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Braşov. Cele 18 spitale din Braşov au contracte de 131
milioane de lei (aproximativ 30 de milioane de euro)
cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 117 mil-
ioane de lei sunt contracte cu spitalele de stat, restul
banilor fiind alocaţi companiilor private. 
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov -
45,153 milioane de lei
lSpitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov - 17,967
milioane de lei
l Spitalul Clinic de Copii Braşov - 13,425 milioane
de lei
l Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie Braşov -
13,421 milioane de lei
l Spitalul Municipal Făgăraş - 8,993 milioane de lei
l Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov - 6,345 mil-
ioane de lei
lSpitalul de Boli Infecţioase Braşov - 5,884 milioane
de lei
l Clinicile Icco SRL (privat) - 5,279 milioane de lei
Spitalul „Dr. C. T. Spârchez Zărneşti - 2,532 milioane
de lei
lTeo Health - Spitalul Sf. Constantin (privat) - 2,449
milioane de lei
l Spitalul Municipal Codlea - 1,971 milioane de lei
l Spitalul Orăşenesc Rupea - 1,892 milioane de lei
l Spitalul Hospice Casa Speranţei Braşov (privat) -
1,145 milioane de lei
lOnco Card (privat) - 1,136 milioane de lei
l Policlinica de Diagnostic Rapid SRL (privat) -
996.945 lei
l Centrul Medical Unirea (privat) - 962.629 lei
RUR Medical (privat) - 893.244 lei

Conform directivelor europene, proiectul Nicolăescu nu
ar putea fi aplicat. 
Obligatorie din octombrie. Directiva Europeană
24, care trebuie să intre în vigoare şi în ţara noastră,
din octombrie, va permite pacienţilor români să se
trateze în orice spital de pe teritoriul Uniunii, privat sau
de stat, obligând statul român să deconteze aceste
servicii la nivelul tarifelor de la noi. Directiva se referă
la toate spitalele din UE, inclusiv cele din Romania. Au-
tomat, te poţi trata şi într-un spital privat din România,
iar intenţia ministrului Nicolăescu ar deveni neoperantă.
Ce spune Directiva 24. „Fluxurile de pacienţi între
statele membre sunt limitate, deoarece marea majori-
tate a pacienţilor din Uniune beneficiază de asistenţă
în propria ţară şi preferă acest lucru. Însă, în anumite
cazuri, pacienţii pot dori să beneficieze de asistenţă
într-un alt stat membru”, se arată în directivă. Refuzul
nu poate fi justificat de faptul că „pe teritoriul naţional
se află liste de aşteptare, fără a efectua o evaluare
medicală obiectivă”. Nu se supun directivei serviciile în
domeniul îngrijirii pe termen lung (recuperare
medicală), transplantul de organe şi nici programele de
vaccinare împotriva bolilor infecţioase.
Cum poate fi fentată UE. Ministrul Sănătăţii poate
apela, totuşi, la anumite artificii, dacă va dori cu adevărat
să lase spitalele private fără finanţare de la Casă. Oficialii
au declarat doar că vor să sisteze finanţarea, însă nu au
evocat soluţia tehnică pentru a face acest lucru. Una din-
tre cele mai simple modalităţi ar fi să interzică medicilor
să lucreze simultan la stat şi la privat. Într-o astfel de
situație, spitalele private ar putea fi depopulate și n-ar
mai putea încheia contracte cu CNAS.

u Câţi bani iau de la CAS spitalele private

u Măsură antieuropeană

Avocatul Sorin Grigorescu (foto),
primvicepreședintele Forței Civice din
Brașov, a susținut într-o conferință de
presă că măsura preconizată de min-
istrul Sănătății încalcă legea asigurărilor
de sănătate și drepturile asiguratului. El
a amintit că Nicolăescu este autorul a
două „premiere mondiale”: desființarea
specializării „oncologie” și celebrul pro-

gram de analize în cadrul căruia s-a
verificat colesterolul unor tineri de 16
ani. Grigorescu a ținut să sublinieze fap-
tul că este vorba de „bani privați
administrați de stat, nu de bani publici”.
În plus, o astfel de măsură luată de un
ministru liberal, a fost caracterizată de
Grigorescu drept „un rateu al concepției
ideologice”.

    Eugen Nicolăescu, ar condamna la moarte mii de brașoveni!

Două spitale private din Brașov, finanțate de CAS, oferă servicii ce lipsesc cu desăvârșire în spitalele de stat

 socialistă din Sănătate

u Forţa Civică îl critică pe „liberalul” Nicolăescu

„Dacă este vorba de radioterapie, deci un serviciu care se poate rezolva în ambulatoriu, va
fi decontate în continuare. Pe partea de rezolvare a urgențelor cardiologice, se poate

păstra finanaţarea de la CnaS până când spitalele de stat îşi vor remedia problemele”
Raed arafat, secretar de stat în ministerul Sănătăţii
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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)
Romantismul pluteste in aer insa veti fi obligati
sa reveniti cu picioarele pe pamant si sa rezol-
vati cateva probleme ce tin de afaceri. 
lTaur (21 aprilie - 21 mai)
Argumentele legate de programul agitat din ul-
tima vreme sunt destul de ambigue si nu ii vor
convinge pe cei de acasa ca nu ii neglijati.
lGemeni (22 mai - 21 iunie)
Veti avea o saptamana plina de satisfactii. La
locul de munca doar cateva evenimente lipsite
de importanta va umbresc pentru o clipa buna
dispozitie. Sunteti insa in forma si veti face fata
provocarilor, mai ales daca barfiti un pic mai
putin...
lRac (22 iunie - 21 iulie)
Daca lucrati in domeniul invatamantului sau in
turism, in prima jumatate a saptamanii este un
moment bun de afirmare in profesie. 
lLeu (22 iulie - 22 august)
La serviciu, sefii vor fi mai mult decat multumiti
daca nu va rupeti de rutina si incercati sa ter-
minati sarcinile primite in timp util. 
lFecioară (23 august – 22 septembrie)
In ultima vreme sunteti cam ingrijorati in ceea
ce va priveste. Nu va faceti prea multe prob-
leme legate de sanatate. Solicitati ajutorul unui
medic specialist pentru ca situatia nu este atat
de grava pe cat va inchipuiti dumneavoastra. O
seara linistita, petrecuta in compania unei per-

soane dragi este tot ceea ce aveti nevoie.
lBalanţă (23 septembrie - 22 octombrie)
Fiti pregatiti si pentru o schimbare neasteptata
de planuri. Luati deciziile finale pe cont propriu
si nu va lasati influentati de prieteni.
lScorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Primiti o oferta ce vi se pare greu de refuzat.
Pastrati-va calmul si ganditi de doua ori inainte
sa dati un raspuns. 
lSăgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)
La serviciu primiti sarcini destul de usoare, pe
care le puteti indeplini cu usurinta si asta
starneste un pic invidia colegilor.
lCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Influenta parintilor sau a unei persoane mai in
varsta va va determina sa luati deciziile mult
mai usor. Aveti rabdare sa ascultati tot ce au de
spus si abia apoi decideti.
lVărsător (20 ianuarie - 18 februarie)
Daca aveti o afacere, in scurt timp veti primi o
propunere ce va va ridica pe culmile succesului.
Totul este sa perseverati cu munca si sa nu va
dezamagiti la primul obstacol. 
lPeşti (19 februarie - 20 martie)
Simtiti ca gestionati mai bine situatia, mai ales
daca acceptati sfaturile unui bun prieten sau ale
unui membru al familiei mai in varsta. Sfarsitul
saptamanii este destul de stresant si totul de-
pinde de dumneavoastra daca sunteti in stare
sa reduceti tensiunea creata. 
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uBancurile săptămânii

l La secția de poliție, un individ dis-
perat:
- Arestați-mă! bagați-mă la pușcărie!
- Dar ce ai facut?
- Am tras patru focuri de pistol
asupra soacră-mi!
- Și ai omorat-o, nenorocitule?
- Nu, de asta vă rog să mă pitiți la
pușcărie!

l Două blonde stăteau de vorbă:
- Dragă, tu când faci dragoste,
vorbești cu soțul tău?
- Da, dacă mă sună!

l Bulă, student la drept:

- Domnule profesor, dumneavoastră
comiteți o fraudă dacă nu mă treceți
la examen!
- Cum așa?
- Cineva care se folosește de
ignoranța cuiva ca să-i cauzeze un
prejudiciu comite o fraudă.

l Trei bețivi, merg în patru labe,
unul după altul, pe calea ferată.
- Nu se mai termină odată scara
asta? se plînge cel din coadă.
- Măcar are balustradă, oftează al
doilea.
- Ura! băieţi, vine liftul, strigă cel din
faţă.

uHoroscop săptămânal
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lVând garsonieră zona Noua,
confort 1 semidecomandată,
etaj intermediar, termopane,
34mp, preț 22.000 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandat,
etaj 2, separare de gaz, ter-
mopane, panouri radiante,
parchet, gresie, faianță, ușă
metalică, Preț: 25.500 euro,
Tel: 0368.444.598,
0732.133.304

lVând apartament 2 camere,
decomandat, Octavian Goga,
centrală termică, termopan in-
tegral, inclusiv la balcon, par-
chet, gresie, faianță, beci, bloc
izolat, vedere pe 2 părți, preț
41.000 euro, Tel.
0733.021.270

lVând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1, Calea
București, etaj  intermediar,
parchet, separare gaz, necesită
renovare, preț 45.500 euro,
Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Goga, semidecomandat, con-
fort 1, centrală termică, ter-
mopan parțial, parchet, etaj
1/4, preț  37.000 euro, nego-
ciabil, Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2
camere Calea București- Zo-
rilor, Cf I/V, fără îmbunătațiri,
însorit, două bacoane, etaj 4/4,
preț 28.000 euro negociabil,
Tel. 0736.342.689
lVând 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,
0726.206.8668.
lVând 2 camere, zona
Răcădău, confort 1 decoman-
dat, centrală proprie, ter-
mopane, parchet, gresie,
faianță, balcon, liber la vân-

zare, preț 45.500 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 2 camere Astra,  con-
fort 1 decomandat, etaj inter-
mediar, centrală proprie,
termopane integral, parchet,
gresie, faianță, vedere pe 2
părți, balcon, preț 45.000
Euro, 0726.206.866,
0744.687.283

lVând apartament 3 camere,
Tractorul, circular, confort 1,
centrală termică, termopan in-
tegral, parchet, gresie, faianță,
2 grupuri sanitare, preț. 48.000
euro, Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 3
camere, zona ITC, etaj 9/9,
decomandat, însorit, priveliște
deosebită, fără îmbunătațiri,
uși noi (nemontate), 46.000
Euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona Astra,
etaj intermediar, confort 1 de-
comandat,  parchet, gresie,
faianță, centrală proprie, bal-
con, liber la vânzare, preț
60.000 Euro,  tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere Răcădău,

confort 1 decomandat, 75mp.,
preț 63.000 Euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Gării,
confort 1 decomandat, etaj in-
termediar, centrală proprie,
termopane, însorit, balcon,
beci, loc de parcare, preț
64.500 Euro, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere
zona Griviței – Onix, bloc
stalp, confort 1, îmbunătățit,
etaj intermediar, preț 70.000
Euro, Tel. 0725.545.536.
lOfer spre vânzare, aparta-
ment 3 camere, confort 1, sit-
uat în Centrul Civic,
îmbunătățit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane,
55.000 euro, Tel.
0725.545.536.
lVând apartament 3 camere
zona Scriitorilor, structura
mare, etaj intermediar, preț
65.000 Euro, Tel.
0725.545.536

lVând 4 camere zona
Răcădău, confort 1 decoman-
dat, 2 balcoane, 2 grupuri san-
itare, centrală proprie,

termopane, beci, loc de par-
care, preț 68.000 Euro, nego-
ciabil,  tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament compus
din 4 camere, decomandat,
confort 1, situat în Scriitorilor,
centrală termică, termopane,
preț 65.000 euro, Tel.
0725.545.536

lCasă 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 usor,
99.000 Euro, Tel.
0736.342.689.
lDe vânzare vilă la intrare în
Cristian, zona Mihai Emi-
nescu, P+M, 4 camere, front
la drum asfaltat, toate
utilitățile, însorită, acoperiș ce-
ramic, parțial mobilată, 150
mp utili, teren 500 mp, preț
128.000 Euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lTeren de vânzare la cel mai
mic preț! Particular ofer spre
vânzare loturi de casă cu

PUZ, în suprafață de 405 mp
fiecare parcelă, cu front de
19 m, situate în Hărman, la
incredibilul preț de doar
2.800 euro pentru o parcelă.
Prețul se poate achita și în
rate direct la proprietar. Cota
de drum se oferă gratuit. Tel.
0729/026029.
lVând teren Sânpetru
Livadă, 500 mp, PUZ, CF,
CU, pentru construcția de
locuințe, 20 euro/mp, nego-
ciabil, relații la tel.
0731/833201
lVând parcele de casă în
Hărman, pe strada Andrei
Șaguna, loturi de 500 mp,
utilități la 100 m la doar 12
euro/mp. Posiblitate de plată
și în rate direct de la propri-
etar. Tel: 0743/400.443
lVând teren Sânpetru
livadă,  1.100 mp, pentru
construcția de locuințe preț
15 euro/mp negociabil,
relații la tel: 0731/833201

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

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

Angajez vânzătoare la magazin de bijuterii. 
CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail: 

kenanaksu_1980@hotmail.com. 
Sau direct la adresa str. Muresenilor Nr. 9. 

Detalii la telefon 0268.478.827.



Îl știți de pe strada Republi-
cii. L-ați văzut și l-ați auzit de
nenumărate ori cântând pe
cea mai populară stradă din
Brașov chiar daca poate nu
știați cum îl cheamă. Figura
lui îi este cunoscută probabil
oricărui brașovean. Humberto
este stabilit la Brașov de
aproximativ 10 ani. Este
căsătorit și are o fetiță, Alma,
de opt ani.

În urmă cu ceva timp a
suferit un accident vascular,
astfel corpul lui a rămas para-
lizat pe partea dreaptă fără să
mai poată cânta. Până la acest
accident a putut să își întrețină
familia. Acum, însă, a venit
rândul lui să fie ajutat. O
mână de artiști s-au hotărât să
organizeze un show caritabil

pentru Humberto, cu scopul
strângerii de fonduri pentru
artist.

Concertul va fi susținut joi,
31 ianuarie, ora 19, de Felix
Mircea Moldovan – show
per cuţie, Sabor Latino şi Sil-
vian Duică, actor care va
susţine un recital de poezii
scrise de Humbero Aguilar.
Sabor Latino înseamnă: Gus-
tavo Alcántara (Peru), Ivanov
Mihail (Peru), Fabián Sánchez
(Columbia), Charlie Sánchez
(Columbia). Data și locul
unde va avea loc spectacolul:
31 ianuarie 2013, ora 19.00,
teatrul Museion (Piața Enescu
nr. 2, în spate la KFC),
Brașov.Intrare: 20 de lei (in-
clude un CD cu melodii cân-
tate de Humberto Aquilar).

Dumitru Ioan Puchianu 

STATUL OBEZ

Concert caritabil Humberto Aguilar

Miercuri, 23 Ianuarie 2013,
ora 18:00 în Aula Fa cul tății de
Drept a Univer sității „Transil-
vania” din Bra șov  corpul T
(Bd. Eroilor- lânga Hotel „Aro
Palace”) va avea loc lansarea
cărții „Urlă haita… Memorii
din închisorile politice comu-
niste“, sem na tă de Nicolae
Purcărea, fost deținut politic
între 1949-1951 și unul dintre
puținii supraviețuitori în viață
ai „reeducării de la Pitești”.

„Au încercat să stoarcă din
noi ceea ce nu au reuşit să afle
securiştii care ne-au anchetat.
Mai mult de atât, spălarea pe
creier avea ca scop să ne
distrugă orice urmă de
rezistenţă fizică şi psihică, să
ne transforme în roboţi, în
legume. Nu mai eram oameni
acolo, pentru gardieni eram

simple cârpe ce erau călcate în
picioare, batjocorite, mal-
tratate. În toată acea mizerie
morală nu aveai decât două
scăpări: alienarea sau moartea.
Sinuciderea. Din păcate nu
puteai să-ţi iei viaţa pentru că
erai păzit tot timpul, clipă de
clipă. Eu am ales alienarea,
starea în care mintea refuză să
mai simtă durerea, trece din-
colo de suferinţă“, povesteşte
bătrânul braşovean.

La eveniment vor participa,
alături de autorul volumului,
Răzvan Codrescu (poet, tra -
du că tor, eseist), Octav Bjoza
(președintele Asociației Foști -
lor Deținuți Politici din Româ-
nia), Marius Oprea (Institutul
de Investigare a Crimelor Co-
munismului și Memoria Ex-
ilului Românesc).

Sculptor renumit
Şcheianul Nicolae Purcă -

rea, cunoscut sculptor în
lemn, a făcut mulţi ani de în-
chisoare politică. Este singu-
rul braşovean supravieţuitor
al „Fenomenului Piteşti, al
spălării pe creier. Prin „reedu-
carea” de la Piteşti sute de
elevi şi studenţi au fost
torturaţi în cele mai cumplite
moduri de către comunişti.
Scopul era transformarea lor
în turnători şi ştergerea
personalităţii. Ruşii au inven-
tat metoda, dar românii au
fost singurii care au aplicat-o
în masă. 

Poate doar atroci tăţile
chinezilor şi cambodgienilor
se apropie de ce s-a întâmplat
la Piteşti.

Mobilă făcută de el
Toată casa lui e plină de

mobilă sculptată de el, de
furci de tors, linguri şi alte
obiecte casnice din lemn. A
participat la mai multe
expoziţii în Braşov şi în ţară,
precum şi în străinătate, în
Franţa şi SUA. I-a învăţat pe
mulţi copii de la Colegiul
„Andrei Şaguna“ să sculp -
teze, şi a fost cu ei în Mara -
mureş, la colindat. A fost
pre şedintele Asociaţiei Cre-
atorilor Populari şi a câştigat
mai multe premii. Nepoata sa,
Zina Burloiu, i-a moştenit ta-
lentul. 

După 20 de ani de chin s-a
aşezat împreună cu soţia în
casa pe care o moştenise de la
părinţii săi, în Schei.

Tipul de stat în care
trăim, așa după cum
este organizat acum, nu
face decât să adân -
cească criza economi că
și să împiedice ori ce
proiect privind dez-
voltarea locală. Sta tul a
dovedit că nu mai este
capabil să gestioneze
naţiu nea, toate proiec -
tele iniţi ate de stat
rămânând în faza de
proiecte, în vreme ce
sume consistente din
bugetul public se pierd,
pur și sim plu! Econo-
mia gestio nată de stat şi
controlată de „băieții
deștepți” susți nuți de
partidele politi ce, in-
diferent de cu loa rea
acestora, a devenit o

imensă ”găură neagră”.
Meca nis mele controlu-
lui institu țional funcțio -
nează de cele mai
multe ori discreționar și
inechitabil, în raport cu
cetățeanul: statul este
controlat de către sute
de mii de funcțio nari,
cu o schemă organiza -
torică supra dimen -
sionată care nu face
decât să blocheze dez-
voltarea economică
natu rală în cadrul unei
eco  no mii de piață aut-
entice. Prin supraim-
pozitarea popula ției,
statul nu mai este de-
mult un partener al
con tri buabilului, ci un
adversar al acestuia.
Banii publici nu se

regăsesc în serviciile pe
care statul s-a obligat să
le presteze față de
cetățean. În prezent,
deci zia este centrali -
zată, ceea ce determină
ca în admi nistrația
loca lă orice inițiativă să
fie întâr ziată, deoarece
este așteptată, în aproa -
pe toate situațiile,
„aprobarea” de la
Bucu rești. Astfel, se
află în pericol chiar
conceptul de democra -
ție locală, încă nefunc -
țio nală, deoa rece totul
este centralizat și orice
inițiativă locală trebuie
să treacă prin filtrul
impus de statul supra-
centralizat și nu cel
constituțional, așa după

cum ar fi și firesc. În
aceste condi ții, evident,
nici nu se poate genera
p r o s p e r i t a t e a
comunităților locale.
Pute-rea excesivă pe
care o exercită statul
asupra cetățea nului se
simte mai ales atunci,
când cineva ajunge în
fața funcțio narului pub-
lic. În loc să ofere ser-
vicii, statul oferă
printr-un sistem biro-
cratic sofisticat doar
autoritate exce sivă și
ineficienţă, cu scopul
de a-și justifica numă -
rul mare al funcțio -
narilor publici. Însă, în
mod paradoxal, nu își
poate manifesta autori-
tatea atunci când este

vorba de protejarea
drepturilor pe care le au
românii.  Nu se poate
face o reformă admi -
nis  trativă fără ca odată
cu aceasta să existe și o
reformă a deciziei pe
care statul de drept o
manifestă către aceas ta.
Statul a ajuns să își
sfideze propriile legi!
Iată de ce nu se accep tă
cu adevărat încă, de-
scentralizarea deciziei.
Subordonarea institu -
țiilor statului, mediului
politic, este o conse cin -
ță a acestei centrali zări
excesive care nu se
justifică în cadrul unei
democrații autentice.
Cât timp statul rămâne
doar un avar colector

de taxe și impozite
aflat la dispozi ția par-
tidelor politice și a
„băieților deștepți”,
manifestând dispreţ şi
ineficiență față de ce -
tă țean, acesta nu va fi
decât un inamic  al ro -
mâ ni lor și nu un parte -
ner al acestora. În
pre zent, se poate spune
că statul este supra -
pon deral, chiar... obez.
Cine îl va transforma
într-un stat dinamic,
luc ra tiv, numai și nu -
mai în interesul româ -
ni lor? Desigur, doar
clasa politică! Însă ce
facem, căci iată, și Par-
lamentul României a
devenit... suprapon-
deral!?

Lansare de carte Nicolae Purcărea: Urlă haita…
Memorii din închisorile politice comuniste
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