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VIN BANII PENTRU
PARCAREA DIN POIANĂ

Dosarul de finanţare pentru
proiectul de investiţii privind
realizarea unei parcări în Poiana Mică a trecut de toate
evaluările la Agenţia de Dezvoltare Regională „7 Centru”,
urmând ca săptămâna viitoare să fie efectuate procedurile precontractuale finale.
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Simfonia aerului

u Avionul Air Symphony, construit de o firmă din
Brașov, va costa cât un SUV şi va străbate distanţa
Braşov - Constanţa în mai puţin de două ore pagina 3

PUBLICITATEA,
SUFLETUL COMERȚULUI

Patronii de prăvălii de pe vremea bunicilor ştiau bine că
reclama e sufletul comerţului.
Nu se mai mulţumeau doar
cu strigatul în gura mare în
târg, ci scoteau paralele din
pungă, pentru a plăti publicarea de reclame în ziare.
PAG. 6

DASCĂLUL SUFLETELOR

Ioan Sorin Apan este profesor de fizică şi de teologie,
membru al Academiei Artelor
Tradiţionale din România, etnolog, folclorist, pictor de biserici, creator de artă populară
și acordeonist. Este dascălul
care a pus pe picioare Minisatu Andrei Șaguna, un club
pentru elevi unic în țară
PAG. 8-9

Cine va face jocurile
în noul Consiliu Local
u Afaceristul
Petrică Hogea
a fost prezent la
constituirea forului
municipal, dând
indicații noilor
consilieri paginile 4-5
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20 de ani de îngrijire paleativă la Brasov. „Hospice - Casa Speranţei“
împlineşte, în aceste zile, 20 de ani de la înfiinţare, timp în care peste 11.000
de bolnavi au beneficiat de servicii de îngrijire paliativă, de atenţia şi
afecţiunea angajaţilor şi voluntarilor.

www.gazetabrasovului.ro

Vin bani pentru parcarea
supraetajată din Poiana Braşov
u Dosarul de finanţare
pentru proiectul de
investiţii privind
realizarea unei parcări
în Poiana Mică a trecut
de toate evaluările la
Agenţia de Dezvoltare
Regională „7 Centru”,
urmând ca săptămâna
viitoare să fie efectuate
procedurile precontractuale finale.
„Aceasta este ultima etapă
din procedura de acordare a
finanţării, iar apoi vom semna
contractul.
Sperăm
să
organizăm licitaţia cât mai
curând, astfel încât lucrările să
înceapă până la sfârşitul
verii”, a declarat primarul
Braşovului, George Scripcaru.

Peste 430 de noi
locuri de parcare
Parcarea din Poiana Mică
va avea o capacitate de 434 de
locuri şi va fi construită pe trei
niveluri – respectiv demisol,
parter şi terasă. Accesul se
face de la parter, iar la intrare
va exista o tabelă electronică
pe care se vor afişa atât
numărul de locuri libere existente, cât şi locul de parcare
repartizat celui care va intra.
Ieşirea din parcare se va putea
face prin două zone dotate cu
câte o barieră. În parcare nu
va fi permis accesul maşinilor
prevăzute cu dispozitive GPL
(respectiv care funcţionează
cu gaz).

autocare. De asemenea, se vor
amenaja piste pentru biciclete
şi o parcare pentru aceste vehicule. În zonă vor fi amenajate şi spaţii verzi.
Fondurile pentru această
investiţie vor veni prin Programul Operaţional Regional

u Parcare supraetajată şi la Spitalul Militar

Parcarea supraetajată va fi amplasată
vizavi de Restaurantul Căprioara din Poiana Mică

Primarul George Scripcaru
a precizat că unul dintre scopurile acestui proiect este, în
afara creşterii capacităţii de
parcare în staţiune, descongestionarea traficului din
Poiană, mai ales în perioada
de flux maxim.

Acces restricţionat
spre staţiune
Pe termen lung, municipalitatea ia în considerare
restricţionarea accesului autoturismelor în Poiană în perioada de vârf a sezonului,
motiv pentru care proiectul
include şi construirea unui
terminal de transport în
comun, care să asigure preluarea şi transportul turiştilor cu
autobuze de capacitate mică.

Parcarea va fi amplasată
vizavi de Restaurantul
Căprioara, iar accesul în parcare se face pe la parter, din
drumul care leagă Braşovul
de staţiune. Şoferii care au
maşini pe GPL nu îşi vor
putea lăsa maşina în moderna
parcare. Vor fi două căi de
acces, din şoseaua principală,
dotate cu bariere, iar accesul
se va face pe baza unui tichet.
Tot în zona intrării va exista
o tabelă electronică unde vor
fi afişate atât numărul de
locuri libere existente, cât şi
locul de parcare repartizat
celui care va intra. De aici,
maşinile se vor distribui către
locurile de parcare urmând un
circuit clar, zona de circulaţie
fiind cu sens unic. Trecerea de

la un nivel la altul se face pe
rampe proiectate conform
normativului de parcări.
Ieşirea din parcare se va realiza prin subsol şi se va ieşi
efectiv pe drumul spre complexul rezidenţial Silver
Mountain. Plata se poate face
la automatele de plată, localizate la parter şi la subsol, dar
şi în holurile de acces spre
ieşire.

Al XIII-lea proiect
cu fonduri UE
În exteriorul imobilului se
vor amenaja nouă locuri de
parcare pentru mijloace de
transport în comun (şapte
pentru microbuze şi două
pentru autobuze), precum şi
şase locuri de parcare pentru

Începe dezinsecţia în tot oraşul
În perioada 2 – 11 iulie,
primăria municipiului Braşov începe acțiunea de
dezinsecţie atât pe domeniul
public cât şi pe domeniul
privat. Substanţele care vor
fi folosite pentru dezinsecţie
nu sunt dăunătoare oamenilor, animalelor şi peştilor
şi nu lasă reziduuri, fiind
exceptate de la cerinţele de
toleranţă pentru reziduuri
pesticide. Totuși, crescătorii
de albine sunt rugaţi să ia
măsuri pentru protejarea
acestora
pe
perioada
dezinsecţiei. Substanţele
folosite la dezinsecţie sînt
K-OTHRINE EC 25 –
substanţă
activă
deltametrin, Grupa Xn(III)
de toxicitate şi BIOLARKIM 14 (larvicid) –
substanţă activă bacilul
thuringiensis,
Grupa
Xn(III)de toxicitate. Spectrul de combatere al KOTHRINE EC 25 cuprinde

şi se cifrează la aproximativ
25 de milioane de lei. Trebuie
spus că este cel de al XIII-lea
proiect inclus în planul de
dezvoltare a Zonei Metropolitane Braşov, dintr-un total de
26 promovate prin Polul de
Creştere Braşov.

toate insectele vectoare şi
generatoare de disconfort,
cum sînt gândacii, furnicile,
muştele sau ţânţari. Produsul poate fi utilizat în sectorul de igienă şi sănătate
publică, în locuri precum
locuinţele, spitalele, hotelurile sau diverse locuri
publice. Substanţa este
biodegradabilă şi nu se
acumulează în mediul înconjurător. Larvicidul folosit pentru dezinsecţie,
BIOLARKIM, se utilizează
pe luciile de apă şi nu este
toxic pentru peşti.
În paralel cu acţiunile
desfăşurate de primărie pe
domeniul public şi domeniul privat al municipiului,
cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici,
instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari (locatari), au obligaţia de a
face şi ei dezinsecţia pe
suprafeţele pe care le deţin,

www.gazetabrasovului.ro

urmâd ca după finalizarea
perioadei, să prezinte documentele care dovedesc
acest lucru. Cei care refuză
să facă dezinsecţia pe
suprafeţele pe care le deţin

pot fi sancţionaţi cu amenzi
contravenţionale cuprinse
între 500 şi 1.000 de lei
pentru persoane fizice şi
1.000 şi 2.000 de lei pentru
persoane juridice.

www.gazetabrasovului.ro

La sfârşitul săptămânii va avea loc vizita
precontractuală a inspectorilor Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) 7 Centru, pentru a da
„undă verde” proiectului privind construcţia
parcării de lângă Spitalul Militar. Aceasta este ultima etapă înaintea semnării contractului de
finanţare. Investiţia este estimată la 23,3 milioane de lei, proiectul fiind înscris pe lista Planului
Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere
Braşov.

u Şapte etaje şi 306 locuri
Parcarea va avea şapte niveluri, patru subterane
şi trei supraterane şi va avea o capacitate de 306
locuri, dispuse pe fiecare nivel, inclusiv pe terasă.
Vor exista şi opt locuri special amenajate pentru
maşini electrice, în apropierea cărora se vor monta
şi surse de alimentare cu energie electrică. De
asemenea, se vor amenaja şi şapte locuri pentru
maşinile de lux. Intrarea şi ieşirea din parcare se va
face prin două puncte. Pe latura nordică, dinspre
Strada Pieţii, prin sensul giratoriu care se va construi vor exista două benzi de circulaţie pentru
acces şi două pentru ieşire, astfel încât să fie
asigurată şi legătura dinspre şi înspre magazinul
Star, iar pe latura sudică, cu acces de pe Strada
Pictor Pop, va fi o singură banda de intrare şi una
de ieşire. Giraţia va oferi posibilitatea de întoarcere
în cazul în care sunt ocupate locurile de parcare,
dar vor exista panouri de informare privind capacitatea parcării, gradul de ocupare a acesteia şi
numărul de locuri de disponibile. Plata se va face
automatizat la ieşire.

Se usucă brazii
de pe Tâmpa!
În plină vară, mare parte
din coniferele de pe versantul dinspre Răcădău al Tâmpei au prins o culoare ruginie
şi par a se veşteji, anunță
Monitorul Expres. Fenomenul a atras atenţia autorităţilor locale care spun că
uscarea prematură a vegetaţiei de pe Tâmpa ar
putea fi o urmare a secetei
din cursul iernii, dar şi a
schimbării bruşte de temperatură, în prima jumătate a
acestui an. „În iarnă a fost
secetă, apoi vremea s-a
încălzit brusc. De asemenea,
în ultima perioadă, la un moment dat au fost 30 de grade,
apoi a venit o ploaie rece,
care a afectat arborii. Mulţi
dintre copacii afectaţi sînt
destul de bătrîni, astfel că au
fost mai vulnerabili“, a explicat directorul Regiei Publice
Locale a Pădurilor „Kron-

stadt“, Dan Olteanu. Pentru
a afla exact ce a cauzat
fenomenul, specialiştii RPLP
„Kronstadt“ au recoltat
probe pe care le-au trimis,
spre analiză, la Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), aşteptînd acum
rezultatele. Tîmpa nu este
însă singura zonă unde
coniferele se usucă prematur.
„Este un fenomen întîlnit în
toată ţara. În Braşov este
afectată şi zona Varişte, iar
fenomenul se manifestă şi la
Rîşnov“, a mai declarat
reprezentantul Regiei Kronstadt. El spune totuşi că nu
este un fenomen apărut din
senin. Şi anii trecuţi au fost
arbori afectaţi. În acest an
însă, situaţia a luat amploare.
Pînă la sosirea rezultatelor
comandate la ICAS, zonele
afectate sînt monitorizate
atent de autorităţi.

www.gazetabrasovului.ro
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Un braşovean de 42 de ani a ajuns după gratii după ce poliţiştii au descoperit că acesta, împreună cu
alţi patru complici, falsifica bilete RAT, diplome de studii, permise auto şi cărţi de identitate. La
domiciliul suspectului, poliţiştii au găsit 3.500 de bilete de călătorie, cinci diplome de studii, cinci
permise auto, patru cărţi de identitate auto, toate falsificate.
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O firmă din Braşov construieşte
propriile avioane uşoare
u Avionul Air Symphony va costa cât un SUV, va consuma mai puţin decât o astfel
de maşină şi va străbate distanţa Braşov - Constanţa în mai puţin de două ore
Conceptul Air Symphony în traducere, Simfonia Aeriană - a apărut pe planşele
unei companii de design aeronautic din Braşov în urmă cu
un an. Ideea realizării unui
aparat de zbor uşor cu autonomie sporită este mai
veche decât Revoluţia din '89,
însă compania braşoveană
Nuarb a început proiectarea
lui abia acum, când cererea pe
segmentul de piaţă a zborurilor private business &
leisure a crescut.

Desenat după o
formulă matematică
Aşa a luat naştere proiectul
primului avion uşor de
concepţie 100% românească.
Deşi au plecat de la o formă
deja tradiţională în nişa
avioanelor cu autonomie
sporită - canard, braşovenii au
realizat un fuselaj bazat doar
pe formule matematice. „Este
o aeronavă în care profundorul se află în faţă, principalul element portant se află
în spate, are o singură elice
propulsivă. Fuselajul nu este
generat doar prin construcţia
unor forme care să găzduiască un spaţiu util. Forma
a fost generată după legea lui
Galvao”, explică Gabriel
Dima, director tehnic. Chiar
în acest moment, inginerii
testează rezistenţa componentelor. „Modelul aripii este discretizat şi aici apar forţele care

apasă pe aripă în timpul unui
zbor orizontal. Vreau să văd
cât va rezista şi cum îi putem
creşte rezistenţa prin schimbarea geometriei”, a declarat
Cătălin Scripca, tehnician de
stres.

Se poate dormi în el
„Simfonia Aeriană” are o
anvergură a aripilor de 12
metri, însă aces-tea pot fi
strânse pentru ca aparatul să
fie transportat cu uşurinţă întro remorcă, tractată de orice
automobil. Are o greutate de
280 de kilograme, pe care
motorul de 90 de cai-putere o
poate deplasa cu o viteză
maximă
de
260
de
kilometri/oră, care va fi
limitată din raţionamente
legale la 220 km/h. "Air Symphony" este proiectat să transporte 2 persoane şi ceva
bagaje pe deasupra, iar designerii au pus accent pe funcţionalitate
şi
confort.
Autonomia este unul din
capitolele la care excelează 1.400 de kilometri. „Dorim să
oferim în interior un spaţiu
mult mai generos ca al aeronavelor de pe piaţă pentru că ne
adresăm unui segment de
piaţă puţin mai pretenţios.
Fiind gândit pentru distanţe
mai lungi, vom organiza
spaţiul în aşa fel încât unul din
ocupanţi să poată dormi.
Spătarul se va rabata şi ocupantul îşi va putea întinde pi-

cioarele”, ne spune Gabriel
Dima, director tehnic.

Proiectarea - gata
până la finele anului
Până la sfârşitul anului,
proiectarea va fi gata. Acum,
designerii
lucrează
la
aşezarea componentelor în
interiorul fuselajului. "Deocamdată
este
stabilită
configuraţia avionului. Mai
trebuie făcute detaliile şi stabilite organele şi comenzile.
Iar apoi, trecut la construcţie,
dacă vom avea o finanţare pe
măsură", ne arată ing. Adrian
Scânteianu, designerul care
se ocupa de proiectare pe calculator.

Consum: 12 litri pe oră.
Viteză: 200 de
kilometri la oră
Proiectul a fost prezentat la
târgurile internaţionale de
profil, iar conducerea companiei a identificat deja companii de renume de la nivel
mondial, interesate de
producţia lui. Blue Symphony va ieşi pe poarta
fabricii la un preţ mediu de
60.000 de euro - în funcţie de
dotări, valoare similară cu cea
a unui SUV 4x4. Spre deosebire de un "jeep", avionul
consumă numai 12 litri pe
oră, la o viteză medie de
aproape 200 de kilometri la
oră. Astfel, un braşovean

„Simfonia Aeriană“ așa cum a fost prezentat
la târgurile internaționale de profil

înstărit sau un om de afaceri
cu simţul aventurii, îşi poate
duce iubita pe litoral, în nici
două ore.
„Acest avion este pentru
persoane fizice, pentru timp
liber, pentru amatorii de
aviaţie. Avem, deja un client
care doreşte să monitorizeze
pipeline-urile (magistralele de
gaz, n.red.) cu acest tip de
avion. Poate fi folosit, în spe-

cial în România, pentru
zborurile mai lungi", a precizat Werner Braun.

Foşti angajaţi de la ICA
lucrează acum
pentru Airbus A350
Compania producătoare
Nuarb a fost înfiinţată în
urmă cu doi ani, însă a atras
deja ingineri cu multă

experienţă de la IAR Ghimbav. Recunoaşterea internaţională i-a adus contracte
cu marile concerne aeronautice, inginerii braşoveni fiind
res-ponsabili de proiectarea
unor componente ale viitorului Airbus A350 - aeronavă
care va intra în serviciul companiilor aeriene începând cu
2013.

„În acest proces avem parte de nişte colegi ingineri foarte pricepuţi care, într-un timp foarte
scurt, au reuşit - cu ajutorul partenerilor noştri - să
proiecteze acest tip de avion, care, de altfel, pe piaţa
externă a început să atragă atenţia. Am reuşit să
facem asta pentru că am angajat ingineri cu backround
în aviaţie, am investit în educaţie şi formare”

Werner Braun, preşedintele companiei Nuarb

„Şaguna“, printre cele mai bune licee din ţară
Imediat după ce au aflat
rezultatele de la examenul
de evaluare națională, absolvenţii claselor a VIII-a
trebuie să opteze pentru
liceul şi specializarea pe
care o vor urma. Completarea fișelor de opțiuni se
face între 5 și 8 iulie, rezultatele repartizării computerizate urmând să fie afişate
pe 15 iulie.
Ziarul Gândul a realizat
topul celor mai bune licee
din Bucureşti şi alte şapte
judeţe importante din ţară,
astfel că a rezultat şi un
clasament al celor mai bune
licee din România. Criteriul
exclusiv utilizat în această
clasificare a fost ultima
medie de admitere din 2011.
În acest top se află nouă
licee din Bucureşti, cu patru
dintre ele ocupând primele
poziţii, trei licee din Iaşi, respectiv Constanţa, două din
Cluj şi Dolj, precum şi unul

u Cele mai bune licee din Braşov, după media
cu care s-a intrat anul trecut sunt următoarele:

din Braşov. Este vorba de
Colegiul Naţional Andrei
Şaguna Braşov - Ştiinţe so-
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ciale bilingv engleză - cu
media de 9,36, situat pe
locul al nouălea.

1. Colegiul Naţional Andrei Şaguna
Matematică-informatică - 9,45
Ştiinţe ale naturii - 9,57
Ştiinţe ale naturii bilingv franceză - 9,38
Ştiinţe sociale bilingv engleză - 9,36
2. Colegiul Naţional de Informatică
Grigore Moisil Braşov
Matematică informatică - 8,90
3. Liceul Andrei Mureşanu Braşov
Matematică-informatică - 8,84
Ştiinţe ale naturii - 8,65
4. Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă
Braşov
Matematică informatică - 8,94
Ştiinte ale naturii bilingv engleză - 8,90
Ştiinte ale naturii bilingv franceză - 8,96
Ştiinte ale naturii bilingv germană - 8,49
Filologie bilingv engleză - 8,90
5. Colegiul de ştiinţe Grigore Antipa
Braşov
Matematică-informatică - 8,59
Ştiinţe ale naturii - 8,46
6. Colegiul Emil Racoviţă Braşov
Ştiinţe ale naturii - 8,19

www.gazetabrasovului.ro

Ştiinţe ale naturii bilingv engleză - 8,70
Matematică informatică - 8,38
Ştiinţe Sociale intensiv engleză - 8,17
7. Colegiul Naţional Unirea Braşov
Matematică informatică - 8,74
Filologie bilingv engleză - 8,78
Filologie bilingv franceză - 7,89
Filologie bilingv spaniolă - 8,01
Ştiinţe sociale intensiv engleză - 8,86
8. Colegiul Naţional Economic Andrei
Bârseanu Braşov
Comerţ - 8,05
Economic - 7,93
Turism şi alimentaţie - 7,77
9. Colegiul Nicolae Titulescu Braşov
Matematică-informatică - 7,69
Ştiinţe ale naturii - 7,71
Filologie - 7,64
Ştiinţe sociale - 7,72
10. Colegiul Naţional Aprily Lajos Braşov
Matematică-informatică - 8,68
Ştiinţe ale naturii - 7,14
Filologie - 6,36
Comerţ - 7,39

www.gazetabrasovului.ro
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DEZVĂLUIRI

Rezultatul alegerilor locale a produs la Braşov o stare de acalmie. Toţi vorbesc de pace,
armonie şi proiecte în favoarea braşovenilor. Cel care a cerut pace şi armonie a fost,
surprinzător, Aristotel Căncescu. El pare a fi câştigătorul alegerilor ţinând cont că USL este
la guvernare, are majoritate în Consiliul Local şi cel Judeţean. Nu este însă chiar aşa...

Cine face jocurile în
Afaceristul Petrică Hogea a fost prezent la constituirea forului

Afaceristul Hogea,
amfitrionul şedintei
După toate aparențele, amfitrionul ședinței nu a fost primarul Scripcaru, ci omul de
afaceri Petrică Hogea, primul
care a apărut în sala de ședințe, dirijându-i cu voce tare
atât pe consilierii din PP-DD
cât și pe o parte dintre consilierii PSD. Secondat de fostul consilier Emil Niță, membru
de vază al PSD, Hogea a dat
indicații în stânga și în dreapta pe tot parcursul ședinței.
Cei care au participat la prima
şedinţă de Consiliu Local au
observat și veselia suspectă a
fostului candidat al PSD la fotoliul de primar, Cătălin
Leonte. Dacă imediat după
alegeri a anunţat sus și tare că
nu vrea să fie viceprimar şi
nici măcar consilier local, la
şedinţă era tot un zâmbet.

Lui Leonte i-a trecut
supărarea
Surse din PSD susțin că
Leonte este nemulţumit de colaborarea cu Constantin Niţă,
acuzându-l că a trădat partidul
în campania electorală, având
o înțelegere subterană cu
George Scripcaru și Nicolae
Țucunel. Sprijinit de Căncescu, președintele PNL
Brașov, Leonte încearcă să
coaguleze un grup cu care săl detroneze pe Niţă de la şefia
PSD Braşov. Leonte ar fi sprijinit în acest demers și de
Petrică Hogea, cel care
controlează PP-DD Braşov.
De remarcat că, la prima
şedinţă de Consiliu Local a
fost prezent şi Viorel Chriac,
omul de încredere al lui Niţă.
Acesta a fost ignorat total de
consilierii locali PSD. Izolat
pe tot parcursul ședinței, Chiriac s-a mulţumit doar să
transmită SMS-uri către şef.

Chioşcurile Duplex,
miza PP-DD
Prin trocul făcut între PSD
și partidul lui Dan Diaco-

nescu, noua majoritate ar
urma să-l propulseze pe
președintele local al PPDD,
Ovidiu Fodor în postul de
city-manager al Primăriei,
deși, legal, o astfel de funcție
nu depinde de votul CL,
funcţia fiind deja ocupată
legal. În spatele înțelegerii
stau, conform mai multor
surse, interesele principalului
finanțator local al respectivului partid, omul de afaceri,
Petrică Hogea. Ovidiu Fodor
este, de altfel, omul de încredere al milionarului, conducându-i de-a lungul
timpului mai multe afaceri,
printre care se numără ziarul
„Bună ziua Brașov!”, depozitele „Duplex 2” și hotelul
Ramada. În anii ’90, Petrică
Hogea a devenit cunoscut în
Braşov după afacerea „Duplex”, când, în plin centrul
oraşului, lângă Piaţa Star, s-a
înălţat o construcţie masivă.

Extinderea Pieţei Star
ar urma să fie blocată
Conform www.brasovnews.
blogspot.com, prima decizie
pe care ar urma să o ia alianța
USL-PP-DD va fi anularea
Hotărârii CL nr. 298 din 31
mai 2012, prin care chioșcurile
Duplex ar urma să fie demolate.
Terenul pe care se află complexul este al Primariei, iar
consilierii au anulat înțelegerea cu Duplex ’91. Primarul
Scripcaru are în plan modernizarea zonei din preajma Teatrului „Sică Alexandrescu” și
extinderea Pieței Star, proiecte
care, în cazul în care demolarea chioșcurilor Duplex va fi
blocată de noul Consiliu Local, nu se va mai putea realiza.

Ce s-a întâmplat la
prima şedinţă
După ce a fost validat ca
primar George Scripcaru a
anunţat că renunţă la mandatul
de consilier local, în locul
acestuia fiind validat Vasile
Emil Martin, iar fostul viceprimar pedelist Miklos Gantz a
renunţat şi el la mandatul de
consilier în favoarea unui alt
coleg de partid, Lucian
Ionescu. Modificări s-au produs şi pe lista reprezentanţilor
PP-DD, Ovidiu Fodor şi Dan
Chivu, cedându-şi locul în
forul deliberativ supleanţilor
Maria Simiona Antoanela
(asociat în mai multe firme cu
Petrică Hogea) şi Alexandrina
Adina Durbacă (jurist la Duplex ‘91). Ulterior validării tuturor consilierilor şi depunerii
jurământului, s-a trecut la desemnarea noilor viceprimari ai
municipiului. Răzvan Popa
(PSD) şi Adrian Atomei
(PNL) au fost desemnaţi prin
vot secret, având acceptul a 26
dintre cei 27 de consilieri locali, unul abţinându-se.

foto: Răzvan Boacă

Noul plen a fost convocat
vineri pentru şedinţa de validare. Cu această ocazie, primarul George Scripcaru a
depus jurământul pentru noul
mandat apoi a lansat un „mesaj de „pace”, îndemnându-i
pe consilieri să lase trecutul
deoparte și să privească spre
viitor. Ulterior, dezbaterile sau desfăşurat într-o atmosferă
relativ destinsă. „Gazeta Brașovului” a încercat să afle ce
stă, totuși, în spatele acalmiei
care a urmat zbuciumatei
campanii electorale locale.
Noul Consiliul Local al municipiului Braşov este alcătuit
din 12 aleşi ai USL (6 PSD, 5
PNL și 1 PC) , 9 din partea
PDL şi câte doi din partea PPDD, FDGR şi UDMR.

Milionarul Hogea, dând indicații noilor consilieri în timpul ședinței de vineri

Pedeliştii se obişnuiesc darea lui Ciprian Chiricheș.
cu opoziţia
Emoţii pentru Chiricheş
În ceea ce priveşte consilierii locali PD-L, aceştia au
început - destul de greu - să se
obișnuiască cu ideea că sunt în
opoziţie. Înaintea acestei
şedinţe, conform unor surse,
au avut o înţelegere cu USL
pentru constituirea comisiilor.
USL să numească 3 persoane
iar PDL să completeze comisiile cu două. Într-adevăr,
USL a nominalizat câte 3 persoane dar pe fir au intrat şi cei
de la PP-DD care au obligat
PDL-ul să numească o singură persoană în fiecare dinte
comisii. Lucru care a dus la încruntări vizibile şi vorbe șuierate. Pedeliștii au înghițit însă
găluşca deoarece fiecare
nomi-nalizare a fost votată de
majoritate, ei fiind în minoritate. Un moment umilitor pentru consilierii PDL a fost vali-

Pentru că în mandatul trecut liberalii Iulian Mara şi
Vasile Bran nu au fost validați
în Consiliul Local, actuala
putere a vrut să-și plătească
polița cu aceeași monedă. La
dosarul de validare al pedelistului Ciprian Chiricheș a
fost depusă o contestaţie de invalidare din partea PSD, pentru fapte reprobabile în timpul
campaniei electorale. Înainte
de momentul votului, lui
Chiricheş i s-a dat posibilitatea să ia cuvântul: „Îmi cer
mii de scuze domnului Susanu faţă de atit u d i n e a
deplo rabilă
faţă de domnia sa şi în
faţa
cetăţenilor din
Braşov“. După

ce şi-a pus cenuşă în cap,
Chiricheş a fost validat, cu
două abţineri: Radu Pușcariu
(PNL) şi Christian Macedonschi (FDGR).

Căncescu vrea să-l
momească pe Scripcaru
Se pare că noua majoritate
din Consiliul Local ar fi
formată din USL și PP-DD.
Jocul politic este însă departe
de a se termina. Preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov,
Aristotel Căncescu, a tot anunțat în săptămânile de după
alegeri că este gata să accepte
un armistiţiu cu Scripcaru.
„Doresc un armistiţiu cu Primăria municipiului Braşov, nu mai vreau să
continui războiul şi iam transmis acest
lucru şi primarului
Braşovului,
prin
colegul Mihai Veştea.
Cred că după aceste

alegeri locale şi primarul şi-a
dat seama că are nevoie de
această colaborare cu noi.
Fără USL, practic îi va fi imposibil să conducă Consiliul
Local“, a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean, Aristotel
Căncescu. Probabilitatea unui
troc între Căncescu și Scripcaru este cu atât mai mare cu
cât neînțelegerile dintre șeful
liberal Căncescu și cel pesedist, Niță, sunt de notorietate,
iar alianța USL nu funcționează aproape deloc în județ.

Banii, motivul
armistiţiului
Primul motiv pentru care
Căncescu a cerut pace îl
reprezintă, bineînțeles, banii.
El a primit mesaje clare de la
Guvern că nu va primi fonduri deoarece nu sunt bani.
Aeroportul, spitalul trebuie
făcute în parteneriat cu
Primăria Braşov, care repre-

Noul Consiliul Local al municipiului Braşov este alcătuit din 12 aleşi ai USL, dintre care
6 sunt de la PSD, 5 de la PNL şi un reprezentant al PC, 9 din partea PDL şi câte doi din
partea PP-DD, FDGR şi UDMR. Totodată, s-au stabilit şi grupurile din Consiliul Local,
acestea fiind formate din USL, PP-DD şi UDMR pe de o parte, PDL şi FDGR separat.

Consiliul Local
municipal, dând indicații noilor consilieri
u MIX TV schimbă macazul

Petrică Hogea cu cătușe la mâini, în mai 2001

zintă o garanţie serioasă pentru orice investitor sau instituţie financiară. Mai mult,
Braşovul primeşte milioane
de euro fonduri europene prin
Polul de Creştere, condus de
pedelistul Mihail Veştea şi
prin Agenţia Metropolitană
condusă de Dragoş David. În
nici una din aceste instituţii
Căncescu nu este reprezentat,
el dorind la un moment dat
chiar să desfiinţeze Agenţia
Metropolitană prin retragerea
mai multor localităţi conduse
de primari PNL. Aceste două
instituţii şi-au dovedit valoarea prin cheltuirea pe bază
de proiecte a celor 70 de milioane de euro puse la
dispoziţie de
Uniunea
Europeană.

Se vrea şef şi peste
Regiunea Centru
Un alt motiv pentru care
Căncescu cere pace îl

reprezintă candidatura la
preşedenţia Regiunii Centru.
Prin această pace, ar vrea să-l
izoleze pe George Scripcaru,
rămânând astfel singurul candidat al Braşovului la această
funcţie. Sibiul, deși în județ
USL să bine, îl va avea candidat cel mai probabil pe Iohannis, reprezentantul FDGR.
Alba este un judeţ mic unde
USL a pierdut la o diferenţă
foarte mică CJ-ul. Mureşul,
având acelaşi număr de
locuitori ca Braşovul, este
împărţit etnic în două, români
şi maghiari, făcând imposibil
câştigarea preşedenţiei regionale de un candidat român
de aici. În ceea ce priveşte
Covasna şi Harghita aceste
sunt acontate de maghiari.
Dar şi aşa, împreună cu
jumătate din Mureş deabia
ajung la numărul de voturi al
Braşovului. Căncescu ştie că
acela care va candida singur

Se pare că înțelegerea cu PP-DD
nu a fost parafată de USL, ci de
PSD Brașov. În timp ce pesediștii
au anunțat chiar noii viceprimari,
trustul de presă al lui Aristotel
Căncescu a fost extrem de rezervat. Ziariștii plățiți de președintele
PNL au sugerat mai degrabă o
înțelegere cu PD-L și George
Scripcaru, pe care, până în urmă
cu câteva săptămâni, i-au criticat
călcând în picioare orice normă
deontologică. La principala emisiune a televiziunii MIX TV,
Onelia Pescaru l-a avut invitat pe
unul dintre apropiații lui George
Scripcaru, avocatul Sorin Grigorescu. După ce ani de zile l-a
criticat în fel și chip pe Căncescu
la emisiunile televiziunii pedeliste,
RTT, Grigorescu a elogiat de
această dată personalitatea
președintelui CJ. El a declarat că
îi admiră tenacitatea, abilitatea,
felul în care știe să comunice și
felul în care își calculează
mișcările. Și intervențiile moderatoarei, omul de încredere al lui
Căncescu, Onelia Pescaru, au
părut aproape ireale pentru cei
care au mai până acum urmărit
postul de propagandă al
președintelui CJ. Moderatoarea a
vorbit de numeroasele realizări
ale lui Scripcaru și de faptul că,
un armistițiu dintre șeful ei
Căncescu și Scripcaru ar fi
„aducător de speranțe” pentru
brașoveni.

din partea Braşovului – viitoarea capitală Regiunii Centru - va avea câştig de cauză.

Atac la Niţă
În acest moment, însă, cel
mai serios motiv al „păcii”
cerute de Căncescu îl constituie „lucrăturile” pentru a-l
debarca pe Constantin Niţă de
la conducerea PSD Braşov.
Liberalul vrea să-l înlocuiască
pe Niţă cu Leonte, deoarece sa înţeles foarte bine în campania electorală cu cel din urmă.
Drept urmare, Căncescu îl
„sapă” intens pe Niță la Crin
Antonescu şi Victor Ponta,
deși chiar el este cel care a
bătut palma cu PD-L și Scripcaru. Constantin Niță șeful
PSD local și fost ministru al
Economiei, este marele perdant al acestor alegeri locale.
Niță a fost suspectat de blat
electoral de către PNL, PD-L
şi Cătălin Leonte. PNL l-a
acuzat că l-ar fi sprijinit în

prima parte a campaniei pe
candidatul la preşedenţia Consiliului Jude-ţean, Nicolae
Ţucunel, fost pesedist.
Căncescu a suspectat un ajutor
„frăţesc” de la PSD dat contracandidatului său. Ajutor ce
nu a mai venit. În ultimele zile
ale campaniei Constantin Niţă
a rupt înţelegerea cu Ţucunel
şi făcut eforturi uriaşe pentru
a câştiga Primăria Braşov.
Liderul social-democrat a
încercat astfel să arate celor de
la Bucureşti că acuzațiile liberalilor sunt nefondate. Imediat după alegeri, Constantin
Niţă a fost trimis de Ponta la o
conferinţă de presă să explice
dacă a făcut blat cu PDL-ul
sau nu. Atitudinea lui Niță și
felul în care acesta s-a întors
cu 180 de grade în ultimile
săptămâni de campanie i-ar fi
ne-mulțumit și pe pedeliști,
care îl vor, la rândul lor, eliminat pe Niță.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 4 - 10 iulie

DEZVĂLUIRI

5

u Afacerist controversat
Milionarul Petrică Hogea, eminența cenușie a noului
Consiliu Local s-a aflat, de-a lungul timpului, în centrul mai multor scandaluri. „Gazeta Brașovului” le
trece mai jos în revistă, așa cum au fost relatate de
presă, de-a lungul timpului:
AFACEREA DUPLEX. Prima afacere a lui Petrică
Hogea, de care s-a auzit în târg, a fost cea cu
chioșcurile-mamut Duplex. Pe nesimțite, în centrul
Brașovului, lângă Piața Star, s-au tăiat câțiva copaci
și s-a înălțat o construcție masivă. Presa a început
să scormonească și a aflat că un oarecare Hogea sa asociat cu Primăria, ca să construiască un lanț de
magazine. Câțiva consilieri municipali, mai curioși,
au descoperit, cercetând actele, o serie de nereguli.
Conducerea Primăriei a fost silită de Consiliul Local
să facă plângere penală împotriva firmei lui Hogea,
pentru nerespectarea autorizației de construire. Consilierii au decis demolarea magazinelor. Nimic din
toate acestea nu s-au întâmplat. În ciuda consilierilor,
primarul de atunci, Ioan Ghișe, a tăiat cu mare
pompă panglica magazinelor Duplex, care nu aveau,
în ziua inaugurării, nici măcar autorizație de funcționare. Dosarul penal a fost îngropat într-un sertar, iar
demolarea a ieșit din discuție, până la începutul
acestui an.
AFACEREA ZAHĂRULUI. La sfârșitul anilor ’90,
a fost cercetat, după ce a ipotecat un bun al statului,
Secţia Cicoarea a Fabricii de Zahăr Bod, pentru a
obţine un credit de 9 miliarde de lei. Afacerea s-a
lăsat cu destituirea și arestarea unui prefect. Petrică
Hogea a ipotecat, la bănci, un bun al statului, o secție
a Fabricii de Zahăr Bod, pentru a obține credite în
valoare de aproape nouă miliarde de lei. Doi dintre
cei care l-au ajutat, directorul fabricii, Mircea
Gherghe, și prefectul de atunci al Brașovului, Ion
Nicolae Opriș, au fost arestați și judecați.
ARESTAT ÎN 2001. Miliardarul brașovean a
cumpărat, prin firma Erebia SRL, pachetul majoritar
de acțiuni de la Ectransport SA. La scurt timp, a reușit
să vândă, pe la spatele celorlalți acționari, bunurile
societății către firme pe care tot el le patrona. În mai
2001, Petrică Hogea a fost reținut de Departamentul
Anticorupție de la Inspectoratul Județean de Poliție
Brașov. Apoi a fost cercetat, în stare de arest, pentru
înșelăciune în formă deosebit de gravă și pentru
folosirea, cu reacredință, a creditelor și activelor.
CONDAMNAT PENTRU „ȚEPE” BANCARE.
Petrică Hogea a fost condamnat în 2004 la cinci ani
de închisoare pentru că a ţepuit cu 8,7 miliarde de lei
Bancorex şi Banca Internaţională a Religiilor. El nu a
stat nici măcar o zi după gratii, beneficiind de
protecția unor importanți lideri politici ai momentului:
Vasile Bran, la vremea aceea deputat și președinte
PD Brașov (astăzi membru de vază al PNL și prieten
apropiat al președintelui PNL, Aristotel Căncescu),
alături de Victor Babiuc, fost ministru al apărarii, ambii
fiind nași de cununie ai afaceristului. Dat în urmărire
generală, Poliția Brașov s-a facut că-l caută timp de
mai bine de doi ani de zile, până ce Petrica Hogea a
obținut un certificat medical care spune că nu poate
fi încarcerat.

Nașii de cununie ai lui Hogea, alături de Căncescu,
pe vremea când toți trei făceau parte din PD

u Componența noului CL
Viitorul CL este format din: Cătălin Leonte (PSD-USL),
Mihai-Ioan Ghirdă (PSD-USL), Liviu Lupu (PSD-USL),
Tudor Alexandru Duţu (PSD-USL), Florin-Costel Teodorescu (PSD-USL), Răzvan Popa (PSD-USL), Adrian
Atomei (PNL-USL), Iulian Mara (PNL-USL), CiprianIonuţ Bucur (PNL-USL), Radu-Ioan Puşcariu (PNLUSL), Ovidiu Sârghie (PNL-USL), Mircea Boriceanu
(PC-USL), Ovidiu Răzvan Fodor (PPDD-USL), Daniel
Romulus Chivu (PPDD-USL), Adrian Florentin (PD-L),
Mihail Tarbă (PD-L), Andrei Ciprian Chiricheş (PD-L),
Vasile Kraila (PD-L), Costel Mihai (PD-L), Carmen Ţop
Ferghete (PD-L), Vasile Emil Martin (PD-L), Lucian
Ionescu (PD-L), Gheorghe Tănase (PD-L), Szente
Ladislau (UDMR), Toro Tamas (UDMR), Cristian Macedonschi (FDGR) şi Helmuth Jurgen Wagner (FDGR).

Publicitatea, sufletul comerţului
Patronii de prăvălii de pe
vremea bunicilor ştiau bine că
reclama e sufletul comerţului.
Nu se mai mulţumeau doar cu
strigatul în gura mare în târg,
ci scoteau paralele din pungă,
pentru a plăti publicarea de
reclame în ziare.

„Schimbătorie
de bani“
În 1910, la Tutungeria lui
Dumitru Popp, de pe strada
Hirscher nr. 4, era deschisă o
„schimbătorie de bani“ pentru
toţi aceia „cari călătoresc seu
se reîntorc acasă din România“. Pe lângă casele de
schimb valutar, cum le
spunem astăzi, existau şi un
fel de societăţi de asigurare.
Reuniunea pentru Ajutorare,
de pe Calea Victoriei 13
anunţa cinic: „De moarte nu
scapă nimeni. Până la 85 de
ani, se primesc membri pentru ajutorare în caz de moarte
(deces) li se plăteşte imediat
următorul ajutor la sumele de
lei 8.000 – 10.000 sau
24.000“.

„Celebru ocultist“
Un grafolog „autorizat de
Autorităţile Superioare competente ale României“ îşi

Reclamă la loterie, precum şi la lapte şi cheag

făcea reclamă în publicaţia
„Ardealul“, în anul 1942. Profesorul Misterelor Vieţii, C.
Ştefan, care în acelaşi timp
era şi „celebru oculist“,
anunţa că tocmai a sosit din
Benares, „cel mai sfânt oraş
din India, unde se strâng cei

mai de vază fachiri“. Îşi
aştepta clienţii pe strada
Castelului nr. 30, la uşa nr. 2.
„Spirit mediu, care prezice:
Trecutul, Viitorul, Prezentul
după fizionomie“, se spunea
în reclamă.

Sicrie de la Viena
Firma de pompe funebre
Tutsek, de pe strada Porţii 12,
făcea reclamă „sicriurilor de
metal ce se pot închide hermetic, din prima fabrică din
Viena…, care funebre cu doi
şi patru cai, ciocli“. Pentru aşi învinge concurenţa, patronul anunţa şi serviciile
suplimentare: „iau asupră-mi
şi transporturi de morţi în
strinătate.“ Erau de mare
trebuinţă în acele vremuri şi
lămpile cu gaz şi lanternele
„Practicus“.
„Lampă
electrică, durabilă, cu baterie
neruinabilă,
elegant
dichisită“.

Apa pentru sân
Doamnele erau momite de
coafori şi de negustorii de
cosmetice cu ,,Ondulaţie
permanentă cu preţuri reduse
pentru Paşti, cu lei 170 la
coaforul şi frizeria Sabău, Mihail Weiss 6- Brasov”
(„Ardealul“, 1942). ,,Apa
Kathe pentru sân – mijloc
senzaţional, scutit prin lege,
pentru a dobândi un bust frumos, cu efect miraculos. Apa
Kathe se foloseşte numai pe
dinafară, de aceia e potrivită
pentru orice constituţie
corporală“ (Gazeta de Transilvania-1905). În anul 1910,
în „Gazeta de Transilvania“,
se făcea publicitate unui
săpun
pentru
bărbaţi.
„Frumuseţea este şi pentru
bărbat o avere sigură şi o
recomandaţie bună. Frumos
ca un zeu! Săpunul şi cremea
Zuckooh – te scapă de pistrui,
pete, ten palid“.

Purgative
nesupărăcioase
Farmaciştii îşi lăudau
nevoie mare leacurile. O licoare în vogă era considerată
„Vinul de buruieni a lui Hu-

berth Ullrich. Pentru morburi
de stomac, constipaţie,
slăbiciune, anemie, debilitate,
râgăială“. Pentru copiii
deranjaţi la stomac era mai
indicată „Ciocolata de Tannim a lui Sztraka“. Tabletele
purgative Ascaret, care se
găseau în spiţeriile şi
drogheriile braşovene înainte
de primul război mondial,
aveau „un efect nesupărăcios
şi sigur, fiind curat vegetabile
şi întăritoare la stomac“.
Farmaciştii isteţi promiteau
clienţilor şi despăgubiri: „500
de florini plătesc celui ce va
mai căpeta vreodată durere de
dinţi, ori îi va mirosi gura,
după ce va folosi apa de dinţi
a lui Bartilla. O sticlă 70 de
bani. Denunţurile de falsificare bine plătite“.

Cheagul de lapte
Gospodinele cumpărau cel
mai popular cheag de lapte.
Palfi Marton, care se autointitula „mare neguţător de
cheag“, avea grijă să-şi promoveze des marfa în jurnale,
pentru a-şi forma clientelă
nouă: „Cel mai bun! Cel mai
ieftin! Cel mai practic! Cheag
pentru închegarea laptelui
preparat pe cale chemică din
cele mai curate rânze de viţel
“. Asta se publica în 1905, în
„Gazeta de Transilvania“. 32
de ani mai târziu, în
„Ardealul“, Farmacia „La
Arap“, din Piaţa Libertăţii nr.
13 (telefon 640 ), anunţa:
„Oieri! Agricultori! Cheagul
lichid Mioriţa este întrebuinţat
cu succes de peste 100 de
ani“.

Mica publicitate de altădată

u Mica publicitate
1938. „Bodega de la staţia de tramvai se mută în
strada Mihai Weiss 25. Vizitaţi cu încredere. Geza
Borsay“. (Gazeta de Transilvania)
1942. „Căutăm femee săracă din Braşov, preferabil
din Scheiu, pentru serviciu uşor. Adresa la ziar“.
(Gazeta de Transilvania)
1954. „Fabrica „Drapelul Roşu“ din oraşul Stalin
strada Avram Iancu nr. 64 angajează imediat o
bucătăreasă“. (Drum Nou)
1970. „Cine a găsit un portmoneu cu bani, carnet
CEC, buletin şi carnet de pensionar, pierdut în ziua
de 23 ianuarie a. c., să se prezinte la Steza Petre, Bdul St. Roşu, bloc 4, ap. 1“. (Drum Nou).

www.gazetabrasovului.ro

Relaxarea într-un jacuzzi este mai mult decât o distracţie este sănătate
şi relaxare. Combinaţia dintre căldură, apa în mişcare şi masaj are un efect de
vindecare care te scapă de efectele stresului şi ale dureriilor articulare şi te
ajută să te simţi mai bine.
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Hidroterapia, terapia naturală cu apă
De secole, oameni din întreaga lume cunosc şi folosesc terapiile cu apă, şi în
special al celor ce combină
masajul cu apa caldă. În antichitate grecii şi egiptenii
apreciau efectele curative ale
băilor cu ape fiebinți şi ierburi aromate. În India băile
erau combinate cu inhalaţii
de abur cald petru tratarea
căilor respiratorii. În timpul
imperiului roman s-au construit adevărate complexe de
băi, ce includeau bazine cu
apă caldă şi camere de abur.
Aceleaşi practici se regăsesc
în istoria majorităţii popoarelor, evocând efectele
benefice ale hidroterapiei.
Relaxarea într-un jacuzzi
este mai mult decât o distracţie împreună cu familia
sau prietenii, este sănătate şi
relaxare. Acest lucru se
întâmplă pentru că hidroterapia, adică combinaţia dintre
căldură, apa în mişcare şi
masaj are un efect de vindecare care te scapă de efectele
stresului şi ale dureriilor articulare şi te ajută să te simţi
mai bine. Doctorii şi
hidroterapeuţii recomandă o
baie pentru relaxare şi recuperare în urma unor răniri sau
a unor dureri cronice. De
asemenea jeturile de apă
direcţionate corect pot folosi
pentru tonifierea muşchilor şi
pentru accelerarea metabolismului, fiind foarte benefică și
în curele de slăbire.

Ce este hidroterapia?
Hidroterapia s-a dovedit a
fi o formă foarte eficientă de
terapie naturală. Acţionează
prin stimularea endorfinelor.
Iar endorfinele va ajuta să
controlaţi durerea şi să vă
detensionaţi.
Baia
cu
hidromasaj
eliberează milioane de bule
ce vă relaxează muşchii şi
articulaţiile umflate. Va creşte
mobilitatea şi, mai important,
vă diminuează durerile de
spate.

Tot în baia cu hidromasaj,
bulele fine vă liniştesc şi vă
relaxează întregul corp,
eliberându-vă de stres şi tensiune.
Atunci când aveţi dureri
musculare sau treceţi printr-o
perioadă stresantă, se produc
modificări chimice în corp ce
cauzează creşterea pulsului şi
a tensiunii. Urmând regulat
tratamente hidroterapeutice,
aceste simptome se vor
diminua.
Muşchii
se
relaxează
şi
corpul
reacţionează mai bine la stres.

Cum acţionează
hidroterapia?
1. Căldura - Temperatura
apei din cadă ajută la dilatarea vaselor de sânge,
sporind fluxul sangvin şi
îmbunătăţind
circulaţia.
Acest lucru ajută ţesuturile
obosite şi lezate să se vindece, pielea să fie mai
strălucitoare. Totodată se
îmbunătăţeşte semnificativ
digestia.
2. Mişcarea apei Datorită jeturilor care

creează o forţă ascensională
te simţi mai liber şi greutatea corpului ţi se pare mai
mică atunci când pluteşti în
apă caldă. Acest tip de
mişcare ascensională a apei
din spa reduce greutatea corpului cu aproape 90% şi
eliberează tensiunea acumulată în muşchi şi în
încheieturi. Efectul de reducere a greutăţii ajută
foarte mult în cazul unor
fracturi, rupturi de fibre
musculare sau a unor entorse, reducând cu mai mult

de jumătate timpul de
refacere totală a organismului.
3. Hidromasajul - Jeturile diverse ca volum şi intensitate din cada vă oferă
multiple opţiuni, de la
masajul ţesuturilor în
adâncime până la masajul
uşor, relaxant. În timpul
hidromasajului muşchii se
relaxează şi presiunea
asupra nervilor periferici
este înlăturată. Hidromasajul
îmbunătăţeşte
circulaţia şi se combină cu
efectul căldurii pentru a accentua puterea de vindecare
a corpului. Prin îmbunătăţirea circulaţiei periferice
şi
accelerarea
arderilor celulare hidromasajul ajuta foarte mult și
în curele de slăbire.
4. Relaxarea - O baie în
jacuzzi este un tratament
foarte eficient împotriva
eliminării stresului acumulat
peste zi pentru că relaxează
corpul şi mintea şi ajută la
eliberarea de endorfine ce
fac să dispară problemele de
zi cu zi. După o baie în
jacuzzi somnul este mai
uşor şi mai odihnitor.
Pe lângă beneficiile terapeutice şi medicale o ședință
de hidromasaj este locul cel
mai potrivit pentru a-ţi invita prietenii la o discuţie şi
la o baie fierbinte. Este locul
ideal de petrecere a timpului
liber...

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

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

l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza
l Bio-saună
l Saună umedă
l Grota de relaxare
l Hidromasaj
l Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Dușuri rustice
l Teren de volei pe nisip
l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor
Piscine pentru copii
l Tobogane
l Loc de joacă
l Organizare zi de naștere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină
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Dascălul
u Ioan Sorin Apan este
profesor de fizică şi de
teologie, membru al
Academiei
Artelor
Tradiţionale din România, etnolog, folclorist,
pictor de biserici, creator de artă populară și
acordeonist.

Are o experiență vasta la
catedră, fiind mai mulți ani
profesor în comuna Bogdan-Vodă şi la Prejmer, la
Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna“ și la Liceul „Nicolae Titulescu“. Câțiva ani a
fost chiar director al Seminarului Teologic „Dumitru
Stăniloaie“ din Brașov. Dar
peste toate, este un om care
are puterea să schimbe radical în bine minţile şi sufletele tinerilor, un om care
lasă urme nepieritoare în
locurile prin care a trecut şi
în conştiinţele celor care îl
întâlnesc. „Pe unde-am fost,
mi-a plăcut să las ceva în
urmă“, spune profesorul.
A absolvit trei facultăţi,
cea de Fizică din Bucureşti
(1981) şi Teologia Ortodoxă
la Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu (1997),
apoi Secţia de Pictură
Bisericească a Facultăţii de
Teologie din Cluj. „M-am
dus la Fizică sperând că-mi
va da rezolvări capitale. La
Religie, mi-am completat şi
orizontul gândirii, şi-al inimii”, spune Sorin Apan.
Pasiunea pentru descifrarea şi înţelegerea ethosului
şi
spiritualităţii
religioase româneşti şi-o descoperise încă din anii de
liceu. „Eram student în anul
întâi la Fizică, la Măgurele,
şi la începutul unei vacanţe
unul dintre dascăli, profesorul Victor Velculescu,
secretar de partid pe facultate, mi-a dat o scrisoare şi
bani de drum să merg la
Mănăstirea Sihăstria din
Moldova,
unde
trăia
părintele Cleopa. Eram un
pasionat practicant de yoga
atunci, iar un bun prieten
mi-a spus în glumă:« ia dute să vezi tu levitaţie la
călugări »“, îşi aminteşte
Sorin Apan. „În ultimul an
de facultate am vrut să mă
fac călugăr, aşa că am fugit
cât mai departe de casă, la
Sihăstria, unde am stat
câteva luni!“ Părintele
Cleopa i-a spus să plece din
mănăstire, nu pentru că nu
ar fi fost un bun călugăr, ci
fiindcă era convins că Ioan
Sorin Apan e mai folos
Ortodoxiei „în lume”,

Profesorul Ioan Sorin Apan a studiat inițial fizica, însă a fost întotdeauna pasionat de religie și tradiții

printre laici, decât în
mănăstire. Profesorul Apan
a fost repartizat la şcoala
din Bogdan-Vodă, pe Valea
Izei, în Maramureş, unde a
predat fizica timp de doi ani
şi unde a trăit „prima
experienţă adevărată a contactului nemijlocit cu spiritualitatea
românească
tradiţională,
atât
cea
profană, cât şi, mai ales, cea
mistică“. Aici l-a cunoscut
şi s-a împrietenit cu Ştefan
Hruşcă, a citit şi le-a explicat şi bătrânilor din sat Filocalia şi a lăsat urme de
neşters. Cel mai elocvent
exemplu: şi copiii care s-au
născut mult după ce Apan
plecase din sat ştiu cine e şi
vorbesc cu respect şi
admiraţie despre „Profesorul din Braşov”.

A pictat
pereţii şcolii
În judeţul Braşov a ajuns
în 1968, la Liceul Agricol
din comuna Prejmer. Aici a
înfiinţat un cerc de activități
extrașcolare pe care l-a
numit
„Academia
Platonică“. „Era în 1984.
Era un fel de curs de istoria
muzicii universale, cu
audiţii. Împreună cu elevii
am pictat fundaluri de săli
de clasă. Peste 20 de labora-

www.gazetabrasovului.ro

toare din liceu aranjate cu
picturi tematice de istorie,
medicină veterinară, fizică,
biblioteca etc. Toate cu citate din Evanghelie în limba
greacă şi latină“, își
amintește dascălul.
În acest mod, liceul devenise un templu al culturii.
Pentru că erau şi picturi religioase a izbucnit un scandal. Un coleg de cancelarie
s-a grăbit să-l toarne că „a
pus Cristoşi pe pereţi“.
Drept urmare, s-a pomenit
imediat cu o anchetă pe cap:
"Ţin minte că pe o grindă
dintr-o clasă pictasem un
citat în greacă şi un tovarăş
Cristea, de la Judeţeana de
Partid, care conducea ancheta, l-a întrebat pe colegul
care mă turnase ce scrie
acolo. Iar ăla s-a fâstâcit
imediat şi a început să se
scuze că nu ştie ungureşte!
Noroc că nici Cristea nu
ştia, că citatul era din
Evanghelie. Din păcate, în
mai puţin de doi ani de la
Revoluţie de picturi s-a ales
praful, un director zelos
grăbindu-se să le acopere cu
o zugrăveală albă.

Înapoi în Maramureş,
la colindat
Încheierea epocii Prejmer
n-a însemnat însă pentru

profesorul Apan decât o
continuare la un alt nivel a
dublei sale meniri, cea de
profesor de fizică şi cea de
„dascăl de suflete”. Aşa că
a continuat cu „dus vagoane
de elevi în Maramureş, prin
Ardeal şi la mănăstiri în Bucovina, să se adape cu apă
vie românească direct de la
sursă“. De 30 de ani încoace, Sorin Apan strânge,
o dată cu apropierea
Crăciunului, a Paştelui sau
a Sfitei Marii o ceată de 2530 de colindători (elevi,
studenţi şi chiar oameni
trecuţi de prima tinereţe) cu
care
porneşte
spre
Maramureş.
Pentru
a
strânge bani de transport,
grupul repetă colindând prin
Braşov şi împrejurimi.
După un drum „iniţiatic”, se
ajunge în Maramureş, în
Bogdan-Vodă sau alt sat de
pe Valea Izei. Fiecare
colindător îşi are gazda lui.
Se colindă trei zile aproape
neîncetat, la fiecare casă
încingându-se şi horele. Oamenii din zonele colindate
aşteaptă cu sfinţenie, în
fiecare an, venirea grupului
braşovean.
Costumele de colindă,
specifice multor zone etnografice, sunt autentice şi,
unele, chiar piese de muzeu.
Se cântă colinde culese din
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zona Maramureşului, unele
vechi de sute de ani. Procesiunea colindei este urmată
pas cu pas, fără a se sări
peste etape. Şi lucrarea de
licenţă a lui Sorin Apan, de
la Facultatea de Teologie,
are ca subiect chiar colinda
şi importanţa ei.

Minisatul Sf. Andrei
este unic în lume
În 1987, Ioan Sorin Apan
a fost transferat la Liceul
„Nicolae Titulescu“ din
Braşov, unde a rămas până
în anul 1997. „În ‘87 am
transformat laboratorul de
fizică al Colegiului Naţional
Andrei Şaguna într-un templu al Fizicii. Apoi, am pictat şi laboratoarele de la
Şcoala Generală nr. 13 şi întreg Liceul Titulescu, pe
scheme didactice“. Transferat la Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna“, Ioan
Sorin Apan a reuşit să
înfiinţeze, în 1998, un atelier unic de creaţie şi spiritualitate
românească:
„Minisatul Sf. Andrei“. „Cu
ajutorul minisatului am
încercat să recuperăm cultura tradiţională a satului
românesc în mai multe ateliere: de crestături în lemn,
un cerc de pictură de icoane
pe sticlă şi lemn, de încon-

deiat ouă de Paşti, un atelier
de ceramică şi olărit, de
ţesut pe război, de folclor, în
cadrul căruia reconstituim
ceremoniale folclorice cu
toţi parametrii culturali: religie, istoria religiei, istoria
culturii şi civilizaţiei, sociologie, istorie etc. Minisatul
a primit şase premii
naţionale, luând de trei ori
la rând Marele premiu.
Acest concurs, cu grad de
Olimpiadă Naţională, le-a
dat elevilor şansa de admitere la facultăţi de profil
fără examen“, explică Ioan
Sorin Apan.

Elevii
descoperă folclorul
În cei aproape 15 ani de
când fiinţează, „Minisatul
Sf.Andrei” a devenit o adevărată instituţie, cunoscută
şi recunoscută ca atare în
ţară şi străinătate: colaborează cu toate muzeele
importante – îndeosebi cu
Muzeul Satului şi Muzeul
Ţăranului Român – sunt
nelipsiţi de la Astra Film
Festival şi Caravana Astra
Film şi invitaţi „de onoare”
la majoritatea manifestărilor
culturale româneşti organizate de Institutul Cultural
Român, au făcut cunoscută
spiritualitatea românească
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sufletelor
Sorin Apan a fost câțiva ani director al Seminarului Teologic „Dumitru Stăniloaie“

u Costumul popular este un „templu la purtător“

Elevii de la Minisatul Sf. Andrei, împreună cu profesorul lor, la colindat

tradiţională în toată Europa.
Pentru dascăl, tradiţia este
„un instrumentar cultural de
salvare“. „Pentru mine este
un destin ceea ce fac astăzi.
Am rolul de a le trezi
elevilor interesul pentru
tradiţii, astfel încât ei să le
ducă mai departe, fără ca ele
să piară“, mărturiseşte el.
„Într-o singură oră, cu toată
dotarea existentă a minisatului, pot să schimb un copil
care dispreţuieşte organic
folclorul. Elevii continuă să
se întâlnească la şezători.
Au ajuns să iubească atât de
mult folclorul, încât îşi
sărbătoresc zilele de naştere
în costume populare“, spune
profesorul.

„Casa din cer“
Cea mai mare realizare
„văzută” a sa este Seminarul
Teologic Ortodox „Dumitru
Stăniloae” din Braşov, pentru care a făcut câţiva ani la
Bucureşti „colindă cu jalba-

n proţap”. A reuşit
reînfiinţarea şi a obţinut un
million de euro pentru reabilitarea imobilului, care
era ca un coteţ, iar după trei
ani se transformase într-o
adevărată bijuterie, care l-a
lăsat mut de admiraţie pe
Mitropolitul Ardealului,
Laurenţiu Streza. Sălile de
clasă pictate cu scene biblice, la fel ca şi holul de la
intrare, atelierul de pictură,
sala de patrimoniu cultural,
biblioteca, sălile multimedia, muzeul „Dumitru
Stăniloae", sunt completate
de atelierul de practică
liturgică, în fapt o bisericuţă
în miniatură, încorporată
într-o sală de la parter. „Iam explicat că era vorba de
o structură bizantină înscrisă
într-un spaţiu cartezian,
deconstruită, desfăcută în
bucăţi din raţiuni atât didactice, cât şi estetice. Cu alte
cuvinte, o biserică făcută de
un fizician, o gândisem ca
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un om modern, cu o
formaţie intelectuală carteziană, ştiinţifică, dar care
este şi un spirit creştin în
acelaşi timp", explică
dascălul.
Locul care desăvârşeşte
opera lui Apan este
mansarda. „Am reuşit să
refacem o casă ţărănească,
o «casă în cer», cum îmi
place să o denumesc“, se
mândreşte Ioan Sorin Apan.
Acolo se găsesc aproximativ 120 de costume populare
originale, cu o vechime
între 100 şi 200 de ani, 1015 lăzi de zestre tip sarcofag, o mulţime de piese
de mobilier, farfurii, vase,
unelte, ouă încondeiate,
obiecte de podoabă sau de
cult. Majoritatea pieselor
„de rezistenţă“ fac parte din
colecţia personală a profesorului Apan şi sunt adunate
din toată ţara, de 30 de ani,
de când a intrat în
învăţământ.

Ioan Sorin Apan îţi poate vorbi zile întregi despre semnificaţiile nebănuite
ale costumului popular românesc, „un adevărat templu la purtător, o imago
mundi care conţine o sumă de simboluri, hierofanii, revelări ale sacrului
care îi dau o poveste şi ne dau în acelaşi timp nouă o identitate culturală
unică, inimitabilă“. „Ăsta este adevăratul brand românesc, costumul popular tradiţional, în care românul ştiut să-şi etaleze de-a lungul vremii valorile,
în momentele-cheie ale existenţei sale“.

În decursul anilor, sute de elevi au trecut pragul Minisatului Sfântul Andrei

u Profesor şi naş pentru elevii săi
Ce mai lasă în urmă Apan? La Liceul Nicolae Titulescu a înfiinţat un cerc
de Turism Alpin Cultural. Împreună cu elevii din mai multe generaţii a
străbătut toţi Carpaţii. În fiecare vârf mai înalt de 1.800 metri au lăsat câte
o cruce de lemn cu o icoana pictată de ei. Peste 20 de cruci au rămas
mărturie a excursiilor profesorului Apan. „Ca profesor de fizică mi-au ieşit
din mână, până acum, peste 30 de teologi, preoţi sau profesori de religie!“,
spune el. Campaniile de colinde cu elevii au legat şi cupluri trainice. „Am
fost şi naş la vreo 30 de botezuri, copiii foştilor mei elevi".
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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-Antichități-Numismatică-Filatelie vinde/cumpără cărți
deosebite, monede, bancnote, insigne, medalii, decorații, timbre, clasoare cu timbre, cărți poștale, acte
vechi, tablouri, obiecte din sticlă și
piatră, obiecte din porțelan, mic mobilier, fotografii vechi, ceasuri. Plata
pe loc. Str. Diaconu Coresi nr 2, tel:
0749/270462

Mică publicitate prin

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

Spațiu

GB

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere
valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

Anunțurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului
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.

Rețea Abonament

Abonează-te la
Ca să fii sigur că îl vei găsi
și săptămâna viitoare în
cutia poștală nu trebuie
decât să dai un SMS la
numărul 7476 cu numele
și adresa ta completă
urmată de codul poștal.

SMS
7476

Orange
și
Vodafone

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți Imobiliare, membru titular
ANEVAR și UNEVAR, întocmesc Rapoarte
de Evaluare pentru orice tip de imobil
(case/vile, garsoniere / apartamente,
terenuri, spații comerciale, birouri, 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
construcției, etc. Tel: 0745/024488

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

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

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

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
lAgenția imobiliară Forti Imob
caută pentru clienții săi: garsoniere, apartamente, case, terenuri,
spații comerciale în condiții avantajoase. Tel: 0268/313136
lGarsonieră de vânzare, Tractorul, semidecomandată, etajul
3, renovată integral, balcon închis în termopan, contorizată,
mobilată, însorită, gresie,
faianță, parchet, ușă stejar
capitonată, uși interioare noi,
22.000 euro. Tel: 0751/188188
lVând garsonieră Astra, Traian,
confort I semidecomandată, termopan, parchet, eliberabilă repede, 24.000 euro neg. Tel:
0732.1333.04, 0268.322.376
lVând garsonieră Astra, bloc de
apartamente, decomandată, etaj
2/4, parchet, termopan, ușă
metalică, separare gaz, preț
27.000 euro negociabil, relații la
tel: 0731/833201
lVând garsonieră Tractorul, confort I semidecomandată, etaj intermediar, geam termopan,
parchet, gresie, faianță, separare
de gaz, încălzire cu panouri radiante, 25.500 euro. Tel:
0368.444.598, 0732.133.307

2 Camere
lVând apartament 2 camere,
Calea București, conf I, 52 mp,
centrală, geamuri termopan,
bucătărie mobilată, însorit. Preț:
41.500 euro. Tel: 0729/081225
lApartament 2 camere, Tractorul, Școala 13, confort 1,
vedere 2 părți, pretabil spațiu
comercial, balcon închis,
debranșat, parchet, 37.000
euro. Tel: 0721/308704
lApartamente în rate, maxim 60
luni, avans 30%, rezidențial nou,
situat în cea mai frumoasă zonă a
Brașovului. Tel: 0725.336.338
lVând apartament 2 camere,
Grigore Ureche, conf II, 42 mp,
etaj 3, centrală, termopan, mobilat, liber. Preț: 38.500 euro. Tel:
0729/081225
lApartament 2 camere,
Craiter - Dacia, confort 1 decomandat, 2 balcoane închise, termopane, debranșat, separare
gaz, ușă metalică, uși interioare
noi, gresie, faianță, parchet, însorit, bloc reabilitat termic,
38.500. Tel: 0751/188188
lVând apartament 2 camere,
Avram Iancu (Autogară), semidecomandat,
termopan,
ușă
metalică, baie mare. Preț: 35.500
euro. Tel: 0729/081225
lRăcădău, apartament la
mansardă, terasă de 24 mp, preț
50.000 Euro. Tel: 0725.336.338,
adamah. brasov@yahoo. com
lVând apartament 2 camere în
vilă, Universal, renovat, acces
auto. Preț: 53.500 euro. Tel:
0729/081225
lVând apartament 2 camere
Toamnei, etaj 2, confort I decomandat, separare de gaz, instalație
pentru centrală proprie. Preț:
48.000 euro, Tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lVând apartament 2 camere,
Piața Astra-Orizont 3.000, baie,
bucătărie, balcon, separare gaz,
ușă metalică. Preț: 37.500 euro
neg. Tel: 0733/985006
lVând casă 2 camere, Tohan,
baie, bucătărie, beci, teren 1.730
mp, front stradal 40 m, alarmă,
centrală, geamuri termopan, gresie, faianță. Preț: 85.000 euro. Tel:
0733/985006
lApartament două camere modern, structură mare 59 mp utili,
lojă, et 1, Ct termică proprie,
izolație de 15 cm, situat în
rezidențial nou, zona Răcădău.
Preț 54.800 Euro. Tel:
0725.336.338
lVând apartament 2 camere în

vilă,
Centru, necesită renovare, balcon
10 mp, locuibil 46 mp, teren alocat 36 mp. Preț: 39.600 neg Tel:
0733/985006
lVând apartament 2 camere,
zona ITC, circular, etaj intermediar, termopane, balcon închis,
parchet din lemn masiv, ușă
metalică, beci, însorit, debranșat
de la CET, 37.000 euro. Tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj intermediar, parchet, fără alte îmbunătățiri,
34.000 euro. Tel: 0268.322.376,
0732.133.307
lVând apartament 2 camere
Astra, confort I decomandat,
structură mare, parter înalt,
centrală proprie, ușă metalică, termopane integral, balcon închis,
39.000 euro. Tel: 0268.322.376
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare, îmbunătățiri,
preț 38.000 euro negociabil relații
la tel: 0731/833202
lVând apartament cu 2 camere
Calea București, confort I circular,
etaj intermediar, îmbunătățiri,
45.000 euro. Tel: 0754/870.035
lVând apartament 2 camere, cu
toate îmbunătățirile, mobilat, etaj
intermediar. Apartamentul se află
în zona de vile din Tractorul și
este construit în 2011. Preț 38.500
euro. Telefon 0728/332.945
lVând apartament 2 camere în
zona Astra, confort 1 decomandat,
geamuri tip termopan, centrală
termică. Preț 41.000 euro. Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București, etaj
intermediar, confort 1, centrală
termică. Preț 39.000 euro. Telefon
0728/332.945

3 Camere
lVând apartament 3 camere, Co-

drii Cosminului, conf II decomandat, balcon mare, liber. Preț:
39.900 euro. Tel: 0729/081225
lRăcădău, apartament 3 camere,
Dec, Cf1, însorit, P/8, structură
mare, 2 băi (ambele cu fereastră),
două debarale, CT, preț: 54.000
Euro! Tel: 0725.336.338
lVând apartament 3 camere,
aranjat, decomandat, loc parcare,
etaj intermediar. Preț: 61.000 neg.
Tel: 0733/985006
lApartament 3 camere, Codrul Cosminului, decomandat,
centrală termică, balcon 7 m,
însorit, gresie, faianță, parchet,
ușă metalică, uși interioare noi,
40.000 euro neg. Tel:
0751/188188
lVând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, mobilat modern,
Centrul Vechi, loc parcare. Preț:
320 negociabil. Tel: 0733/010790
lApartament 3 camere, Gral.
Dumitrache, confort 1 decomandat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, centrală termică, termopane, gresie, faianță, parchet, beci, loc parcare, bloc
reabilitat termic, liber la vânzare, 52.000 euro neg. Tel:
0740/035332
lVând apartament 3 camere
strada Toamnei, decomandat, etaj
intermediar, centrală proprie,
îmbunătățiri recente, bucătărie
mobilată, vedere pe două părți,
beci, 65.000 euro. Tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lApartament 3 camere, Făget,
confort 1 decomadat, vedere 2
părți, centrală termică, termopane, balcon închis, gresie,
faianță, parchet, ușă metalică,
însorit, vedere Tâmpa, 57.000
euro. Tel: 0751/188188
lVând apartament 3 camere,
Tudor Vladimirescu, confort I,
etaj intermediar, 2 balcoane, geamuri termopan, separare de gaz,
liber la vânzare, 52.000 euro neg.

0268.444.598

lApartament 3 camere, Tractorul – piață, confort 1 decomandat, etajul 1, 2 grupuri
sanitare, balcon închis în termopan, ușă metalică, uși interioare noi, renovat integral,
centrală termică, gresie,
faianță, parchet, 58.000 euro.
Tel: 0721/308704
lVând apartament 3 camere
Răcădău, str. Jepilor, etaj 1,
îmbunătățiri multiple, beci,
61.000 euro. Tel: 0732.133.307
lApartament 3 camere, Victoriei, confort 1, etajul 3, vedere
bilaterală, însorit, 2 balcoane,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, ușă
metalică, finisaje de calitate
superioară, bucătăria mobilată
și utilată, 60.000 euro. Tel:
0751/188188
lVând apartament 3 camere,
bloc nou, toate utilitățile, la cheie,
în Sânpetru, cu centrală termică
proprie, 36.000 euro. Tel:
0732.133.304, 0268.322.376
lApartament 3 camere,
Craiter - Hărmanului, vis-a-vis
de Lidl, confort 1 decomandat,
2 grupuri sanitare, vedere 2
părți, contorizat, termopane,
ușă metalică, gresie, faianță,
parchet, 48.000 euro. Tel:
0721/308704

4 camere
lVând apartament 4 camere,
Calea București, conf I decomandat, 2 băi, centrală, geamuri termopan, ușă metalică, beci, liber.
Preț: 52.000 euro. Tel:
0729/081225
lApartament 4 camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat integral, mobilat și utilat complet,
80.000 euro neg. Tel:
0721/308704
lVând apartament 4 camere la
casă, în zona Teatrului Dramatic,
decomandat, structura mare, 109
mp, vedere pe două părți, camere
înalte, fără îmbunătățiri, 65.000
euro,
Tel:
0721.932.829,
0268.322.376

Case
lVând urgent casă Sânpetru sin-

gur în curte, teren 1.200 mp, toate
utilitățile, liberă. Preț: 57.500
euro. Tel: 0729/081225
lCasă de vânzare, localitatea Hărman, zona centrală,
suprafață totală 860 mp, 2
corpuri de casa, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, curte betonată, șură,
șopron, gradină de zarzavat,
canalizare, gaz, curent, apă,
50.000
euro.
Tel:
0751/188188
lSe vinde jumătatea unui Duplex, construcție din cărămidă, la
cheie, compusă din 3 camere, living, bucătărie, 2 băi; teren 430
mp. Statie RAT la doar 120 m, Str.
Plugarilor - la doar 5 minute de
Real, Metro sau centrul istoric.
Preț: 69.900. Tel: 0725.336.338
lVând casă Sânpetru tip duplex,
teren 250 mp, finisată. Preț:
57.000 euro plată doar cash. Tel:
0729/081225
lVând casă Sânpetru, P+M, din
cărămidă, 5 camere, 140 mp utili,
construcție 2010, încălzire
centrală, toate utilitățile, teren 250
mp, 82.000 euro neg. Tel:
0721.932.829, 0268.322.376
lVând vilă în Cristian ,
construcție 2008 (la roșu) cu geamuri termopan, teren 480 mp.
Preț:
55.000
neg.
Tel:
0733/985006
lVând casă 3 camere, bucătărie,
suprafață teren 460 mp, 2 băi,
P+M, Săcele, Preț: 49.000 euro
neg. Tel: 0733/985006
lVând casă Râșnov, 3 camere,
toate utilitățile, construcție din
cărămidă, deschidere la două
străzi, pod mansardabil, teren 600

mp,
65.000
euro
neg.
Tel:
0368.444.598
lVând casă modestă, Sacele,
teren 630 mp, utilități, front
stradal 9 m. Preț: 60.000 euro. Tel:
0733/985006
lParticular vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn),
situată în pădurea de lângă Lacul
RECI, zonă mirifică. Cabana este
formată din parter și mansardă, în
suprafață de 50 mp. La parter are
living, baie, bucătărie și terasă, iar
la mansardă sunt 2 dormitoare,
hol și balcon. Cu toate utilitățile.
Terenul pe care este amplasată are
385 mp și este concesionat pentru
385 euro pe an. Prețul a fost redus
la doar 24.000 euro. Tel 0745.168.
108
lVând urgent casă, Stupini, 460
mp teren, 160 mp construiți,
construcție
nouă, modernă,
cărămidă, materiale de calitate,
izolată, la cheie, toate utilitățile,
preț 89.000 euro, relații la tel:
0731/833202

Terenuri
lTeren în suprafață de 800 mp,
sunt două loturi de 400 mp, cu extras CF separat, PUZ P+2, POT
30%, CUT 1, 2. Pretabil
construcții civile , case sau vilă cu
apartamente. Preț 65.000 Euro /
lot. Potențial enorm de investiție!
Tel: 0725.336.338
lVând teren Sânpetru, Cartier
Primăverii, 590 mp, toate
utilitățile pe teren, deschidere de
18 m, 21.700 euro, Tel:
0268.322.376, 0721.932.829
lVând/schimb teren 560 mp , la
doar 5 min de centrul istoric, str
Plugarilor, zonă de vile , acces
rapid la inelară, stație Rat la 100
m, preț 21.000 Euro. Tel:
0725.336.338
lVând teren Hărman, parcele de
500 mp, 2.000 euro/parcela, Tel:
0732.133.307
lPARTICULAR OFER ULTIMELE 9 PARCELE! Dacă
doriți să cumpărați un teren pe
care se poate construi puteți
cumpăra una din cele 9 parcele de
teren cu PUZ aprobat, în suprafață
de 405 mp fiecare parcelă și front
de 19 m, situate în Hărman, la
prețul de doar 2.800 euro pentru
o parcelă. Prețul se poate achita și
rate direct la proprietar. Cota de
drum se oferă gratuit. Indici urbanistici conform PUZ aprobat:
CUT 0,8 POT 35%, Regim de
înălțime propus S+P+E. Telefon
0729.026.029
lVând teren Bran - Sohodol,
2.350 mp, parcelabil, toate
utilitățile la 100 m, panoramă
deosebită, 10 euro/mp, Tel:
0732.133.307
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu front
de 47 m direct la DN 11. Prețul

este
redus la doar 5 euro/mp. Situat în
apropiere de Brașov (6 km de la
ieșirea din Brașov), terenul este
ideal pentru orice fel de dezvoltare
(motel,
pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firmă,
popas, parcare TIR, platformă,
show-room,
etc).
Tel.
0745.168.108
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcția de locuințe, 20
euro/mp, negociabil, relații la tel.
0731/833201
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pentru
construcții de locuințe situat în
Hărman, Str. Stadionului. Terenul
are toate utilitățile (apă, canal,
curent și gaz), este localizat în
cartier de vile noi și este îngrădit.
Puteți construi imediat. Prețul a
fost redus la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu front
de 80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Brașov - Tărlungeni
sau din DN 11 Brașov - Hărman.
În zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate foarte
aproape de acest teren. Destinația
terenului poate fi atât pentru
construcții rezidențiale cât și pentru construcții industriale sau
prestări servicii sau chiar pentru
parc
fotovoltaic.
Tel.
0745.02.44.88
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcția de locuințe preț 15
euro/mp negociabil, relații la tel:
0731/833201
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS = 19
ml, preț 52 euro/mp, relații la tel:
0731/833202, 0744/302197
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana Angelescu,
intravilan
pentru
construcția de locuințe, 1.200 mp,
preț 32 euro negociabil, relații la
tel 0731/833201, 0744/302197

Pensiuni/hoteluri
lPensiune înscrisă în circuitul
turistic, 7 camere, living, sală
restaurant 50 persoane, tavernă,
garaj, 60 locuri barbeque, zonă
deosebită - Brădet. Preț 130.000
Euro negociabil, posibilitate
schimb! Tel: 0725.336.338

Spaţii comerciale
lVând spațiu comercial 3

camere, curte interioară, beci
mare, liberă de sarcini, teren 243
mp, acces auto, centru stradal.
Preț: 52.000 euro neg. Tel:
0733/985006
lVând spațiu comercial, Centru
Civic, 55 mp, intrare din stradă,
55.000 euro, Tel: 0268.322.376

0747/771523
ÎNCHIRIERI

Garsoniere
lÎnchiriez garsonieră, Astra Soarelui, mobilată, 130 euro. Tel:
0368.444.598
lÎnchiriez garsonieră Uzina 2,
mobilată și utilată, 110 euro. Tel:
0268.322.376

Apartamente
lÎnchiriez apartament 3 camere
la casă, Str. Floriilor , baie,
bucătărie, garaj, contorizat,
pretabil sediu firmă. Preț: 350
euro. Tel: 0733/010790
lCaut să închiriez apartament
în casă, 3 camere, zona Centrul
vechi - Centrul istoric, mobilat,
utilat complet, cu curte și acces
auto, ofer chirie anticipată. Tel:
0751/188188
lÎnchiriez apartament 3 camere
mobilat și utilat lux, Patria, 2 băi,
loc parcare. Preț: 350 euro negociabil. Tel: 0729/081225
lÎnchiriez apartament 3 camere
zona Gării, confort I decomandat,
mobilat și utilat, 250 euro. Tel:
0721.932.829, 0368.444.598

CUMPĂRĂRI
Apartamente
lCaut să cumpăr apartament 3
camere, zona Astra, confort 1 decomandat sau circular, etaj intermediar, cu centrală termică, fără
îmbunătățiri. Tel: 0721/308704
lCumpărăm apartament 4
camere Răcădău , doar în
blocurile turn din fața parcului
Trandafirilor, etaj intermediar,
vedere spre parc. Plata cash! tel:
0725.336.338

Spaţii comerciale
lCumpăr spațiu comercial, situat
în centrul instoric, zonă cu vad,
prioritate spațiile situate pe Str.
Republicii, Mureșenilor, Michael
Weiss. Doar stradal cu vitrină.
Plata CASH! Tel: 0725336338
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Dumitru Ioan Puchianu

Politica de fitze
de la geanta „LOUIS VUITTON“ la grade militare şi „DOCTORATE”

Când politicienii nu
râvnesc la gențile ”Louis
Vuitton” își doresc să
obțină grade militare sau
un titlu de ”doctor”, desigur prin furt intelectual. În plină criză
economică, acum când
românii o duc din ce în
ce mai prost, și nu o spun
doar eu ci și ultima
statistică ce ne arată că
aproape nouă milioane
de cetățeni trăiesc în
sărăcie cronicizată, politicienii se luptă doar pentru putere. Puterea
politică le-a întunecat

mintea atât de mult încât
s-au îndepărtat de nevoile zilnice ale oamenilor. S-a schimbat
guvernul, există în Parlament o altă majoritate!
Foarte bine, dar oare s-a
schimbat și viața oamenilor? Simte cineva că
guvernul Victor Ponta,
girat de USL, lucrează
pentru oamenii, pentru
țara, pentru găsirea unor
soluții economice care să
genereze locuri de
muncă și implicit creștere economică?!
De peste douăzeci de

ani, românii se află întro continuă așteptare, în
timp ce viața lor este din
ce în ce mai grea, iar țara
se afundă în datorii,
politicienii sunt tot mai
plini de fitze. Cine poate
să mai creadă în clasa
politică actuală, care a
înțeles că România este
doar o vacă de muls.
Conducerea statului pentru ei înseamnă destabilizarea
instituțiilor
statului sau utilizarea lor
în scop personal sau în
răfuieli politice. Statul
român se află în plină

disoluție deoarece iată,
se simte, cât de necesară
este reformarea acestuia.
De la Constituția României care, prin formulările ambigue dă naștere
la interpretări subiective,
la mediul academic în
care furtul intelectual
aproape că nici nu mai
contează. Dar până la
urmă nu gențile ”Louis
Vuitton” și nici gradele
de colonel sau general
sau titlurile academice
dobândite ilicit deranjează, cât circul la care
asistă cetățeanul și lipsa

Cinema în Piaţa Sfatului
Braşovenii sunt invitaţi la
cinema în aer liber, în perioada 10 -15 iulie. „Cinematograful“ va fi amenajat
în Piața Sfatului, în cadrul
unui proiect mai mare organizat de Asociaţia Culturală
Metropolis. În cadrul evenimentului, vor fi proiectate
zece filme independente,
timp de şase zile din şapte.
Proiecțiile vor fi programate în fiecare seară de la
orele 21.30 și 23.00.
Braşovul este primul oraş
din listă, urmând ca apoi
cinematograful în aer liber
să se mute la Constanţa,
Bucureşti, Timişoara, Cluj,
Iaşi şi Craiova.
Evenimentul „Cinema în
aer liber” dispune de un
echipament performant de
proiecţie în aer liber şi va

transforma vizionarea ori- cărui film într-o experienţă
spectaculoasă, susţin organizatorii: un proiector de
17.000 de lumeni, sunet
dolby la nivelul senzaţiilor
oferite de cinematografele
internaţionale, precum şi cel
mai mare ecran gonflabil din
România, adică 120 metri
pătraţi. Publicul din toată ţara
va avea posibilitatea să vizioneze trei dintre cele mai de

succes filme ale unor regizori
români: „Loverboy” (regia:
Cătălin Mitulescu; România),
„Izvorul femeilor” (regia:
Radu Mihăileanu; coproducţie Belgia-Italia) şi
„Tatăl Fantomă” (regia: Lucian Georgescu).
Printre producţiile internaţionale se numără
„Xingu - În inima Amazonului” (regia: Cao Hamburger,
Brazilia, 2012), „Zarafa”

(regia: Rémi Bezançon, JeanChristophe Lie, Franta,
2012), „Perfect Sense”
(regia: David Mackenzie; coproducţie Marea Britanie,
Suedia si Danemarca, 2011),
„Băiatul cu bicicleta”/ „Le
gamin au velo” (regia: JeanPierre Dardenne, Luc Dardenne;
Franţa,
2011),
„Vânătorii de capete” (regia
Morten Tyldum – Norvegia,
2011), „Iubire persană”
(regia: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Franţa 2011)
şi „Minciuni adevărate”
(regia: Pierre Salvadori;
Franţa 2010, cu Audrey
Tautou).
Intrarea la fiecare dintre
proiecţiile din „Cinema în aer
liber” este gratuită, în limita
locurilor disponibile (maxim
800 de spectatori).

Festival de teatru Concert Taxi în Kasho
de păpuşi la Râşnov
Timp
de
o
săptămână, la Râşnov
se va desfăşura cea dea doua ediţie a Festivalului „Jocmania”,
eveniment organizat
de Primăria oraşului şi
Asociaţia Mioritics, în
parteneriat cu Muzeul
„Casa Mureşenilor” şi o
serie de sponsori. „Festivalul se va desfăşura în perioada 30 iunie-7 iulie şi vor
participa mai multe trupe de
teatru de păpuşi, vor fi proiectate filme şi vor fi organizate ateliere de lucru pentru
cei mici”, a afirmat primarul
Râşnovului, Adrian Veştea.
Tot în cadrul „Jocmania”,

în Grădina Cetăţii va fi
amenajată Expoziţia „Xperiment”, care constă în prezentarea a 16 exponate
interactive, care permit copiilor să înţeleagă şi să experimenteze fenomene fizice.
Expoziţia va fi deschisă în
perioada 2-29 iulie, între
orele 9.00 şi 19.00, iar taxa
de intrare va fi de 5 lei.

Trupa Taxi va
susține joi, 5 iulie, un
concert de excepție în
Kasho Club din
Brașov. Biletul de intrare costă 10 lei, bani
în care fetele vor
primi gartuit două
cocktailuri de la bar.
Fanii băieților de la
Taxi vor avea ocazia
să asculte live și să danseze
pe cele mai noi hituri ale
formației, dar și pe melodiile mai vechi care i-au consacrat. În ființată în 1999,
trupa Taxi a ajuns în inimile
familor în special prin versurile ironice și pline de
umor ale melodiilor pe care
le interpretează. “Criogenia
salvează România”, “Aici

sunt banii dvs.”, “Comunitaru’”, „Oamenii politici”,
“Prea sus”, „Agentu’ 008”,
„Nebunia furtunii”, „Americanofonia”, „E criză”,
„Citez din Tupac", "Strada
mea c-un singur bec",
"Dramă în Vamă", "Cele
două cuvinte" sau "NonStop” sunt doar câteva dintre hiturile care vor răsuna
joi în Kasho Club.

de perspectivă . În vreme
ce spectacolul de circ si
manipulare pare a nu se
mai sfârși, România se
afunda in mizerie...
Lupta pentru putere nu
are nicio relevanță în
viata cetățeanului,daca
analizam atent cam
aceiasi oameni conduc,
prin rotatie atat guvernul,consilile judetene,
primariile cat si institutile statului, fără a fi
recomandați de performanțe însușindu-și puterea ca pe un drept
dinastic. Și totuși insta-

larea lor am facut-o
noi!!..DE CE ? Eu nu
găsesc un răspuns, dar
am răbdarea de a-l afla.
Mă întreb dacă asta au
dorit în 1989 românii,
puțin probabil. Să fie
oare asta România lui
Ștefan cel Mare, Vlad
Țepes, Mihai Viteazu,
Cuza, Maniu sau Brătianu. Sigur NU! nici cel
puțin a lui Ceau-șescu,
suntem atât de departe de
cea ce ne-am dorit și
totuși acceptăm.
DE CE ???...

Festival de
animaţie la Brasov

Reksio, vedeta
desenelor animate poloneze

Asociația Colors vă invită
la prima ediție a Festivalul
Internațional de Desene Animate (International Cartoons Festival) care va avea
loc la Brașov, între 4-7 iulie.
Asociația Colors organizează pentru prima dată în
Brașov un festival internațional de desene animate
destinat celor mici și celor
mari. Scopul este de a promova multiculturalitatea,
modalitățile nonformale de
petrecere a timpului liber,
valorile sociale, dar și de a
le oferi celor mici ocazia de
a se familiariza cu limbile
străine, având în vedere că
desenele vor fi prezentate în
formatul original, fără a fi
dublate și fără subtitrare.
Micuții vor putea viziona

desene animate reprezentative din Polonia, Spania,
Turcia, Cehia, Franța, Belgia, Estonia, Letonia, Japonia, Elveția, Rusia, Scoția,
USA, Ungaria, Australia,
UK, Italia, Germania și România. Filmele pot fi urmărite între 4-7 iulie, între
orele 10-13 și 15-18, la
Centrul de Activități Colors,
din str. Mircea cel Bătrân nr.
4. Intrarea este gratuită la
toate proiecțiile.
În cadrul festivalului
părinții și bunicii celor mici
vor avea și ei ocazia să revadă desene animate celebre, precum „Lolek și
Bolek“, „Mihaela“, „Willi
Frog, Popeye“ sau „Nu,
pogodi!“ și să își aducă aminte de copilăria lor.

Arta din Ţara Bârsei
Muzeul de Artă Braşov
organizează în perioada 5
iulie - 16 septembrie expoziţia „Braşovul şi Ţara Bârsei
în Arta Românească” Peisajul braşovean văzut de

maeştri ai artei româneşti.
Vernisajul expoziţiei şi
lansarea catalogului expoziției vor avea loc joi, 5 iulie,
orele 14.00, la sediul Muzeului de Artă Braşov.

