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A reparat ceasul din Casa
Sfatului, pe care acum îl
îngrijeşte cu multă pasiune şi
vrea să redea „viaţă” şi celor-
lalte orologii din vechile bis-
erici fortificate ale Braşovului.  
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Partidul Noua Republică
(PNR) s-a lansat oficial,
duminică, la Braşov,
organizaţia municipală ur-
mând să fie condusă de
către fosta consilieră locală
liberală Gabriela Urse, iar
Dragoş Bora va fi şeful
organizaţiei judeţene. 
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POLITICĂ BRAŞOVEANĂ:
NOUA REPUBLICĂ

Incepe lupta
pentru locuri în Parlament

Filmul de groază
al unor dispariţii
misterioase
u Cel puţin o dată pe lună, Poliţia Braşov
postează pe site-ul instituţiei anunţuri
privind dispariţia unor minori  pag. 8-9
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Medicul ortoped  Călin Răuţia este noul şef al Casei de Asigurări de Sănătate  Braşov. El îl
înlocuieşte astfel pe  Elemer Wusinczky, care a fost demis în urmă cu două luni. Doctorul Călin
Răuţia va fi interimar, până la organizarea concursului.  Elemer Wusinczky a fost demis din funcţia
de preşedintele-director general al CAS, în luna iulie, printr-un ordin al preşedintelui Casei Naţionale.

Partidul Noua Republică
(PNR) s-a lansat oficial,
duminică, la Braşov,
organizaţia municipală ur-
mând să fie condusă de către
fosta consilieră locală
liberală Gabriela Urse, iar
Dragoş Bora va fi şeful
organizaţiei judeţene. PNR
are în municipiul Braşov
1.375 de membri, iar în
judeţ, doar 20. Dragoş Bora
a precizat că restul filialelor
locale se vor contura pe par-
curs. Partidul Noua
Republică promovează mod-
elul republican de organizare
a unei societăţi democratice,
dar împărtăşeşte valorile şi
principiile liberalismului cla-
sic, ale creştin-democraţiei şi
ale conservatorismului mod-
ern. „Am ales acest partid
pentru că vreau să salvăm

democraţia şi mai ales pen-
tru a mă implica în dez-
voltarea şi progresul acestui

oraş. Cred în puterea şi
voinţa noastră de a schimba
lucrurile. Cred că a venit

momentul să ne implicăm cu
toţii pentru a face lucruri
bune pentru această ţară”, a

precizat Gabriela Urse, care,
cel mai probabil, va fi unul
dintre candidaţii PNR pentru
un post de deputat sau sena-
tor. La alegerile locale din
iunie aceasta a candidat din
nou pentru un post de con-
silier local, însă, pe lista
PDL.

Noua Republică este o
mişcare politică apărută în
toamna anului 2011, ca ur-
mare a publicării pe internet
de către Mihail Neamţu a
unui manifest intitulat „Crez
politic”. Preluat rapid în
blogosferă, documentul a
generat spontan un val de
simpatie şi emulaţie, mii de
„internauţi” exprimându-şi
susţinerea şi comentând in-
tens pe marginea manifestu-
lui, după cum se arată pe
site-ul oficial al formaţiunii.

Merg alături de PDL
pe 9 decembrie

PNR face parte din
Asociaţia de Centru Dreapta,
alături de un alt partid recent
lansat pe scena politică, Forţa
Civică, condusă de fostul pre-
mier Mihai Răzvan Ungure-
anu, dar şi de PDL şi PNŢCD.
La alegerile din 9 decembrie,
această alianţă urmează să
aibă candidaţi comuni.
„Aderarea noastră în această
alianţă a fost făcută după o
dezbatere aprinsă. Argu-
mentele au fost că poate nu
avem toţi membrii acelaşi vis,
însă avem acelaşi coşmar,
care se numeşte USL. Este
doar o alianţă electorală care
va înceta după data de 9 de-
cembrie”, a explicat Radu
Cujbă vicepreşedintele PNR.

Un nou partid intră în forţă pe scena 
politică braşoveană: Noua Republică

Aleşii locali majoritari
USL au stabilit ca facilitatea
să fie acordată numai acelor
vârstnici care au nevoie reală
de ajutor, respectiv au veni-
turi mici şi nu şi celor cu
pensii „de lux”, impunând
totodată şi un prag de veni-
turi, cu toate că în campania
electorală nu au adus vorba
de aşa ceva, tocmai pentru a
câştiga din voturi. Liderul
PSD Braşov, Constantin
Niţă, a precizat faptul că
aleşii locali au stabilit un
prag de 1.200 de lei pentru
care să se acorde gratuităţi
pe mijloacele de transport în
comun pentru pensionari.
„Gratuitatea nu va fi totală,
ci se va stabili un număr de
călătorii care va fi alocat
fiecărei persoane, însă, doar
pentru aceia care au o pensie
de maximum 1.200 de lei.
Nu este normal ca o

persoană care are o pensie de
2.500 de lei să aibă parte de
aceleaşi facilităţi, ca şi unul
care are mai puţin de
jumătate din pensia lui”, a
subliniat Niţă.

Dau vina pe elevi
La rândul său, vicepri-

marul Răzvan Popa, a expli-

cat faptul că efortul financiar
pentru a acorda gratuitate
totală era destul de mare şi se
adăuga celui de a asigura
gratuitate pe una sau două
linii pentru elevii braşoveni.
„Şi efortul pentru acordarea
facilităţii elevilor este destul
de mare şi am preferat să
ajutăm o mai mare categorie

de braşoveni prin gratuităţile
pentru şcolari. Dacă nu le
dădeam această gratuitate,
tot părinţii lor, unii care
poate sunt şomeri, sau
bunicii, care au pensii mici
trebuiau să le dea bani pentru
a-şi face abonamente”, a ex-
plicat Răzvan Popa. În pe-
rioada următoare se vor face
anumite calcule pentru a sta-
bili exact numărul de
călătorii gratuite de care vor
beneficia pensionarii pe
RAT, însă, acest lucru va de-
pinde în foarte mare măsură
şi de banii care se vor duce
de la buget pentru elevi.

După estimările social-
democraţilor, de această
nouă facilitate pe RAT vor
beneficia aproximativ 47.000
de pensionari, iar, cel mai
probabil, aceasta va fi
acordată începând abia din
data de 1 ianuarie 2013.

Deşi iniţial preţul de
strigare a fost de 3,5 mil-
ioane de euro, suma nu a
putut fi obţinută, deoarece
clădirea este într-un stadiu
avansat de degradare, iar
instalaţiile sunt uzate în
proporţie de 90%.

Cumpărătorul este dez-
voltatorul isreaelian Stero
Holding SRL, care a plătit
pentru spital 8,2 milioane
de lei (1,8 milioane de

euro), scrie bizbrasov.ro.
Nicio altă companie nu s-
a arătat interesată să ofere
un preţ mai mare. 

Preşedintele Consiliului
Judeţean Aristotel
Căncescu a precizat că
banii obţinuţi din vânzarea
acestui imobil vor fi
folosiţi pentru continuarea
lucrărilor de modernizare a
Spitalului Clinici Judeţean
de Urgenţă Braşov.

Gratuitate cu porţia, pe RAT

Spitalul Dermato s-a vândut
cu 1,8 milioane de euro

Elevii de clasa I din mu-
nicipiul Braşov vor primi,
din partea primăriei,
rechizitele necesare în-
ceperii anului şcolar 2012
- 2013. Aceste rechizite
vor fi acordate gratuit în
cadrul programului „Pri-
mul ghiozdan“. Primăria,
prin Direcţia de Servicii
Sociale (DSS), a deschis
vineri ofertele primite pen-
tru „Primul ghiozdan“, iar
în aceste zile le analizează

pentru a adjudeca licitaţia
firmei care a propus cel
mai mic preţ. Valoarea
estimată a contractului este
de 120.967 lei. De
rechizitele gratuite vor
beneficia 2.109 elevi de
clasa I din municipiul
Braşov, iar reprezentanţii
DSS Braşov speră ca pro-
gramul să fie implementat
încă din prima săptămâna
de şcoală, între 17-21 sep-
tembrie.

Rechizite de la Primărie 
pentru elevii de clasa I

Agenţia Metropolitană
Braşov a obţinut, luna trecută,
o finanţare de 65.000 de lei
pentru promovarea Cetăţii
Brassovia de pe Tâmpa. Din
aceste fonduri vor fi realizate
materiale informative (peste
10.000 de pliante, broşuri,
semne de carte şi cărţi poştale)
despre obiectivul menţionat.

Din păcate, Guvernul Ponta
a tăiat finanţarea de 100.000
de lei necesară pentru de-
mararea lucrărilor de de
restaurare şi de punere în val-
oare a Cetăţii.

Deputatul Andronache
Gabriel se arată revoltat de at-
itudinea premierului Ponta şi

promite că va lupta pentru
finanţarea lucrărilor. „Sunt
foarte bucuros pentru reuşita
Agenţiei Metropolitane Bra-
şov, condusă de Dragoş
David, care a câştigat bani de
la Adminstraţia Fondului Cul-
tural Naţional pentru pro-
movarea Cetăţii Brassovia.
Guvernul Ungureanu pregă-
tise o hotărâre prin care se
alocau 400.000 de lei pentru
Cetatea Brassovia, reabil-
itarea a două troiţe aflate într-
un stadiu avansat de
degradare (Troiţa de la Stim şi
cea  din zona Cutum) şi con-
tinuarea lucrărilor la Căminul
de bătrâni de la Biserica

Sfânta Treime. Actul norma-
tiv nu a mai fost aprobat de
noul Guvern, iar banii au fost
folosiţi de Ponta în alte scop-
uri. Nu voi lăsa lucrurile aşa!
În perioada următoare voi
depune interpelări şi voi face
tot ceea ce se poate pentru ca
aceste sume să ajungă la
Braşov”, a declarat deputatul
Andronache.

Cu o suprafaţă de aproxi-
mativ 23.000 mp şi având
ziduri înalte şi groase de 1,70
până la 1,80 m, cetatea
Brassovia, aflată pe vârful
Tâmpei, a constituit multă
vreme un important punct de
apărare pentru Braşov.

Deputatul Andronache: „Cetatea Brassovia 
de pe Tâmpa trebuie readusă la viaţă!“
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Membrii Despărţământului Braşov a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român – ASTRA  propun schimbarea denumirii Colegiului „Andrei Şaguna” în Colegiul Naţional
„Sfântul Andrei Şaguna“. Această modificare ar trebui făcută, spune academicianul braşovean  
Alexandru Surdu, fost şagunist,  în urma canonizării mitropolitului care a înfiinţat renumitul  liceu. 

Gazeta Braşovului l 12 - 18 septembrie

ON LINE

www.gazetabrasovului.ro

Reţea Abonament Cuvânt cheie Număr scurt Cost comandă

Orange
şi 

Vodafone

2 luni GZ2 nume şi adresa destinatar

7476

3.1EUR+TVA

4 luni GZ4 nume şi adresa destinatar 5.1EUR+TVA

6 luni GZ6 nume şi adresa destinatar 7.1EUR+TVA

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

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

*Important

Abonează-te la

SMS
7476

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

numărul 7476 cu numele 
şi adresa ta completă

urmată de codul poştal.

Primarul George Scrip-
caru a precizat că nu a primit
toţi banii, iar termenele de
predare a lucrărilor pentru
FOTE 2013 se apropie de
final. Acesta consider că
guvernanţii ar trebui să se
ocupe de chestiunile prior-
itare, fiindcă anul financiar
nu poate fi închis cu restanţe
şi este vorba despre restanţe
mari, de bani care trebuiau
asiguraţi de la bugetul de
stat.

Suma acordată de Guvern
pentru acţiunile prevăzute a
se desfăşura la Braşov cu
ocazia FOTE se cifrează la
5,5 milioane de lei şi
urmează să fie alocată de la
bugetul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului, iar banii

vor fi folosiţi pentru amena-
jarea unui patinoar olimpic
în Poiana Braşov.

Primarul George Scrip-
caru, care este şi preşedintele
Comitetului de Organizare al

FOTE 2013, a declarat pen-
tru mytex.ro că „am fi vrut
ca lucrurile să se deruleze în

timp util, dar nu este acoperit
tot necesarul”.

De menţionat că deşi mai

sunt doar circa patru luni
până la startul manifestărilor
FOTE 2013, investiţiile sunt
realizate în cotă de numai
70%, după cum au arătat şi
oficialii sportivi europeni.

În aşteptarea banilor
de la Mediu

T o t o d a t ă , G r ă d i n a
Zoologică, pe care edilii mu-
nicipiului au anunţat că o vor
inaugura la finalul lui
noiembrie, necesită alocarea
unei sume de 29,8 milioane
de lei, care trebuie să vină
prin Administraţia Fondului
de Mediu. Dacă banii de la
Guvern nu vor mai veni, se
va pierde o importantă
finanţare nerambursabilă, iar
finalizarea investiţiei va mai
avea de aşteptat.

FOTE şi Zoo, puse în pericol, din cauza 
vitregirii de la finanţare, de Ponta

A doua centrală nucleară a
României ar putea fi
construită pe râul Olt, în sec-
torul Făgăraş-Hoghiz din
judeţul Braşov, locaţie în
care Hidroelectrica a investit
deja sume mari de bani, deşi
nu era treaba sa, potrivit
Newsbv.ro.

Informaţia a apărut în ra-
portul administratorului judi-
ciar asupra insolvenţei
Hidroelectrica.

În capitolul destinat
investiţiilor care au secătuit
Hidroelectrica sunt detaliate
patru amenajări în care com-
pania a vărsat bani cu ne-
miluita. Una dintre acestea
este amenajarea Râului Olt
pe sectorul Făgăraş-Hoghiz,
care cuprinde acumularea
Veneţia, cu un volum total de
375 de milioane de metri
cubi, şi centrala
hidroelectrică Făgăraş, cu o
putere instalată de 27 MW.

Între funcţiunile acesteia
se enumeră „asigurarea unui
debit de 35 mc/s pentru ali-

mentarea cu apă industrială
şi potabilă a obiectivelor eco-
nomice de pe cursul Oltului,
inclusiv a apei de răcire
necesară pentru viitoarea
centrală nuclearo-electrică
care se va amplasa în această
zonă", potrivit raportului
Euro Insol întocmit de
Remus Borza.

O hotărâre de guvern din
1996 prevedea predarea
investiţiei către Apele
Române, însă aceasta nu a

fost preluată niciodată. În
2003, o altă hotărâre de gu-
vern abrogă actul normativ
din 1996, astfel că aceste
acumulări cu folosinţă
complexă revin în patrimo-
niul Ministerului Industriilor.
Raportul menţionează că, în
perioada 2005-2012, Hidro-
electrica a pompat 431 de
milioane de lei în amenajarea
Oltului pe acea zonă şi a altor
trei investiţii cu componentă
hidroenergetică redusă.

CENTRALĂ NUCLEARĂ 
în judeţul Braşov?

Potrivit unei analize real-
izate de www.imobiliare.ro,
cele mai mici chirii pot fi
găsite anul acesta în
Timişoara, Braşov,
Constanţa şi Iaşi. 

Pe locul al doilea în clasa-
mentul celor mai accesibile
preţuri se situează Braşovul,
unde o garsonieră de 24 de
de metri pătraţi are un preţ
minim cerut de 140 de euro,
în zona Tractorul. Un
apartament cu două camere,
din Griviţei, costă 170 de
euro pe lună, iar o locuinţă
cu trei camere, situată în
zona Astra, este disponibilă
pentru 200 de euro pe lună,
potrivit imobiliare.ro.

În Timişoara o garsonieră
de până în 20 metri pătraţi
situată în zona Complexului
Studenţesc poate fi
închiriată cu cel puţin 110
euro pe lună, în vreme ce, în
zona Lipovei, preţul cerut
pentru o locuinţă de 34 de
metri pătraţi se ridică la 120
de euro pe lună. Pe de altă
parte, preţul minim cerut

pentru un apartament cu
două camere, confort 1 (din
zone precum Steaua, Lipo-
vei sau Dorobanţilor) por-
neşte de la 150 de euro. În
acelaşi timp, cele mai mici
chirii pentru apartamentele
cu trei camere din oraş se
găsesc în zonele Spitalul
Judeţean, Odobescu, Dacia
sau Cetăţii şi pornesc de la
180-200 de euro pe lună.

În afară de Bucureşti,
Cluj-Napoca este cel mai
scump oraş al ţării în ma-
terie de chirii. O garsonieră

în zona Grigorescu este
disponibilă pentru 150-160
de euro pe lună, însă cele
mai multe oferte ating sau
depăşesc pragul de 200 de
euro pe lună. Dacă preţul
minim cerut pentru un
apartament cu două camere
din zona Gheorgheni este de
200 de euro pe lună, cu 250-
270 de euro poate fi
închiriat un apartament cu
trei camere, în cartiere pre-
cum Mănăştur, Iris sau Ghe-
orgheni, potrivit
imibiliare.ro. 

Braşovul, pe locul II la
preţul chiriilor din ţară
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Lupta electorală din acestă toamnă pune faţă în faţă două blocuri politice mari, reprezentând
stânga – Uniunea Social Liberală, respectiv dreapta – Alianţa România Dreaptă. Deşi stânga
se vede deja victorioasă, după ce a reuşit să-l impună pe Victor Ponta premier, complicatul
sistem de vot românesc ar putea produce multe surprize.

controlate de preşedintele CJ,
care a adunat 4.953 voturi.

De această dată, după în-
frângerea usturătoare de
acum patru ani, liberalii şi so-
cial democraii au cedat can-
didatura unui membru al
Partidului Conservator. 

ARD îl va propune tot pe
Gabriel Andronache, cel mai
activ parlamentar braşovean
între 2008-2012. 

Colegiul Răcădău, 
la loteria algoritmului

Loteria algoritmului a pro-
dus cea mai mare surpriză în
Colegiul 6 Răcădău, unde

candidatul de pe locul patru a
devenit deputat cu numai
1.187 de voturi! Este vorba de
candidatul UDMR Anna
Farkas care „i-a întrecut” pe
Horaţiu  Braga, PDL, (8.140
voturi), Dan Grigorescu
(PSD, 4.428 voturi) şi Marius
Neculoiu (PNL, 3.155 voturi).

Datorită algoritmului, USL
şi ARD ezită în a-şi nominal-
iza candidaţi. Acest colegiul
este doriut de UDMR şi ni-
meni nu doreşte să fie întrecut
de cineva cu o mie de voturi.

Postolachi, la cuţite 
cu unii colegi de partid

Colegiul 7 Astra a fost

câştigat de Florin Postolachi,
PDL, cu 9.403 de voturi.
Acesta i-a întrecut pe Mohaci
Mihai, PSD (5.781 voturi) şi
Dragoş  Crăciun, PNL (3.466
voturi)

Pentru acest colegiu USL îl
va desemna pe Emil Niţă.

La ARD, desemnarea
candidatului pentru acest
colegiu a stârnit deja mari
tensiuni, după ce deputatul
Postolachi, prezent la o
emisiune TV, a adus grave
acuzaţii la adresa consilier-
ilor locali PDL. El s-a de-
clarat dezamăgit de colegii
săui de partid din Consiliul
Local, numindu-I „nesim-

ţiţi”. „Nu m-au dezamăgit
adversarii politici, cât m-au
dezamăgit pedeliştii, în spe-
cial consilierii de la Braşov.
Au spus că trebuie să
schimbăm această clasă
politică care a tăiat pensii şi
salarii. Vă daţi seama până
unde merge nesimţirea?
Noi ne-am sacrificat pentru
ei, că mulţi au firme de
construcţii, şi-au făcut
blocuri, băieţii, şi le-au izo-
lat. Şi acum vin şi spun de-
spre noi, parlamentarii
ăştia, care ne-au stricat
imaginea. Dar, nu vă e
ruşine aşa puţin?”, a acuzat
Postolachi.

După o vară politică
fierbinte datorată referendu-
mului de demitere a preşe-
dintelui Traian Băsescu, vom
avea o toamnă cel puţin la fel
de fierbinte. Motivul îl
reprezintă alegerile parla-
mentare ce se vor desfăşura
în 9 decembrie.

Partidele de stânga
După eşecul de la referen-

dum, USL s-a trezit în plin
război intern pentru de-
semnarea candidaţilor la
Senat şi Camera Deputaţilor.
Patru partide, PSD, PNL, PC
şi UNPR se înghesuie pe
„stânga”, creditată cu 50 %
din votul românilor. Alianţa
este, deocamdată, foarte
stabilă, toţi liderii USL având
asigurate locurile în Parla-
ment. Suficienţa pe care o
afişează în acest moment le-
ar putea fi însă fatală, dacă nu
vor reuşi să treacă pragul de
50%, care le-ar asigura vi-
itorul premier al României. 

Partidele de dreapta
De cealaltă parte, în jurul

unui PDL erodat de anii de
guvernare, se construie�te o
mişcare politică, Alianţa
România Dreaptă (ARD)
care mai cuprinde Forţa
Civică condusă de  Mihai
Răzvan Ungureanu, Partidul
Noua Republică, avându-l ca
lider pe Mihail Neamţu şi
Partidul Naţional Ţărănesc,
condus de Aurelian Pave-
lescu. ARD şi-a propus să re-
vitalizeze „dreapta”
românească. 

Gabor, mutat 
de la Făgăraş

La deputaţi, Colegiul 1
Făgăraş, a fost câştigat în
2008 de Drăghici Cristian,
PDL, cu 7.767 voturi. Însă
datorită algoritmului elec-
toral deputat a fost desemnat
cel de pe locul doi, Gabor
Gheorghe PNL (7.692 vo-
turi). Pe locul trei s-a clasat
Bărbuţi Ioan, PSD, cu 4.313
voturi. Între timp Drăghici a
trecut la PNL, unde a ratat
desemnarea ca subprefect
datorită intervenţiei celor de
la Partidul Conservator. În
momentul de faţă, Aristotel
Căncescu, preşedintele PNL
Braşov, „trage sforile” pentru
a-l muta pe deputatul Gabor
la un colegiu din municipiu
Braşov, pentru a lăsa locul
liber pesedistului Mihai
Popa. Căncescu are o obli-
gaţie faţă de Popa pentru aju-
torul dat la alegerile pentru
şefia Consiliului Judeţean.
Deocamdată, ARD încă a
propus nici un candidat pen-
tru acest colegiu.

Niţă nu mai 
vrea la Săcele

În 2008, deputat din partea
Colegiul 2 Săcele a fost de-
semnat Constantin Niţă
(PSD) cu 7.307 voturi, chiar
dacă acesta s-a clasat pe locul
doi. Algoritmul i-a fost fatal
lui Cismaru Ivan, PDL, care
strânsese 7.717 voturi. Pe
locul 3 s-a clasat Maxim
Adrian, PNL, cu  3.855. În
2012, candidat din partea
USL va fi fostul vicepre-
şedinte al Consiliului Jude-
ţean, pesedistul Ioan Ochi,
Constantin Niţă alegând să
candideze la Zărneşti. Nici
pentru acest colegiu, cei de la
ARD încă nu au discutat încă
despre nominalizarea vreunui
candidat.

Candidaţi de la Forţa
Civică la Rupea şi
Zărneşti

Colegiul 3 Rupea, l-a de-
semnat deputat pe Mihai
Donţu, PNL, cu 8.297 voturi,
şi el clasându-se pe locul doi.
Câştigătorul colegiului Aure-
lian Danu, PDL, (8.812 vo-
turi) a trebuit să rămâna acasă
pe motiv de algoritm. Locul
trei a fost ocupat de Adam
Ioan, PSD, cu 4.477 voturi.
Pentru alegerile din decem-
brie USL l-a desemnat pe
Donţu candidat pentru un
nou mandat iar ADR, se pare,
va desemna un candidat
surpriză de le Forţa Civică.

La ultimele alegeri, din
2008, algoritmul electoral a
făcut ca în colegiul 4 Zărneşti
deputat să fie declarat cel
clasat pe locul trei, Tiţa Nico-
lescu, PSD, care a adunat
5.968 voturi. Perdanţi din
cauza algoritmului au fost
Ioan Gonţea, PDL, cu 7.698
voturi şi Puchianu Ioan,
PNL, cu 6.692 voturi. Pentru
acest an, Constantin Niţă şi-a
ales acest colegiu datorită
rezultatelor foarte bune
obţinute de USL la alegerile
locale în această zonă. Pri-
marul Zărneştiului, Dorel
Bârlădeanu, s-a dovedit a fi
un foarte bun strângător de
voturi pentru USL. Cel mai
probabil, ARD va propune în
acest colegiu tot un candidat
de la Forţa Civică.

Cel mai activ deputat
braşovean

Colegiul 5 Schei a fost ad-
judecat în 2008 de An-
dronache Gabriel, PDL, cu
9.176 de voturi. Acesta i-a în-
trecut pe Duguleană Con-
stantin, PSD, (5.132 voturi) şi
pe apropiata lui Aristotel
Căncescu, Onelia Pescaru,
directoarea posturilor TV

Pedelistul Gabriel Andronache, premiant al deputaţilor braşoveni, pesedistul Constantin Niţă, codaş

u Aflaţi care sunt politicienii cu cele mai mari şanse       

Începe lupta pentru

u Cum şi-au făcut aleșii Brașovului datoria în Parlament 
Din punct de vedere al eficienţei legislative (câte iniţiative au devenit legi) pe primul loc este deputatul Gabriel
Andronache cu 9 legi iar pe ultimele locuri, deputaţii Donţu Mihai (PNL) cu 3 legi, Niţă Constantin cu 3 legi şi
Tiţa Nicolescu cu doar o singură lege. 
Andronache este urmat de Gabor Gheorghe (PNL) cu 46 de iniţiative, Farkaş Liliana (UDMR) cu 41 şi Florin
Postolachi cu 40. Şi în clasamentul deputaţilor braşoveni care au luat cuvântul în Parlament, Gabriel Andronache
este pe primul loc, cu 4 ore şi 50 de minute. El este urmat de Gheorghe Ialomiţeanu cu 3 ore şi 33 de minute.
Pe ultimele locuri se situează Donţu Mihai cu 41 minute, Niţă Constantin cu 36 de minute, Postolachi Florin cu
7 minute şi Gabriel Tiţa Nicolescucu 5 minute. Din punct de vedere al numărului luărilor de cuvânt în Parlament,
conduce detaşat Gabriel Andronache cu 180. Niţă Constantin, cu doar 9 luări de cuvânt se situează pe ultimul
loc. În ceea ce priveşte prezenţa în Parlament în ultimii ani, cea mai mare prezenţă o are Gabriel Andronache
(PDL) cu 94% din totalul şedinţelor de plen, urmat de Farkas Liliana cu 91%. Cele mai puţine prezenţe în Par-
lament le are Constantin Niţă cu 35%.



ANCHETĂ 

Gazeta Braşovului l 12 - 18 septembrieCele două alianţe, USL şi ADR, au convenit, de principiu, să-i propună candidaţi, în
primul rând, pe cei care sunt deja parlamentari. Dacă un candidat nu obţine însă 50%
+ 1 din voturile celor prezenţi la vot, intră în etapa de redistribuire care seamănă
foarte mult cu o loterie. 
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De la manele, 
la bani... fără număr

Fostul Ministru de
Finanţe, Ialomiţeanu Ghe-
orghe, PDL, a câştigat
mandatul de deputat în
colegiul 8 Bartolomeu cu
9.930 voturi. Acesta i-a în-
trecut pe Ioan  Buksa, PSD
(3.624 voturi). Candidatul
PNL, cântăreţul Ovidiu
Rusu, care a compus o
manea de proslăvire a
preşedintelui Căncescu, nu
a reuşit să obţină decât
2.746 voturi. Pentru a nu se
mai face de râs ca în 2008,
USL a decis să propună un

candidat din… Bucureşti!
Aristotel Căncescu doreşte
să-l impună pe un anume
Dan Zanfir. Gurile rele
spun că motivul de-
semnării necunoscutului
om de afaceri bucureştean
ar fi suma de bani pe care
acesta o va pune la bătaie.

Căncescu încearcă 
din nou să-l zboare 
pe Ghişe

La Senat, Aristotel
Căncescu nu mai doreşte
să-l propună pe Ioan Ghişe
pentru alt mandat. Acestuia
i se reproşează că nu a

făcut nimic 4 ani în Parla-
ment pentru filiala PNL
Braşov ci doar a stat prin
studiourile TV să-şi facă
imagine personală. De
fapt, se va repeta situaţia
din 2008, când Ghişe a
reuşit, totuşi, să ajungă pe
buletinul de vot, în urma
unor intervenţii de la
Bucureşti. Cu şi mai mare
noroc a fost alegerea sa de
pe locul... trei, în urma re-
distribuirii. Ioan Ghişe
(6.580 voturi), ajuns sena-
tor după ce a ocupat locul
3 în Colegiul 3 Braşov, cu
numai 15,6%, ordinea fiind
următoarea : Neculaie Ioan

PDL 36,64% (15.452 vo-
turi), Prunariu Dumitru
PSD 28,93%, Ghişe Ioan
PNL 15,60%.

Candidat controversat
al USL la Făgăraş

Pe colegiul Făgăraş,
Căncescu îl propune pe
omul său de încredere, Se-
bastian Grapă. Controver-
satul consilier judeţean nu
va avea mari probleme în a
fi nominalizat, în ciuda nu-
meroaselor scandaluri în
care este implicat. Firmele
controlate de Grapă au real-
izat numeroase lucrări de
mântuială din bani publici,

pentru sume exorbitante.
Totul s-a finalizat un un şir
de falimente al firmelor re-
spective. Milioanele de
euro, provenite de la Consil-
iul Judeţean şi primării din
ţara Făgăraşului, tocate de
Grapă, ar putea însă de-
schide ochii votanţilor din
zonă. 

Corlăţean, mutat,
Rasaliu „indezirabil”

Titus Corlăţean, ales sen-
ator pe colegiul Săcele, nu
va mai candida în Braşov,
el alegând un colegiu pro
USL dintr-un judeţ din sud.
Ar fi fost şi mai greu decât

în 2008 să fie „vopsit”
braşovean, având în vedere
că nici măcar în concediu
nu a trecut în perioada man-
datului prin Braşov. Din
partea ARD Florin Staicu
va candida pentru un nou
mandat de senator. Celălalt
senator, Marian Rasaliu nu
mai este sigur de o nouă
candidatură în urma episo-
dului cu trecerea la PNL.
Faptul că a fost în discuţii
cu Aristotel Căncescu com-
pletat cu rezultatele mai
puţin reuşite la locale în
Ţara Făgăraşului îl face pe
acesta indezirabil în ochii
conducerii ARD. 

Braşovenii îşi vor vota reprezentanţii în Parlament pentru următorii patru ani

      să reprezinte Braşovul în viitoarea legislatură

u Parlamentul s-ar putea mări

România este împartita în: 315 colegii pentru Cam-
era Deputaţilor şi 137 pentru Senat, rezultând un
Parlament cu 452 de mandate (sunt incluse şi man-
date pentru „diasporă”).
Suplimentar pentru organizaţiile minorităţilor
naţionale sunt rezervate locuri în plus. De regulă
sunt 18 astfel de organizaţii care acced în Parla-
ment, astfel că numărul ajunge la 470 (452+18). E
posibil ca un partid să câştige într-un judet „din
prima” cu 50%+1 mai multe colegii. Foarte impor-
tant: Toate aceste mandate/colegii îi rămân alocate
pentru că au fost câştigate cu 50%+1! În schimb,
toate celelalte partide care sunt îndreptăţite să
primească mandatele le obţin chiar dacă toate
colegiile sau majoritatea lor au fost déjà ocupate de
candidaţi câştigători „din prima” (50%+1)! Astfel se
ajunge la situaţia ca un colegiu poate avea 2
câştigători sau chiar 3. Consecinţa este că numărul
de parlamentari creşte cu fiecare colegiu care este
„dublat” în acest mod. În 2008 a existat doar o
excepţie la Arad unde Colegiul nr. 7 a avut doi
deputaţi, unul de la PDL şi unul de la UDMR. De
aceea în loc de 470 de parlamentari, Parlamentul a
avut în legislatura 2008-2012 471 de parlamentari.
Pe baza alegerilor locale din 2012 la parlamentare
vom avea o situaţie inedită: Parlamentul se măreşte
cu 77 locuri şi va avea 547 de membri în loc de 470!

Forţa Civică nu este trusa de machiaj a
PDL. Cei de la  PDL trebuie să-şi asume

cei 3 ani de guvernare, să-şi înţeleagă greşelile.
Doar după aceea se poate vorbi de un  nou drum” 

Ioan Puchianu, preşedintele 
filialei Braşov a partidului Forţa Civică

locuri în Parlament

u Colegiile pentru senatori
1. Săcele, Predeal, Budila, Tărlungeni, Teliu,
Vama Buzăului, Prejmer, Hărman, Rupea,
Caţa, Apaţa, Bod, Buneşti, Jibert, Feldioara,
Ungra, Hoghiz, Homorod, Măieruş,
Oremniş, Hălchiu, Racoş, Sînpetru,
Comăna, Ticuş
2. Făgăraş, Victoria, Ucea, Viştea, Voila,
Lisa, Recea, Beclean, Hârseni, Cincu,
Şoarş, Râşnov, Moieciu, Poiana Mărului,
Bran, Fundata, Codlea, Dumbrăviţa, Şinca,
Ghimbav, Vulcan, Şercaia, Părău, Mândra
3. Braşov - cartierele Astra, Zizin, Florilor,
Centrul Nou
4. Braşov - cartierele Triaj, Craiter, Bar-
tolomeu, Tractorul, Vechi, Noua, Răcădău,
Poiana Braşov

u Colegiile pentru deputaţi
1. Braşov - Cartierul Astra
2. Braşov - cartierele Triaj, Craiter, Bartolomeu, Tractorul
3. Braşov - cartierele Zizin, Florilor, Centrul Nou
4. Braşov - cartierele Centrul Vechi, Noua, Răcădău, Poiana
Braşov
5. Făgăraş (Făgăraş, Sîmbăta de Sus, Voila, Mîndra, Şercaia,
Şinca, Şinca Nouă, Hârseni, Lisa, Beclean, Recea)
6. Ţara Bârsei (Codlea, Dumbrăviţa, Ghimbav, Vulcan, Holbav,
Cristian, Feldioara, Crizbav, Hălchiu, Măieruş)
7. Zona Est (Vama Buzăului, Teliu, Budila, Tărlungeni, Săcele,
Prejmer, Hărman, Bod, Sânpetru)
8. Zona Sud (Fundata, Moieciu, Zărneşti, Bran, Poiana Mărului,
Râşnov, Predeal)
9. Zona Nord Vest (Rupea, Victoria, Viştea, Apaţa, Augustin,
Ungra, Buneşti, Caţa, Cincu, Comăna, Şoarş, Drăguş, Ucea,
Hoghiz, Homorod, Jibert, Ormeniş, Ticuş, Părău, Racoş)



De aproape două decenii,
Zoltan Boer urcă cele 84 de
trepte întortocheate din turnul
Casei Sfatului doar pentru a
avea grijă ca bătrânul ceas de
aici să indice ora exactă.
Zoltan Boer ieşise la pensie
de câţiva ani când i s-a propus
să repare, pentru prima dată,
vechiul ceas din turnul Casei
Sfatului. Momentul era cu
atât mai important cu cât era
în desfăşurare Festivalul Cer-
bului de Aur. „Îmi amintesc
că atunci era un bătrân sas
care se ocupa de ceas, dar care
era depăşit de problema
electrică. Era o urgenţă şi tre-
buia să o rezolv, pentru că
ceasul era stricat. De când a
început spectacolul, timp de
două seri, am mutat limbile
ceasului din minut în minut,
până la finalul concertelor,
pentru ca atunci când se filma
cadranul să arate ora exactă,
să nu ne facem de ruşine“,
povesteşte bătrânul. 

De atunci, braşoveanul
curăţă şi unge ceasul, de două
ori pe săptămână, pentru a
funcţiona la parametri nor-
mali şi se ocupă de tot ceea ce
presupune întreţinerea lui.
Pentru că de profesie este in-

giner, Zoltan Boer a realizat
mai multe mecanisme care i-
au uşurat mult munca. Pentru
el, ceasul şi întreţinerea
reprezintă un hobby.

Moştenire de familie
Aşa a aflat braşoveanul că

persoana care a montat ceasul
din Turnul Casei Sfatului, în
1877, este chiar un descen-
dent din familia sa, al cărui
nume este inscripţionat pe
una dintre piesele interioare.
„Josef Both a fost rudă prin
alianţă cu mine şi el este cel

care a montat ceasul aici în
1877. Am descoperit şi alte
ceasuri montate tot de el prin
judeţ. Întâmplare sau nu, eu
mă ocup acum de acest ceas“,
spune Zoltan Boer. 

Pentru el este floare la ure-
che să parcurgă cele 84 de

trepte din lemn ale turnului
muzeului, care duc la ceas.
„Până la clopotul cuplat, pe
vremuri, la ceas sunt 132 de
trepte, dar acolo urc foarte
rar“, mărturiseşte meşterul. 

Bătaia clopotului din
Casa Sfatului, reînviată 

Cel mai vechi clopot din
Braşov, situat în  Casa Sfatu-
lui, a fost readus la viaţă după
50 de ani, acum doi ani.
Zoltan Boer este unul dintre
cei care au propus Muzeului
de Istorie să reînvie bătaia

clopotului. 
Clopotul vechi din turn,

care data din anul 1520, a fost
distrus în urma incendiului
din 1689, iar actualul clopot a
fost realizat un an mai târziu.
Iniţial, acesta era acţionat prin
intermediul a două ciocane de
către mecanismul ceasornicu-
lui din turn şi bătea din sfert
în sfert de oră. În anii '60,
mecanismul de legătură a fost
oprit, pentru că zgomotul ar fi
fost considerat prea mare.
Mecanismul a fost demontat
la cererea locatarilor din Piaţa
Sfatului care se plângeu de
zgomotul lui, mai ales pe timp
de noapte, când le „fura“
somnul.

„Colopotul din Casa Sfatu-
lui este foarte important, atâta
timp cât este cuplat la ceas.
Acesta este rolul său, dar ca şi
însemnătate nu cred că îl
depăşeşte pe cel din Biserica
Neagră, care este foarte mare.
Acesta are o rezonanţă folos-
itoare ceasului şi atât“,
mărturiseşte bătrânul. 

Anul trecut, în octombrie,
mecanismul care ajută la
acţionarea vechiului clopot
cuplat la ceas a fost înlocuit
cu unul achiziţionat de la
Munchen, dintr-un muzeu de
ceasuri, unde a stat 17 ani.
Noul mecanism a costat
16.975 de lei, iar cel vechi a
fost expus la Muzeul de Isto-
rie. Zoltan Boer se ocupă în
continuare de întreţinerea sa şi
nu mai este nevoit să-l
acţioneze manual. 

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

De două ori pe săptămână, Zoltan Boer urcă în Turnul Casei Sfatului 

pentru a se asigura că ceasul de aici dă ora exactă

Zoltan Boer redă viaţa
ceasurilor medievale din Braşov

u Vrea să redea „viaţă” tuturor orologiilor

Zoltan Boer nu s-a oprit cu pasiunea doar la explo-
rarea mecanismului ceasului din Casa Sfatului.
Până acum, a reuşit să repare ceasurile din turnurile
Bisericii Negre, Bisericii Sf. Treime �i Sf. Nicolae,
dar şi pe cel din Biserica Fortificată Ghimbav. Neo-
bosit, Zoltan Boer şi-a propus să redea „viaţa“ tu-
turor orologiilor după care se ghidau medivalii. 
În acela�i timp, bătrânul este pasionat de creşterea
animalelor, dar �i de  comunicarea pe reţelele de
socializare online. „Eu şi soţia mea iubim natura. Am
avut la un moment dat vreo 12 arici în curte, pe care
i-am dat mai apoi prietenilor din Timişoara,Cluj şi
alte oraşe. Avem şi foarte mulţi câini, iar ultima de-
scoperire este o veveriţă. Îmi place să comunic pe
internet şi să ascult muzică“, a încheiat Zoltan Boer.

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL6

u A reparat ceasul din Casa Sfatului, pe care acum îl îngrijeşte cu multă pasiune şi
vrea să redea „viaţă” şi celorlalte orologii din vechile biserici fortificate ale Braşovului 



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. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22, Marţi-Vineri 11-22, 
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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Fitness-ul este un remediu indicat hipertensivilor , depresivilor, celor care au
un sistem imunitar slăbit ,precum şi celor care au o circulaţie a sângelui nu toc-
mai bună. De fapt, această formă de exerciţiu fizic se adresează oricărei per-
soane care doreşte să se menţină în formă şi să îşi păstreze tonusul muscular.

Gazeta Braşovului l 12 - 18 septembrie

SĂNĂTATE

Fitness-ul poate fi un mod
de a menţine starea de
sănătate sau un sport de
performanţă. Ca sport de
performanţă, fitness-ul este
legat de agilitatea, puterea şi
viteza atletului. Condiţia
fizică bună se poate obţine
prin activitate fizică regulată.
Efectele fitness-ului sunt:
îmbunătăţirea funcţiilor
cardiacă şi respiratorie,
creşterea flexibilităţii, creş-
terea forţei musculare şi a
rezistenţei. 

Fitness-ul, efectuat că o ac-
tivitate pentru îmbunătăţirea
stării de sănătate, reduce
riscul atacurilor cardiace,
apariției cancerului de colon,
diabetului sau a hipertensiu-
nii. 

Care este activitatea
fizică necesară pentru
obţinerea unei condiţii
fizice bune? 

Specialiştii recomandă : 
- activitate fizică de inten-

sitate moderată timp de 30 de
minute pe zi, 5 zile pe
săptămână sau mai mult 

- exerciţii fizice intense
timp de 20 de minute pe zi, 3
zile pe săptămână sau mai
mult. 

Exerciţiile fizice intense
sunt exerciţiile care determină
creşterea pulsului (alura
ventriculară) la o valoare de
peste 70% din maximul ce

poate fi atins. 
Copiii şi adolescenţii tre-

buie să aibă activitate fizică
de cel puţin o oră pe zi. 

Tipuri de activitate sportivă
ce îmbunătăţesc condiţia
fizică 

Există trei tipuri de fit-
ness : 

Flexibilitatea reprezintă
abilitatea de a mişca
articulaţiile şi muşchii la ca-
pacitatea lor maximă. Exer-
ciţiile ce implică întinderea
musculaturii constituie un
exerciţiu de flexibilitate. 

Fitness-ul de tip aerobic

reprezintă abilitatea organis-
mului de a consuma oxigen
în mod eficient şi depinde de
starea inimii, a plămânilor şi
a muşchilor. Acest tip de fit-
ness creşte cantitatea de oxi-
gen ce ajunge la muşchi,
care le va permite să
funcţioneze un timp mai în-
delungat. Mersul pe jos
reprezintă un tip de exerciţiu
aerobic. 

Fitness-ul de tip muscular
creşte rezistenta şi forţa
muşchilor. Ridicatul greu-
tăţilor şi mişcări ale corpului
de tipul flotărilor duc la

creşterea forţei musculare. 
Este posibil ca o persoană

să aibă condiţie fizică bună
dintr-un singur tip de fitness
de exemplu aerobic, dar din
alte puncte de vedere să fie
doar la început (de exemplu
flexibilitate sau forţă
musculară). 

Menţinerea 
condiţiei fizice 

Specialiştii recomandă un
program regulat de exerciţii
fizice, care trebuie să facă
parte din programul zilnic

de activităţi. Se începe cu un
ritm lent şi este necesar con-
sultul medicului, în special
la persoanele care nu au mai
practicat activitate fizică de
mult timp sau la cei cu prob-
leme cardiace. 

Activitatea fizică regulată
în timpul zilei determină
arderea caloriilor şi men-
ţinerea greutăţii. Sunt indi-
cate activităţi minore, cum ar
fi urcatul scărilor sau mersul
pe jos pe distanţe mai mari
decât de obicei sau mersul
pe bicicletă cel puţin o dată
pe săptămână. 

Medicii recomandă fitnes-
sul tuturor persoanelor care
suferă din cauza obezităţii, a
oboselii şi a epuizării exce-
sive sau a stresului.

Fitness-ul este un remediu
indicat hipertensivilor , de-
presivilor, celor care au un
sistem imunitar slăbit ,pre-
cum şi celor care au o
circulație a sângelui nu toc-
mai bună. De fapt, această
formă de exerciţiu fizic se
adresează oricărei persoane
care doreşte să se menţină în
formă şi să îşi păstreze
tonusul muscular.

Minte sănătoasă în corp sănătos



Majoritatea sunt găsiţi în
scurt timp, dar pe unii din-
tre ei parcă îi înghite
pământul. Nu de puţine ori,
însă, s-a întâmplat ca atunci
când au fost găsiţi să fie
mult prea târziu. Poliţiştii
spun că de multe ori este
vina părinţilor care fie
anunţă prea târziu dispariţia
copiilor, fie nu dau toate de-
taliile legate de plecarea
micuţilor de acasă. În plus,
sunt copii care nu se pot
adapta vieţii de familie şi
vor să trăiască pe străzi.  

Plecată la petrecere,
găsită moartă 
după 11 luni

Mădălina Motruna (17
ani) a dispărut de acasă în
data de 30 august 2007.
Părinții au văzut-o ultima
dată în jurul orei 21.00, când
fata a plecat la o petrecere.
Deși nu a venit acasă zile în
șir, părinţii au anunţat
dispariţia ei la poliţie abia
după două luni, iar cazul a
fost mediatizat abia după trei
luni şi jumătate. La data 15
decembrie 2007, IPJ Braşov
anunţa, printr-un comunicat
de presă, că „în data de
29.10.2007, IPJ Braşov a fost
sesizat, în scris, de Mirela
Motruna cu privire la faptul
că fiica sa, Motruna Mă-
dălina Ortansa, 17 ani, a ple-
cat voluntar de la domiciliu
din data de 30.08.2007 şi nu
s-a mai întors. Doamna
Motruna nu a putut preciza
cu ce era îmbrăcată minora în
momentul dispariţiei,
menţionînd faptul că fata ei a
luat din casă o sumă de bani,
că a ţinut legătura cu familia
prin SMS-uri telefonice până
în data de 01.10.2007,
promiţând mereu că o să
revină acasă. Poliţiştii au

declanşat imediat procedura
standard de căutare a mi-
norei, efectuându-se veri-
ficări şi cercetări în acest
sens. Până în data de
14.12.2007, când s-a obţinut
acordul scris al părinţilor,
conform prevederilor legale,
familia nu a dorit mediati-
zarea dispariţiei“. 

Cadavre găsite într-o
magazie din Bacău

Şapte luni mai târziu,
cazul dispariţiei Mădălinei
Motruna a îngrozit o ţară
întreagă. Cadavrul tinerei,
împreună cu cadavrul unei
altei tinere tot din Braşov, a
fost găsit în magazia unei
case din Bacău.  Cele două
fete fuseseră ucise pentru
bani, cu cel puţin şase luni

înainte de a fi găsite, iar
criminalul, un taximetrist
din Braşov, le-a ascuns
leşurile într-o casă pe care o
închiriase în Bacău. An-
chetatorii din Bacău, Braşov
şi Bucureşti, care s-au ocu-
pat de caz, au fost şi ei
uimiţi de atrocitatea faptei şi
de impasibilitatea cu care
criminalul şi-a recunoscut şi
a povestit faptele. Con-
damnat la închisoare pe
viaţă, George Ionuţ Nicolae,
taximetristul acuzat de
uciderea a două tinere,
Vasilica Mihai şi Mădălina
Motruna, a fost ştrangulat de
colegul lui de celulă, în luna
mai 2009, după ce i-a
povestit acestuia despre
crimele comise. 

Filmul evenimentelor
Cadavrele celor două fete

au fost găsite în după-amiaza
zilei de 22 iulie 2008 într-o
magazie din centrul Bacă-
ului. Anchetatorii au stabilit
că tinerele fuseseră ucise în
urmă cu şase luni pentru un
miliard de lei vechi. Ambele
fuseseră maltratale și
schingiute, lovite în cap şi în
torace cu un satâr şi cu un
cuţit. Una dintre victime este
Mădălina Motruna (17 ani),
dispărută din Braşov în seara
zilei de 30 august 2007.
Cealaltă era o cunoştinţă de-

a ei, Vasilica Mihai (20 ani),
din Zărneşti. 

Imaginea de la locul în
care au fost găsite cadavrele
i-a şocat pe anchetatori: erau
în două pachete, puse unul în
capătul altuia pe nişte scân-
duri şi înfăşurate 

în foarte mulţi saci de
polietilenă şi rafie, legate
bine cu scotch pentru a
împiedica răspândirea miro-
sului sau scurgerea diferitelor
substanţe. „Practic, arătau ca
două mumii, erau înfăşurate
în scotch“, a spus unul dintre
poliţiştii prezenţi acolo. 

Necropsia a fost efectuată
de o echipă complexă de
medici legişti din Bacău,
Braşov şi Bucureşti. Aceştia
au constatat că este vorba de-
spre o moarte extrem de
violentă. „Una dintre fete a
murit din cauza unei lovituri
puternice la cap, cu un topor.
Pe corpul ei am mai constatat
şi multiple lovituri de cuţit.
Şi cea de-a doua victimă
prezenta mai multe lovituri
de cuţit. Se presupune că de-
cesul ar fi survenit în urmă cu
mai bine de şase luni. Se pare
că au fost ţinute apoi într-un
frigider, pentru că trupurile
erau foarte bine conservate“,
declara, la vremea respec-
tivă, dr Marcel Bădără,
medicul-şef al Laboratorului
de medicină legală din

Bacău. 
În scurt timp, cele două ca-

davre au fost identificate.
Criminaliştii au găsit în casa
respectivă şi câteva scrisori
în care era pomenit numele
Mădălinei Motruna. Imediat
s-a făcut legătura între
macabra descoperire şi
dispariţia adolescentei. Cea
de-a doua fată, tot o bra-
şoveancă, a fost identificată
de criminalişti ca făcând
parte din cercul de prieteni ai
Mădălinei.   

Conform declaraţiilor pe
care familia Motruna le-a
făcut poliţiei când a anunţat
dispariţia Mădălinei, dispa-
riţia ei era o banală plecare
voluntară. Numai că fata
avea la ea 103.600 de lei,
bani pe care tatăl său îi
obţinuse din vânzarea unui
teren din Vâlcea. O perioadă
de timp, părinţii tinerei au
stat liniştiţi pentru că
primeau periodic  SMS-uri
prin care Mădălina îi asigura
că se va întoarce acasă. Abia
după 29 de zile de la primirea
ultimului mesaj, părinţii au
început au intrat în panică şi
au anunţat poliţia.  Ancheta-
torii au încercat să o local-
izeze pe fată cu ajutorul
semnalului de pe mobil, însă
nu au avut succes întrucât
aparatul fusese distrus. S-a
creat un cerc de suspecţi, cei

mai mulţi – tineri din antura-
jul fetei, şi au început audie-
rile. Fără nici un rezultat
concret care să ducă la
găsirea Mădălinei, vie sau
moartă. 

Ucise pentru bani
Mobilul crimei a fost suma

mare de bani pe care George
Ionuţ Nicolae o obţinea de la
cele două tinere. Naivă şi
inconştientă, Mădălina Mo-
trună a postat pe un site de
socializare poze cu ea, în
ţinute sumare, înconjurată de
o sumă impresionantă de
euro, devenind astfel o ţintă
sigură. Vasilica Mihai lucra
în Italia şi era disperată să îşi
obţină permisul de conduc-
ere. Nicolae a asigurat-o că o
va ajuta să devină şoferiţă
cerându-i în schimb sume
mari de bani. Cele două
tinere au devenit incomode
când au început să intre la
bănuieli, iar atunci George
Ionuţ Nicolae le-a torturat şi
apoi le-a ucis fără remuşcări. 

Căutări de mântuială,
la Hoghiz

O altă dispariţie „miste-
rioasă“ a făcut vâlvă în
judeţul Braşov, în anii 2006-
2007. Este vorba despre
cazul Roxanei Iakab, de 4
ani, din Hoghiz, care a

Filmul de groază al unor 
disparitii misterioase

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

Criminaliştii au fost uimiţi de sălbăticia cu care George Ionuţ Nicolae (foto medalion) şi-a ucis victimele

u Cel puţin o dată pe lună, Poliţia Braşov postează pe 
site-ul instituţiei anunţuri privind dispariţia unor minori

u 150 de dispariţii anual
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Potrivit poliţiştilor, circa 150 de minori dispar anual din Braşov. Dintre aceştia 50
sunt din municipiu, iar restul din judeţ. În majoritatea cazurilor, 99%, copiii
pleacă voluntar de la domiciliu, iar, de multe ori, părinţii anunţă foarte târziu
dispariţia lor. 

Potrivit poliţiştilor de la Biroul  Urmăriri, circa 150 de
minori dispar anual din Braşov. Dintre aceştia 50
sunt din municipiu, iar restul din judeţ. Chiar dacă
sunt daţi dispăruţi de către familii, aceşti minori nu
ajung să fie introduşi în baza de date a Poliţiei
fiindcă sunt depistaţi la timp. În majoritatea
cazurilor, 99%, copiii pleacă voluntar de la domiciliu.
„Majoritatea provin din familii destructurate, dezor-
ganizate sau din centre de plasament. Una dintre
cauzele pentru care aceştia pleacă de-acasă sunt
neînţelegerile familiale sau neînţelegerile cauzate
de situaţia şcolară. Un alt factor este anturajul şi
dorinţa de teribilism, iar în cazul unora dintre fete,
ele fug de-acasă fiindcă se îndrăgostesc“, explică
poliţiştii.



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

9
Spre deosebire de alte ţări, unde este obligatoriu să treacă 24 de ore de la 
momentul la care o persoană a dispărut pentru a putea fi sesizată Poliţia, la noi 
în ţară reclamaţia poate fi întregistrată oricând şi ea poate veni de la orice
reprezentant al celui dispărut.
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dispărut într-o sâmbătă de
noiembrie, în anul 2006.
Fetiţa fusese în vecini, la o
mătuşă, şi a plecat singură
spre casă, dar nu a mai ajuns.
Părinţii au anunţat imediat
poliţia, iar 20 poliţiştii şi gar-
dienii de la Rupea au început
imediat căutările. Luni, la
Hoghiz au sosit şi poliţişti
din Braşov, jandarmi şi pom-
pieri care au căutat trupul
copilei chiar şi în râul Olt.
Toată zona a fost răscolită,
dar nici urmă de fetiţă. Tatăl
Roxanei era plecat la muncă
în Germania, iar anchetatorii
au bănuit la un moment dat
că fetiţa ar fi putut fi răpită şi
dusă la cerşit de către tatăl ei.  

Găsită moartă 
după cinci luni

După cinci luni, în aprilie
2007, corpul neînsufleţit  al
Roxanei a fost găsit întâm-
plător de un copil de zece
ani, într-o fermă aflată la mai
puţin de un kilometru de
blocul în care locuia familia
Iakab. Cadavrul era ascuns
sub o grămadă de foi de po-
rumb, într-o clădire a fostului
CAP. Din pricina stării
avansate de putrefacţie a ca-
davrului, cei de la INML nu
au putut stabili cu exactitate
cauza morţii Roxanei. "Din
datele pe care le deţinem, noi
nu putem certifica o moarte
prin violenţă, dar, atenţie,
nici nu o putem exclude.
Pentru că nu am avut cu ce
lucra. Starea cadavrului ne-a
împiedicat să avem acces la
cele mai importante piese
care ar fi putut certifica astfel
de circumstanţe ale decesu-
lui. Acum, totul depinde de
ancheta poliţiştilor, însă eu
cred cu tărie că acest caz nu
se poate închide doar pe baza
analizelor noastre“, declara
la vremea respectivă dr Ghe-
orghe Alexandrescu, şeful
laboratorului de prosectură
de la INML.

Niciun vinovat
Anchetatorii, însă, s-au

mulţumit să spună că fetiţa a
murit de frig şi aşa au închis
dosarul. Mai grav este, însă,
faptul că, după găsirea ca-
davrului, fostul şef de post
de la Hoghiz, agentul-şef
principal Ionescu Paul, a re-
cunoscut că poliţiştii nu au
căutat-o niciodată pe fetiţă în
acel loc, pe motiv că grajdul
respectiv era proprietare
privată şi nu nu aveau man-
dat de percheziţie. De fapt,
şeful de post din Hoghiz

avea un conflict personal cu
proprietarul grajdului şi nu a
vrut să „îl deranjeze“ pentru
a-şi face datoria de om al
legii. Evident că poliţistul nu
a mai apucat să fie
sancţionat pentru că a iesit
brusc la pensie de boală,
înainte de încheierea an-
chetei. 

Dispariţii misterioase
la Braşov

Cel mai vechi caz de
dispariţie datează din 1993.
Livia Morariu, din locali-
tatea Apaţa, a dispărut acum
18 ani. Avea la acea vreme
şapte ani. Livia a dispărut
de-acasă împreună cu fratele
său. Băiatul a fost găsit în
1994, în Bucureşti, la un
centru de primire minori.
Poliţiştii au luat în calcul ca
şi fata să fie internată într-un
astfel de centru, dar până
acum nu au reuşit să îi dea
de urmă. Fiindcă între timp
Livia Morariu a devenit
majoră, poliţiştii braşoveni i-
au întocmit portretul robot,
dar chiar şi aşa fata parcă a
intrat în pământ. Culmea
este că oamenii legii au fost
mult mai interesaţi să o
găsească pe minoră decât
proprii ei părinţi, care i-au
reclamat dispariţia la Poliţie
după 11 ani, abia în 2004. 

Pe „modelul” Elodia
În 1994, oraşul Făgăraş a

fost zguduit de dispariţia unei
fetiţe de numai nouă ani. În
acea fatidică zi de 3 oc-
tombrie 1994, micuţa, îm-
brăcată într-o rochiţă albă cu
buline roşii, a fost violată cu
sălbăticie de un individ pe
nume Iosif Cimpoieru. Apoi,
copila a fost strangulată,
introdusă într-un sac de
nailon şi aruncată în râul Olt.
Cadavrul nu a fost găsit nici
până în prezent. Iosif Cim-
poieru a fost condamnat în
lipsa cadavrului, dar poliţiştii
nu au putut să o scoată pe
fată din baza de date, fiindcă
ea nu a fost declarată oficial
moartă. 

Cristina Maria Catrinari,
din Râşnov, a dispărut în
1995. Avea nouă ani. În data
de 30 iunie a acelui an,
micuţa a fost trimisă de
părinţi să ducă o capră la
ciurda oraşului şi nu s-a mai
întors. Poliţiştii i-au îm-
bătrânit pe calculator
trăsăturile feţei pentru a
vedea cum ar arăta acum, dar
nici aşa nu au reuşit să îi dea
de urmă.  

A plecat cu colindul 
şi nu a mai venit

Răzvan Ciurar, din
Zărneşti, a dispărut în 1996.
Avea şase ani. El a plecat
de-acasă înainte de Crăciun,
în data de 23 decembrie şi
de-atunci nimeni nu l-a mai
văzut. George Zanfir Coţop
din Braşov avea doar 4 ani
când a dispărut, în 1996.  În
data de 15 iunie, micuţul a
fost lăsat de mamă în grija
unei vecine, dar a dispărut
din faţa blocului, de pe
strada Lânii. Culmea este că
deşi avea o vârstă fragedă,
copilul mai plecase anterior
de-acasă de încă cinci ori.
Nici acum nu a fost găsit.
Un alt copil dispărut din
faţa blocului, pe de strada
Carpaţilor din Braşov a fost
şi Leahu Robert Petru.
Băiatul avea 14 ani şi a
dispărut în data de 1 mai
1997, dar rudele i-au recla-
mat dispariţia la poliţie de-
abia după cinci ani, în 2002. 

Vasilica Mădălina Vârtan,
din Făgăraş, a dispărut pe 1
mai 2002, la vârsta de 13
ani. Tatăl vitreg a lăsat-o
dormind acasă şi i-a scris un
bileţel în care îi spunea să
meargă la alimentara să
cumpere alimente. Bărbatul
i-a lăsat şi 300.000 de lei
vechi pentru cumpărături,
dar când s-a întors acasă
fata şi banii lipseau. De
atunci nimeni nu a mai
văzut-o.  

Portrete robot
îmbătrânite

Deşi poliţiştii au făcut tot
posibiliul să îi găsească, nu
au reuşit. În primul rând
pentru că la acea vreme nu
exista tehnica necesară.
Apoi, în unele cazuri,
părinţii au sesizat foarte
târziu şi atunci cercetarea la
faţa locului a fost în-
greunată. La toate acestea se
adaugă şi schimbarea
trăsăturilor feţei. Şapte din
cei zece minori au devenit
între timp majori şi tră-
săturile feţei s-au schimbat.
Acum poliţiştii pot realiza
portrete robot şi îi pot
îmbătrâni, dar chiar şi aşa
este foarte greu să le dea de
urmă. După ce trec 20 de
ani de la data dispariţiei,
aceste persoane sunt scoase
din evidenţele Poliţiei şi
dosarele lor trec într-o
evidenţă pasivă, dar dacă
apar elemente noi se reiau
cercetările.

u Cum se anunţă un caz de dispariţie

Spre deosebire de alte ţări, unde este obligatoriu să treacă 24 de ore de la
momentul la care o persoană a dispărut pentru a putea fi sesizată Poliţia,
la noi în ţară reclamaţia poate fi întregistrată oricând şi ea poate veni de la
orice reprezentant al celui dispărut. „În funcţie de ceea ce declară recla-
mantul, se analizează starea de fapt, semnalmentele persoanei dispărute
şi se efectuează cercetarea la faţa locului, respectiv la locul dispariţiei. Pen-
tru a putea găsi indicii analizăm şi periuţa de dinţi sau pieptenele pentru
efectuarea testului ADN. Dacă nu ai date, în funcţie de primele investigaţii,
atunci persoana respectivă este dată în urmărire. Flerul şi experienţa
poliţistului sunt foarte importante pentru soluţionarea unui caz de
dispariţie“, explică poliţiştii de la Biroul Urmăriri din cadrul IPJ Braşov.  

Roxana Jakab a fost găsită moartă de la cinci luni de la dispariţie, la mai
puţin de un kilometru de blocul în care locuia

Mădălina Motruna (stânga) şi Vasilica Mihai au fost ucise de acelaşi criminal
iar cadavrele lor au fost găsite  după şase luni

u Şi familiile pun beţe în roate
Odată ce aceşti copii dispar, iar părinţii sau rudele sesizează poliţia, oamenii
legii declanşează procedurile standard de căutare. Însă tocmai cei care ar
trebui să le dea o mână de ajutor, respectiv membrii familiei, le pun beţe în
roate poliţiştilor. „Nu ne spun adevărul şi nu ne dau indicii clare, te induc în
eroare şi unii dintre ei au o jenă în a expune starea de fapt“, se plâng an-
chetatorii. Poliţiştii spun că nici cetăţenii nu dau dovadă de simţ civic pentru
că ar trebui să-şi pună întrebări atunci când văd un copil mic care face au-
totostopul sau îi văd mergând pe marginea drumului. În alte situaţii, părinţii
nici măcar nu se obosesc să-şi caute copilul înainte să anunțe Poliţia.

Catrinari Maria Cristina, 1995 Morariu Livia, 1993Ciurar Răzvan, 1996 Coţop George, 1996 Leahu Robert, 1997 Vârtan Mădălina, 2002
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Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote SMS la 1442

Magazin Anticariat-Antichităţi-Numis-
matică-Filatelie vinde/cumpără cărţi de-
osebite, monede, bancnote, insigne,
medalii, decoraţii, timbre, clasoare cu tim-
bre, cărţi poştale, acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă şi piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier, fotografii vechi, cea-
suri. Plata pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2,
tel: 0749/270462

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăţi Imobiliare, membru titular ANEVAR
şi UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare
pentru orice tip de imobil (case/vile, garsoniere
/ apartamente, terenuri, spaţii comerciale, biro-
uri, hale), conform Standardelor Internationale
de Evaluare. Expertiza de evaluare se execută
pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării, partajului, lichidării,
asigurării, raportării financiare (impozitării),
garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării construcţiei, etc. Tel: 0745/024488

Primesc fată în gazdă, la vilă. Tel: 0751/741146.

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

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 prin 



lAstra, cf.I, dec, bloc de
apartamente, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan,
separare de gaz, 27.000 EUR
neg. 0721.932.829
lCraiter, semidec, et.3/4, lojă,
gresie, faianţă, parchet, geamuri
termopan, mobilată, 21.000
EUR, 0268.322.376
lCentral, decomandată,
centrală termică, geamuri ter-
mopan, gresie, faianţă, 27.000
euro neg, 0368.444.598

lSaturn, etaj 2, renovată,
centrală, termopane, par-
chet, uşi interioare noi,
bucătărie mobilată, liberă,
0728.956.608

lUranus, etaj 1,
decoamandată, centrală,
tremopane, parchet, gresie,
faianţă, mobilată, utilată, loc
parcare. 0728.956.608

lVând garsonieră Astra, bloc
de apartamente, decomandată,
etaj 2/4, parchet, termopan, uşă
metalică, separare gaz, preţ
27.000 euro negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lGarsonieră de vânzare,
Tractorul, semidecoman-
dată, etajul 3, renovată inte-
gral, balcon închis în
termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianţă, parchet, uşă stejar
capitonată, uşi interioare noi,
22.000 euro. Tel: 0751/188188
lOfertă! Garsonieră Tractorul,
Metalurgiştilor, confort I semi-
decomandat,  etaj 3/4, mobilată
complet, termopan, gresie,
faianţă, bloc izolat, separare
gaz, 22.500 euro neg (COD
1050). Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lGarsonieră zona centrală,
Iuliu Maniu, etaj 4/4, gresie,
faianţă, termopan, transformată
din cameră de cămin, 24 mp.,
liberă la vânzare, 17.000 euro
(COD 1045). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566

lCentrul Civic, decoman-
dat, 52 mp, et.2, balcon în-
chis în termopan, gresie,
faianţă, instalaţie pentru
centrală termică, beci, liber
la vânzare, 47.000 EUR neg,
0732.133.307
lAstra, decomandat, et.1/4,
fără îmbunătăţiri, liber la
vânzare, 33.000 EUR.
0721.932.829
lRăcădău, cf.I, decoman-
dat, bloc tip vilă, et.2/4, bal-
con, separare de gaz,
apometre,     beci, fără
îmbunătăţiri, liber la vân-
zare, 45.500 EUR.
0721.932.829

lIuliu Maniu, etaj interme-
diar, vedere pe două părti,
însorit, îmbunătăţiri,
centrală, preţ negociabil,
0752.685.567

lRăcădău, intrare, structură
deosebit de mare, 58 mp
utili, amenajat modern,
centrală, termopane, par-
chet, preţ negociabil,
0728.956.608

lAstra, decomandat, reno-
vat, modern, izolat, centrală,
termopane, parchet, 40.500
Euro, 0786.173.728

lNoua, renovat modern,
bucătărie mărită, parchet,
termopane, centrală, uşi noi,

gre-
sie, faianţă, noi, liber la vân-
zare, 35.000 Euro,
negociabil, 0731.519.026

lAstra, confort 1, bucătărie
mărită, centrală, termopane,
parchet, îmbunătăţiri, curat,
însorit, 37.000 Euro,
0752.685.567

lITC. Semidecomandat,
etaj intermediar,renovat şi
amenajat modern,toate
îmbunătăţirile,
36000 euro,0752685567

lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, deco-
mandat, structură mare,
îmbunătăţiri, preţ 38.000 euro
negociabil relaţii la tel:
0731/833202
lOcazie! Ap. 2 camere, Trac-
torul, Valea Jiului, bloc vilă,
P/1, separare gaz, fără
îmbunătăţiri, grădină, 34.000
euro neg (COD 2091). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lOfertă! Ap. 2 camere, Astra,
confort I decomandat, mobilat
şi utilat modern, centrală,
panoramă deosebită, etaj  9/10,
52.000 euro neg. (COD 2107).
Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 2 camere,
Tractorul, Şcoala 13, confort
1, vedere 2 părţi, pretabil
spaţiu comercial, balcon în-
chis, debranşat, parchet,
37.000 euro. Tel: 0721/308704
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 de-
comandat, 2 balcoane închise,
termopane, debranşat, sepa-
rare gaz, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, gresie, faianţă,
parchet, însorit, bloc reabili-
tat termic, 38.500. Tel:
0751/188188
lVând apartament cu 2 camere
Calea Bucureşti, confort I circu-
lar, etaj intermediar,
îmbunătăţiri, 45.000  euro. Tel:
0754/870.035
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătăţirile, mobilat,
etaj intermediar. Apartamentul
se află în zona de vile din Trac-
torul şi este construit în 2011.
Preţ  38.500 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decoman-
dat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preţ 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea Bucureşti,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preţ 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane,
geamuri termopan integral, gre-
sie, faianţă, parchet, centrală
termică, uşă metalică, îngrijit,
53.900 EUR neg. 0732.133.304
lCentrul Civic, cf.I, decoman-
dat, et.8,  2 grupuri sanitare, bal-
con mare, centrală termică de
bloc, beci, panoramă deosebită,
fără îmbunătăţiri, 53.000 EUR.
0732.133.307
lAstra, decomandat, et.3, bal-
con, geamuri termopan, gresie,
faianţă, parchet, separare de
gaz, bloc reabilitat termic,
51.000 EUR, 0368.444.598

lScriitorilor, decomandat,
structură deosebită, 80 mp
utili, îmbunătăţit, centrală,
termopane, parchet, locuri
de parcare, 62.000 Euro,
0728.956.608          

lRăcădău, Etaj 1, două
grupuri, balcon lung,

centrală, termopane, par-
chet, însorit, liber la vânzare,
61.000 Euro, 0752.685.567

lBerzei, confort 1, deco-
mandat, centrală, ter-
mopane, parchet,
îmbunătăţit modern, bloc
izolat, 52.000 Euro,
0731.519.026          

lApartament 3 camere,
Făget, confort 1 decomadat,
vedere 2 părţi, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianţă, par-
chet, uşă metalică, însorit,
vedere Tâmpa, 57.000 euro.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere,
Tractorul – piaţă, confort 1
decomandat, etajul 1, 2
grupuri sanitare, balcon în-
chis în termopan, uşă
metalică, uşi interioare noi,
renovat integral, centrală
termică, gresie, faianţă, par-
chet, 58.000 euro. Tel:
0721/308704
lApartament 3 camere, Vic-
toriei, confort 1, etajul 3,
vedere bilaterală, însorit, 2
balcoane, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, finisaje
de calitate superioară,
bucătăria mobilată şi utilată,
60.000 euro. Tel: 0751/188188
lOfertă! 3 camere, Mircea cel
Bătrân, etaj 10/10, panoramă
deosebită, structură foarte mare
(100 mp), bloc izolat recent,
centrală, gresie, beci, loc de par-
care, balcon, 12 MP., 74.000
euro neg.   Merită văzut! Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lAp. 3 camere, Astra, Munci-
torilor, 3/4, 78 mp., centrală, ter-
mopan, uşă metalică, 2 gr. sanit,
parţial renovat, 63.000 euro
neg. (COD 3046). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lApartament 3 camere, Co-
drul Cosminului, decoman-
dat, centrală termică, balcon
7 m, însorit, gresie, faianţă,
parchet, uşă metalică, uşi in-
terioare noi, 40.000 euro neg.
Tel: 0751/188188
lApartament 3 camere,
Gral. Dumitrache, confort 1
decomandat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, centrală
termică, termopane, gresie,
faianţă, parchet, beci, loc par-
care, bloc reabilitat termic,
liber la vânzare, 52.000 euro
neg. Tel: 0740/035332
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-
vis de Lidl, confort 1 deco-
mandat, 2 grupuri sanitare,
vedere 2 părţi, contorizat, ter-
mopane, uşă metalică, gresie,
faianţă, parchet, 48.000 euro.
Tel: 0721/308704

lOfertă! Apartament 4 camere,
Scriitorilor, I.L. Caragiale,
structură deosebită, 128 mp., et
3/4, 2 gr. sanitare, vedere pe 3
părţi, centrală, gresie, faianţă,
parchet, mobilat şi utilat, 94.000
euro neg. (COD 4023). Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lOcazie! Apartament 4
camere, zona Griviţei, etaj 9/10,
130 mp., structură deosebită, 3
balcoane, centrală, parchet, bloc
izolat exterior, vedere
panoramică pe 3 părţi fără
blocuri în faţă, 95.000 euro neg.
(COD 4008). Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort
1 decomadat, 2 grupuri san-
itare, 2 balcoane, renovat in-
tegral, mobilat şi utilat
complet, 80.000 euro neg. Tel:
0721/308704

lSânpetru, P+M, construcţie
nouă, toate utilităţile, liberă la
vânzare, teren 500 mp, 98000
EUR, 0268.322.376
lPrejmer, casă deosebită, de
caramidă, P+E+M, 250 mp
utili, toate utilităţile, anexe,
garaj, 1828 mp teren,
0721.932.829
lParticular vând casă de
vacanţă (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter şi mansardă, în
suprafaţă de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie şi
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol şi balcon. Cu
toate utilităţile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp şi
este concesionat pentru 385
euro pe an. Preţul de vânzare a
fost redus la doar 24.000 euro.
Tel 0745.168.108
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiţi,  construcţie  nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilităţile, preţ 89.000
euro, relaţii la tel: 0731/833202
lOfertă! Casa Sitei, construcţie
2007, teren 425 mp., 7 camere,
3 băi, bucătărie, beci, terasă,
balcon, loc de parcare, mobilată
şi utilată lux, 165.000 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCasă de vânzare, localitatea
Hărman, zona centrală,
suprafaţă totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, şură,
şopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000 euro. Tel: 0751/188188

lPodul Olt, loturi de casă,
utilităţi în apropiere, 9 Eur/mp,
0721.932.829
lStupini, 610 mp, deschidere
la stradă 19 ml, PUZ, între case,
17.000 EUR, 0732.133.307
lSânpetru, 8200 mp, păşune, 2
Euro/mp, 0721.932.829
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în Hărman
(zona Izvor), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Braşov -
Tărlungeni sau din DN 11
Braşov - Hărman. In zonă s-au
dezvoltat mai multe cartiere
rezidenţiale situate foarte
aproape de acest teren.
Destinaţia terenului poate fi atât
pentru construcţii rezidenţiale
cât şi pentru construcţii indus-
triale sau prestări servicii. Avem
certificat de urbanism pentru în-

tocmire
PUZ. Tel. 0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcţia de locuinţe, 20
euro/mp, negociabil, relaţii la
tel. 0731/833201
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcţia de locuinţe preţ 15
euro/mp negociabil, relaţii la
tel: 0731/833201
lParticular vând ultimele 7 lo-
turi de casă, la doar 2.800 euro!
Dacă doriţi un teren pe care se
poate construi puteţi cumpăra
unul din cele 7 loturi cu PUZ
aprobat. Fiecare lot are 405
mp, front de 19 m. Loturile
sunt situate în Hărman. Preţul
este de doar 2.800 euro pentru
un lot. Preţul se poate achita şi
în rate direct la proprietar. Cota
de drum se oferă gratuit. Indici
urbanistici conform PUZ apro-
bat: CUT 0, 8 POT 35%,
Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem studiu GEO si
ridicare TOPO. Telefon
0729.026.029
lOfertă! Teren Cristian spre
Vulcan, intravilan, parcelă de
650 mp., FS 22 M., PUZ, 11
euro/mp neg. Tel: 0268.474.300
sau 0729.499.566
lParticular vând 1.000 mp
teren intravilan pentru constru-
ire casă situat în Hărman pe str.
Stadionului. Terenul are toate
utilităţile (apă, canal, curent şi
gaz), este situat în cartier de vile
noi şi este îngrădit. Puteţi con-
strui imediat. Preţul a fost redus
la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108 
lTeren Uzina II la ocolitoare,
4.000 mp, intravilan constru-
ibilit, 18 euro/mp.  neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafaţa de 13.300
mp. Terenul are front de 47 m
direct la DN 11, curentul şi apa
sunt la capătul terenului. Situat
la 6 km de la ieşirea din Braşov,
terenul este ideal pentru orice
fel de dezvoltare: motel, pensi-
une, spălătorie TIR, hale, sediu
firmă, popas, parcare TIR,
platformă, show-room, etc.
Preţul este redus la doar 6
euro/mp.  Avem certificat de ur-
banism pentru întocmire PUZ.
Tel. 0745.168.108
lTeren central, Mihai Emi-
nescu, panoramă deosebită, 425
mp., F.S.= 13 mil., 85.000 euro
neg. Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preţ 52 euro/mp, relaţii
la tel: 0731/833202,
0744/302197
lVând teren Săcele, zona

Primăria
Veche, spre Poiana Angelescu,
intravilan pentru construcţia de
locuinţe, 1.200 mp,  preţ 32
euro negociabil, relaţii la tel
0731/833201, 0744/302197

lGării, 3 camere, decoman-
dat, etaj intermediar, 2
grupuri sanitare, toate
îmbunătăţirile, mobilat, uti-
lat, liber 300 euro,
0728956608.

lOfer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat, utilat,
230 Euro, 0721.932.829
lAp. 3 camere, Carpaţilor, mo-
bilat şi utilat modern, 2 grupuri
sanitare, 330 euro. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCaut să închiriez aparta-
ment în casă, 3 camere, zona
Centrul vechi - Centrul is-
toric, mobilat, utilat complet,
cu curte şi acces auto, ofer
chirie anticipată. Tel:
0751/188188

lCasă, Rozelor, 3 camere,
nemobilată,  acces auto, garaj,
350 euro. Tel: 0268.474.300 sau
0729.499.566 

lSpaţiu comercial, Mihai
Viteazul, construcţie 2010,
suprafaţă utilă-132 mp., P+1,
teren 384 mp., alarmă,
supraveghere video, 2 gr. san-
itare, 165.000 euro neg. Tel:
0268.474.300 sau
0729.499.566
lCaut să cumpăr aparta-
ment 3 camere, zona Astra,
confort 1 decomandat sau cir-
cular, etaj intermediar, cu
centrală termică, fără
îmbunătăţiri. Tel:
0721/308704
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Dumitru Ioan Puchianu 

FORŢA CIVICĂ ESTE 
FORŢA „OMULUI  DE RÂND”

Nu se mai poate con-
tinua aşa! Răul făcut
poporului român pare a fi
nesfârşit şi de neoprit…
Sub plapuma actualelor
partide, pretinşii politi-
cieni şi acoliţii lor,
continuă să mimeze actul
politic şi să-şi rotun-
jească averile, jecmă-
nind bugetul public în
detrimentul celor peste
8,5 milioane de cetăţeni
români „condamnaţi” să
trăiască la limita sărăciei. 

Nu pot rămâne doar
un comentator al vieţii
politice fără a mă im-
plica şi fără a face apel
la toţi aceia care vor cu
adevărat să schimbăm
modul de a face politică
în România. Apelul meu
se adresează tuturor

celor care gândesc şi vor
o schimbare fundamen-
tală, indiferent de profe-
sie, categorie socială sau
stare materială.  O po -
litică nouă, lipsită de
prejudecăţi, capabilă să
schimbe viaţa cetăţea-
nului umilit,  în fapt, să
dea un nou sens vieţii…

FORŢA CIVICĂ re-
prezintă schimbarea pro-
fundă a mentalităţii
pă gu boase a celor ce
cred că „nu mai este
nimic de făcut”! 

FORŢA CIVICĂ
este forţa cetăţeanului, a
celui numit cu dispreţ de
către politicieni „om de
rând”, este izvorul dem -
nităţii cetăţeanului! 

FORŢA CIVICĂ
aparţine cetăţenilor şi nu

este o tagmă asociată în
„cumetrii” şi „băieţi deş -
tepţi” cu imunitate de la
partid! 

Ei bine, „oamenii de
rând” au acum, prin
FORŢA CIVICĂ, un
cuvânt de spus:  „oamenii
de rând” pot deveni oa-
meni de atitudine! Atitu-
dine şi implicare în
decizia politică, în re-
forma statului care nu
mai poate fi ocrotitorul
hoţilor şi a incom-
petenţilor. Oamenii com-
petenţi şi cinstiţi trebuie
să ia locul celor „com-
petenţi” doar să fure şi să
mintă!  Promisiunile şi
minciunile „emanate” în
fiecare campanie electo-
rală au generat, pe drept
cuvânt, neîncredere în

clasa politică. Conceptul
de partid politic, în lipsa
politicilor publice, a fost
compromis. S-au schim-
bat în mod dramatic
rolurile: cetăţeanul ro-
mân a devenit sluga
politicianului! Nu mai
există o agendă publică ci
doar interesul clasei
politice de a acapara put-
erea. Politicile duse
haotic, lipsite de viziune
şi patriotism, au ruinat
România: mii de fabrici,
uzine, complexe agro-
zootehnice, sisteme hi-
drotehnice şi de irigaţii
au fost devalizate si dis-
truse. Cei 22 de ani post
„revoluţie” au transfor-
mat România într-o ţară
de oameni sărăciţi şi
dependenţi de stat. Polit-

ica guvernamentală a
sărăcit poporul şi a îm -
bogăţit o minoritate a
cărei avere depăşeşte
PIB-ul României! Dar şi
mai rău, politica socia-
liştilor a încurajat nemu-
nca şi a decredibilizat
iniţiativa privată. Statul a
fost incapabil de a dez-
volta sisteme vitale cum
ar fi sănătatea, învăţă-
mântul, cultura, sigu-
ranţa cetăţeanului… şi de
a aborda o legislaţie
adecvată dezvoltării cla-
sei de mijloc. Fără clasa
de mijloc nu se poate
vorbi de prosperitate, o
viaţă socială, economică
şi culturală sănătoasă. 

Nu putem fi la nes-
fârşit o populaţie care
trăieşte la limita sub-

zistenţei! Trebuie să re-
devenim un popor care
ştie să îşi aleagă condu-
cătorii, care îşi poate de-
cide singur destinul şi nu
stă la mila nimănui.
Poporul trebuie să de-
vină suveran, el şi doar
el este cel care dă sens
democraţiei (demos =
popor, kratos = condu-
cător). România are un
destin european pe care
trebuie să-l urmeze,
nealterat de interese
oculte. În plan imediat,
politicienii au de în-
deplinit un deziderat
impus de cei peste 8,5
milioane de cetăţeni
români care trăiesc la
limita sărăciei: 

O pâine pentru
fiecare!

Stagiunea 2012/2013 la
Teatrul Dramatic Sică
Alexandrescu a început
weekendul trecut cu pre-
miera piesei „Domnul
Kolper“de David Giesel-
mann, în regia lui Radu-
Alexandru Nica. Dacă aţi
ratat comedia, aveţi şansa să
o vedeţi sîmbăta aceasta de la
ora 19.00, la Sala Mare. 

Duminică, tot de la ora
19.00 și tot în sala mare,
puteți urmări un alt spectacol
de excepţie pus în scenă de
actorii braşoveni. „Forma lu-
crurilor“, de Neil LaBute în
regia lui Gelu Colceag s-a
bucurat de critici
excepţionale. 

Neil LaBute este unul din-
tre cei mai controversaţi dra-
maturgi, scenarişti şi regizori
de teatru şi film din Statele
Unite. „În Forma lucrurilor
am vrut să vorbesc, însă, de-
spre subiectivitatea artei în
sine. Un pahar poate să fie

obiect de artă pentru tine, în
acelaşi timp ce pentru mine
să fie doar un simplu pahar
de apă, iar pe deasupra să te
consider şi stupid pentru că îl
numeşti artă. Şi amândoi
avem dreptate. Asta se
întâmplă şi aici: întâlnim doi

oameni care au fiecare atitu-
dini diferite despre ceva. Este
punctul lor de vedere. Chiar
dacă unul îmbracă forma
unui discurs despre artă, iar
celalalt e, de fapt, o lipsă de
atitudine. E important să nu
uităm că adesea vedem lu-
crurile prin propria noastră
lupă şi, de aceea, ne e dificil
să mai înţelegem ce spune
altcineva, căci pe noi ne
tentează să avem grija doar
de propriile noastre nevoi”, a
explicat autorul într-un inter-
viu publicat în “The
Guardian”, după premiera
filmului “Forma lucrurilor”.  

Biletul de intrare la specta-
col costă 11 lei. 

Oraşul „frumos“ cu
fabrici şi uzine a rede-
venit, în mare parte, câmp.
Fotografiile din seria
„Toamna Ruginesc Uzi-
nele“ surprind atât decă-
derea industriei braşovene,
cât şi atmosfera în puţinele
fabrici rămase. Pe termen
lung, proiectul îşi propune
să urmărească cum viz-
iunea măreaţă a unei ere,
devine supermarket-ul

glorios al alteia.
Cei trei ani de umblat

prin (foste) fabrici și
uzine, negocieri cu
paznicii şi câinii maid-
anezi şi aventuri pe şan-
tierele de demolări din
Braşov sunt sintetizaţi în
câteva fotografii, expuse
pe parcursul întregii luni
septembrie la Ceai et
caetera, pe strada Latină
15.

Galeria de Artă a Librăriei
„Okian“ găzduieşte, pe tot
parcursul lunii septembrie, o
expoziţie de pictură care îşi
propune să-i readucă în
atenţia publicului pe unul din-
tre maeştrii artei plastice
româneşti: Aurel Bordenache.
Sunt expuse tablouri ale pic-
torului care provin din
colecţia Constantin Sârbu. 

Născut la Huşi în 1902, cu
studii de artă la Iaşi,
Bucureşti, Paris şi Liege,
Aurel Bordenache a ajuns să
aibă tablouri în numeroase
colecţii particulare, dar şi ale
unor celebre muzee din în-

treaga lume (de exemplu
Prado şi Luvru). Artistul şi-a
valorificat extraordinarul tal-
ent de portretist ca pictor al
Curţii Regale de la Bucureşti,
fiind autorul a numeroase
portrete de oameni politici şi
de cultură din prima jumătate
a secolului XX. Aurel Borde-
nache a excelat în tot ce a în-
treprins - ca portretist,
peisagist, grafician de mare
forţă şi ilustrator de carte (al
unor ediţii bibliofile din
scrierile lui Eminescu,
Sadoveanu, Rebreanu etc.),
dar şi ca autor al Monumen-
tului-mausoleu de la Mărăşti.

A început stagiunea la Teatrul Dramatic

Expoziţie la „Okian“

Expoziţie de fotografie 
la Ceai et caetera

Braşovul este primul
dintre oraşele incluse în
turneul național „Noaptea
devoratorilor de publici-
tate“ dina cest an. Eveni-
mentul va fi găzduit anul
acesta de Patinoarul
Olimpic din Parcul Trac-
torul, în data de 22 septem-
brie. 

Biletele sunt disponibile
la Patinoarul Olimpic (Str.
Turnului, nr. 5) și Librăria
Cărturești (Piața Sfatului,
nr. 20 - Mureșenilor spre
Schei), la preţul de 30 de

lei. Sub conceptul de „en-
ergie pentru creativi“,
Noaptea Devoratorilor de
Publicitate 2012 este un
eveniment dedicat
pasionaţilor de reclame, în
care, timp de 8 ore, pub-
licul vizionează 290 de
spoturi din toată lumea.
Anul acesta, selecţia lui
Jean Marie Boursicot in-
clude un record de reclame
românești selectate - 13,
iar spotul românesc
Gelozia - IQads - deschide
evenimentul.

Pregătiri pentru Noaptea
devoratorilor de publicitate 
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