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Urmează instrucţiunile
din pagina 11.

MALL PE PLATFORMA
TRACTORUL

Proiectul „Coresi Shopping
Center” va fi dezvoltat de
Auchan alături de braţul de
dezvoltare imobiliară al
grupului, compania Immochan, pe fosta platformă
Tractorul. De curând, investitorul a depus la Primăria
Braşov documentele necesare
pentru
obţinerea
autorizaţiei de construcţie.
Conform solicitării depuse,
va fi vorba de un centru comercial gigant ce se va întinde
pe o suprafaţă de 57.000 de
metri pătraţi.

PAG. 2
O NOUĂ STRATEGIE
PENTRU POIANĂ

Cu scopul de a atrage investitori străini, Primăria
Braşov va încheia un parteneriat cu autorităţile din
stațiunea montană franceză
Courchevel. În acest sens,
saptămâna viitoare reprezentanţii din Courchevel vor
vizita Poiana Braşov.

PAG 3

u Premierul Victor
Ponta a declarat că
guvernele de până
acum au sprijinit
mai mult Bucureştiul
şi Ardealul, dar
acum a venit
rândul Olteniei pag. 8-9

Cel mai bun
ministru

u În timpul mandatului lui Gheorghe
Ialomiţianu la Ministerul Finanţelor,
Braşovul a beneficiat de cele mai
mari programe de investiţii pag. 4-5

A fost votat
de specialiştii
chestionaţi de
prestigioasa
publicaţie
„The Banker”
cel mai bun
ministru de
Finanţe din
Europa
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Săptămâna trecută în comuna Sânpetru a fost găsit un element de muniţie clasică. Poliţiştii
grupei pirotehnice s-au deplasat imediat la faţa locului şi, lângă un magazin din comună, a
fost identificată o bombă pentru aruncător, de calibrul 82 mm, din timpul celui de-al doilea
război mondial. Bomba a fost adusă de la groapa de gunoi de un copil.

www.gazetabrasovului.ro

„Nu promitem lucruri
pe care nu le putem face!“
arate cum trebuie.
Printre altele, Mihai
Răzvan Ungureanu a mai
adresat şi câteva întrebări retorice: „Vrem în Europa sau
în afara ei? Vrem în civilizaţia
prosperităţii, a respectului
dintre oameni, a onestităţii,
sau vrem în sălbăticia invectivelor, hoţiei, minciunii,
lenei?“

Luni, 5 noiembrie, a avut
loc lansarea candidaţilor
Alianţei „România Dreaptă”
pentru alegerile parlamentare din data de 9 decembrie. Evenimentul de
lansare al candidaţilor a avut
loc la Opera Română din
Bucureşti.

„România
este o ţară furată“
Liderul Forţa Civică
Mihai Răzvan Ungureanu
le-a transmis colegilor ca
atunci când vor ieşi de acolo
să fie asemeni celor care
aleargă cu „flacăra olimpică
spre victorie“.
„România este o ţară furată,
băgată în buzunarul a câţiva
oameni şi care cred că noi nu
îi vedem. Le spunem că noi
vom avea votul cu adevărul,
pentru asta bate inima noastră.
În România în momentul ăsta
nu se înfruntă două tabere
politice, pe 9 decembrie
urmează să alegem între două
moduri de a fi, de a exista“, a
mai completat fostul premier.
Mihai Răzvan Ungureanu
consideră că „după ani de
ezitări avem astăzi o hartă pe
care se află desenat drumul
drept pe care trebuie să

„Suntem realişti!“

Ungureanu crede că pe 9 decembrie nu vom alege
între două tabere politice, ci între moduri de a exista

mergem. Este o hartă care nu
se termină în geografia viitorului nostru pe 9 decembrie,
în 2014 sau 2016, ci peste
generaţii şi generaţii. Viitorul
nostru este ceea ce facem
acum. Avem un program de
guvernare, care este rezumatul proiectului nostru de
viitor“.
Mihai Răzvan Ungureanu a
mai declarat luni că „Dacă
este un lucru pe care România
îl aşteaptă de la noi este ceea
ce USL nu le poate da: respect. Nu promitem lucruri pe
care nu le putem face“.

„Nu cred că există vreun
român care să aleagă vreodata
acest al doilea drum. Există
un singur drum care un poate
fi garantat decât de Alianţa
Romînia Dreaptă“ a mai spus
Mihai Răzvan Ungureanu.

„ARD este o asociaţie
a patrioţilor“
În aceeaşi ordine de idei,
Preşedintele Forţei Civice a
declarat că ARD este o alianţă
care nu are precedent în istoria noastră modernă, fiind o
asociaţie a patrioţilor, a celor
care doresc ca România să

De asemenea, Preşedintele
Forţei Civice a venit şi cu
rezolvări la problemele existente în România: „Ce vrem
noi? Să le dăm siguranţa
zilei de mâine. Taxe, da, dar
puţine, să le poată plăti. Stabilitate fiscală, da, să ştie că
şi mâine şi poimâine nu se
schimbă sistemul de impozitare după cum doreşte un director din Finanţe“. Acesta a
mai continuat spunând că:
„Suntem realişti. Nu propunem lucruri pe care nu le
putem face, nu înecăm electoratul cu promisiuni de care
apoi să ne fie ruşine. Plecăm
în campanie cu capul sus
pregătiţi să spunem ce putem
face şi ce nu putem face. Nu
mergem să promitem luna
de pe cer dacă aceasta nu ne
va sta în putinţă.“

Pasajul Independenţei, testat
cu camioane de zeci de tone
Proiectantul împreună cu
constructorul
Pasajului
Independenţei au demarat ieri
dimineaţă testele de rezistenţă
pentru noul pod, pentru a
vedea dacă datele prevăzute
în proiect corespund, astfel
încât să se asigure nivelul
prevăzut de siguranţă.
Prima dată, pe pod au urcat
câte două camioane încărcate
cu 30 de tone pentru a vedea
comportamentul pasajului
Independenţei în condiţii de
trafic. „Acest tip de încercare,
nu se efectuează în general
asupra podurilor obişnuite.
Pentru pasajul de pe strada Independentei, s-a solicitat acest
tip de încercare datorita structurii sale mai speciale şi a unei
tehnologii originale de
execuţie a suprastructurii. Din
cauza constrângerilor impuse
de spaţiul restrâns dintre
blocuri, de traversarea oblică
a căii ferate, dar şi pentru că
podul trebuia să treacă pe sub
un alt pasaj, proiectul a fost
mai deosebit. Vom face
măsurători cu microcomparatoare, astfel că orice eroare ne
va fi semnalată imediat”, a
explica proiectantul pasajului
Avram Conţiu.

Bazinul olimpic va fi
gata în decembrie
Constructorul Bazinului
Olimpic de la Sala Sporturilor Braşov a anunţat ieri
că pe 15 decembrie lucrările
vor fi terminate şi obiectivul
va fi dat în folosinţă.
Lucrările la acest obiectiv au
fost demarate la începutul
anului 2012, iar în prezent
sunt finalizate în proporţie de
90%.

Două bazine noi
După încheierea lucrărilor,
vor exista două bazine de
înot: unul de dimensiuni
olimpice, care va putea fi utilizat pentru competiţii
sportive şi unul mic, pentru
copii. Noul Bazin olimpic va
avea 10 culoare (până acum
avea 8), cu dimensiunile
50x25x2m. Într-un al doilea
corp de clădire va exista un
bazin de iniţiere şi încălzire
(12x7x1,2 m). Tot aici, dar la
subsol, vor fi două jacuzzi,
două saune, o cameră de
masaj, vestiare, cabinete
medicale.

Dotări
la standarde înalte
Fiecare dintre bazine va
avea propria staţie de filtrare
a apei, astfel că apa din
bazine va fi schimbată extrem de rar. De asemenea,
după ce va fi filtrată apa va
trece şi printr-un proces de
clorurare. În incinta acestui

obiectiv vor exista cabinete
de recuperare pentru sportivi,
un foaier de aşteptare, un
cabinet antidrog, precum şi
vestiare şi duşuri pentru
sportivi, antrenori sau instructori. Pentru persoanele
cu dizabilităţi vor fi amenajate vestiare speciale şi va fi
montat un lift. Investiţia, în
valoare de şapte milioane de
lei, este derulată de Compania Naţională de Investiţii,
care suportă 70% din costurile lucrărilor, restul de
30% reprezentând cofinanţarea din partea municipiului Braşov.

“Cele mai multe
facilităţi sportive”
Legat de acest proiect, primarul Braşovului, George
Scripcaru, s-a declarat
„mulţumit de faptul că şi în
acest caz constructorul a
reuşit să se încadreze în
graficul de lucrări, astfel
încât, la sfârşitul anului,
braşovenii vor avea la
dispoziţie noul Bazin
Olimpic. Acum câţiva ani,
când am venit cu propunerea
de a readuce sportul de masă
între priorităţile municipalităţii, foarte puţini credeau că vom reuşi să
îmbinăm
performanţele
sportive cu dezvoltarea de
sportului de masă, a declarat
pentru mytex.ro.

Prioritatea deputatului
Gabriel Andronache

vestite să se ducă pe „Apa
Sâmbetei”.
Rezultatele obţinute prin
încercarea de proba se
prelucrează prin metode de
calcul şi analiza ale structurilor şi în baza lor se
întocmeşte un raport al
încercării podului.

Ultimele retuşuri

Testul mastodontului
Podul a fost dimensionat la
clasa E de încărcare, respectiv
pe ar putea fi traversat şi de
vehicule de 80 de tone.
Neavând un asemenea
mastodont la dispoziţie, pentru a simula o astfel de
încărcare, constructorul a adus
patru basculante încărcate, a
căror masă totală era de 80 de
tone şi care au stat în paralel,
aproape lipite, două câte două.
Acestea au traversat între
podul şi au staţionate pe calea
de rulare dintre piloni, astfel
ca să se efectueze măsurători
şi să fie semnalate eventualele
nereguli. Pentru toate aceste
poziţii
s-au
efectuat
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măsurători de mare precizie
cu două sisteme de măsurare
diferite, respectiv măsurători
cu microcomparatoare şi independent de acestea printr-un
nivelment de mare precizie
efectuat pe toată lungimea
tablierului.
Autovehiculele utilizate la
încercarea de probă sunt mult
mai severe decât traficul real
ce va circula pe pod, atât din
punct
de
vedere
al
componenţei acestuia, cât şi al
combinaţiilor de vehicule
poziţionate în cele mai defavorabile zone, dar constructorii au vrut să fie garanteze
treaba pe care au făcut-o, ca
nu cumva podul să fie şubred,
iar cele 5 milioane de euro in-

Locatarii din blocurile
vecine pasajului, au văzut
acum şi dacă panourile
fonoabsorbante au sau nu
efect sau vor fi condamnaţi să
audă în continuu huruitul şi
vuietul autovehiculelor care
vor traversa podul. Astfel, pe
mâna curentă a podului au fost
montate şi alte panouri suplimentare pentru intimitatea locatarilor, astfel ca, de pe pod,
„curioşii” să nu se uite în
casele acestora.
În ceea ce priveşte lucrările,
în prezent nu mai sunt de făcut
mici retuşuri, în ceea ce
priveşte finalizarea sensului
giratoriu de la capătul dinspre
strada Buzeşti, iar dacă testele
de rezistenţă vor ieşi bine, cel
mai probabil, de joia viitoare
circulaţia va fi liberă pe noul
pod.
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Deputatul Andronache
Gabriel a anunţat că va
depune o nouă iniţiativă
legislativă în beneficul
comunităţii. După proiectele de lege privind scutirea de plată a CAS,
contorizarea individuală şi
izolarea subsolurilor şi a
acoperişurilor blocurilor a
venit rândul Sănătăţii.
Deputatul va depune în
această săptămână la Parlament un proiect de lege
privind instituirea unui
program naţional privind
prevenirea
diabetului.
Acesta prevede ca anual,

prin medicii de familie,
românii să îşi facă, gratuit
analizele necesare diagnosticării acestei boli.
„În prezent există doar o
lege privind tratamentul
acestei boli, dar statul
român trebuie să ia măsuri
şi pentru prevenirea acesteia, mai ales că numărul
cazurilor a crescut foarte
mult, chiar şi în rândul
copiilor. Costurile legate
de aplicarea legii propuse
de mine sunt foarte mici,
dar
beneficiile
sunt
enorme”, a declarat Andronache.
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La Belgrad, s-a desfăşurat ediţia din acest an a Campionatului Mondial de karate ashihara.
La eveniment au luptat şi componenţii lotului naţional de karate ashihara al României.
Între aceştia, s-au aflat şi karatiştii din Braşov, legitimaţi la Asociaţia Clubului Sportiv (ACS)
D’Ippon NS, cucerind numeroase medalii de aur, argint şi bronz la fiecare categorie
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Model franţuzesc pentru Poiană
u Autorităţile locale vor să bată palma cu cele franceze, astfel ca investitorilor din Courchevel, în special ruşi, să le fie oferită şi
alternativa staţiunii braşovene, iar proiectele precum telegondola din Braşov până în Poiană sau pârtia de săniuş să devină realitate
Primăria Braşov va încheia
un parteneriat cu autorităţile
din staţiunea montană franceză Courchevel cu scopul de
a atrage investitori pentru
dezvoltarea turismului din
Poiana Braşov. În acest sens,
săptămâna viitoare, reprezentanţii din Courchevel vor
vizita Poiana Braşov în vederea înscrierii acesteia în
Asociaţia Staţiunilor Europene.
„Primarul din Courchevel
este şi preşedintele acestei
asociaţii, iar noi vrem să devenim membri pentru a putea
beneficia de proiectele la care
aplică această asociaţie. Eu
le-am prezentat deja strategia
de dezvoltare pentru staţiune,
iar prin această asociere am
reuşit să atragem şi numeroşi
investitori. Ţinând cont că de
pe
urma
Courchevel
autorităţile au un profit de
milioane de euro nu ne-ar
strica să ne acorde unele sfaturi pentru a ştii cum să
administrăm mai bine ce
avem şi pe ce direcţii să ne
dezvoltăm. Autorităţile de
acolo au insistat foarte mult
pe SPA-uri şi mi-au spus că şi
noi trebuie să ne propunem
de la bun început cărui segment de turişti ne adresăm
pentru a ştii şi în ce investim”, a precizat primarul
George Scripcaru.

Telegondola, un proiect
agreat de francezi
Înscrierea în asociaţia staţi-

actualului patinoar din Poiană
a picat, din cauza lipsei
finanţării, pentru FOTE urmând a se amenaja doar o
construcţie modulară peste
actualul amplasament care să
corepundă cerinţelor celor de
la Comitetul Olimpic Internaţional în vederea organizării
FOTE. Chiar dacă partea de
birocraţie s-a rezolvat de mai
bine de o lună, deocamdată,
în Poiană nu se mişcă nimic.

Pregătiţi
de FOTE şi nu prea
Grătarelor şi teraselor din Poiană le-a fost pus gând rău

unilor europene înseamnă
însă, şi impunerea unor reguli
stricte. Astfel, pentru ca Poiana să aibă prestanţa unei staţiuni de peste hotare ar
însemna, în primul rând, desfiinţarea teraselor cu mici şi
vin fiert care funcţionează la
baza pârtiilor, dar, mai ales organizarea unor evenimente,
după un calendar bine stabilit
în special în perioada
sărbătorilor de iarnă. Marea
problemă a Poienii o constituie atât preţuile destul de
piperate, care o pot compara
cu staţiunile franceze sau cele
austriece, dar şi lipsa de alternative pentru petrecerea timpului liber. „Turiştii vin în
Poiană, se dau de câteva ori cu
schiurile, dar mai au nevoie şi
de alte alternative pentru petrecerea timpului liber”, a mai
spus primarul Scripcaru.
Unul dintre proiectele pe

care francezii l-au sugerat
pentru a fi pus în aplicare este
cel al telegondolei, care să
facă legătura între oraş şi
Poiană.
„Administratorii
staţiunii mi-au spus că implementarea unui astfel de proiect
ar fi un obiectiv care ar atrage
numeroşi turişti, dar şi o cale
de acces spre staţiune”, a explicat Scripcaru, care a precizat că staţiunea franceză mai
are un atuu în ceea ce priveşte
accesul turiştilor, respectiv un
aerodrom.

Lipsa finanţărilor ne
lasă fără investiţii
Un exemplu negativ, dat de
„zgârcenia” guvernanţilor,
este pericolul de a ne fi luat
dreptul de organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului
European. Chiar dacă nu au
mai rămas decât mai puţin de
patru luni până la organizarea

evenimentului, autorităţile guvernamentale nu se grăbesc în
ceea ce priveşte amenajarea
celui de-al doilea patinoar,
pentru antrenamente, din
Poiana Braşov, patinoar care
de altfel este o atracţie şi pentru turiştii care ajung în
staţiune, dar care deocamdată
are lacătul pe porţi. Guvernul
a decis luna trecută revenirea
de drept a acestui obiectiv, din
domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Braşov, în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi
Sportului, respectiv Autoritatea Naţională pentru Sport şi
Tineret – Complexul Sportiv
Naţional „Poiana Braşov’“.
Proiectul privind construcţia unei săli polivalente de
34,5 milioane de lei, în locul

Primăria Braşov a finalizat
deja mare parte din lucrările
necesare pentru desfăşurarea
în bune condiţii a festivalului,
respectiv montarea unor plase
de siguranţă suplimentare în
zona pârtiilor şi semnalizarea
lor, dar şi repararea şoselei
care face legătura între oraş şi
staţiune. „Am făcut deja
aceste intervenţii tocmai pentru ca lucrurile să fie pregătite
din timp. În cazul în care nu
se vor finaliza toate
investiţiile şi României îi va fi
retras dreptul de organizare a
FOTE, va fi o mare bilă
neagră pentru ţara noastră”, a
explicat edilul.
Teoretic, lucrările pentru
cel de-al doilea patinoar nu
sunt atât de ample şi ar putea
fi finalizate într-o lună, dar
până la începerea festivalului
trebuie organizate pe noul
amplasament
şi
unele
competiţii internaţionale, pentru ca acesta să poată fi

omologat. Autorităţile guvernamentale s-au angajat în
noiembrie anul trecut că până
toamna aceasta, când va avea
loc ultima vizită de monitorizare din partea Comitetului
Olimpic European, va finaliza
şi restul de lucrări care sunt
încă în execuţie.
Primăria Braşov vrea să
investească într-o pârtie de
snow tubing şi în Poiana
Braşov, care este un sport
popular în alte ţări. În prezent,
specialiştii municipalităţii
lucrează la studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru
amenajarea unei astfel de pârtii în staţiune, care să fie
dedicată exclusiv celor care
practică săniuşul, astfel că numeroasele accidente care s-au
petrecut iernile trecute, din
cauza inexistenţei unei astfel
de amenajări să fie evitate.
Pârtia se va amenaja în zona
de derdeluş dinspre Pârtia
Bradul, şi va fi delimitată, astfel ca săniile să nu mai ajungă
în calea de acces spre Bradul.
Pârtii de snow tubing există în
apropiere de Braşov doar la
Azuga, iar cea mai lungă are
60 de metri, iar cea mai scurtă
30 de metri. Pârtiile din
Poiană vor putea fi folosite şi
pe timpul verii, fiindcă se va
monta şi un soi de covor din
cauciuc peste pământ, astfel
ca săniile gonflabile să
alunece chiar dacă nu mai
este zăpadă. Astfel pârtia va fi
un punct de atracţie şi atunci
când este caniculă.

Dalma, tânăra cu voce de aur
u Tânăra şi-a creat un nume în showbiz încă din 2007, iar timp de trei ani consecutiv a
participat la selecţia naţională pentru Eurovision, acum, vrea să devină „Vocea României”
Fire veselă, curioasă, per- dus-o în lumea diferitelor am câştigat, am colaborat cu În echipa lui Brenciu
severentă, dar mai ales talentată, braşoveanca Dalma
se bucură de o carieră muzicală de excepţie. Paşii spre
cariera muzicală i-au fost
îndreptaţi de către familie.
„La noi în casă se auzea
muzică mereu. Toţi din familie cântă la chitară şi cu vocea
foarte bine“, a mai spus
braşoveanca.

Experienţa
îşi spune cuvântul
Mama sa a înscris-o la
Şcoala Populară de Arte şi
Meserii din Braşov. „Profesoara Cristina Bălan reprezintă pentru mine o
profesoară de excepţie”,
mărturiseşte Dalma Kovacs,
cea care a ajuns o solistă de
succes, dar şi imaginea unui
complex comercial braşovean.
Tânăra a lucrat timp de trei
ani cu profesoara care a intro-

genuri de muzică. După numai câteva cursuri de canto,
talentul şi implicarea i-au
adus Dalmei şi primele premii. Doi ani la rând s-a remarcat la Festivalul „Ploaia de
stele”, şi tot de două ori a participat şi la Festivalul
„Gaudeamus”, unde a obţinut
premiile II şi III.
Dalma a cântat atât solo, cât
şi în formaţii „Cântam în cel
mai frumos club de jazz din
Braşov, împreună cu Codruţ
Bîrsan şi până la urmă am
ajuns solista trupei «Vertigo»,
cu care am cântat în multe
oraşe ale ţării şi pe scene
mari”, a spus renumita solistă.

Încercările
de la Eurovision
Dalma a reuşit să-şi creeze
un nume odată cu participarea
la
emisiunea
„Faimoşii”, în 2007. „M-a
văzut toată ţara, iar după ce
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Marius Moga şi între timp am
început să lucrez cu grupul de
comedie Divertis. Nici în vise
nu mi-aş fi închipuit că voi
lucra cu ei vreodată”,
mărturiseşte Dal-ma Kovacs.
Braşoveanca a colaborat cu
nume cunoscute, precum
compozitorii: Marius Moga,
Eduard Carcota, Omar
Secada (Mandinga), Cornel
Ilie şi Liviu Elekes. Pe Dalma
Kovacs braşovenii au început
să o cunoască mai bine şi
după ce a participat la emisiunea de umor „Land of Jokes”.
Dalma s-a remarcat la selecţiile naţionale pentru Eurovision, unul dintre cele mai
mari concursuri muzicale. În
2009 a participat cu melodia
„Love was never her friend”,
compusă de Marius Moga, în
2010 a cântat melodia „I'm
Running”, de Cornel Ilie, iar
anul trecut cu „Song for him”,
de Liviu Elekes.

Acum, Dalma Kovacs a
urcat pe scena de la „Vocea
României” cântând melodia
„A night like this”. Loredana
a fost prima care a întors
scaunul, urmată la scurt timp
de Smiley. Horia Brenciu nu
a stat nici el prea mult timp pe
gânduri înainte să apese butonul. Marius Moga s-a întors
şi el cu doar câteva minute
înainte de finalul melodiei.
„Îmi place la tine că eşti
versatilă. Cântecul asta este
foarte frumos, dar i-ai dat
ceva aparte”, a spus Loredana
despre tânăra concurentă. „O
ştiu pe Dalma, am cântat şi
împreună. De arătat arăţi bine.
Îţi spun eu ce îţi lipseşte: ai
nevoie de o echipă în spate
alături de care să cânţi”, i-a
spus Smiley. Dalma l-a ales
până la urmă chiar pe
braşoveanul Horia Brenciu,
deşi acum câţiva ani colaborase cu Marius Moga.

www.gazetabrasovului.ro

Dalma cu siguranţă are o carieră de succes având în
vedere numeroasele colaborări cu artişti renumiţi
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„Pot să fac în continuare, cu experienţa economică pe care o
am, foarte multe pentru Braşov”
Gheorghe Ialomiţianu, candidat în Colegiul 8

Cel mai bun ministru

aplice măsuri de austeritate
cu ajutorul cărora economia
României a evitat falimentul. Lucru confirmat de
aprecierile unora dintre cei
mai competenţi economişti
din lume. Foarte criticat în
ţară, a fost cotat de prestigioasa publicaţie economică
„The Banker”, drept cel mai
bun ministru de Finanţe din
Europa. A condus Ministerul Finanţelor între septembrie 2010 şi februarie
2012.

Fostul ministru de Finanţe
al României, Gheorghe
Ialomiţianu, s-a născut în
satul Şimon din comuna
Bran, în 14 septembrie
1959. Părinţii se ocupau cu
agricultura, dar tatăl a avut,
de-a lungul timpului, slujbe
la fabricile din Zărneşti şi
Râşnov. Nu are nicio
legătură, decât imaginară, cu
judeţul Ialomiţa. Fostul
ministru presupune că,
odată, demult, cu patru
generaţii în urmă, un
străbunic de-al lui, pe linia
paternă, şi-a pierdut, pur şi
simplu, actele de identitate
şi, nemaiavând un nume, a
fost strigat de consăteni
după locul de obârşie:
Ialomiţa.

Program
de peste 15 ore pe zi

„Mai bine
te ocupi de carte!”
În vremea copilăriei, îi
plăceau mai mult problemele de matematică decât
oile, pe care le îngrijeau
toate familiile gospodare
din sat. Îndemânarea lui la
calcule a devenit cunoscută
chiar şi în afara şcolii. Preotul satului, cu al cărui băiat
era coleg de clasă, a încercat
să-i convingă pe ai lui că ar
trebui să urmeze o şcoală la
oraş. Iniţial, fără succes.
Mai apoi, părinţii l-au trimis
în timpul vacanţei de vară,
la o stână, unde să-l ajute pe
cioban. După câteva zile, a
fugit de acolo şi s-a reîntors
acasă. „Măi, băiete, tu nu
eşti bun de gospodărie. Mai
bine te ocupi de carte!”, a
stabilit atunci mama lui. Aşa
a ajuns la Liceul Economic
din Braşov, apoi, la Facultatea de Ştiinţe Economice
din Timişoara.

Nostalgia Timişoarei
A ales Timişoara, după ce
a vizitat-o într-o excursie în
liceu. Nu era prea aproape de
Braşov, dar i s-a părut grozav
de frumos. Parcurile mari cu
amfiteatre, micile ambarcaţiuni de pe râul care
străbătea oraşul şi uriaşul
cartier studenţesc i s-a părut
un adevărat vis. Îşi va aduce
tot timpul aminte de viaţa de

Specialiştii consideră că măsurile luate de fostul ministru
de finanţe au salvat economia românească de la faliment

student. Între 1979 și 1983 a
petrecut unii dintre cei mai
frumoşi ani ai săi. A stat întrun cămin aproape de Sala
Olimpia, celebră în oraş pentru competițiile sportive pe
care le găzduieşte. La serile
de dans organizate de
studenţi la un restaurant de
pe malul Begăi, unde fiecare
prezenta obiceiuri din zona
de unde venea, a legat o
mulţime de prietenii cu
colegi din toate colţurile ţării.
Pe mulţi i-a impresionat cu
brânza de burduf şi rachiul
de mere aduse de acasă.

Contabil la Râşnov
Ar fi vrut ca studenţia să
nu se termine şi să nu
părăsească niciodată capitala Banatului, unde oamenii erau foarte deschişi şi
prietenoşi. A venit însă anul
patru, apoi repartiţia la un
loc de muncă, după cum era
regula în acele vremuri. A
ales, totuşi, un loc aproape
de casă, la Râşnov, la fabrica de scule, la Serviciul
Plan. Timp de un an, între
1983-1984, a făcut naveta

de la Bran. Simţea însă că
locul lui este în învăţământ.
Chiar dacă salariul era mai
mic, iar conducerea fabricii
l-a curtat în fel şi chip pentru a-l reţine, s-a transferat
pe un post de profesor la
Liceul
Economic
din
Braşov.

Coleg de cancelarie
cu foştii săi profesori
Când a intrat pentru
prima oară în cancelarie, a
fost atât de emoţionat încât
abia a reuşit să lege câteva
cuvinte cu colegii. De fapt,
„colegii” erau foştii lui profesori. Ba, chiar, unii dintre
elevii de la seral îi fuseseră
colegi. A ştiut însă să se
impună. Peste doi ani a devenit coautor al unui manual de contabilitate, alături
de foştii săi dascăli. A fost
prima lui mare satisfac�ie
profesională. Şi-a continuat
cariera didactică, ajungând
după revoluţie lector la Facultatea de Ştiinţe Economice, iar din 1996 şef de
catedră la „Ştiinţe Economice”. A fost ales pre-

şedintele Corpului Experţilor Contabili din Braşov.
Spune că a devenit „cunoscut” după ce a predat noul
sistem contabil , între 19931995, tuturor specialiştilor
braşoveni din domeniu.
Este autorul a 11 cărţi de
contabilitate, finanţe şi fiscalitate.

Director la Fisc
În 1997 a devenit director
general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Braşov. A fost sprijinit de
Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin şi Democrat, chiar
dacă nu a semnat niciodată
adeziunea pentru a deveni
membru al formaţiunii. Era
însă tot timpul chemat
atunci când se luau decizii
importante legate de domeniul economic. Bun profesionist, a rămas în
conducerea Fiscului, ca director adjunct, şi după plecarea ţărăniştilor de la
guvernare. Chiar dacă
pesediştii locali i-au cerut
„capul”, ministrul Mihai
Tănăsescu s-a opus. Mult

www.gazetabrasovului.ro

Ales „din prima”
În 2008, a fost ales deputat în acelaşi colegiu în care
candidează şi acum. A fost
singurul câştigător, din
prima, cu 51,7% din voturi.
Ca deputat, între 2008 2012, a iniţiat 37 de propuneri legislative, dintre care
cinci au fost aprobate.
Numit ministru de Finanţe
al guvernului Boc în plină
criză, a devenit unul dintre
cei mai expuşi politicieni
români. A avut curajul să

u

Deşi România era în criză financiară,
am susţinut şi am adoptat şi o serie de
măsuri sociale, cum ar fi introducerea
pensiei sociale, de care beneficiază 620.000
de români, am majorat pensiile începând cu 1
ianuarie 2011 pentru un număr de 1,5 milioane de români care au lucrat în grupele I şi II
de muncă. Am majorat salariilor bugetarilor cu
15% începând cu 1 ianuarie 2011. Am eliminat
peste 100 de taxe, care împovărau umerii
românilor. Am susţinut acordarea de
compensaţii băneşti persoanelor cu venituri
mici afectate de creşterea tarifelor la energie
şi gaz, am eliminat impozitul forfetar care
afecta firmele de dimensiuni mici”

Gheorghe Ialomiţianu,
fost ministru de Finanţe

mai târziu, în 2007, curtat
de conducerea locală a Partidului Democrat, a acceptat
să candideze la un post de
deputat. „M-a câştigat
proiectul comun pentru dezvoltarea Braşovului, pe care
mi l-a propus George Scripcaru. Îmi spunea pe atunci
că am şansa să ajung ministru de Finanţe, dar nu l-am
crezut”, îşi aminteşte
Ialomiţianu. O şansă mare
şi pentru Braşov, care a beneficiat de investiţii guvernamentale, mai mult decât
oricând.

Ialomiţianu premiat de prestigioasa publicaţie „The Banker”

www.gazetabrasovului.ro

Cât timp a fost ministru,
şi-a drămuti timpul cu o
rigoare
de-a
dreptul
contabilă.
La
6.30
dimineaţa, era în picioare,
în apartamentul RA-APPS
de pe Bulevardul Dacia.
Mânca pe fugă, asculta
ştirile, se costuma, iar la
7.45 sărea în maşină. Era
condus pe bulevardele
Magheru, Bălcescu, Cantemir, Unirii şi lăsat în faţa
Ministerului, dincolo de
blocurile care alcătuiesc
arcul clădirilor din Piaţa
Constituţiei, la doi paşi de
Casa Poporului. La 8.30, cel
târziu, intra pe uşa ministerului. Pătrundea în birou şi
se aşeza pe fotoliu. Citea
presa şi îşi chema colegii la
discuţii. Urma avalanşa. Întâlniri, discuţii, telefoane.
La 14.00, lua prânzul. Avea
noroc cu o secretară care
nu-l lăsa niciodată să sară
principala masă a zilei. Programul continua: întâlniri,
telefoane, întâlniri, telefoane. Seara, după 19.00,
tensiunea scădea. Numai că
premierul Boc putea convoca oricând, chiar şi la
orele 20 sau 21, o şedinţă de
urgenţă. Fostul ministru de
Finanţe spune că a colaborat
foarte bine cu colegii din
minister, din guvern, de la
Banca Naţională, cu guvernatorul Mugur Isărescu şi
cu reprezentanţii FMI.

Premiat
de „The Banker”
„Stimate

Domnule

Votat de cei mai buni specialişti

Care au fost motivele pentru care l-a premiat
celebra revistă „The Banker”? Pentru o suită de
măsuri care luau în calcul sărăcirea accelerată
a lumii: o cheltuire moderată a banilor publici şi
nişte împrumuturi mai puţin scumpe din
străinătate. Reuşise să ducă la bun sfârşit acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), fără
să se atingă de ultima tranşă a creditului (1 miliard de euro), încheiase un alt acord cu Fondul
- o rezervă de 3,5 miliarde de euro, la care
spera să nu recurgă niciodată, îmbunătăţise
ratingul pe care agenţia Fitch îl acordase
României, lansase, cu succes, o emisiune de
euro-obligaţiuni etc. De fapt, pentru acordarea
premiului, au votat cei mai cunoscuţi bancheri,
economişti şi ziarişti din domeniul financiar.
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u În timpul
mandatului lui
Gheorghe Ialomițianu,
Brașovul a beneficiat
de cele mai mari
programe de
investiții
Ialomiţianu, în fiecare an,
în timp util, înainte de
apariţia ediţiei din luna
ianuarie, publicaţia «The
Banker» acordă premiul
pentru «Cel mai bun ministru al Finanţelor» pe
fiecare regiune. Sunt
încântat să vă anunţ că
pentru ediţia lunii ianuarie
2012 dumneavoastră aţi
fost ales «Cel mai bun
ministru al Finanţelor- Europa»”. Acestea erau primele rânduri din scrisoarea
prin care i-a fost adus la
cunoştinţă faptul că a
câştigat un fel de campionat
continental
al
miniştrilor de Finanţe.
Pentru că aşa cerea protocolul, timp de cinci
săptămâni, a trebuit să ţină
vestea doar pentru el. Nu ia fost foarte greu. Brănean
molcom, cu bunul simt
bine dozat, nu-i place să
iasă în evidenţă. Când a
aflat presa din ţară, s-au
găsit totuşi şi numeroşi detractori. În România, revista „The Banker” poate
fi găsită doar la debitele
unei reţele selecte de
distribuţie. Un simplu exemplar costă cât o colecţie
de albume de artă, 515 lei,
iar un abonament anual
ajunge la 3.000 de lei. A
reuşit să obţină doar două

u

exemplare
revistă.

din

această

Contracandidat
de Petre Roman
La alegerile din 9 decembrie, va candida pe acelaşi
colegiu pe care l-a
reprezentat în ultimii patru
ani – Colegiul 8 (Bartolomeu, Tractorul, Triaj, Zizin,
Stupini şi Carierei). După
avalanşa de „înjurături” din
partea presei controlate de
inamicii din politică şi cu
un contracandidat asemeni
fostului prim-ministru Petre
Roman, nu-i va fi prea uşor.
Spune însă că a aşa „i s-a
părut corect”, să se prezinte
în faţa judecăţii celor care lau votat în 2008. Nu
înţelege care este legătura
lui Petre Roman cu
Braşovul. Îşi aminteşte însă
o celebră remarcă a acestuia, în care asemuia industria braşoveană cu un
morman de fiare vechi.
„Cred că ar trebui, măcar
acum, să-şi ceară scuze”,
spune Ialomiţianu. „Aş
vrea să mă întâlnesc cu el la
o dezbatere publică, pe
platforma Tractorul, în faţa
oamenilor din colegiu.
Poate că aşa va înţelege ce
a
făcut…”,
spune
Ialomiţianu.

Ce a făcut pentru Braşov

Proiectele Primăriei şi-au găsit
sprijin la Ministerul de Finanţe

Gheorghe Ialomiţianu se poate lăuda nu numai
cu titlul de cel mai bun ministru European de
Finanţe, ci şi că a făcut pentru Braşov mai mult
decât orice alt politician. În timpul mandatului
său, ministerul Finanţelor a alocat bani pentru
toate proiectele de investiţii ale Primăriei Braşov.
În această perioadă, oraşul a beneficiat, ca
niciodată în ultimele decenii, de investiţii consistente, care i-au schimbat faţa. Ocolitoarea
Braşov, investiţii în şcoli, izolarea termică a
blocurilor, lărgirea pasajul Fartec, pasajul
Independenţei, domeniul schiabil se numără
printe cele mai importante investiţii sprijinite de
ministrul braşovean. A readus la Braşov „Programul naţional Cornul şi Laptele”, alocând
sumele necesare direct primăriilor, considerând
că aceste instituţii îl derulează în condiţii bune.
A alocat, de asemenea, sume pentru realizarea
de biserici în Bartolomeu, Tractorul şi Zizin.
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Chiar dacă Forţa Civică, noul partid condus de Mihai
Răzvan Ungureanu nu are candidaţi la Braşov în alegerile
generale din luna viitoare, liderii partidului spun că vor
continua să-şi consolideze construcţia politică.
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Forţa Civică are
altfel de politicieni
u Cei mai mulţi membri ai noii formaţiuni nu au mai făcut politică până acum

„Pensionarii sunt
o forţă civică”
Dorin Ursoiu, preşedintele
organizaţiei judeţene
de seniori a Forţei Civice

la o vârstă la care nu mai este loc de
dezamăgire, aşa că a decis să intre întrun partid care încearcă să schimbe ceva.
I-a plăcut ideea de „civism”. „Sunt o
mulţime de pensionari, care au
experienţă şi timp să-i înveţe şi pe alţii.
Oamenii ăştia chiar sunt o forţă civică”,
spune preşedintele organizaţiei de seniori
a Partidului „Forţa Civică”.

Chiar dacă tehnologia informa�iei a
schimbat lumea.

„Trebuie
să ne implicăm”
Călin Miu, vicepreşedinte al
Biroului Judeţean Forţa Civică

„IT doesn’t matter!”
Marian Popa, vicepreşedinte al
Biroului Judeţean Forţa Civică

Dorin Ursoiu s-a născut în 1 decembrie 1946, la Cluj. Aici şi-a petrecut primii cinci ani din viaţă, tatăl său fiind
ofițer de carieră, detaşat la o unitate
militară din oraşul de la poalele Feleacului. După epurarea din 1954, tatăl său, fiu
de „chiabur”, ajunge în Braşov, unde
moştenise o casă. Dorin Ursoiu îşi
aminteşte cu groază de persecuţiile din
anii ’50. Face Liceul la „Unirea”, secţia
real şi, între 1964-1969, urmează cursurile Facultăţii de Electromecanică. Aici
se îndrăgosteşte de munca la planşetă, pe
care o continuă şi după ce primeşte
repartiţie în Tractorul, la serviciul „Constructor şef”. Devine şef de grupă al unui
colectiv care se ocupă de proiectarea
instalaţiilor electrice ale tractoarelor produse la Braşov. Din 1982 este şef de atelier de proiectare la Institutul de
Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică a Tractoarelor (ICSITT). Unul
dintre directorii pe care i-a prins la Tractorul, Octavian Căpitanu, trimitea maşina
după el şi la 12 noaptea, atunci când avea
un proiect care trebuia predat înainte de
termen. Spune cu amărăciune că foştii
angajaţi din fabrica de tractoare au rămas
doar cu amintirile. De munca lor s-a ales
praful. După revoluţie, când lucrurile în
uzină mergeau din ce în ce mai rău, a ales
să încerce să facă ceva pe cont propriu.
Cu câţiva prieteni a înfiinţat o firmă care
intermedia vânzarea de utilaje pentru turnat mase plastice. După un timp, au început să facă şi producţie. Făceau cutii şi
bidoane de plastic pentru Lubrifin. În
1998, a început să lucreze pentru rafinărie, care preluase această activitate.
Coordona activitatea într-o secţie foarte
mică, unde se realizau ambalajele de
plastic şi se făcea şi îmbutelierea. Când
Lubrifin-ul a fost preluat de un concern
francez, care a venit cu o altă tehnlogie,
a decis să se pensioneze anticipat. Astfel,
din 2007, lucrează la firma de arhitectură
a fiului său, unde proiectează instalaţii
electrice pentru case. Când a intrat în
Forţa Civică nu avea nicio experienţă
politică. Şi-a făcut o părere despre politca
românească din ziare. „PD-L e la fel ca
PSD şi ca PNL. Am apreciat totuşi că
PD-L a avut curajul să ia nişte măsuri de
dreapta corecte. Să-ţi tai craca de sub picioare ca să faci un lucru bun nu e de
colea”, spune pensionarul. Nu-i plac
politicienii care îşi câştigă voturile dând
de pomană. Deviza lui este „omul care
munceşte trebuie să câştige, nu cei care
stau cu mâna întinsă”. Spune că a ajuns

Marian Popa s-a născut în 1968 în
Braşov. Absolvent al Liceului Meşotă,
înainte de Revoluţie, a încercat de câteva
ori să intre la Facultatea de Silvicultură.
Cum pe vremea aceea concurenţa era la
fel de mare ca la Medicină, cu 4-5
candidaţi pe loc, nu a reuşit. A intrat la
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, unde sa dovedit a fi un student foarte bun la
planşetă. Cu timpul, a învăţat programele
de proiectare pe calculator, apoi alte programe de grafică. Încă din studenţie s-a
angajat la o firmă germană de IT. Îşi
aminteşte cu drag de vremea când
doamna Adriana Hathazi, un manager
extraordinar, a închegat o echipă foarte
bună de tineri pasionaţi de munca pe
computer. De la operare, a trecut la programare. A făcut ucenicia pe lângă echipe
experimentate de programatori, lucrând,
de multe ori, zi şi noapte la unele
proiecte. De câţiva ani, a devenit freelancer, specializat pe on-line. Acum poate
să-şi „programeze” mult mai bine şi programul propriu, reuşind să stea mai mult
cu fetiţa sa de opt ani. Nu s-a implicat
până acum în politică, decât de pe „margine”. Un timp, a fost unul dintre membrii activi ai Asociaţiei Pro Democraţia,
pe vremea când preşedintele organizaţiei
era profesorul braşovean Marian Ţaţa, de
la care spune că a învăţat foarte multe.
Voluntariatul în organizaţia civică l-a
făcut să înţeleagă lumea politică, iar ceea
ce a văzut nu i-a plăcut deloc. Din acest
motiv, a încercat o lungă perioadă de
timp, să se ţină departe de partide. „Îi ştiu
pe toţi ăştia, rebotezaţii din partide, de pe
vremea când erau cu toţii fesenişti”,
spune proaspătul politician. Dorinţa de a
face ceva, care l-a animat şi pe vremea
când făcea voluntariat în APD, a fost însă
mai puternică. A ales un partid de dreapta
pentru că „după ce ai crescut în socialism, te saturi de stânga”. În plus, Forţa
Civică i se pare singura formaţiune
serioasă care doreşte profesionalizarea
politicii. Ca şi pe vremea când a pus
umărul la îndreptarea democraţiei din
România, nu vrea să iasă în faţă, ci doar
să contribuie cu ceva la schimbarea în
bine a societăţii. De altfel, după cum
spune, există un slogan ironic care circulă
în firmele mari: „IT doesn’t matter!”.

Călin Miu s-a născut la Timişoara,
unde tatăl său era pilot militar. A crescut
însă la Bucureşti. A fost fascinat de
mecanică şi metal de mic copil. A absolvit un liceu industrial, apoi a intrat ca
tehnnician la Institutului de Proiectare
Laminoare, de pe lângă Laromet
Bucureşti. Datorită lucrărilor pe care lea realizat a ajuns să aibă chiar şi un brevet
de invenţie. A lucrat aici până la
Revoluţie, când a trecut prin nişte momente dramatice. Între timp, a făcut o
şcoală militară, devenind ofiţer în
rezervă. Ca şef al Gărzii Patriotice din
uzină a fost una dintre victimele diversiunilor din decembrie ’89. Unul dintre cei
din subordinea sa, printr-o întâmplare
nefericită, aşa cum au fost nenumărate în
acele zile, a împuşcat mortal o doctoriţă.
Femeia era adusă cu maşina de băiatul
contabilului şef din întreprindere, după
ce stătuse două zile încontinuu într-un
spital bucureştean pentru a îngriji răniţii.
Felul în care autorităţile postdecembriste
au anchetat cazul i-au lăsat o amintire
neplăcută. Pornind de la pasiunea lui
pentru maşini, după ’90, a înfiinţat o
şcoală de conducere auto. Spune despre
sine că nu a avut niciodată vreo afacere
cu statul, deşi după căderea comunismului a lucrat doar în mediul privat.
Braşovul l-a cunoscut bine între 19982002, când a administrat o vilă din
Poiană. Atunci şi-a făcut mai mulţi prieteni aici. Acum este, după cum îi place
să se denumească „un pensionar activ”,
care nu şi-a uitat hobby-ul pentru
mecanică, în curtea sa fiind tot timpul
câte o maşină la care lucrează. Până anul
acesta nu l-a interesat deloc politica.
Bineînţeles, la fel ca toţi oamenii, a
urmărit evenimentele la jurnalele TV. Tot
ce a urmat după căderea guvernului Ungureanu, culminând cu tentativa de
demitere a preşedintelui, i s-a părut
revoltător. Atunci a decis că a venit timpul să facă şi el ceva. „Vreau să încerc,
alături de colegii din partid, să pun lucrurile la punct. Eu unul, recunosc, am
intrat în politică din revoltă!”. Crede că
aceia care încearcă să manipuleze
votanţii nu au nicio şansă pe termen
lung. „Nici nu ştiţi ce frumos gândesc
unii oameni şi câţi nu sunt cei care pricep
foarte bine ce se întâmplă. Am auzit o
vorbă memorabilă de la un vânzător de
ziare: «trebuie să ne implicăm cu toţii
pentru a reaşeza lucrurile în normal». Mi
se pare o deviză demnă de a fi urmată”,
spune Călin Miu.

Mall cât 7 terenuri de fotbal

u Centrul comercial de pe fosta platformă Tractorul se va întinde pe 57.000 de metri
pătraţi, iar cel puţin 700 de braşoveni îşi vor găsi aici un loc de muncă
Proiectul „Coresi Shopping Center” va fi dezvoltat
de Auchan alături de braţul
de dezvoltare imobiliară al
grupului, compania Immochan, iar pentru prima
fază a proiectului, în care
va fi realizat un centru
comercial, francezii vor
păstra PUZ-ul obţinut de
foştii proprietari ai platformei Tractorul, firma
Flavus Investiţii, condusă
de Victor Vadaneaux. De
curând, Immochan, controlat de familia Mulliez, a
depus la Primăria Braşov
documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de
construcţie pentru acest
centrul comercial. Conform
solicitării depuse, va fi
vorba de un centru comercial gigant ce se va întinde
pe o suprafaţă de 57.000 de
metri pătraţi, iar dacă este
să facem un calcul, prin
comparaţie, ar fi vorba cam
de şapte, opt terenuri de
fotbal la un loc. „Intenţia
dezvoltatorului este de a începe lucrările anul viitor,
iar durata de execuţie a
proiectului prevăzută este
de doi ani”, a precizat Sorin
Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Cel puţin
55 de milioane
de euro investite
Conform
proiectului
prezentat în primăvară,
francezii vor folosi 24 de
hectare din platformă pentru realizarea unui hipermarket Auchan, cu o
suprafaţă netă de vânzare
de 13.000 de metri pătraţi,
precum şi a unei galerii
comerciale de 25.000 de
metri pătraţi. „Dacă toate
elementele sunt respectate,
vom putea respecta termenul propus pentru deschidere.
Pe
partea
comercială vom construi
un proiect simplu, care să
aibă un cost optim. Nu
putem spune că este ieftin,
fiindcă investiţia totală se
va cifra la 55-60 de milioane de euro. Sperăm să
finalizăm discuţiile cu
partenerii noştri până în
iulie şi apoi să depunem
documentele pentru autorizare şi să ne apucăm de
lucrări. Intenţia Auchan
este de a dubla numărul
magazinelor până în 2014,
de la 11 câte sunt în
prezent”, a explicat Leonid
Rădulescu, directorul de
dezvoltare al Auchan
România.

Lucrările de şantier vor fi demarate până la sfârşitul anului, finalizarea mallului fiind programată pentru sfârşitul anului 2013

„Nu facem speculaţii
imobiliare”
Pentru restul platformei
este prevăzută în prezent o
destinaţie rezidenţială (26 de
hectare pe care ar putea fi realizate circa 3.000 de
locuinţe), birouri (11 hectare) şi spaţii logistice sau de
producţie (11 hectare).
„Dacă în zece ani vom realiza tot ce avem în plan, este
foarte bine. Nu vrem să
facem o speculaţie imobiliară şi să vindem terenul
pe care tocmai l-am achiziţionat. Auchan face întotdeauna investiţii de durată“,
a precizat Tatian Diaconu,
managing director Immochan România. Auchan a
cumpărat cele peste 100 de
hectare de teren din cele
aproximativ 120 de pe
vechea platformă, de la
Flavus, cu suma de 21,042
milioane de euro. Flavus a
dat în 2007, pe întregul
teren, 77 de milioane de
euro, dar şi-a recuperat mare
parte din bani din valorificarea fierului vechi rezultat
în urma demolării halelor.

Noi locuri de muncă
Reprezentanţii companiei
au precizat, în primăvară,
atunci când şi-au prezentat
pentru prima dată proiectul la
Braşov, că deschiderea centrului comercial înseamnă şi
crearea a 700 de noi locuri de

muncă. Aceştia îşi propun ca
în cadrul centrului comercial
să fie atras şi un operator din
bricolaj, unul din domeniul
electrocasnicelor, un service
auto, o benzinărie care va
avea carburanţi la preţuri
mult mai mici decât pe piaţă,
dar este posibilă şi deschiderea unui nou spital privat. Compania poate atrage
în cadrul proiectului şi alte
branduri de retail din grupul
controlat de familia Mulliez,
precum Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi sau Norauto.
„Vrem să aducem în Braşov
brand-urile care încă nu au
pătruns pe piaţă. Studiile de
piaţă făcute în Braşov au
arătat că pe partea de galerii
comerciale mai este loc, este
un segment care nu a fost exploatat puternic”, a spus
atunci Tatian Diaconu.
De curând, francezii de la
Auchan au demarat procesul
de selecţie a viitorilor
angajaţi. Conform anunţului
postat pe site-ul companiei,
francezii caută oameni pentru posturile de controller de
gestiune, manager pentru departamentul de food şi nonfood, responsabil de resurse
umane şi pentru postul de şef
serviciu case. Candidaţii
potriviţi trebuie să fi absolvit
o facultate, să aibă cunoştinţe de limba franceză, să
aibă minimum trei ani
experienţă în domeniu şi să
fie rezistent la efort susţinut.

Immochan România anunţă investiţii de lungă durată

u Francezii au început recrutările
Francezii de la Auchan au demarat deja procesul de selecţie a viitorilor angajaţi.
Deocamdată, francezii caută oameni pentru posturile de controller de gestiune,
manager pentru departamentul de food şi non-food, responsabil de resurse
umane şi pentru postul de şef serviciu case. Candidaţii potriviţi trebuie să fi absolvit
o facultate, să aibă cunoştinţe de limba franceză, să aibă minimum 3 ani
experienţă în domeniu şi să fie rezistent la efort susţinut. Auchan acordă mare
importanţă formării angajaţilor săi. În acest scop a creat o politică de formare
profesională coerentă, ambiţioasă, adaptată, atât pentru noii angajaţi, cât şi pentru
cei cu experienţă, pentru a fi astfel însoţiţi în parcursul lor ascendent din punct de
vedere profesional. Fiecare angajat beneficiază de un stagiu la formare, la locul
său de muncă, fiind sprijinit pentru o perioadă de către un alt angajat cu experienţă
sau de către managerul său. Astfel angajaţii Auchan au posibilitatea să îşi dezvolte
cariera în companie, atât pe verticală prin promovare, cât şi pe orizontală, alegând
alte zone de activitate sau alte zone geografice.

u Hale cu look schimbat
Flavus Investiţii s-a restrâns anul acesta, după vânzarea celei mai mari părţi a
proiectului către Immochan pe doar 11 hectare. Până în prezent, firma a modernizat aproximativ un sfert din această suprafaţă, sumele cifrându-se la 5 milioane
de euro. Luna aceasta ar trebui inaugurată şi cantina, o investiţie de 400.000 de
euro care va fi operată de o companie franceză care mai deţine câteva restaurante
de acest gen în alte parcuri de afaceri.
Flavus Investiţii şi-a propus ca în următorii doi ani să dubleze suprafaţa de birouri
de la 15.000 de metri pătraţi la 30.000 de metri pătraţi. Flavus a cumpărat platforma Tractorul în 2007 pentru aproximativ 77 de milioane de euro, fără TVA.

Beneficiile masajului de relaxare. Vei fi mai relaxat atât din punct de vedere fizic, cât şi mental
şi îţi va fi mult mai uşor să faci faţă problemelor de zi de zi. Sunt persoane care au spus,
de-a lungul timpului, că se simt mai odihnite după o oră de masaj decât după o săptămână de
concediu. Pe lângă reducerea stresului, masajul contribuie şi la imbunătătirea ţesuturilor pielii.
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Care sunt beneficiile masajului?
Unii oameni consideră
masajul un lux şi apelează
la el doar în situaţii de
mare nevoie. Dar ţinând
cont de presiunile exercitate de societatea modernă,
şi îndeosebi de creşterea
frecvenţei bolilor provocate de stres, terapiile prin
atingere ar trebui să devină
parte integrantă a vieţii cotidiene şi să fie recunoscute ca o componentă
preţioasă a medicinii preventive.
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat
mijloace ajutătoare ca să
vindece sau să uşureze
suferinţele şi durerile lor.
Au utilizat proprietăţile
terapeutice primare ale
apei, luminii solare si ale
mişcării. Cel mai probabil
este că aplicarea iniţială a
masajului a fost un gest
instinctiv, rezultat prin
experienţa imediată a
proprietăţilor curative ale
acestuia. Oamenii au observat că gestul de
netezire, fricţionare şi
frământare ale diferitelor
părţi ale corpului uman
poate aduce remedii pentru
stările organismului, afectate de boală, lovite sau
rănite.

Beneficiile
masajului
Scopul masajului este

mărită cu sânge.
Cunoaşterea efectelor
fiziologice ale masajului
face posibilă o mai bună
înţelegere a beneficiilor
asupra sănătăţii şi stării de
bine a corpului. Ceea ce se
produce în timpul unui
masaj sub mâinile terapeutului, are o influenţă
profundă
pentru
cei
interesaţi de sănătate, de
armonia propriului corp.

Când trebuie evitat

deopotrivă unul profilactic
- el reprezintă o metodă
eficientă pentru prevenirea
bolilor, prelungirea vieţii
şi încetinirea proceselor de
îmbătrânire – cât şi unul
terapeutic – este o metodă
de tratament curativ a
diferitelor afecţiuni şi
dezechilibre patologice
din organismul uman.
Scopul fiziologic al
masajului
constă
în
obţinerea unei funcţionări
normale a aparatelor, or-

ganelor şi sistemelor organismului.

S-a constat
că masajul:
- Îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi a limfei,
care la nivelul celulei aduc
nutrienţi
şi
oxigen,
îndepărtând deşeurile şi
toxinele;
- Determină modificări
în structura sângelui,
îmbogăţindu-l cu oxigen,
cu 10-15% mai mult;

- Ajută la detensionarea
muşchilor contractaţi şi îi
poate stimula pe cei
slăbiţi,
flaşci;
poate
întinde uşor muşchii şi
ţesuturile,
susţinând
menţinerea elasticităţii lor;
- Măreşte secreţiile şi
excreţiile corpului; s-a
demonstrat că masajul
măreşte producerea sucurilor gastrice, salivei şi
urinei, pe acest suport
având loc o eliminare
mărită de azot, fosfor

anorganic şi clorură de
sodiu, ceea ce măreşte rata
metabolică;
- Echilibrează sistemul
nervos, calmându-l sau
stimulându-l, în funcţie de
nevoile individuale în acel
moment;
- Influenţează organele
interne, prin stimularea directa sau indirectă a
nervilor ce le alimentează,
vasele de sânge ale acestor
organe dilatându-se şi
permiţând o alimentare

- Masajul este contraindicat în caz de febră,
de afecţiuni inflamatorii
subcutanate
sau
de
afecţiuni cutanate contagioase.
- Nu se face masaj pe
zonele învineţite şi trebuie
evitată apăsarea sub genunchi sau pe regiunile
osoase (în mod special pe
coloana vertebrală).
- În cazul femeilor
însărcinate, trebuie evitat
masajul în zona abdomenului sau în regiunea
inferioară a spatelui. Este
recomandat ca masajul să
fie făcut prin mişcări
uşoare,
de
maseuri
profesionişti.
- În cazul unor tratamente medicale, masajul
poate fi contraindicat. De
aceea, trebuie cerută în
prealabil
permisiunea
medicului.

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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După 1989 toate investiţiile şi sprijinul guvernamental a mers
mai mult spre Ardeal sau Bucureşti. A venit şi rândul Olteniei!”
Victor Ponta, preşedintele PSD

Gata cu investiţiile
u Premierul Victor Ponta a declarat că guvernele de până acum
şi Transilvania, dar acum a venit rândul Olteniei

„Gazeta Braşovului” a demonstrat într-o serie de articole că actualul guvern duce o
politică prin care investiţiile cele mai importante din judeţ nu mai primesc finanţări. Într-o
declaraţie făcută în urmă cu câteva zile, primul ministru Victor Ponta dă cărţile pe faţă
spunând că, până acum, investiţile au mers prea mult spre Ardeal.
Ponta candidează
la Târgu Jiu
Ponta candidează pentru
un nou mandat de deputat la
Camera Deputaţilor, într-un
colegiu din Gorj. Promisiunile referitoare la finanţările
ce urmează să fie aprobate
de guvern în zona Olteniei,
pot fi justificate de apropierea campaniei electorale.
În acest timp, însă, Braşovului i se amână sau I se
taie pur şi simplu banii pentru investiţiile deja începute.
Iar promisiunile repetate la
nesfârşit pentru aeroport,
spital regional şi infrastructură rutieră rămân
suspendate
pentru
o
perioadă greu de estimate.

„ A venit şi rândul
Olteniei!”
Referindu-se la felul în
care vor fi dirijaţi banii
pentru investiţii, zilele trecute, la întâlnirea preşedinţilor de Consilii
Judeţene, prefecţii şi primarii municipiilor reşedinţă de judeţ din Oltenia,
Ponta a declarat de-a dreptul că „a venit rândul Olte-

niei, Ardealul fiind până
acum prea favorizat de guvernele postdecembriste.
„Oltenia este o zonă care
trebuie să aibă o atenţie
specială în programul de
guvernare a USL-ului. Nu
vă ascund că cele mai importante idei pentru dezvoltarea Olteniei să le
avem cuprinse în programul de guvernare 20122016 al USL. Oltenia, nu
vorbesc ca deputat de
Târgu Jiu, ci vorbesc ca un
om care cunosc toată ţara,
poate a fost favorizată
înainte de 1989. Dar de
atunci toate investiţiile şi
sprijinul guvernamental a
mers mai mult spre Ardeal
sau Bucureşti. A venit şi
rândul Olteniei!”, a declarat premierul pesedist.

Aeroportul Craiova
20 de milioane
de euro, Aeroportul
Braşov 0 euro
Una din priorităţile lui
Ponta o reprezintă Aeroportul din Craiova. Consiliul
Judeţean Dolj a cerut de la
Guvern, pentru modern-

www.gazetabrasovului.ro

izare, 20 de milioane de
euro, bani ce vor fi aprobaţi
în următorii 4 ani. „Pentru
Aeroportul din Craiova
avem deja depus un proiect
de 20 de milioane de euro
pentru modernizarea pistei
şi a altor obiective,
investiţie cu atât mai
necesară cu cât ne aflăm în
acest moment mai fericit
pentru Consiliul Judeţean
Dolj prilejuit de semnarea
contractului cu operatorul
de low-cost Wizz Air a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, în presa locală.
Revoltător este faptul că
pentru Aeroportul din
Braşov guvernul USL nu a
acordat nici măcar un leu.
În timpul campaniei electorale
pentru
locale,
candidaţii USL promiteau
bani pentru aeroport. „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 în luna mai ministrul
Transporturilor Silaghi.

Autostradă
pe Valea Oltului
„Dacă nu vorbim de
şosele şi de autostradă în
Oltenia, va fi foarte greu să
spunem că o să avem o
adevărată dezvoltare, Trebuie să trecem podul de la
Calafat, că deocamdată nu
reuşim să ajungem foarte
uşor la podul de la Calafat,
trebuie să trecem prin defileu către Ardeal şi pe
Valea Oltului, adică sunt
câteva proiecte într-adevăr
mari şi în 4 ani de zile ar
trebui să mişcăm aceste
proiecte cum nu s-au mişcat
în 22 de ani”, a mai declarat
Ponta. În acest timp, Autostrada Braşov-Comarnic
(de doar 50 de km) se află
la stadiu de selectare a
firmei care va face studiul
de fezabilitate. Ocolitoare
Braşovului, Ocolitoarea
Săcele, drumul Coresi,
pasajele au fost tăiate de la
finanţare din luna mai de
guvern. La fel, şoseaua dintre Şercaia şi Hoghiz,
supranumită „Drumul ruşinii”, rămâne în continuare
plină de gropi.

www.gazetabrasovului.ro

Primul ministru Victor Ponta crede că Ardealul
a primit prea multe finanţări până acum

Spitalul Regional
Braşov, în gropi
De 8 ani, preşedintele
Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu,
promite un spital regional la
Hărman. Pentru a ne dovedi
cât este de serios a inaugurat de trei ori lucrările la spital. La una dintre aceste

inaugurări a fost prezent
fostul premier Tăriceanu,
care a lăudat investiţia. Pe
terenul cu pricina, în ziua de
azi, nu se află însă decât trei
gropi. Premierul Ponta
promite însă un spital regional nou la Craiova în perioada 2012-2016.
„Este nevoie de o atenţie
mai mare şi la Spitalul

www.gazetabrasovului.ro

În timp ce Victor Ponta, preşedintele PSD şi premierul guvernului român, promite finanţări
judeţului Gorj, în care candidează la alegerile parlamentare, Braşovului i se amânână sau i
se taie finanţările pentru investiţiile deja începute

în Ardeal!
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uPoliticieni slabi ai actualei puteri

au sprijinit mai mult Bucureştiul
Clinic Judeţean de Urgenţă
din Craiova, practic un spital
regional, pentru că vin aici
pacienţi din întreaga Oltenie.
Le-am cerut ca pentru anul
viitor Ministerul Sănătăţii să
ia în considerare şi acest spital pentru o implicare
economică mai intensă”, a
mai declarat în completare
preşedintele
Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Fonduri europene
blocate la Braşov
Şi la fondurile europene,
nu doar la fondurile guvernamentale, Oltenia a devenit favorite guvernului.
Săptămâna trecută, Pri măria Craiova şi Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest au semnat
trei noi contracte de
finanţare cu fonduri europene în cadrul Axei prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. Este vorba
de Proiectul – „Business

Center Sud Craiova” cu o
valoare totală de 5.008.190
lei, proiectul „Centru de
Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi
Dezvoltare” cu o valoare
totală de 4.162.697 lei şi reabilitare şi dotare Cămin
Cultural Mischii cu o valoare totală de 1.582.685 lei.
În schimb, Braşovul aşteaptă din luna mai sem năturile Guvernului pentru
proiectele din fonduri europene: Parcarea din Poiană
(25 milioane de lei), Centrul de afaceri din Bartolomeu (57 milioane de
lei), parcarea de la Spitalul
Militar (5 milioane de eu ro), amenajarea a cinci
capete de linie ale RAT (34
milioane de lei), modernizarea integrată a sistemului
de iluminat public (10 milioane lei), Centrul de Dezvoltare şi Cercetare Aplicată
„Transilvania Motorland”
(10 milioane de euro).

Festival blocat la
mantinelă
Cel mai important eveniment al Braşovului în
următoarele luni îl reprezintă
Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), din
luna februarie. Cum Ponta
are ca priorităţi Oltenia,
FOTE a rămas fără finanţare
de la Guvern. Chiar dacă Guvernul a dat în luna august o
hotărâre prin care alocă 5
milioane de lei pentru organizarea Festivalului, banii sunt
încă blocaţi. În luna noiembrie o delegaţie de la Comitetul european de organizare
FOTE va veni la inspecţia
finală în Braşov. Ei vor trebui
să constate că nu îndeplinim
criteriile de organizare şi vor
muta evenimentul în ţara de
rezervă, Norvegia. Pentru
buna organizare a FOTE mai
este nevoie de un patinoar în
Poiana Braşov şi finalizarea
drumurilor către pârtiile din
staţiune.

Cetăţenilor din Colegiul 7 Braşov
pentru Camera Deputaţilor

Oameni buni,
Vreau să vă spun ca unor prieteni că am hotărât să candidez ca
deputat în Colegiul 7 pentru braşovenii din cartierele ASTRA şi
METROM. A fost o decizie grea, pentru că nu am vanităţi şi orgolii de
mărire, dar am simţit, după toate câte le-am făcut pe parcusul ultimilor ani, că sunt în stare să vă reprezint cu onestitate şi devotament în Parlamentul României.
Sunt un om simplu şi muncitor şi am reuşit în viaţă prin propriile
puteri. Ca fiu de ţăran al acestui pământ, am învăţat că gândul cel
bun şi folositor să-l îndrept înspre oameni şi sunt încredinţat că pot
face asta. Aşa am fost educat: să cred că cel mai frumos şi generos
lucru e să-ţi iubeşti aproapele, să-i fii de ajutor, să te devotezi pentru
el, ca pentru tine însuţi.
Sunt un om al faptelor, nu al cuvintelor meşteşugite. Mie îmi place
să fac, să construiesc pentru mâine, ca să rămână în urma mea lucruri durabile.
Am făcut destule pentru acest oraş, unde m-am format ca inginer
şi mă consider, după atâţia ani, un braşovean, ca fiecare dintre
dumneavoastră.
Nu-mi place să promit, pentru că eu nu cred decât în visurile care
se pot îndeplini, dar, ştiu, la fel de bine, că singur nu poţi întreprinde

Un motiv pentru care Braşovul a devenit neimportant pentru guvernul de la
Bucureşti îl poate reprezenta şi puterea scăzută a liderilor locali ai partidelor
de la guvernare, PSD şi PNL. Astfel, Aristotel Căncescu (foto1) şi l-a făcut
duşman pe Crin Antonescu din cauza scandalului Ghişe, iar Constantin Niţă
(foto 2) nu este în tabăra lui Victor Ponta. Cât despre reprezentanţii celor două
partide în conducerea primăriei, Răzvan Popa (foto3) şi Adrian Atomei (foto4),
aceştia sunt consideraţi doar „oamenii de paie” ai preşedinţilor locali, fiind mai
preocupaţi de postările pe Facebook decât de rezolvarea concretă a problemelor de finanţare. În timpul fostei guvernări, politicienii braşoveni ai puterii
au reuşit să aibă mult mai multă influenţă impunând un ministru de Finanţe în
persoana lui Gheorghe Ialomiţianu şi având o relaţie foarte bună cu ministrul
Dezvoltării din acea perioadă, Elena Udrea.

uSe repetă povestea?
În timpul fostelor guvernări PSD,
din 1990-1996 şi 2000-2004, au
fost lichidate Tractorul, Rulmentul, Lemexim, IUS, Colorom
Codlea, FSR Râşnov, Chimica
Râşnov, Nitramonia Făgăraş iar
uzina Roman a fost vândută pe
1 euro! În timpul fostelor guvernări pesediste în Braşovul şomajul a crescut exploziv, iar
nivelul de trai a scăzut abrupt.

nimic. Aşa, că am nevoie de sprijinul şi încrederea dumneavoastră
pentru a reuşi, pentru a vă putea face auzită vocea în parlament.
Cartierele ASTRA şi METROM, emblematice pentru dezvoltarea
economică a oraşului, trebuie să-şi recapete importanţa, mândria şi
demnitatea făuritorilor industriei braşovene.
Doresc ca împreună cu dumneavoastră să transformăm parcurile
industriale Metrom şi Uzina 2 în adevărate centre de afaceri,
oferindu-le întreprinzătorilor, cu sprijinul Consiliului Local, facilităţi
pentru dezvolta investiţii şi a crea locuri de muncă.
Ştiu că viaţa e grea, că plătim cu vârf şi îndesat pentru întreţinere
şi mă gândesc că trebuie să votăm în parlament ca în buget să fie
alocate fonduri pentru subvenţionarea gigacaloriei şi pentru anveloparea locuinţelor, în cote variabile, după venituri, pentru ca traiul să
ne fie mai confortabil şi mai decent.
Vreau mai mulţi bani pentru învăţământ şi sănătate şi nădăjduiesc
că niciunul dintre oamenii care au contribuit zeci de ani la sistemul
de sănătate şi pensii să nu mai fie nevoit să-şi aducă medicamentele
de acasă.
Ştiu, sunt multe de înfăptuit, dar trebuie să fim uniţi şi să vrem
acelaşi lucru pentru a fi o forţă acolo unde se hotătărăsc destinele
noastre şi ale României.
Vă fac o singură promisiune: dacă îmi voi câştiga locul de deputat,
după alegeri, voi fi promotorul unui pact între toţi aleşii, indiferent
de orientare politică, de a fi o singură echipă pentru Braşov.
Nu sunt politician, sunt om de acţiune, dar am un singur crez, cel
exprimat dumnezeieşte de Simion Bărnuţiu la Adunarea de la Blaj
din 1848: „ŢINE CU POPORUL CA SĂ NU RĂTĂCEŞTI!”
Acestea sunt gândurile mele la început de drum şi vă
rog să-mi staţi alături pentru a înfăptui ceea ce vrem
pentru noi şi pentru copiii noştri.

Cu sinceră preţuire,

P

Ion Diniţă

Gazeta Braşovului l 7 - 13 noiembrie

10 PUBLICITATE

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

SMS la 1442

AJOFM - SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 2.11.2012
agent de
intervenție pază
și ordine
agent
de securitate
agent de securitate incintă
(magazin, hotel,
intreprindere etc.)
agent de vânzări
analist servicii
client
asistent medical
generalist
baieș
brutar

bucătar
cizmarconfecționer
încălțăminte, după
comandă
cofetar
confecționer articole din piele și înlocuitori
confecționerasamblor articole
din textile
consultant în
informatică
croitor
educatoare

expert achiziții
publice
expert achiziții
publice
fochist pentru
cazane conduse
de calculator
gestionar depozit
infirmier/infirmieră
inginer producție
îngrijitor de copii
inspector în domeniul securității și
sănătății în muncă
instalator instalații
tehnico-sanitare și

de gaze
lăcătuș mecanic
lucrător bucătărie
(spălător vase
mari)
lucrator comercial
lucrător gestionar
manipulant mărfuri
mașinist la mașini
pentru terasamente (ifronist)
menajeră
muncitor
necalificat în
industria
confecțiilor

operator la mașini
de electroeroziune
automate
operator
la mașini-unelte
cu comandă
numerică
operator spălător
textile
operator vânzări
prin telefon
patiser
paznic
rectificator
universal
secretar

administrativ
secretară
șef atelier
șofer autocamion/mașină de
mare tonaj
șofer de autoturisme și camionete
stivuitorist
strungar universal
sudor
tâmplar mecanic
la rindeluit
tâmplar universal
vânzător
vopsitor industrial

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 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
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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 2 camere, zona RăcădăuPietonal, 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
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 45.500
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
lVând apartament 2 camere, decomandat, Octavian Goga, centrală
termică, termopan integral, inclusiv
la balcon, parchet, gresie, faianţă,
beci, bloc izolat, vedere pe 2 părţi,
preţ.
41.000 euro, Tel.
0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea Bucureşti-Zorilor, Cf I/V, fără
îmbunătăţiri, însorit, două bacoane,
etaj 4/4, preţ 28.000 euro negociabil, Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere, zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preţ
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
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
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 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
lOcazie, apartament 3 camere ,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, însorit, privelişte deosebită, fără
îmbunătăţiri , uşi noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort 1
semidecomanadat, parchet, gresie,
faianţă, liber la vânzare, preţ 48.000
euro,
tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătăţit, centrală termică,
termopane, 2 balcoane, 55.000
euro, Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere, Tractorul, circular, confort 1, centrală
termică, termopan integral, parchet,
gresie, faianţă, 2 grupuri sanitare,
preţ
48.000 euro. Tel.
0733.021.270
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 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,
ușă metalică, îngrijit, 53.900 EUR
neg. 0732.133.304
lCentrul 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
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, situat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preţ 48.000 euro, Tel.
0725.545.536

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 amenajată,P
+M, 4 camere, lângă pădure,
însorită, construcţie 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

Mică publicitate în Gazeta Braşovului 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

GB

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

Text mesaj

154 caractere

Tarif 3 EURO +TVA

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

Anunţurile preluate până luni la ora 10.00
vor fi publicate în următoarea ediţie
a săptămânalului Gazeta Braşovului
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.
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
lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800 euro
pentru un lot! Fiecare lot are 405
mp şi front de 19 m. Sunaţi acum
pentru a vedea la fața 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. Se poate
construi subsol, pânza freatica este
la 8 m adâncime. Telefon:
0729.026.029
lTeren cu PUZ pentru construcţii
industriale în suprafaţă de 13.300
mp, cu front de 47 m direct la DN
11, la preţul de doar 17 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 dezvoltare
(motel, pensiune, spălătorie TIR,
hale, sediu firma, popas, parcare
TIR, platforma, show-room, etc).
Terenul se poate parcela în parcele
de minim 750 MP. Tel.
0729.026.029
lOferim spre vânzare teren în
suprafaţă de 13.300 mp, cu front de
47 m direct la DN 11, la preţul 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 dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,

Reţea Abonament

Abonează-te la

Spaţiu

popas,
parcare TIR, platforma, showroom, etc). Tel. 0745.168.108
lHărman. Particular vând ultimele
loturi de casă cu PUZ aprobat!
Fiecare lot are 405 mp, front de 19
m și se vinde la doar 2. 800 euro
lotul. Sunaţi acum pentru a vedea la
fața locului. Indici urbanistici conform PUZ aprobat: CUT 0, 8 POT
35%, Regim de înălţime propus
S+P+E. Avem STUDIUL GEO și
RIDICARE TOPO. Fiecare lot are
CF separat. Telefon: 0729.026.029
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
lTeren pentru casă cu toate
utilităţile, în Hărman. Suprafaţă
1.000 mp, str. Stadionului. Terenul
are toate utilităţile (apă, canal,
curent și gaz), este situat în cartier
de vile noi, îngrădit. Puteţi construi
imediat. Preţul a fost redus la doar
28 euro/mp. Tel. 0745.168.108
l Superofertă! Se oferă spre vân-

zare,
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
suprafaţa de 180 mp şi înălţimea de
3,2 m; Parterul cu suprafaţa de 549
mp şi înălţimea de 3,4 m; Etajul cu
suprafaţa 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,
negociabil. Tel. 0745.02.44.88

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

EU CU CINE VOTEZ? ...DAR TU?
În zilele imediat de
după 22 decembrie
1989, Ion Iliescu ne
anunţa faptul că, în
România, vom avea ”o
democraţie originală”.
Se pare că spusele
acestuia s-au adeverit
deoarece astăzi, fiecare
partid politic ne oferă o
mostră de democraţie
originală”, ba mai mult,
fiecare politician are
„democraţia sa”.
Se spunea, tot atunci
după ’89, că românii au
fost
capabili
să
„compromită ideea de
socialism” şi nu este
exclus să „compromită
şi capitalismul”. Astfel,
am putea spune că
„democraţia originală”
a creat „capitalismul de
cumetrie”. Dar nu
numai atât: „democraţia originală” a trans-

format partidele politice în feuda personală
a unui grup restrâns de
indivizi. Numai astfel
se explică de ce elitele
acestei ţări au fost excluse de la decizia
politică, de ce nu există
candidaţi la Parlamentul României care să
reprezinte cu adevărat
interesele românilor.
Nu mai există dezbateri
politice, nu mai există
doctrine şi ideologii de
partid, există doar interesele personale ale
unor găşti. Nu mai
putem vorbi de oameni
de
bună
credinţă
deoarece am văzut ce
pot face toţi aceia care
ajung să controleze
puterea politică. Ajunge doar să privim ce sa întâmplat în ultimii
23 de ani şi să

constatăm că în România nu mai există nici
industrie şi nici agricultură. Românii nu
mai cred în politicieni
şi nici în faptul că
aceştia le vor schimba
viaţa. Fiecare politician
a dovedit că trăieşte
pentru el şi după el...
potopul.
Spiritul
comunităţii a fost
atrofiat de aceia care au
crezut că, după 1989,
se poate inventa democraţia după bunul
plac. Cei care au avut
acces la putere, în special la actul de guvernare, au fost preocupaţi
doar
de
propria
înavuţire. Românii care
şi-au pierdut încrederea
în politicieni sunt în
mare măsură dezorientaţi, deoarece nu au
pe cine să aleagă.

Festivalul de Dramaturgie
Contemporană, Braşov 2012
Teatrul „Sică Alexandrescu“ organizează Festivalul de Dramaturgie
Contemporană, ajuns la
cea de a XXIV-a ediţie, în
perioada 10-18 noiembrie.
Publicul de teatru va
avea ocazia să se
întâlnească cu actori de
top, din generaţii diferite.
Horaţiu Mălăele, Maia
Morgenstern, George
Mihăiţă, Ada Milea, Vlad
Zamfirescu, Mihai Călin
sunt numai câţiva dintre
cei care vor fi prezenţi pe
scena braşoveană, în cele
nouă zile de Festival.
Seara de gală va fi cu
siguranţă o seară de
excepţie,
spectacolul
coregrafic Carmina Burana.

Program:
Sâmbătă, 10 noiembrie, ora 19, în Sala Mare.
„Femeia care şi-a pierdut
jartierele“ de Eugène
Labiche. Teatrul de
Comedie, Bucureşti. Preţ
bilet: categoria I – 50 lei,
categoria II – 45 lei, balcon – 25 lei
Duminică, 11 noiembrie, ora 18.30, în Sala
Mare – foaier
Lansare de carte
„Shakespeare: textul ca
partitură de joc“ de Ana

Maria Narti
Arta teatrului de Edward Gordon Craig. Tot
duminică, 11 noiembrie,
ora 19, în Sala Mare
„Cină cu prieteni“ de
Donald Margulies.Preţ
unic: 40 lei
Luni, 12 noiembrie,
ora 19, în Sala Mare.
„Absint“ de Magda Fertacz. Regia: Claudiu
Goga. Teatrul „Sică
Alexandrescu“, Braşov.
Preţ unic: 15 lei
Marţi, 13 noiembrie,
ora 19, în Sala Mare.
„Spiritul de familie“ de
Eric Assous
Teatrul de Comedie,
Bucureşti. Preţ bilet: categoria I – 40 lei, categoria
II – 30 lei, balcon – 15 lei
Miercuri, 14 noiembrie, ora 18.30, în Sala
Mare – foaier. Lansare de
carte
„Dramaturgie
ungară contemporană,
selecţie şi traducere" de
Anna Scarlat
Avram Goldfaden şi
teatrul ca identitate de
Anca Mocanu. Tot miercuri, ora 19, în Sala Mare.
„Băiatul din ultima
bancă“ de Juan Mayorga.
Teatrul Naţional Bucureşti. Preţ bilet: categoria
I – 40 lei, categoria II – 30
lei, balcon – 15 lei
Joi, 15 noiembrie, ora
19, în Sala Mare. „Când

Isadora dansa“ de Martin
Sherman
Teatrul Odeon, Bucureşti. Preţ bilet: categoria
I – 40 lei, categoria II – 30
lei, balcon – 15 lei
Vineri, 16 noiembrie,
ora 19, în Sala Mare. „A
fi sau a nu fi“ de Nick
Whitby
Teatrul „Toma Caragiu“, Ploieşti. Preţ bilet:
categoria I – 40 lei, categoria II – 30 lei, balcon –
15 lei
Sâmbătă, 17 noiembrie, ora 17, în Sala Studio. „Cel de lângă tine“ de
David Lindsay-Abaire.
Regia: Vlad Zamfirescu.
Teatrul „Sică Alexandrescu“, Braşov. Preţ
unic: 10 lei. Tot sâmbătă,
ora 20, în Sala Mare. „Insula“, după Gellu Naum.
Spectacol-concert de Ada
Milea.Teatrul Naţional
Cluj-Napoca. Preţ bilet:
categoria I – 40 lei, categoria II – 30 lei, balcon –
15 lei
Duminică, 18 noiembrie, ora 11, în Sala Studio. „Spectacol lectură Piesă din dramaturgia
ungară contemporană.“
Intrarea este liberă. Tot,
duminică, 18 noiembrie,
ora 19, în Sala Mare.
„Carmina Burana“ de
Carl
Orff.
Teatrul
Naţional Târgu-Mureş.

Candidaţii sunt în majoritate aceiaşi, iar cei
puţini care apar ca
„nume noi pe listă”
sunt lipsiţi de şansă.
Mai există o categorie
de politicieni cu bune
intenţii dar incomozi
pentru majoritate, ei
sunt cei asupra cărora
se declanşează un
adevărat linşaj public.
Românii nu ştiu cu cine
să voteze deoarece nu
au de unde alege.
Această stare îmi
aminteşte de „cetăţeanul turmentat” cel
care se tot întreba „Eu
cu cine votez?”. Şi
chiar, cu cine să votez?! Cu cei care de 23
de ani conduc România? Cu cei care şi-au
făcut legi pentru a
jecmăni cât mai mult
din bugetul public? Cu

cei care au distrus industria şi agricultura
românească? Cu cine
să votez? Cred că
această întrebare şi-o
pun toţi aceia care vor
să voteze, dar... nu au
pe cine! Pentru a vota
un candidat acesta ar
trebui să fie un om determinat, ambiţios, patriot, un om realizat şi
detaşat de nevoile lui
personale. Nu mai
avem nevoie de vorbe,
ci de fapte! Însă din
nou mă întreb: care
fapte? Am văzut ce s-a
întâmplat în ultimii 23
de ani. Am văzut cum
politicienii i-au sărăcit
pe români şi au compromis conceptul de
democraţie, deoarece
poporul demult nu mai
deţine puterea. El este
pus să participe din

patru în patru ani la un
vot formal, din cauza
unei legi electorale care
nu are nicio legătură cu
democraţia şi ceea ce
este şi mai grav, nici cu
rezultatul
votului.
Românii îi ştiu pe aceia
care au ruinat ţara, s-au
înavuţit şi au transformat România în teritoriu colonial. Iar cei care
vor vota, nu vor face o
alegere ci doar un
exerciţiu mimetic al
democraţiei impuse
după bunul plac. Dar
până una alta, există
încă această dilemă:
„Eu cu cine votez?!” În
cine să mai am încredere?! În niciun caz
nu voi vota cu aceia
care au luat dreptul natural al fiecărui român
de a avea o pâine pe
masă!

