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Ministerul
Nepăsării

O AFACERISTĂ DIN
CRAIOVA A FALIMENTAT
SERELE DIN CODLEA

„Transilvania Motorland” - 10 mil.euro Modernizare capete RAT - 34,3 mil. lei Sistem inteligent de iluminat - 10 mil. lei

Dacă acum 20 de ani serele
din Codlea produceau peste
200.000 de tone de legume,
astăzi terenul seamănă cu o
junglă unde cresc doar buruieni. Declinul a început în
anul 2000 când firma Agro
2001 Dolj, deţinută de femeia
de afaceri Maria Schutz,
supranumită şi „regina
serelor” a cumpărat de la
Agenţia Domeniilor Statului
pachetul majoritar de acţiuni.

PAG. 6
DATORII DIN CE ÎN CE
MAI MARI LA BĂNCI

La finalul lunii august 2012,
valoarea restanţelor la creditele braşovenilor, atât la cele
în lei cât şi la cele în valută,
era de 861 milioane lei.
Suma este cu mult mai mare
decât cea dată publicităţii cu
un an în urmă de BNR.
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Parcarea din Poiană - 25 de mil. lei

Centrul de afaceri Bartolomeu- 57 de mil. lei Parcare lângă Spit. Militar - 5,3 mil. euro

u Ovidiu Silaghi, ministrul Dezvoltării a pus „la naftalină” proiectele
pag. 4-5
europene ale Braşovului în valoare zeci de milioane de euro

Pe ei îi
vei alege!
u „Gazeta Braşovului” vă prezintă
principalii candidaţi din Braşov, la
alegerile de luna viitoare pag. 9
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Un bărbat de 82 de ani care locuia împreună cu soţia sa într-un apartament de pe Bulevardul Gării
din Braşov, a fost găsit mort, de către poştaşul care îi aducea pensia, în timp ce soţia pensionarului zăcea pe jos inconştientă cu răni grave la cap. Autorul crimei are 35 de ani, locuia pe Strada
Lungă şi a fost eliberat condiţionat, pentru bună purtare, în luna septembrie din penitenciar.

www.gazetabrasovului.ro

Peste 12.000 de elevi vor
merge gratis cu autobuzul
Programul de acordare a
gratuităţii pe transportul public din municipiul Braşov
pentru elevi a ajuns la final.
În total, 12.105 elevi vor
beneficia de această facilitate
acordată de Primăria Braşov,
însă mai sunt în curs de evaluare alte 1.275 de cereri, din
cele 13.380 depuse. Din
numărul total de legitimaţii
care au intrat deja în posesia
elevilor, 10.809 sunt pe o
linie, iar restul pe două linii.
Practic, de această facilitate
vor beneficia aproximativ
45% dintre elevii înscrişi în
cele 37 de unităţi şcolare din
municipiul Braşov.

În sprijinul sistemului
de învăţământ
„Mă bucur că am reuşit să
punem în practică acest
proiect, astfel încât elevii
braşoveni să poată beneficia
de transport gratuit. Unii s-au
îndoit la început de această
iniţiativă a noastră, dar pe
parcurs am primit sprijin şi
de la instituţiile, şi de la factorii politici implicaţi. Pot
spune acum că punerea în
aplicare a acestui proiect este
un exemplu de bună practică
şi de colaborare atât la nivel
instituţional, cât şi la nivel
politic“, a precizat primarul
George Scripcaru. De
această gratuitate beneficiază
şi elevii care vin din împrejurimile Braşovului, aceştia
având abonament pe una sau
pe două linii, în funcţie de
distanţa pe care o parcurg pe
raza municipiului Braşov
până la şcoală. Cele mai
multe abonamente acordate
pe o linie, 702, au fost pentru
Colegiul Naţional Unirea,
urmat de Liceul Johannes

Elevii beneficiază de abonament gratuit pe una sau pe două linii, în funcţie de
distanţa pe care o parcurg până la şcoală. Singura condiţie e să nu aibă absenţe.

Honterus, cu 642. În ceea ce
priveşte numărul abonamentelor pe două linii,
Colegiul Maria Baiulescu are
cei mai mulţi elevi care au
primit această facilitate 235,
însă, alte 198 de cereri sunt
în curs de analiză.
Iniţiativa de a acorda
această facilitate elevilor face
parte dintr-un program mai
amplu al Primăriei Braşov de
susţinere a familiilor care au
copii, cum ar fi şi alocarea
primului ghiozdan, gratuit,
pentru elevii de clasa I sau
construcţia de noi creşe şi
grădiniţe în fiecare cartier al
Braşovului.
Totodată,
autorităţile locale au iniţiat
numeroase programe şi pentru a asigura condiţii optime
pentru desfăşurarea actului
educaţional, cum ar fi eficientizarea energetică a mai
multor unităţi prin izolare
termică şi montarea de geamuri termopan, dar şi amenajarea de săli de sport, în
prezent, fiind în faza de contractare a lucrărilor patru săli

de gimnastică.

Bani de la bugetul
local pentru RAT
Efortul
financiar
al
Primăriei pentru a asigura
gratuitate pe RAT este destul
de mare, de 456.075 de lei.
Suma poate să varieze însă,
de la o lună la alta, în funcţie
de creşterea numărului de
solicitări ori din cauza
diminuării numărului beneficiarilor ca urmare a
absenţelor înregistrate la
şcoală. Pentru a beneficia de
gratuitate elevii nu pot avea
nici măcar o singură absenţă
nemotivată, facilitatea fiind
gândită şi ca o măsură de re-

ducere a abandonului şcolar.
„Responsabilitatea aplicării
acestui program revine în
egală măsură municipalităţii
şi conducerii unităţilor de
învăţământ. Profesorii trebuie să fie conştienţi că este
un efort bugetar pentru sprijinirea învăţământului, iar în
cazul în care elevii nu vin la
şcoală sau primesc motivări
nefondate, bugetele şcolilor
respective
pot
suferi
modificări. Fiecare leu cheltuit pentru un copil care nu
era îndreptăţit să primească
abonament, este un leu mai
puţin investit în dotările şi
investiţiile din sistemul de
învăţământ“, a subliniat
George Scripcaru.

u45% dintre elevi au gratuitate
Astfel, potrivit datelor oferite de primar, până ieri au
primit abonamente gratuite pentru o linie 10.809 de
elevi, alţi 1.296 au primit abonamente valabile pentru
două linii, iar 1.275 de cereri depuse de elevi, sunt
încă analizate de lucrătorii Primăriei. Practic, aproape
45% dintre elevii înscrişi în unităţile de învăţământ din
municipiu vor beneficia de această facilitate.

Braşovenii sunt datori vânduţi la bănci
Potrivit ultimului raport al
Băncii Naţionale a României
(BNR), la finalul lunii august
2012, valoarea restanţelor la
credite a braşovenilor, atât la
cele în lei cât şi la cele în
valută, era de 861 milioane
lei. Suma este cu mult mai
mare decât cea dată
publicităţii la 31 august 2011
de BNR, când valoarea totală
a restanţelor era de „numai”
749,1 milioane lei, semn că
scăderea veniturilor îi
împiedică pe foarte mulţi săşi achite obligaţiile financiare
asumate. Practic, la 31 august
2012, braşovenii aveau
restanţe aferente creditelor în
lei în valoare de 437 milioane
lei, cu 115 milioane lei peste
nivelul consemnat în urmă cu
un an (322,5 milioane lei). În
acelaşi interval este de remarcat faptul că valoarea totală a

miliarde lei (august 2011) la
981,9 milioane lei lei.

Cresc economiile
la termen

Valoarea restanţelor la creditele
în lei sau în euro cresc în fiecare an

creditelor curente a scăzut de
la 2,548 miliarde lei la 2,481
miliarde
lei.
Evoluţia
negativă a fost determinată de
scăderea
interesului
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populaţiei pentru împrumuturile în lei, valoarea totală a
creditelor acordate persoanelor fizice ajungând întrun singur an de la 1,012

Tot din statistica Băncii
Naţionale mai rezultă că
braşovenii au început să
economisească la termen. În
acest fel, renunţând la o bună
parte din economiile la
vedere, clienţii băncilor
încearcă să nu mai fie tentaţi
să cheltuiască excesiv. Astfel,
valoarea depozitelor la vedere
în lei a scăzut în 12 luni de la
927,5 milioane lei (august
2011) la 908,4 milioane lei
(august 2012). Evoluţia a fost
determinată de scăderea depozitelor populaţiei de la 371
milioane lei la 358,8 milioane
lei. În schimb, depozitele
firmelor au crescut până la
517,6 milioane lei.
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Dumitru Puchianu a
renunţat la candidatură

Dumitru Puchianu, liderul
Forţei Civice, a renunţat la
nominalizarea pentru o candidatură din partea Alianţei
România Dreaptă (ARD) la
alegerile parlamentare. Puchianu a declarat că pentru
formaţiunea pe care o reprezintă este mult mai important
să se consolideze în vederea
alegerilor din 2014 şi 2016.

Retragere elegantă
Alianţa România Dreaptă
(ARD), din care fac parte
PDL, PNŢCD şi Forţa Civică este pe ultima sută de metri în ceea ce priveşte stabilirea
candidaţilor pentru alegerile
parlamentare din 9 decembrie. Democrat-liberalii ar
urma să propună candidaţi
pentru 11 dintre cele 12 colegii uninominale, ei declarând deja că un loc va fi
„cedat” partenerilor de coaliţie. Pentru că discuţiile din interiorul coaliţiei ARD tindeau
să devină prea tensionate,
Puchianu a preferat să
renunţe într-un mod elegant la
candidatură.

„Nu-mi pot însuşi
munca altuia”
„Am constatat o anumită
dispută în stabilirea colegiilor şi candidaturilor, pe care
nu am dorit să o amplific.
Am considerat că Forţa Civică este un partid cu o existenţă de o lună şi două
săptămâni şi nu poate avea

pretenţii pentru un colegiu în
care există deja un senator în
funcţie, care munceşte de
patru ani aici şi se află în
structurile PD-L de cel putin
20 de ani. Nu aş putea să-mi
însuşesc munca altuia. În
aceste condiţii, am declinat
oferta pentru o candidatură
la alegerile generale. Forţa
Civică este un partid de sine
stătător cu o agendă care are
obiective majore alegerile
din 2014 şi 2016. Până atunci construim!”, a declarat
telefonic Dumitru Puchianu.

Se va concentra pe
construirea partidului
În primăvară, Dumitru
Puchianu a renunţat şi la
cursa pentru şefia Consiliului Judeţean, ca independent,
declarând că nu doreşte ca
voturile şi implicit voinţa
alegătorilor braşoveni să fie
dispersate inutil. El l-a sprijinit până în ultima zi a
alegerilor pe un alt candidat
independent, Nicolae Ţucunel, preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov.
În mai multe ocazii, Puchianu a declarat că lucrul cel
mai important pentru el este
să construiască „cel mai puternic partid din România” şi
să aducă alături de el cât mai
mulţi oameni competenţi şi
cinstiţi, acuzând partidele
care s-au perindat la guvernare până acum de „ruinarea României”.

Grădiniţă Montessori
Grădiniţa „O Lume minunată ”, cu metodă de predare
Montessori, este locul unde
cel mai frecvent gest este
zâmbetul. Este locul unde
mânuţele învaţă să facă lucruri frumoase, unde mintea
este hrănită cu cunoaştere iar
sufletul cu iubire şi înţelegere. „Activităţile noastre de
la clasă sunt inspirate din programul de învăţământ Montessori, o alternativă educaţională foarte populară în
lume, pe care ne dorim să o
dezvoltăm şi la Braşov .
Educatorul Montessori este
un ghid pentru copil, acesta
fiind în centru actului educativ. Copiii învaţă singuri,
folosind materialele speci-

fice, timp în care rolul educatorului este să direcţioneze, să stimuleze şi să ghide
Educatorul nu se amestecă
niciodată atunci când un copil
e concentrat, şi nu intervine
decât dacă a constatat că
acesta are nevoie de ajutor, nu
ştie ce să facă, sau îi deranjează pe ceilalţi colegi. În
grădiniţa noastră fiecare copil
este sprijinit să îşi urmeze drumul său personal de creştere şi
dezvoltare, oferindu-le suport
pentru valorificarea potenţialului psihic şi fizic” a declarat
Ioana Balaban, directoarea
grădiniţei.Mai multe detalii
despre sistemul Montessori
găsiţi pe www.gradinitamontessoribrasov.ro
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Proxeneţii din reţeaua lui Horaţiu Rus au fost eliberaţi după ce Curtea de Apel Braşov a admis
recursul inculpaţilor care mai rămăseseră arestaţi în dosarul „proxeneţii gay”, impunând doar
interdicţia de a părăsi localitatea. Recursul a fost formulat de Dodo Ferencz, Daniel-Sebastian
Măciucă şi Florentin Borşan, împotriva măsurii de arest preventiv.

Mall-ul Auchan de pe platforma
Tractorul va deveni realitate
Immochan, divizia imobiliară a grupului Auchan, a
obţinut
pre-certificarea
BREEM, care atestă impactul
pe care clădirile îl au asupra
mediului, pentru proiectul
Coresi ce va fi construit pe
fosta platformă Tractorul
Braşov. Acesta va fi primul
centru comercial cu o astfel de
certificare.
Designul proiectului a fost
conceput de biroul de
arhitectură Sua Kay din Portugalia în parteneriat cu societatea locală Alter Ego.
Conform
standardelor
BREEAM Europe Commercial 2009, Coresi a fost evaluat la nivelul «Very Good».
BuildGreen, care a realizat
procesul de pre-certificare, a
avut în vedere în analiza sa, în
primul rând, impactul proiectului asupra mediului şi reutilizarea urbană a terenului,
Coresi fiind construit pe o
fostă platformă industrială.
„Eficienţa energetică a centrului comercial va fi
asigurată de izolaţia şi instalaţiile inovante aduse proiectului. Lumina naturală,
reutilizarea apelor, ambientul
prietenos şi crearea unei
cladiri cu consum redus vor
oferi clienţilor şi chiriaşilor
confortul şi bunăstarea de care
au nevoie“, precizează
reprezentanţii Immochan.

60 de milioane de
euro, puse la bătaie
Grupul Auchan, controlat

ONLINE
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Exporturi afectate de
pseudopesta aviară

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel spune că nu este o
afecţiune gravă şi e tratabilă cu paracetamol

Întregul proiect Coresi cuprinde centre comerciale,
spaţii pentru birouri dar şi construcţia a 3.000 de locuinţe

de familia Mulliez, a anunţat
că va investi 55-60 mil. euro
în dezvoltarea primei etape a
proiectului Coresi. Suma este
redusă la jumătate faţă de planurile pe care le aveau foştii
proprietari. În această fază vor
fi utilizate doar 24 de hectare
din cele 100 ha achiziţionate
la începutul anului de la fondul de investiţii Centtera Capital Partners.
Prima etapă a proiectului
se va întinde pe o suprafaţă
de 55.000 mp şi va cuprinde
un hipermarket Auchan, cu o
suprafaţă de vânzare de
13.000 mp, o galerie
comercială de 25.000 mp
închiriabili, 3.000 de locuri
de parcare şi un parc de retail
ce va găzdui un operator de
bricolaj, un restaurant drive-

in, operatorul de întreţineri şi
reparaţii auto Norauto, o
benzinărie şi un retailer de
mobilă.
Această fază este similară
cu proiectul gândit de echipa
Centtera, care deţinea fosta
fabrică braşoveană prin intermediul firmei Flavus Investiţii. Acţionarii fondului,
care au cumpărat fabrica la
licitaţie în 2007 pentru 77
mil. euro, au decis să se
retragă din proiect chiar dacă
aveau 75% din mall
preînchiriat, iar împrumutul
bancar era asigurat.
Francezii au anunţat că vor
demara lucrările de şantier
până la sfârşitul anului, finalizarea mallului fiind
programată pentru sfârşitul
anului 2013.

Întregul proiect Coresi va
fi împărţit în cinci etape a
căror dezvoltare va necesita
circa zece ani. Etapa a doua
va cuprinde tot o zonă
comercială, întinsă pe 15
hectare, ce va acomoda un
operator specializat în amenajarea locuinţei şi unul de
îmbrăcăminte.
Ulterior
acestei etape, se va demara
construcţia a circa 3.000 de
locuinţe pe 26 ha, jumătate
din câte erau programate în
vechiul proiect. Urmează o
zonă de birouri întinsă pe
11 ha şi un parc industrial
pe alte 11 ha, în care se
speră aducerea unor producători, însă dacă nu va
exista interes pe această
zonă se va opta pentru
spaţii logistice.

Deputatul Andronache: Amnistia
fiscală va ajuta 30.000 de braşoveni!
Deputatul Andronache
Gabriel (ARD) a anunţat că
a finalizat textul de lege
pentru legea privind acordarea unor facilităţi la plată
şi anularea unor debite înregistrate la Fondul Naţional de Sănătate de
persoane fizice sau juridice.
„Textul legii este finalizat. Mai trebuie să obţin
semnăturile colegilor parlamentari şi să depun proiectul. Este o lege suplă, de
prevederile căreia vor beneficia sute de mii de
români, dintre care peste
30.000 de braşoveni, care
au aflat că sunt datori la
Casa
Naţională
de
Asigurări de Sănătate. Voi
solicita ca acest act normativ să fie dezbătut în
procedură de urgenţă, astfel
încât, până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare să
fie aprobat”, a declarat Andronache.
Amnistia fiscală propusă
de deputatul Andronache
prevede ca debitele înregis-
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30.000 de braşoveni
ar putea scăpa de datoriile la CNAS

trate la Fondul de Sănătate,
în perioada 2007-2012, care
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nu au fost notificate datornicilor, conform prevede-

rilor legale, să fie anulate şi
radiate din evidenţele fiscale ale Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate
(CNAS). De asemenea,
potrivit acestui proiect,
pentru debitele notificate,
cei care îşi plătesc datoriile
în termen de şase luni,
urmează să fie scutiţi de
plata penalităţilor.
„Această lege reglementează şi situaţia «debitelor false», adică a
sumelor înregistrate în
evidenţele fiscale ale
CNAS în mod eronat sau
fără a fi demonstrate. Practic, aceste datorii vor fi radiate, prin decizia Casei
Teritoriale de Asigurări de
Sănătate”, a mai spus Andronache.
În ultima lună, deputatul
a organizat mai multe campanii de strângere de
semnături pentru această
lege şi alte două acte normative, obţinând acordul
din partea a 11.131 de
braşoveni.
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Belarusul a impus restricţii temporare importului
de pui din România, din
cauza unui focar al bolii
Newcastle (RNA)de la Tohanul Vechi, a anunţat Departamentul
pentru
Supraveghere Veterinară şi
Alimente din cadrul Ministerului belarus al Agriculturii şi Alimentaţiei.
Boala Newcastle este o
boală contagioasă care
afectează atât specii domestice, cât şi sălbatice de
păsări. Virusul care o produce este transmisibil la
om, producând conjunctivite şi simptome de gripă.

100 de păsări
omorâte la Tohan
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov
a anunţat astăzi că a fost depistat un focar de
pseudopestă aviară (boala
de Newcastle) în localitatea

braşoveană Tohanu Vechi,
Zărneşti, circa o sută de
păsări din gospodăriile
afectate fiind omorâte.
“Dupa declararea oficială
a bolii, s-a convocat în
şedinta operaţională, Unitatea Locală de Sprijin a
Oraşului Zărneşti, componentă a Centrului Local de
Combatere a Bolilor a
judeţului Braşov. În conformitate cu Manualului
Operaţional şi a Planului de
Contingenţă pentru Boala
de Newcastle s-au luat
următoarele măsuri: au fost
ucise toate păsările susceptibile de contaminare din
cinci exploataţii afectate
(gospodării ale populaţiei)
într-un număr total de 99 de
capete păsări, printr-o
metodă care să asigure
bunăstarea în timpul
uciderii, conform ghidurilor
de bunăstare animală”, se
arată într-un comunicat al
DSV Braşov.

Prinţul Charles donează
autospeciale de stins incendii

De când a cumpărat casa din Viscri, Prinţul Charles
sprijină necondiţionat dezolvoltarea zonei

Trei autospeciale pentru
stins incendii şi un camion cu
diferite echipamente vor fi
donate de către Fundaţia
“Mihai Eminescu Trust” patronată de Prinţul Charles inspectoratelor pentru situaţii
de urgenţă din Braşov şi Mureş, informează Mediafax.
Inspectoratul
pentru
Situaţii de Urgenţă “Ţara
Bârsei” al Judeţului Braşov
va primi o autospecială pentru stins incendii, iar două

autospeciale de stins incendii
şi un camion cu diferite
echipamente vor ajunge la
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “Horea” al
Judeţului Mureş.
Autospeciala va fi repartizată Detaşamentului de
Pompieri Făgăraş cu scopul
de a acţiona în zona de
competenţă din care face
parte şi satul Viscri, unde
Prinţul Charles are o proprietate.
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Investiţiile care aşteaptă semnarea contractelor de finanţare sunt de aproximativ 300 de milioane de lei, iar în marea majoritate au o cofinanţare de la bugetul
local de numai 2%, însă guvernanţii vor acum să taie Braşovul de la finanţări, cu
toate că banii sunt europeni (foto: Ovidiu Silaghi, Ministrul Dezvoltării)

Ministerul
u Ovidiu Silaghi, ministrul Dezvoltării a pus „la naftalină” proiectele europene
Braşovul este unul dintre
municipiile fruntaşe în ceea
ce priveşte depunerea de
proiecte europene care au
fost declarate eligibile. Din
păcate, în ultima perioadă, nu
s-a mai semnat nici un contract de finanţare cu toate că
proiectele, depuse pe Programul Operaţional Regional
(POR) erau definitivate sau
în unele cazuri mai erau
necesare decât inspecţiile finale. Deocamdată, nu se ştie
când vor fi şi alocaţi banii
pentru toate aceste investiţii,
pentru că au expirat contractele încheiate între Ministerul Dezvoltării şi firmele
care evaluau proiectele depuse, iar ministerul nu a organizat, deocamdată, o
licitaţie în acest sens.

Proiecte închise
în sertar
Proiectele au rămas în
sertarele Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională (ADR)
Centru, iar, până acum,
autorităţile locale nu au
primit o explicaţie de la Ministerul Dezvoltării cu privire
la această tergiversare. „Din
luna mai, nu am mai semnat
nici un contract de finanţare,
deşi avem proiecte care au
toată documentaţia pusă la
punct şi au fost declarate eligibile. Orice săptămână
trece, ne scade din perioada
de implementare a proiectului, astfel că pierdem şi timp,
şi bani. Ne plângem că rata
de absorţie a fondurilor europene este mică, dar ne
încurcăm unii pe alţii”, a precizat primarul George Scripcaru. Proiectele ar trebui
finalizate cel mai târziu în
2014, însă întârzierele sunt
deja destul de mari ţinând
cont că sunt şi investiţii care
au o durată de implementare
de doi ani.

Listă lungă
Pe lista de aşteptare,
Braşovul are mai multe
proiecte în diferite stadii de
evaluare, unele ajunse practic aproape de final, respectiv
semnarea contractului de
finanţare. Parcarea din
Poiană, Centrul de afaceri
din Bartolomeu, parcarea de
la Spitalul Militar, amenajarea a cinci capete de linie
ale RAT, modernizarea
integrată a sistemului de iluminat public sau Centrul de
Dezvoltare şi Cercetare
Aplicată „Transilvania Mo-

În vecinătatea Spitalului Militar ar urma să fie construită o parcare cu şapte niveluri: patru subterane şi trei supraterane

torland” sunt proiectele
Braşovului cu fonduri europene blocate de guvernul
USL prin nesemnarea contractelor de finanţare. La
acestea se mai adaugă
sistarea finanţării pentru organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European,
iar ca tabloul să fie complet,
totala lipsă de interes a Guvernului Ponta pentru Aeroportul Braşov şi spitalul
regional de la Hărman.

Cofinanţări de doar 2%
Parcareai supraetajată din
Poiana Braşov ar crea 434 de
noi locuri de parcare în
staţiune, dar şi un terminal
modern pentru autobuze şi
autocare. Dintre cele şapte
proiecte, pentru cinci dintre
acestea, contribuţia autorităţilor locale este de doar
2%, restul fiind bani europeni. Excepţie o fac
proiectele privind construcţia
Centrului de Dezvoltare şi
Cercetare Aplicată Transilvania Motorland, estimat la
suma de 88,9 milioane de lei,
şi Centrul de Afaceri din zona
Institutului Cartofului, în valoare de 70,8 milioane de lei,
pentru care cofinanţarea de la
Uniunea Europeană este de
doar 50% şi restul banilor ar
trebui asiguraţi de la bugetul
local.

Parcarea din Poiană
Proiectul, susţinut din fonduri europene, a trecut de
toate etapele precontractuale,
iar, teoretic după vizita din
teren, trebuia semnat contractul de finanţare, în valoare de
25 de milioane de lei. Autorităţile locale au trimis şi ultimele clarificări cerute de
ADR, însă, semnarea documentelor este întârziată nejustificat de ministrul Eduar
Hellvig, cu toate că banii ar
veni de la Uniunea
Europeană.
Proiectul ar urma să descongestioneze traficul din
staţiune şi să aducă 434 de
locuri noi de parcare, pe o
suprafaţă de aproximativ
10.000 de metri pătraţi. Conform proiectului, parcarea se
va construi vizavi de Restaurantul Căprioara şi va avea
demisol şi parter, ambele pe
2.887 de metri pătraţi şi o
terasă de 203 metri pătraţi. În
zonă vor fi amenajate şi spaţii
verzi, pe o suprafaţă de 2.354
de metri pătraţi. Proiectul
presupune şi amenajarea unor
piste de biciclete pe aproape
80 de metri pătraţi, şi o parcare de 50 de metri pătraţi
pentru acestea. Accesul în viitoarea parcare din Poiana
Mică se va face pe la parter,
direct din DN 1 E.

Parcarea
de la Spitalul Militar

Centrul de afaceri
din Bartolomeu

Sistem inteligent
de iluminat public

Parcarea de la Spitalul
Militar ar urma să aibă
şapte niveluri, patru subterane şi trei supraterane şi o
capacitate de 306 locuri.
Vor exista şi opt locuri special amenajate pentru
maşini electrice, în apropierea cărora vor fi montate
şi echipamente de alimentare. De asemenea, vor
fi amenajate şi şapte locuri
pentru limuzine. Intrarea şi
ieşirea din parcare se vor
face prin două puncte: pe
latura nordică, dinspre
Strada Pieţii – prin sensul
giratoriu prevăzut a fi construit în această perioadă –
vor exista două benzi de
circulaţie pentru acces şi
două pentru ieşire, iar pe
latura sudică – cu acces de
pe Strada Pictor Pop – va fi
o singură banda de intrare
şi cea de ieşire.
Giraţia va oferi posibilitatea de întoarcere în cazul
în care sunt ocupate
locurile de parcare, dar vor
exista şi panouri de informare privind capacitatea
parcării, gradul de ocupare
al acesteia şi numărul de
locuri de disponibile. Plata
se va face automatizat la
ieşire.

Conform proiectului, viitorul Centru de Afaceri din
Bartolomeu va cuprinde o
sală de conferinţe tip amfiteatru, un hol cu acces
controlat, recepţie, garderobă, bar/cafenea, centru de
informare şi documentare,
spaţiu expoziţional, restaurant de tip cantină, spaţii
pentru birouri, spaţii pentru
laboratoare, spaţii pentru
coworking şi accelerare
afaceri, precum şi diverse
săli de întâlniri, şedinţe, formare profesională, birouri
reprezentanţe şi birouri servicii, sediul administrativ şi
de gestiune a clădirii. Clădirea va deservi un număr
de 298 de persoane
(rezidenţi ai clădirii), dintre
care 56 persoane salariaţi ai
unităţii.

Modernizarea sistemului
de iluminat public se va face
prin realizarea unei soluţii integrate care să asigure modernizarea sistemului de
iluminat public (telegestiune)
şi supravegherea, monitorizarea şi interacţiunea cu
zonele şi situaţiile cu risc ridicat de producere a fenomenelor infracţionale din
municipiul Braşov.
Practic, modulele de
telegestiune se vor monta în
lampă sau în partea inferioară
a stâlpilor de iluminat stradal,
intercalându-se pe alimentarea cu energie electrică a
surselor de iluminat, având
rolul de a porni iluminatul la
un singur stâlp sau la mai
mulţi, în funcţie de necesităţi,
sau de a diminua fluxul luminos prin funcţia de „dimming” şi de a alimenta
echipamentele ce urmează a
se monta ulterior pe stâlpii de
iluminat stradal, respectiv
camerele video de supraveghere, butoane de panică VoIP,
echipamente WiMax.

Capete de linie RAT
Un proiect de 34,3 milioane de lei, finanţat din
bani europeni, prevede modernizarea a cinci capete de
linie în mai multe zone:
Noua – strada Brazilor,
Roman- strada Poienelor,
Rulmentul- strada 13 decembrie, Saturn – bulevardul Saturn şi Triaj- strada
Hărmanului.

Motorland
Centrul de Dezvoltare şi
Cercetare Aplicată „Transilvania Motorland” este un
proiect al administraţiilor lo-

„Pentru noi, fiecare zi de întârziere în semnarea contractelor scade perioada de implementare a proiectelor, aşa că putem pierde bani. Şi apoi
venim şi ne plângem că absorbim prea puţine fonduri europene şi că
România este codaşă”
George Scripcaru, primarul Braşovului

Gazeta Braşovului l 24 - 30 octombrie

ECONOMIC

5

Nepăsării
ale Braşovului în valoare de peste 150 de milioane de euro
u Câţi bani refuză guvernul USL Braşovului
u Parcarea de la Spitalul Militar - costul lucrărilor va fi
de peste 5,3 milioane de euro, bani europeni .
uCentrul de afaceri din Bartolomeu - 57 de milioane
de lei, bani europeni.
uModernizare capete RAT - 34,3 milioane de lei, bani
europeni.
uSistem inteligent de iluminat public - 10 milioane de
lei, bani europeni.
u„Transilvania Motorland” - 10 milioane de euro, bani
europeni, refuzaţi Braşovului de Guvernul USL.
uParcarea din Poiană - 25 de milioane de lei, bani europeni.
La toate acestea se adaugă Aeroportul Braşov şi Spitalul Regional de la Hărman, pentru care însă
braşovenii s-au obişnuit cu promisiunile încălcate ale
mai multor guverne de până acum.

u Ce spun braşovenii

Capătul de linie Saturn ar trebui modernizat cu bani europeni împreună cu alte patru capete de linie

cale din Braşov şi Tărlungeni,
având drept obiectiv realizarea unui centru interdisciplinar dedicat industriei
vehiculelor rutiere şi domeniilor conexe. În afară de Centrul de Cercetare Aplicată
(care va fi dezvoltat în
parteneriat cu instituţii de
învăţământ superior din
Braşov şi cu entităţi private
implicate în cercetare), de
Centrul de Dezvoltare (dedicat producţiei de serie mică şi
medie a componentelor şi
subansamblelor vehiculelor
rutiere), proiectul prevede şi
construirea unei piste care are
ca funcţiune principală testarea avansată a prototipurilor,
ansamblurilor şi subansamblurilor auto. Există posibilitatea ca, ulterior, această pistă
să fie omologată pentru diverse alte activităţi, dacă se va
considera necesar.

Pentru FOTE,
doar promisiuni
Pentru a găzdui Festivalul
Olimpic al Tineretului European (FOTE), Braşovul trebuie să aibă obligatoriu două
patinoare omologate, la standarde olimpice.
Guvernul Ponta a promis
un ajutor financiar de 5,5 milioane de lei pentru organizarea Festivalui dar banii nu
au ajuns la Braşov chiar dacă

există şi o hotărâre de Guvern
în acest sens. „Noi am făcut
tot ceea ce depindea de noi!
Am elaborat documentaţia ce
ne revenea şi vom acorda tot
sprijinul celor de la ANST.
Sperăm ca lucrările să fie terminate în timp util, astfel
încât acest patinoar să poată
fi inaugurat şi omologat. Noi
am fi dorit ca acest lucru să se
întâmple cel mai târziu în
luna ianuarie a anului viitor.
Sperăm să fie gata cât mai
curând!”, a declarat primarul
Braşovului, George Scripcaru

Aeroportul electoral
Guvernul Ponta nu dă nici
un ban pentru Aeroportul
Braşov. Timp de 4 ani, PNL şi
PSD au strigat în gura mare
că Guvernul Boc nu ajută
aeroportul Braşov. Ajunşi la
guvernare, cele două partide
„au uitat” de strigăte şi promisiuni şi au lăsat aeroportul
Braşov de izbelişte. Singurele
lucruri notabile sunt contestaţiile pe bandă rulantă la
licitaţia slab organizată de
Consiliul Judeţean pentru
construirea pistei aeroportului. Pe lânga aceasta vor mai
trebui construite turnul de
control, terminalul, clădirile
anexe etc. Nu se ştie când şi
cu ce bani. În luna mai, în
plină campanie electorală

pentru alegerile locale, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ovidiu Silaghi, a
declarat că Guvernul va sprijini Aeroportul Braşov doar
pentru a facilita rezolvarea
problemeleor birocratice.
„Vom putea susţine acest
proiect doar prin acordarea
avizelor şi a autorizaţiilor
pentru începerea lucrărilor.
Nu avem de unde să alocăm
resurse financiare, dar vom
putea oferi sprijin logistic”,
declara la vremea respectivă
ministrul Silaghi

Tăceri aristotelice
Silaghi a susţinut la vrema
respectivă o conferinţă de
presă comună împreună cu
Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean
Braşov. În aceeaşi conferinţă
de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov a declarat senin că Ministerul
Transporturilor nu se poate
implica financiar! Asta după
ce ani la rând a strigat la Guvernul PDL că nu-i dă bani
pentru aeroport. „Ministerul
Transporturilor nu se poate
implica în finanţarea acestui
obiectiv, mai ales că este
vorba despre credite şi o participare privată. Lucrările la
pistă sunt finalizate în
proporţie de 20%, iar în perioada următoare vom avea

Pe site-urile de socializare braşovenii şi-au exprimat
dezamăgirea faţă de atitudinea guvernanţilor, unii dintre ei declarându-se chiar păcăliţi. Iată cum sună
câteva dintre aceste comentarii:
– Cu reclamaţiile rămân!
– Urât. Eu am votat cu USL şi acum mă simt păcălită!!!
– Nici nu o să dea vreun ban Ponta. Toţi banii vor
merge în judeţele din sud, la Dragnea
– De ce urăşte USL-ul Braşovul? Nu înţeleg ce le-am
făcut? Poate n-ar fi rea nişte „independenţă financiară”
şi aşa trimitem la Bucureşti o grămadă de bani!

nevoie de mai multe aprobări
de la ministerul condus de
domnul Silaghi. Sperăm să le
obţinem cât mai repede!”,
spunea atunci Căncescu. Din
luna mai, de la Guvern, pe
subiectul
Aeroportului
Braşov, s-a auzit doar… o
linişte apăsătoare.

Spitalul Regional,
cinci ani de promisiuni
Locaţia spitalului a fost
inaugurată în 2006, la
Hărman
de
premierul
Tăriceanu.
Din primăvara lui 2007,
lucrările la spitalul de la
Hărman ar fi trebuit demarate, astfel încât în 2008
unitatea medicală să fie deja
funcţională. Din păcate, la
ora actuală, Spitalul este
doar un câmp. Guvernul
USL nu dă nici un semn că
ar dori să investească în
acest proiect. Mai mult, spitalele de la Victoria şi Săcele
sînt ţinute închise de Ministerul Sănătăţii sub diverse
pretexte. Proiectul iniţial al
spitalului de la Hărman
prevedea ca unitatea să se
întindă pe o suprafaţă de 14
hectare, fiind formată dintrun ansamblu de 11 clădiri şi
având o capacitate totală
800 de paturi, 12 săli de
operaţie şi 22 de cabinete
medicale.

Lacul artificial din Poiana Braşov s-a umplut
şi e gata să alimenteze tunurile de zăpadă

Aeroportul de la Braşov a rămas doar la stadiul de
proiect fără să se fi construit ceva notabil

Bălării în loc de fructe şi legume
u Cum a nenorocit serele Codlea o afaceristă pesedistă din Craiova
Construite de saşi şi falimentate de o femeie de afaceri
din Craiova, care a încercat să
se îmbogăţească peste noapte
din activele societăţii, serele
din Codlea, celebre altădată,
sunt acum doar un teren care
pe timp de vară seamănă cu o
junglă. Mulţi dintre locuitorii
din Codlea îşi amintesc cu
melancolie despre cât de bine
trăiau pe vremea când serele
încă erau în floare. Pentru ei,
serele erau ca o comoară, în
primul rând, pentru că le ofereau locuri de muncă, dar şi,
pentru că găseau marfă bună şi
ieftină de la aprozarul deschis
la poarta societăţii.

Roşiile de Codlea,
celebre
Pe oricine întrebi în Codlea
o să-şi spună că nu există
nicăieri în lume roşii cu gustul
celor de la „răposatele” sere.
Sere Codlea a fost privatizată
în anul 2000, când firma Agro
2001 Dolj, deţinută de femeia
de afaceri Maria Schutz,
supranumită şi „regina
serelor” a cumpărat de la
Agenţia Domeniilor Statului
pachetul majoritar de acţiuni.
Planul era ca Sere Codlea să
producă legume ecologice
pentru export. Suprafa�a
cultivată s-a redus în fiecare
an, astfel că de la o producţie
de peste 200.000 de tone de
legume de seră în 1991, acum
s-a ajuns la zero. Pentru că societatea avea datorii de aproximativ 13 milioane de lei
Fiscul a solicitat intrarea în
insolvenţă a societăţii.

Afacerile „reginei
serelor”, cu Erwin Albu
Maria
Schutz
este
vicepreşedinte al PSD Dolj, o
femeie de afaceri care a ţinut
paginile
ziarelor
prin
privatizările mai multor sere
din țară la care a participat.
Majoritatea
companiilor
cumpărate de ea sunt acum
moarte, în timp ce activele
acestora au fost transferate pe
celelalte firme deţinute de femeia de afaceri din Craiova.
Judecata a început acum mai
bine de cinci ani, dar nu s-a dat
nici un verdict în acest dosar.
Povestea prin care craioveanca
a încercat să se îmbogăţească
„peste noapte” din privatizarea
serelor braşovene este plină de
ilegalităţi. Primul pas pentru
îngroparea serelor l-a constituit
justificarea în contabilitatea
Sere Codlea şi a Gini
Transcom Craiova a celor 2,6
miliarde de lei, pe care Schutz
le primise cadou de la directorul Albu Erwin, (n.r. tatăl
celebrului consilier local de
Codlea şi candidat la Primăie,

În locul în care acum 20 de ani se cultivau peste 200.000 de tone de legume, acum bate vântul şi cresc doar buruieni

Erwin Albu, care s-a făcut remarcat pentru protestele organizate în vederea redeschiderii
spitalului, dar şi pentru scandalul ridicărilor auto din localitate) în schimbul promisiunii
că îi va ceda 19% din acţiuni,
ce fuseseră folosite pentru a
plăti avansul către stat, în vederea achiziţionării unităţii
braşovene.

Sămânţă la preţ
de pietre preţioase
Astfel, pentru a putea justifica cele 2,6 miliarde de lei,
latifundiara Schutz a întocmit
o serie de facturi fictive, de
aprovizionare a SC Sere
Codlea, cu materie primă
furnizată tcomai de către Gini
Transcom Craiova, una dintre
nenumăratele firme fantoma
surori ale patroanei Schutz.
Pe lângă faptul că multe
dintre produsele respective
nici nu au fost, vreodată,
livrate, în realitate, unitatea
braşoveană s-a mai şi văzut
nevoită să plătească pentru ele
preţuri, puţin spus, exorbitante. Spre exemplu, conform
facturii
nr.
6251690/
30.12.2000, Sere Braşov a
cumpărat de la Gini Transcom
trei kilograme de sămânţă de
castraveţi cu… 654,738 milioane de lei. Pe semne că
sămânţa respectivă era din aur
sau diamante, căci, altă
explicaţie logică şi, în acelaşi
timp, pertinentă, nu poate exista. Alte două kilograme din
acelaşi tip de sămânţă de
castraveţi, probabil similară
bobului de fasole din care a
crescut „vrejul lui Jack”, au
mai costat Sere Codlea alte
436,492 milioane de lei, în
dată de 24 ianuarie a anului
2001, conform facturii nr.
3495906 (facsimil 2). Un alt
exemplu
îl
constituie
achiziţionarea, pe aceeaşi

filieră
(factura
nr.
3495898/30.12.2000), a 1.000
kg de sămânţă de tomate, la
preţul de 522, 291 milioane de
lei, în condiţiile în care marfa
respectivă costa, la preţul
pieţei, de patru ori mai puţin,
iar necesarul “Sere Codlea”
era de zece kilograme pe an.

A lăsat SIF-ul
fără acţiuni
O dată ce a reuşit să justifice
cele 2,6 miliarde de lei pe care
Albu Erwin i le făcuse cadou
înainte de privatizarea Sere
Codlea şi a realizat că nici o
instituţie a statului nu s-a autosesizat, Schutz a continuat
devalizarea. A continuat să
întocmească facturi fictive,
din care reieşea că celelalte
firme ale sale livrau
îngrăşăminte chimice foliare
şi materie primă, către Sere.
Bineînţeles, la preţuri care de
care mai exorbitante şi fără că
bunurile menţionate în actele
respective să ajungă în realitate la benerficiar. Motivul
pentru care latifundiara Schutz
a făcut tot posibilul ca societatea braşoveană să acumuleze datorii imense către
Gini Transcom l-a constituit
încercarea de a elimina sau
scădea la minimum procentul
de 31,02% din acţiunile pe
care SIF Transilvania le
deţinea la sere. Cum Sere
Codlea nu avea de unde să
achite către Gini Transcom
imensele datorii acumulate
prin derularea de tranzacţii fictive la preţuri super-supraevaluate, patroana Schutz a
considerat suma respectivă
drept o majorare a capitalului
unităţii braşovene, cu aportul
firmei sale craiovene. Decizia
a fost luată, bineînţeles, de
către latifundiara Schutz, fără
consimţământul sau ştiinţa
AGA. Astfel SIF Transilvania

s-a trezit, peste noapte, că mai
deţine doar aproximativ 13%
din acţiuni.

Datorii de sute
de miliarde de lei
Cum toate fondurile serelor
au fost direcţionate de către
Schutz către propriul buzunar,
unitatea s-a văzut în imposibilitatea de a-şi achita datoriile
către stat sau furnizorii de servicii.Astfel s-a ajuns că unitatea braşoveană să datoreze
către Distrigaz 130 de miliarde de lei (dintre care 98 de
miliarde fără penalizări),
reprezentând contravaloarea
gazului furnizat pentru
încălzirea serelor, către
Primăria municipiului Codlea
circa zece miliarde de lei,
reprezentând taze şi impozite
pentru bunurile mobile şi imobile ale societăţii, iar către
Direcţia de Finanţe Braşov
peste 36 de miliarde de lei, ce
reprezentau TVA şi impozite.
Cât despre achitarea taxelor de
asigurări de sănătate, de pensie sau şomaj pentru angajaţi...
nici vorbă. Vânzarea, tot către
firme ce-i aparţin şi la preţuri
de nimic, a unor active extrem
de importante ale societăţii,
fără vreo aprobare a AGA şi în
timp ce acestea se aflau puse
sub sechestru de către stat,
concedierea a sute de angajaţi
- în contradicţie cu angajamentele luate, la privatizare,
faţă de Ministerul Agriculturii
– obţinerea de subvenţii, de la
stat, într-un mod la fel de ilegal şi îngroparea unităţii
braşovene în datorii sunt doar
alte câteva dintre ispărvile
Mariei Schutz. Cât despre
investiţiile pe care Schutz ar fi
trebuit să le facă la Sere
Codlea, în conformitate cu
acelaşi contract de privatizare,
acestea reprezintă o altă mare
păcăleală.

Ca un paradox, ruinele serelor
Codlea sunt invadate de vegetaţie

uConstruite de saşi
Serele Codlea au fost construite de fapt la jumătatea secolului XIX, de către saşi. Ei au fost influenţaţi şi de experienţa
olandezilor, ei fiind de altfel şi primii gradinari ai Casei Regale de Hohenzollern. Serele erau îngropate jumătate în
pământ, din cauza temperaturilor scazute din perioada iernii.

uJustiţie blocată
Potrivit DNA, Maria Schutz
(foto medalion), manager
al mai multor societăţi
agricole din judeţele
Dolj, Bihor şi Braşov, a
fost trimisă încă din
2007 în judecată pentru trei infracţiuni de
înşelăciune
cu
consecinţe deosebit de
grave şi două infracţiuni
de bancrută frauduloasă, în
formă continuată, Corneliu
Popa, fost director general al Agenţiei Domeniilor Statului
(ADS) - pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, iar Mihai Ciobanu, fost
director al Direcţiei Urmărire Contracte din cadrul Agenţiei
Domeniilor Statului (ADS) - pentru complicitate la
înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, iar Ion
Dascălu, asociat la Sere Codlea SA - pentru săvârşirea
infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă, în formă
continuată. Numele Mariei Schutz apare şi în dosarul senatorului Cătălin Voicu şi în interceptările publicate în presă,
conform cărora senatorul ar fi intervenit pe lângă magistraţi
pentru soluţionarea favorabilă a dosarului vicepreşedintei
filialei PSD Dolj.Instanţa nu a dat însă, un verdict nici în ziua
de astăzi.

Hidromasajul este un tratament care destinde şi dinamizează cu blândeţe corpul, prin jeturile
şi căldura apei. De asemenea, prin efectul jeturilor de apă se tratează şi atenuează durerile
articulare şi problemele de circulaţie sanguină. El tratează şi tulburarile gastrice, biliare
şi intestinale. Ajuta organismul să elimine toxinele şi stimuleaza drenajul limfatic.
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Hidromasajul îţi redă frumuseţea
Stresul poate lăsa urme
vizibile pe corpul tău.
Ridurile şi lipsa de elasticitate a pielii sunt semne
frecvente ale unui organism
lipsit de vitalitate. Nu te îngrijora! Te revigorează
hidromasajul. Nu e uşor să
ai un serviciu solicitant şi o
familie care te aşteaptă
acasă mereu cu zâmbetul pe
buze. Însă ai la-ndemână
hidromasajul, o terapie care
îţi relaxează muşchii,
articulaţiile şi-ţi face pielea
mai frumoasă. Efectele ei se
văd după aproximativ două
săptămâni. Hidroterapia şi
hidromasajul s-au transformat într-o adevărată filozofie a rafinamentului
estetic şi a bunăstării autentice. Încă din antichitate,
calităţile apei erau recunoscute şi utilizate în scopuri
terapeutice sau igienice. Romanii utilizau forţa apei din
cascade pentru a da naştere
unei serii de masaje naturale
şi spontane. Hidromasajul
modern a fost dezvoltat pe
baza acestor pratici antice,
demonstrându-se că hidroterapia ajută la ameliorarea
sănătaţii
organismului
având un efect benefic
asupra aspectului estetic.

Beneficiile
hidromasajului
În urma unei şedinţe se

îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, mai ales a celei periferice. Hidromasajul este
recomandat contra febrei şi
întinderii musculare, după
suprasolicitări fizice sau
eforturi intensive şi tonifică
pielea şi muşchii în profunzime. De asemenea, combate
durerile cronice ale bazinului, celulita, insomnia şi stresul cotidian. Revigorează:
metabolismul, sistemul circulator, nervos, digestiv şi
respirator. Combinaţia aerohidromasaj
stimulează
celulele să producă endorfine, substanţe care au
efect împotriva durerii.

Desfăşurarea
tratamentelor
de hidromasaj
O şedinţă de hirdomasaj
efectuată la un centru specializat cuprinde trei elemente: jeturi de apă,
cascade sau bule şi ploaie
de apă. Tratamentele pe
bază de “ploaie” sunt
cunoscute şi sub denumirea
de duşuri cu afuziune.
Tratamentele prin cascade
constau în imersarea pacientului într-un bazin
echipat cu microdifuzori
care emană bule sau jeturi

locale care masează o
anumită parte a corpului.
Tratamentul cu jeturi de
apă efectuează o presiune
puternică de hidromasare
asupra întregului corp şi insistând asupra părţilor care
necesită un tratament special.
În medie, durata unei
şedinţe de hidromasaj
variază între 10 şi 20 de
minute. Apa folosită are o
temperatură cuprinsă între
24 şi 37 de grade. Există şi
cazuri în care se foloseste o
apă cu temperatură mai
ridicată, ce poate ajunge
până la 40 de grade. În apa

cu temperatura ridicată, nu
trebuie să se stea mai mult
de 10 minute deoarece,
dacă se depăşeşte acestă
perioadă, corpul va avea
senzaţia de oboseală şi
chiar epuizare.

Jeturile de apă
stimulează circulaţia
Jeturile de apă stimulează
circulaţia sângelui şi-ţi
remodelează corpul. În
acest fel, scapi şi de celulită.

Estompezi ridurile!
Hidromasajul şi aburii
calzi care se ridică în aer au

efecte benefice şi asupra
tenului. Astfel, ridurile sau
acneea se estompează.
Muşchii corpului şi cei faciali se relazeaxă graţie
acţiunii tonifiante şi antistres pe care o au apa şi
aerul împins de pompele
căzii de hidromasaj.
Pentru efecte rapide
aplică pe piele o loţiune pe
bază de extract de muşeţel
sau de orhidee. Ţesuturile se
vor reface mai uşor, vor deveni mai fine şi mai elastice.
Circulaţia proastă a sângelui
devine o problemă serioasă
iarna, atrag atenţia medicii.
Senzaţia de mâini şi picioare reci reprezintă cel
mai comun simptom al
acestei afectiuni, iar pentru
îmbunătăţirea circulaţiei se
recomandă tratamente alternative cu apă caldă şi rece,
cunoscute sub numele de
hidroterapie, dar si hidromasajul.
Potrivit medicilor, alternanţa între apa caldă şi
apa
rece
oxigenează
celulele de la nivelul pielii,
iar sângele este pus astfel în
mişcare. De asemenea, activitatea fizică şi dieta
echilibrată joacă un rol important în atenuarea acestei
probleme. Cu ajutorul sistemelor de hidromasaj apa
şi aerul sunt mixate şi dirijate intr-o diversitate de
moduri şi variante.

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

Str. Griviţei nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu Mureş)
Program: Luni, 14-22
Marţi - 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 Duşuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Duşuri rustice
l Teren de volei pe nisip
l Bazine exterioare
l Paradisul copiilor
Piscine pentru copii
l Tobogane
l Loc de joacă
l Organizare zi de naştere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină
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POLITICĂ

Filiale din Braşov ale partidelor politice şi-au stabilit în proporie de 90 %
candidaţii pentru alegerile paarlamentare. Se anunţă „lupte” interesante mai
ales în colegiile din oraş. Începând de numărul viitor „Gazeta Braşovului” va
prezenta activitatea fiecărui candidat, punctele tari şi slabe.

Pe ei îi vei alege!
Camera Deputaţilor
uColegiul 1 Făgăraş

ARD: Marian Rasaliu
(PDL). Actual senator, a
decis să îşi încerce norocul
pentru un post de deputat.
Expert Contabil, membru în
Corpul Experţilor Contabili
Braşov. S-a implicat activ
în sprijinirea fermierilor din
Ţara Făgăraşului.

USL: Dan Zanfir (PNL).
Candidat din partea PNL
Bucureşti, necunoscut în
Brașov. Îl înlocuieşte pe actualul deputat Gabor Gheorghe. Preşedintele PNL
Braşov, Aristotel Căncescu
a mizat pe potenţa financiară a candidatului de la
Bucreşti, chiar dacă Gheorghe Gabor, membru PNL
din luna ianuarie 1990, își
construise un renume de
parlamentar serios.

uColegiul 2 Săcele

ARD: Szakal Andras (PDL). Fost subprefect şi
preşedinte al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Se bazează pe
renumele bun pe are îl are
în zona Tărlungeni – Prejmer.
În
calitate
de
preşedinte a clubului Corona Braşov a contribuit la
promovare echipei de fotbal
în liga a doua.

uColegiul 3 Rupea

USL: Ioan Ochi (PSD).
Fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. În relaţii
reci cu preşedintele PSD
Braşov, Constantin Niţă.
Responsabil alături de
preşedintele
Consiliului
Judeţean de falimentul
Prodlcatei prin refuzul de a
plăti laptele livrat în şcoli.

ARD: Valeriu Vătafu. Avocat din Braşov. Originar din
Comana. Aterminat Liceul
„Radu Negru” din Făgăraş.
Intrat de curând în politică.

uColegiul 5 Şchei – Griviţei –Gării –Scriitorilor

uColegiul 6 Răcădău – Noua

uColegiul 7 Astra

ARD: Andronache Gabriel
(PD-L). Cel mai activ deputat
braşovean. Fără să fie implicat în scandaluri a avut numeroase inițiative legislative.
Licenţiat în drept la Universitatea Bucureşti, Facultatea
de Drept este Secretar al
Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor

ARD: Adrian Gabor (PDL). Viceprimar al Braşovului
timp de patru ani, actual consilier judeţean. Se bazează
pe imaginea creată ca viceprimar şi structura de partid din Răcădău. Alături de
primarul George Scripcaru sa implicat în dezvoltarea
oraşului, în special a
cartierelor Noua şi Răcădău.

ARD: Oprică Adrian (PDL).
Consilier
local
îl
înlocuieşte pe actualul deputat
Florin
Postolachi.,
preşedintele Asociaţiei “15
Noiembrie 1987″ – Braşov.
S-a implicat direct în rezolvarea problemelor administrative din zona Griviţei –
Gării.

USL: Emil Niţă (PSD).
Reprezentant al vechii gărzi
de politicieni ai PSD Braşov,
fost membru PD. Cunoscut
mai mult în cartierul Tractorul
îşi încearcă norocul în zona
Şchei, pro liberală şi antiPSD. Om de afaceri, a participat la privatizarea mai
multor secții ale uzinei Tractorul.

USL: Ioan Adam (PSD).
Avocat cunoscut, membru
PSD. La alegerile trecute a
candidat în colegiul, pierzând
alegerile. Este şeful catedrei
de drept privat din cadrul
Facultăţii de drept şi sociologie de la Universitatea Transilvania Braşov.

USL:
Radu Cristescu
(PNL). Candidat ales de preşedintele PNL Braşov în locul
actualului deputat Mihai
Donţu. Fost preşedinte al
Agenţiei Domeniilor Statului,
Radu Cristescu a fost demis
în 2011 de la ministrul Agriculturii, pentru grave nereguli şi
prejudicierea statului cu zeci
de milioane de euro, prin favorizarea firmelor unor oameni de afaceri precum Dan
Voiculescu şi Ştefan Poenaru.

USL: Ion Diniţă (PC).
Preşedinte al partidului Conservator Brașov, bun prieten
cu Aristotel Căncescu. Se
bazează pe mesajele transmise pensionarilor de către
USL. Se pare că pentru postul de deputat va investi o
sumă considerabilă în campania electorală. Este patronul firmei Gotic, abonată la
banii Consiliului Judeţean.

Senat
uColegiul 1 Făgăraş

ARD: Nu esteîncă stabilit.
Este posibil să candideze un
membru al PNȚCD.

USL: Sebastian Grapă
(PNL). Omul de încredere a
preşedintelui PNL Braşov,
Aristotel Căncescu. Principalul combatant al partidului
la emisiunile politice ale televiziunilor locale.

www.gazetabrasovului.ro

uColegiul 2 Zărneşti – Săcele

uColegiul 3 Şchei –Răcădău

ARD: Mihail Veştea (PDL). Fost primar al Predealului
timp de mai multe mandate,
este actualul preşedinte al
Polului de Creştere Braşov.
Profesionist, a reuşit să
atragă peste 70 de milioane
de euro fonduri europene în
Braşov în ultimii patru ani.

ARD: Nicolae Vlad Popa
(PD-L). Fost europarlamentar şi senator. A plecat din
PNL după un scandal cu
Aristotel Căncescu. Avocat,
consilier în Consiliul Uniunii
Naţionale a Barourilor din
România;
membru
în
Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor
din România.

USL: Chiriac Viorel (PSD).
Omul de încredere a
preşedintelui PSD Braşov,
Constantin Niţă. Profitând de
valul USL acesta, de la stadiul de „necunoscut” a ajuns
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov iar acum
candidat la Senat.

www.gazetabrasovului.ro

USL: Ioan Ghişe (PNL). A
ieşit senator în 2008 de pe
locul trei. Acum a fost impus
candidat de către Crin Antonescu, care a trecut peste
voinţa PNL Braşov, care i-a
refuzat nominalizarea. Aristotel Căncescu chiar a ameninţat cu demisia în cazul în
care Ghişe va fi candidat.
Ghişe ocupă un loc trei de la
coadă, ruşinos, în topul
prezenţelor în Parlament cu
doar 16%

www.gazetabrasovului.ro

Chiar dacă, datorită jocurilor de culise din Alianţa România Dreaptă (n.r. alianţă din care,
alături de PD-L şi PNŢCD face parte şi Forţa Civică) noul partid s-ar putea să nu aibă
candidaţi la Braşov în alegerile generale ce vor urma, liderii partidului spun că vor continua
să-şi consolideze construcţia politică.

u Iată care sunt, în acest moment candidaturile, pe colegii uninominale, din
partea principalelor două alianţe politice
Uniunea Social-Liberal (formată din
PSD, PNL şi PC) şi Alianţa România
Dreaptă (format din PD-L, Forţa Civică
şi PNŢCD).
uColegiul 4 Zărneşti

ARD:
Tiţa Nicolescu
Gabriel (PD-L). A fost ales
deputat al acestui colegiu din
partea PSD, chiar dacă s-a
clasat pe locul trei la alegerile
din 2008. Avocat în Baroul
Braşov, membru fondator al
Societăţii Profesionale TitaNicolescu
&
Partners.
Licenţiat în economie, fost
Lector la Universitatea
TRANSILVANIA,
Braşov,
Facultatea de Drept şi Sociologie

USL:
Constantin Niţă
(PSD). Preşedinte al PSD
Braşov de mai bine de zece
ani, a renunţat la colegiul
Săcele, câştigat acum patru
ani. A ales Zărneştiul datorită
rezultatelor foarte bune
scoase de primarul acestui
oraş la alegerile locale.
Economist, fost ministru al
IMM-urilor în guvernul PDLPSD.

uColegiul 4 Astra –Bartolomeu –Tractorul

ARD: Florin Staicu (PD-L).
Senator fără o activitate
notabilă în Parlament, fost
consilier județean PRM.
Matematician şi doctorand în
economie. Profesor la Universitatea „George Bariţiu”
din Braşov.

USL: Marius Neculoiu
(PNL). Director al Spitalului
Judeţean. Camapania sa se
bazează pe acţiunile desfăşurate de PNL în ultimii ani în
domeniul sănătăţii. Temele
candidatului de genul:
sănătatea în pericol, investiţii
în spitalul Judeţean (n.r. s-au
investit deja 5 milioane de
euro în reabilitarea a doar o
treime de spital) şi veșnica
promisiune a construcţiei
Spitalului de la Hărman.

www.gazetabrasovului.ro

9

u Cei mai mulţi membri ai noii formaţiuni nu au mai făcut politică până acum
Foarte mulţi braşoveni care s-au
păstrat departe de politică până acum, dar
care au simţit că este timpul să se implice,
s-au înscris în noul partid condus de
Mihai Răzvan Ungureanu. Suflul nou pe
care civicii vor să îl aducă dreptei
româneşti vine tocmai din genul de politicieni pe care îl promovează: oameni
care nu au mai făcut politică, cu cariere
profesionale consistente, doritori să
schimbe societatea românească în bine.
Fiecare nou intrat în partid este un argument puternic pentru ţinta pe care şi-au
propus-o: ca peste câţiva ani să devină cel
mai puternic partid din România. Iată trei
portrete ale unor braşoveni care au intrat
pentru prima oară într-un partid, considerând că, după aproape 23 de ani de
democraţie, a apărut, în sfârşit, un partid
care să îi reprezinte: un medic, un ofiţer
pensionar şi un bancher.

Medicul Stanca Fodor
„Simt nevoia să fac si altceva”

USL: Petre Roman (PNL).
Fost ministru de externe a
României după Revoluţie. În
1990 a declarat că industria
României este un morman
de fier vechi, moment ce a
declanşat distrugerea industriei româneşti inclusiv cea
braşoveană. Prieten apropiat
al liderului PNL Brașov, Aristotel Căncescu, provenind
amândoi din fostul PD.

POLITICĂ

Forţa Civică are
altfel de politicieni

uColegiul 8 Bartolomeu – Tractorul

ARD: Gheorghe Ialomiţeanu (PD-L). Fost ministru
al Finanţelor în cabinetul
Boc. Apreciat în străinătate
pentru măsurile de austeritate luate, criticat puternic în
colegiu pentru acestea. Expert contabil şi fost şef al Fiscului în Braşov.
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Medicul Stanca Fodor este proaspătul
preşedinte al Forţei Civice Săcele. S-a
născut în Sebeş, Alba, dar familia s-a
stabilit la Braşov. A absolvit, în 1988,
Liceul Meşotă, liceu botezat în acea
perioadă de către comunişti, Industrial
8. La finalul studiilor, după cum era regula pe atunci, a primit o repartiţie la o
întreprindere din Piatra Neamţ. Nu a
fost deloc uşor să plece în alt oraş la
numai 18 ani, dar nu a avut de ales. S-a
întors, însă, destul de repede în oraşul
din care plecase. Revoluţia a prins-o ca
tânără muncitoare la Întreprinderea de
Mecanică Fină din Bartolomeu. Cu
simţul datoriei, în zilele în care pe străzi
se trăgea, a străbătut jumătate de oraş
pentru a ajunge la muncă. La fel de
conştiincioasă, imediat după 90, a început cursurile ca student la UMF Cluj.
A urmat rezidenţiatul la Spitalul Universitar din Cluj şi apoi la Spitalul Judeţean
Braşov. După ce a susţinut un concurs
pe post în 2001, şi-a deschis un cabinet
de medic de familie la Săcele. În paralel,
a urmat un curs de medicină paleativă la
Hospice Casa Speranţei. Aici a înţeles
cât de important este să te implicit.
„Când îngrijeşti un bolnav aflat în ultima perioadă a existenţei sale, conteză
foarte mult calitatea vieţii pe care i-o
oferi. Nu mai conteză cât, ci cum.
Munca voluntarilor care se implică în
astfel de acţiuni este foarte importantă”,
spune Stanca Fodor. Are o fetiţă în clasa
a VI-a la aceeaşi şcoală pe care a absolvit-o şi ea: Colegiul Meşotă. Întotdeauna i-a plăcut idea de „simţ civic” şi
de aceea a considerat că într-un partid
civic poate face multe lucruri importante. „Până acum, chiar dacă multe lucruri care s-au petrecut în societatea
românească nu mi-au plăcut, doar m-am
plâns, fără să mă implic în vreun fel.
Acum am o şcoală, o carieră şi o familie,

toate frumoase şi cu care mă pot mândri.
Dar simt nevoia să fac şi altceva”, spune
medicul săcelean. De săptămâna trecută
a început să lucreze la organizarea filialei Săcele a partidului. Cu aceeaşi
exigenţă şi meticulozitate cu care a
reuşit să facă tot ce şi-a propus până
acum.

cine ştie, cine se informează. La fel este
şi în democraţie. Cei care refuză să
înţeleagă vor pierde cu timpul”, explică
profesorul.

Bancherul Ciprian Costea
„Până acum, n-am avut
ce să aleg din politică”
Ofiterul Mihai Schlupek
„Pasiunea mea didactică ar
putea fi de folos în politică”
Mihai Schlupek este născut în Iaşi,
dar a ajuns în Braşov datorită meseriei
pe care şi-a ales-o, de ofiţer. A absolvit
Academia de Tehnică Militară, la secţia
Radioelectronică. În Braşov, a lucrat din
1979, la unitatea de la Rulmentul. Ca un
militar de carieră a fost tot timpul disciplinat. Nu şi-a pus prea multe probleme
legate de politică, dar a respins tot timpul lucrurile stupide. Îşi aminteşte că,
înainte de 89, l-a refuzat la un moment
dat pe secretarul PCR care i-a dat să
citească o polologhie lipsită de sens.
„Era limbajul acela de lemn imposibil,
nu am priceput ce voia să zică cu textul
acela şi nu am acceptat să citesc. Noroc
că nu s-a supărat şi a dat altcuiva textul”,
îşi aminteşte ofiţerul. În 1987 s-a pensionat. A predat apoi la Academia
Forţelor Aeriene şi la Universitatea
Transilvania, cursul de „Electronică şi
calculatoare”, la catedra de Automatică.
După 90, a renunţat la învăţământ. Electronica l-a învăţat însă multe şi a găsit o
sumedenie de similitudini între tehnică
şi societate. „Exisă în domeniul sistemelor automate conceptul de sistem
adaptiv. Practic, sistemul se dereglează
dacă nu este adaptat la situaţie. Aceeaşi
dereglare o sesizez astăzi şi în politică.
Discursurile lui Antonescu şi Ponta nu
se potrivesc cu situaţia din 2012”,
explică amuzat ofiţerul. Este convins că
societatea va evolua doar prin
competenţa celor care o conduc şi Mihai
Răzvan Ungureanu i s-a părut unul dintre puţinii politicieni profesionişti.
Acum, Mihai Schlupek este un pensionar liniştit. Este căsătorit, are doi
copii, căsătoriţi la rândul lor, şi trei
nepoţi. În ultimul timp, meditaţiile pe
care i le-a dat unei dintre nepoate, chiar
i-au luat mult timp, i-au adus numeroase
satisfacţii. „Având o pensie bună, nu
sunt obligat să-mi caut alte resurse. Nu
mai vreau avere, iar pasiunea mea
didactică ar putea fi de folos în politică.
De la o anumită vârstă, trebuie să şi dai
societăţii. Acesta este motivul pentru
care m-am înscris în Forţa Civică”,
spune Mihai Schlupek. Mai are două
pasiuni: fotografia şi nutiriţia. A fost impresionat de cărţile profesorului
Mencinicopschi. A ţinut minte un lucru
spus de cunoscutul nutriţionist: „scapă
cine poate”. „Astăzi în populaţia umană
este acest comportament de tip scapă

Ciprian Costea s-a născut în 1975 în
Bucureşti. A copilărit în cartierul Balta
Albă. Nu a intrat la facultate imediat ce
a terminat liceul. Între 1995 -1996 a
făcut armata la grăniceri, la Giurgiu,
apoi, la Comandamentul Naţional din
Drumul Taberei. Aici s-a învăţat cu disciplina, programul strict şi trezitul devreme, lucruri care mai târziu i-au fost
de mare folos. Între 1998 – 2003 a urmat
cursurile Facultăţii de Marketing, cu
specializarea Finanţe Bănci. A urmat o
carieră în domeniul bancar. „Am luat-o
de jos. De la portar, om de la ghişeu,
funcţionar administrativ, referent, administrator cont, până la şef de agenţie
şi director de sucursală”, rememorează
Ciprian Costea. Este un selfmade man.
Niciodată nu a primit şi nici nu a acceptat ajutorul altora. A reuşit să răzbată cu
propriile lui puteri. Între 1996-1998 a lucrat la Banca Agricolă, sucursala Pantelimon. Apoi a fost contabil la un service
din Bucureşti, unde s-a ocupat şi cu
relaţiile de daune cu societăţile de asigurare. Din 2002, a lucrat la un showroom al Mobexpert din Pipera, unde se
făceau bucătării la comandă. Spune că
aici a învăţat cum se comportă oamenii
cu bani şi asta l-a ajutat mult ulterior.
Între 2003-2005 a lucrat la Libra Bank
ca administrator de cont şi manager de
operaţiuni, iar între 2007-2009, a devenit director de sucursală la Bank Post
Berceni. În tot acest timp, a participat la
o mulţime de training-uri, pregătiri şi
specializări. A ajuns în Braşov, abia de
anul acesta, la Banca Carpatica. Are o
fetiţă de un an cu o braşoveancă şi a ales
să fie alături de copil. Nu i-a fost uşor.
Practic, a trebuit să facă un pas în spate.
De la statutul de director de sucursală,
la cel de şef de agenţie. Asta însă nu l-a
dezamăgit. „Peste tot pe unde am trecut
am ştiut să-mi fac o echipă. Îmi place
munca în colectiv”, spune Ciprian
Costea. S-a dovedit un bun organizator
şi crede că şi în politică este nevoie de
aşa ceva. În Forţa Civică a ajuns după
ce l-a cunoscut pe omul de afaceri Dumitru Puchianu, preşedintele partidului
în Braşov. După o întâlnire profesională
cu acesta, l-a întrebat ce trebuie să facă
pentru a se înscrie în partid. „Până acum
n-am avut nicio legătură cu politica,
pentru că n-am avut ce să aleg. Dar îmi
place să lucrez cu oameni serioşi”,
spune tânărul bancher. De fiecare dată
când a intrat într-o echipă a ştiut să o
aleagă pe cea mai bună şi este convins
că şi acum a procedat la fel.
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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

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 19.10.2012
administrator
agent comercial
agent curier
agent de intervenție
agent de vânzari
agent servicii client
ambalator manual
analist calitate
analist cumpărări/consultant furnizori
analist servicii client
arhivar
asistent medical
brutar
bucătar
casier
colector (recuperator)
creanțe/debite
condiționer-finisor
conducător activitate
de transport rutier
conducător
autospecială

confecționer
tâmplărie
confecționer-asamblor articole din textile
consilier/expert/
inspector/referent/
consultant
controlor calitate
croitor
debavurator-retușor la
produse din ceramică
fină
debitator
semifabricate
director comercial
documentarist
ordonanțare logistică
dulgher (exclusiv
restaurator)
electrician de
întreținere și reparații
electromecanic
expert achiziții publice

femeie de serviciu
fierar betonist
fochist
frezor universal
frigoriferist
funcționar
informații clienți
galvanizator
gestionar depozit
infirmier/infirmieră
inginer construcții
inginer industrializarea lemnului
inginer mecanic
inginer producție
inginer tricotaje
inginer/subinginer
tehnolog
ingrijitor animale
ingrijitor clădiri
inspector/referent
resurse umane
instalator

lăcătuș construcții
metalice și navale
lăcătuș mecanic
lăcătuș mecanic de
întreținere și reparații
universale
lucrător comercial
macaragiu
manager achiziții
manipulant mărfuri
mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare
mecanic auto
mecanic aviație
mecanic utilaj
montator
muncitor necalificat
ofițer bancar (credite,
marketing, produse și
servicii bancare)
operator calculator
operator introducere,

operator
la mașini-unelte
operator la recoltarea
și toaletarea arborilor
forestieri
operator
la roboți industriali
operator
mase plastice
operator procesare
text și imagine
optician medical
optometrist
ospătar (chelner)
patiser
planificator/specialist
portar
pregătitor, completator de echipamente
tehnice și SDV-uri
primitor-distribuitor
programator
proiectant inginer

mecanic
rectificator universal
reglor
reprezentant
comercial
sculer-matrițer
șef formație
servant pompier
șofer
șofer autosanitară
sortator produse
spălător vehicule
stivuitorist
strungar universal
sudor
sudor manual cu arc
electric
tâmplar mecanic
tehnician electromecanic
tehnician mecanic
turnător formator
zidar rosar-tencuitor

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

Vând Honda Fireblade în stare ireproşabilă
mecanic şi estetic preţ 2.500 euro neg.
Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.
Magazin AnticariatAntichităţi-Numismatică-Filatelie
vinde/cumpără
cărţi
deosebite,
monede, bancnote,
insigne, medalii,
decoraţii, timbre,
clasoare cu timbre,
cărţi poştale, acte
vechi,
tablouri,
obiecte din sticlă şi
piatră, obiecte din
porţelan, mic mobilier,
fotografii
vechi, ceasuri.
Plata pe loc. Str.
Diaconu Coresi nr
2, tel: 0749/270462

Vând monitor LCD Samsung Sync Master
721N în stare de funcţionare foarte buna. Nu
are pixeli morţi sau defecte ascunse.
Diagonală de 17 inch, rezoluţie 1280 x 1024,
LCD. Preţ: 150 lei. Telefon: 0726.16.99.62
Vând centrale termice, calorifere şi robineţi
noi. Str. Târnavei nr 13. Telefon: 0268/311562

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

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

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

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

Gazeta Braşovului l 24 - 30 octombrie

SMS la 1442

PUBLICITATE 11

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
lGarsonieră zona Orizont 3000,
confort 1 decomanadată, bloc de
apartamente, centrală proprie, termopane integral, balcon, parchet,
gresie, faianţă, mobilată parţial,
preţ 32.000 euro, negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lGarsonieră, zona Răcădău,
confort 1, bloc apartamente, etaj
intermediar, centrală proprie, termopane, parchet, gresie, faianţă,
preţ 29.000 euro,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar,
36mp, decomandată, centrală,
tremopane,
îmbunătăţită.
0728.956.608
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 termopan, gresie, faianţă, 27.000 euro neg,
0368.444.598

2 Camere
lVând apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet,
gresie, faianţă, beci, loc parcare.
Preţ
38.000 euro. Tel.
0736.342.689
lVând apartament 2 camere, decomandat, confort 1, Calea Bucuresti, etaj intermediar, parchet,
separare gaz, necesită renovare,
preţ
46.500
euro.
Tel.
0736.342.689
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort
1, centrală termică, termopan
parţial, parchet, etaj 4/4, preţ
39.000 euro, negociabil. Tel.
0736.342.689
lVând 2 camere zona Astra,
confort 1, etaj intermediar, bloc
reabilitat termic, termopane, parchet, gresie, faianţă, însorit, preţ
37.500 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere, zona Răcădău- Pietonal, etaj intermediar,
centrală proprie, termopane, balcon, mobilat, preţ 46.800 Euro,
tel 0744.687.283, 0726.206.866
lVând 2 camere Astra- Zorilor,
confort 1 decomandat, 57mp.,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane integral, parchet, gresie, faianţă, mobilat şi utilat complet, preţ 46.900 Euro,
0726.206.866, 0744.687.283
lVând apartament 2 camere
zona Griviţei, confort 1, decomandat, etaj intermediar, centrală,
termopane, preţ 45.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lRĂCĂDĂU, intrare, structură
deosebit de mare, 58 mp utili,
amenajat modern, centrală, termopane, parchet, preţ negociabil,
0728.956.608

lVând
apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului, centrală
termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianţă, beci, loc parcare. Preţ
38.000 euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere, decomandat , confort 1, Tractorul,
etaj ¾, centrală termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet, gresie, faianţă, beci,
loc parcare, mobilat sau nemobilat, preţ 46.500 euro. Tel.
0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort
1, centrală termică, termopan
parţial, parchet, etaj 4/4 preţ
39.000 euro, negociabil. Tel.
0733.021.270
lASTRA, decomandat, renovat,
modern, izolat, centrală, termopane, parchet, 40.500 euro,
negociabil, 0786.173.728
lITC. Semidecomandat, etaj intermediar, renovat şi amenajat
modern, toate îmbunătăţirile,
36.000 euro, 0752.685.567

3 Camere
lVând apartament 3 camere,
Tractorul, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan integral, parchet, gresie, faianţă, 2
grupuri sanitare, preţ 48.000
euro. Tel. 0736.342.689
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1 decomanadat, 2 balcoane,
parchet, gresie, faianţă, centrală
proprie, liber la vânzare, preţ
53.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Judeţean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane, gresie, faianţă, liber la
vânzare, preţ 55.000 Euro negociabil,
tel
0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei,
confort 1, balcon, centrală proprie,
termopane, beci, loc de parcare,
preţ 49.000 Euro, negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere
zona Griviţei, confort 1, îmbunătăţit, etaj intermediar, preţ
52.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere
zona Centrul Civic, confort 1,
centrală, termopane, etaj intermediar, preţ 59.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 3 camere
zona Scriitorilor, structură mare,
etaj intermediar, preţ 65.000
Euro, Tel. 0725.545.536
lSCRIITORILOR, decomandat, structură deosebită, 80mp
utili, îmbunătăţit, centrală, termopane, parchet, locuri de parcare, 62.000 euro,0728.956.608
lRĂCĂDĂU, etaj 1, două
grupuri, balcon lung, centrală,
termopane, parchet, însorit, liber
la vânzare, 61.000 euro,
0752.685.567.
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1 decomanadat, 2 balcoane,
parchet, gresie, faianţă, centrală

proprie, liber la vânzare, preţ
53.000 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Judeţean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane, gresie, faianţă, liber la
vânzare, preţ 55.000 euro negociabil,
tel
0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Berzei,
confort 1, balcon, centrală proprie, termopane, beci, loc de parcare, preţ 49.000 euro,
negociabil, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat, centrală, termopane, parchet,
îmbunătăţit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026
lAstra, cf.I, et.3/4, 2 balcoane,
geamuri termopan integral, gresie, faianţă, parchet, centrală
termică, uşă metalică, îngrijit,
53.900 EUR neg. 0732.133.304
l Centrul Civic, cf.I, decomandat, et.8, 2 grupuri sanitare, balcon mare, centrală termică de
bloc, beci, panoramă deosebită,
fără îmbunătăţiri, 53.000 EUR.
0732.133.307
lAstra, decomandat, et.3, balcon, geamuri termopan, gresie,
faianţă, parchet, separare de gaz,
bloc reabilitat termic, 51.000
EUR, 0368.444.598

4 camere
lApartament
4
camere,
Răcădău, Molidului, confort 1
decomadat, 2 grupuri sanitare, 2
balcoane, renovat integral, mobilat şi utilat complet, 80.000 euro
neg. Tel: 0721/308704

Case
lProprietar vând casă de vacanţă
(cabană construită din lemn),
situată 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 este de 27.000 euro. Tel
0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeş,
4 camere, construcţie 2010,
P+M, bucătărie mobilată şi utilată
lux, finisaje de lux, 500 mp teren,
140 mp utili, toate utilităţile,
acoperiş ceramic, însorită, acces
uşor, 105.000 Euro. Tel.
0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în
Cristian, zona Mihai Eminescu,
P+M, 4 camere ,front la drum asfaltat, toate utilităţile, însorită,
acoperiş
ceramic,
parţial
mobilată, 150 mp utili, teren
500mp, preţ 128.000 Euro negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râşnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,
teren 500 mp, curte amenajata,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, constrcţie din cărămidă
porotherm, toate utilităţile, sistem
drenaj pe toată suprafaţa curţii,
tâmplărie PVC, preţ 89.000 Euro
negociabil. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru,
zona Lempeş, 130 mp utili, la alb,

P+M,
4 camere ( mai trebuie montată
gresia, faianţă, obiectele sanitare),
are toate utilităţile ,teren 500 mp,
intabulată, preţul de 90.000 euro
este
negociabil.
Tel.
0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră şi tip
apartament două camere, 382 mp
total teren, centrală pe gaz, anexe,
70.000
euro,
negociabil,
0728.956.608
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

Terenuri
lHărman. Particular vând ultimele loturi de casă cu PUZ
aprobat! Fiecare lot are 405 mp,
front de 19 m şi se vinde la doar
2. 800 euro lotul. Sunaţi acum
pentru a vedea la faţa locului. Indici urbanistici conform PUZ
aprobat: CUT 0, 8 POT 35%,
Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO
şi RIDICARE TOPO. Fiecare lot
are CF separat. Telefon:
0729.026.029
lParticular vând în Hărman
parcele de teren PENTRU
CONSTRUCŢII INDUSTRIALE, cu suprafeţe de 750 mp,
1.500 mp, 2.250 mp, 3.000 mp,
3.750 mp, 4.500 mp, 5.250 mp,
6.000 mp, 6.750 mp, şi 7.500
mp. Parcelele au front la DN 11.
Destinaţia parcelelor conform
PUZ este pentru construire de
hale, birouri, sediu de firmă, etc.
Preţul este de 17 euro/ mp negociabil. Telefon: 0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 13.300 mp, cu front
de 47 m direct la DN 11, la
pre�ul de doar 8 euro/mp. Situat
în apropiere de Braşov (6 km de
la ieşirea din Braşov, pe o sosea
de 4 benzi - DN 11), terenul este
ideal pentru orice fel de dez-

Reţea Abonament

Abonează-te la
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.

SMS
7476

Orange
şi
Vodafone

voltare
(motel, pensiune, spălătorie TIR,
hale, sediu firma, popas, parcare
TIR, platforma, show-room, etc).
Tel. 0745.168.108
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă 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 Braşov - Tărlungeni
sau din DN 11 Braşov - Hărman.
În 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 industriale sau
prestări
servicii.
Tel.
0745.02.44.88
lSuperofertă! Se oferă spre vânzare, spaţiu în Codlea care poate
avea diverse destinaţii: spaţiu
comercial, spaţiu producţie, spaţiu organizări evenimente (nunţi,
botezuri, petreceri), birouri sau
spaţiu depozitare. Spaţiul în
suprafaţă de 1.478 mp format din
S+P+E. Subsolul are o suprafaţă
de 180 mp �i înălţimea de 3,2 m;
Parterul cu suprafaţa de 549 mp
şi înălţimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafa�a de 549 mp şi înălţimea
de 5,1 m. Anexe în suprafaţă de
200 mp. Teren în suprafaţă de
1.163 mp. Codlea va fi un important nod al Autostrăzii Transilvania, iar în zonă se va afla şi
aeroportul Ghimbav. Preţul este
de numai 90.000 Euro, negocia-

bil.
Tel. 0745.02.44.88
lHărman. Particular vând ultimele loturi de casă cu PUZ
aprobat! Fiecare lot are 405 mp,
front de 19 m şi se vinde la doar
2. 800 euro lotul. Sunaţi acum
pentru a vedea la faţa locului.
Avem studiul geo şi ridicare topo.
Fiecare lot are CF separat. Telefon: 0729.026.029
lVând teren intravilan pentru
construire casă, 1.000 mp situat
în Hărman. Terenul are toate
utilităţile (apă, canal, curent, gaz),
are PUZ, este situat în cartier de
vile noi şi este îngrădit. Pe teren
se poate construi imediat. Preţul
este de doar 28 euro/mp negociabil. Tel. 0745.168.108

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

2 luni

GZ2 nume şi adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume şi adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume şi adresa destinatar

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
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

*Important
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, lunivineri, program 10:00-18:00.

Dumitru Ioan Puchianu

„LA VREMURI NOI... TOT NOI!“
„Războiul” dus de partide doar pentru putere a
anihilat orice confruntare
politică bazată pe proiecte
de guvernare. Situaţia îmi
aminteşte de vremurile
când, în faţa năvălitorilor,
se otrăveau fântânile şi
recoltele erau pârjolite.
Din nefericire, trăim o
dramă naţională într-o
Europă unită dar confruntată cu mari probleme
economice. Iar în astfel
de situaţii, este ştiut „peştele cel mare îl înghite pe
cel mic”. Marile companii caută pieţe de desfacere, resurse naturale şi
energetice fără a oferi
ceva în schimb. Confruntarea în plan economic
este dusă după principiul
„celui mai puternic”. Din
păcate, astăzi politicienii
au „pârjolit” economia
ţării şi au „otrăvit” sufletul românilor. Partidele
politice şi liderii acestora

sunt vinovaţi de dezastrul
economic şi eşecul legislativ pe care-l parcurge
România. Însă, orice lider
politic întrebat asupra deciziilor luate anapoda
susţine că „nici usturoi nu
am mâncat, nici gura numi miroase”. Adevărat,
nu miroase ci... pute a
corupţie şi a derivă
naţională.
Corupţie,
deoarece numărul politicienilor care au făcut
averi din bani publici este
tot mai mare, viaţa lor
este tot mai opulentă în
vreme ce ţara este tot mai
săracă, iar numărul
firmelor aflate în dificultate economică creşte
exponenţial cu corupţia.
Prosperă doar firmele de
partid! Derivă naţională,
deoarece nu mai există o
politică naţională bine
pusă la punct, ci una de
tip cominternist. La rândul lor partidele aduc tot

mai mult cu SRL-urile de
gaşcă. România este
condusă după interesul
găştilor politice şi în
niciun caz după doctrine
politice. Iar aceste găşti
sunt privilegiate nu numai
economic dar şi-au împărţit şi aria de influenţă
electorală. Astfel, după
principiul vechi, bine
cunoscut „la vremuri
noi...tot noi!” cei care se
află în colegiile eligibile
sunt cunoscuţi. Numele
aleşilor din nouă decembrie 2012 aproape că sunt
cunoscute. Fiecare are un
„fief” al său, adică o
adevărată „moşie” în care
stăpâneşte nu numai viaţa
economică dar, culmea, şi
conştiinţa multor români
aduşi în pragul sărăciei
extreme şi dispuşi să îşi
negocieze votul. Se ştie
cum vor vota oamenii!
Cărţile au fost făcute, iar
zarurile, oricum vor

Concert LaLa Band în
Brasov, pe 27 octombrie
LaLa Band, trupa
fenomen a momentului,
va susţine un show
excepţional în Braşov!
Concertul, care va avea
loc sâmbătă, 27 octombrie, începând cu ora
18:00, la Patinoarul
Olimpic din Braşov, face
parte din turneul naţional
pe care trupa îl desfăşoară
în acestă toamnă. Până
acum, zeci de mii de fani
din toată ţara au trait o
experienţă de neuitat în
cadrul turneului LaLa
Band. Sâmbătă, 27 octombrie, este rândul
braşovenilor să strige:
LALA BAND!
Fanii LaLa Band au
ocazia să ii vadă şi să îi asculte live pe idolii lor, întrun show excepţional.
Braşovenii vor putea, în
sfârşit, cânta împreună cu
protagoniştii din “Pariu cu
viaţa” cele mai îndrăgite
piese din serial, dar şi de
pe cel mai nou album al
trupei, “LaLa Summer
Love – LaLa Love Stories”. La rândul lor, artiştii
sunt entuziasmaţi de
întălnirea cu fanii din
Braşov, pe care abia
aşteaptă să îi cunoască.
„Sperăm să ne adunăm
cât mai mulţi şi timp de
două ore să creăm o
atmosferă LaLa”, este
dorinţa tinerilor membri

ai trupei LaLa Band.

1 an de la lansare
În mai puţin de un an
de la lansare, LaLa Band
a avut o ascensiune
fulminantă, devenind una
dintre cele mai iubite
trupe din ţară. Frumoşii
protagonisti ai serialului
“Pariu cu viaţa” au
cucerit inimile fanilor, devenind idolii a milioane
de tineri. Trupa Lala
Band s-a desprins din serialul muzical „Pariu cu
viaţa", urmând exemplul
lansat de seriale celebre,
precum RBD (Mexic) si
Glee (SUA). Membrii
trupei au debutat mai întâi
ca actori în septembrie
2011, iar în câteva luni au
cunoscut succesul în
afara serialului, în primul
lor concert live. Trupa
LaLa Band a lansat până
în prezent trei albume „LaLa Xmas Songs",
„LaLaLove Songs" şi
„LaLa Summer Love" –
care au înregistrat vânzări
record şi a susţinut concerte atât în capitală cât şi
în ţară.

Ce conține VOP
Package?
Fanii LaLa Band vor fi
mai aproape ca niciodată
de idolii lor! VIP Package

la concertul LaLa Band
din Braşov constituie o
experienţă unica, de neuitat! Pachetul VIP include
un bilet în cea mai bună
zonă a sălii de spectacol,
un obiect inscripţionat
LaLa Band, poster cu autografe şi oportunitatea
extraordinară de a-i întâlni pe membrii trupei
LaLa Band. Posesorii
biletelor VIP vor avea
acces backstage, într-o
zonă exclusivă, care nu
este deschisă publicului
larg şi vor avea şansa de a
participa la sesiunea foto
ţinută de artişti special
pentru ei.

Costul biletelor
Biletele sunt diponibile
la următoarele categorii
de preţuri: VIP Package –
150 lei; Categoria I – 80
lei; Categoria a II-a – 60
lei. Pe baza carnetului,
elevii şi studenţii beneficiază de bilete reduse,
care se pot achiziţiona la
preţul de 40 de lei.
Biletele se găsesc la:
casa de bilete a Patinoarului Olimpic, în Librăria
“St.O.Iosif”, la Xerox,
vizavi de Magazinul Universal, în Oficiile Poştei
Române
semnalizate
Bilete.ro, dar şi online, pe
vandbilete.ro, eventim.ro,
bilete.ro, myticket.ro.

cădea, câştigătorii sunt
cunoscuţi. Oricine se
poate uita pe lista candidaţilor alianţelor sau a
partidelor politice şi va
observa că „nu este nimic
nou sub soare”. Aşa cum
la alegerile locale aleşii
au fost doar... realeşi, tare
îmi este teamă că tot la fel
se va întâmpla şi la
alegerile parlamentare din
decembrie. În marea lor
majoritate, cei care ne-au
condus în ultimii douăzeci şi doi de ani vor continua să ne conducă. Dacă
nu au fost capabili să
aducă prosperitate poporului român sau măcar să
nu îl jecmănească de ceea
ce a avut, credeţi că vor fi
în stare acum? Daţi-mi
voie să fiu sceptic!
Privesc spre lista viitorilor candidaţi şi văd
foarte puţine nume noi,
iar între aceştia foarte
puţini tineri. Până şi un

partid cu numele unui patron de televiziune a
apelat tot la numele vechi
pe listele electorale din
ţară. Asupra credibilităţii
candidaţilor nu trebuie să
mai insist, ajunge doar să
ne uităm ce au făcut în
mandatele precedente şi
mai important, să privim
spre sursa lor de
înavuţire. Singura diferenţă între candidaţi este
mărimea contului bancar
– unele ascunse pe la neamuri sau la „foste” soţii.
Cumetria politică între
partidele politice este pe
faţă. Se vede după cum
şi-au împărţit între ei
„aria de influenţă electorală” şi cei care-şi spun
de „stânga” şi cei de
„dreapta”. Ciolaniada
încă mai este negociată.
Dar în tot acest timp
românii sărăcesc, preţurile cresc, bătrânii sunt
tot mai disperaţi deoarece

asistenţa medicală a devenit un lux. Nu mai amintesc de deriva în care
se află sistemul educaţional sau cultura. Sufletul românului plânge!...
Culmea este că politicienii sunt veseli! Iată de
ce lansez mesajul meu:
atenţie la omul pe care-l
votaţi! El va avea imunitate timp de patru ani, el
nu trebuie să se reprezinte pe sine, ci pe
alegător! Cetăţeanul are
nevoie de o reprezentare
autentică, are nevoie de
omul care să decidă în
funcţie de interesele pe
care comunitatea le are
când îl trimite în Parlament.
Românii, toţi românii,
au nevoie de pâine! De o
pâine, pentru fiecare!
Oare clasa politică
prezentă şi viitoare ştie
acest lucru?!

