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Cine
vrea
falimentul INAR?
USL, singura
soluţie viabilă

u Institutul Național de Autovehicule
Rutiere riscă să intre în insolvență
din cauza unei datorii fictive! pag. 4-5

P
Ion Diniță: „Multe lucruri în jurul meu
pot fi schimbate[...]Misiunea mea ca
parlamentar va fi să lupt pentru interesele orașului, pentru legi care să promoveze potențialul Brașovului și nu
numai. [...]Proiectele naționale de coeziune pregătite de USL sunt și viziunea mea, pactul pentru România
trebuie să aducă o viață mai decentă
și mai ușoară pentru toți.“
pag. 3

Senatorul care vrea să
repornească Braşovul
Votul cetățenilor poate pune
în practică planul lui Florian
Staicu de reindustrializare
P
a Brașovului pag. 6
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În urma ultimei inspecţii FOTE, singura neregulă găsită a fost lipsa celui de-al doilea
patinoar. Membrii comitetului de organizare al FOTE au susţinut însă, că situaţia se va
rezolva, întrucât se va monta o structură uşoară, iar lucrările vor dura cel mult două
săptămâni

www.gazetabrasovului.ro

Ce ascunde
Crin Antonescu?
u Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că dacă serviciile speciale ale
României s-ar implica în politică, președintele PNL „nu ar fi om politic”

Dacă serviciile secrete s-ar
implica în politică, Crin Antonescu nu ar mai fi om
politic, a afirmat săptămâna
trecută fostul șef al SIE
Mihai Răzvan Ungureanu, în
replică la o declarație a
președintelui PNL făcută
sâmbătă, în care afirmase că
una dintre marile „bătălii”
ale USL va fi să facă din
politică o „afacere cu
adevărat civilă”.

Antonescu, atac
la serviciile speciale
„Serviciile speciale ale
statului român trebuie să se
retragă din politică”, afirmase Crin Antonescu, copreședintele USL și președintele
Senatului. „Presupunând,
prin absurd, că serviciile
speciale ale României s-ar
implica în politică, tare mi-e
teamă că domnia sa (n.r.
Crin Antonescu) nu ar fi om
politic”, a declarat liderul
Partidului Forța Civică,
Mihai Răzvan Ungureanu.
Acesta i-a cerut lui Crin Antonescu să prezinte dovezi în
sprijinul afirmațiilor acestuia
potrivit cărora serviciile speciale românești sunt implicate în politica internă.
Afirmația lui Mihai Răzvan
Ungureanu, fost director al
Serviciului de Informații Externe ridică multe semne de
întrebare privind „problemele” pe care Crin Antonescu le are cu serviciile
secrete.

I se cere o „explicaţie
clară” lui Antonescu
„Îl auzim încontinuu pe
domnul președinte al Senatului, domnul Antonescu,
pronunțându-se
asupra
modului în care instituțiile
statului ar fi implicate în
politică. Și face referință
precisă la serviciile speciale
ale României. (...) N-ar fi
nicio problemă dacă dom-

MRU către Antonescu: „Sper că are demnitatea
de a veni cu o explicație clară în fața țării”

nul Antonescu n-ar fi decât
profesorul de istorie Crin
Antonescu, dar este și
președinte al Senatului.
Ocupă o funcție înaltă în
stat, a fost președinte interimar și avem tot dreptul să-i
cerem ca măcar pe
subiectele
cu
înaltă
încărcătura strategică să nu
se pronunțe. Nu pentru că
nu știe să se cenzureze, ci
pentru că nu cunoaște lucrurile. (...) Eu, unul, nu am
știință despre așa ceva.
Domnia sa, ca înalt demnitar, probabil că da. Vrem să
cunoaștem aceste lucruri și
sper că are demnitatea de a
veni cu o explicație clară în
fața țării înainte de a vorbi
fără să existe altfel de rezultat decât acela de a contribui

la răul general”, a comentat
Ungureanu,
într-o
conferință de presă.

„Antonescu trăieşte
în continuare în fantasmele sale”
Mihai Răzvan Ungureanu
a precizat că, în perioada cât
a fost șef al SIE, i-a invitat
la dialog pe toți șefii partidelor parlamentare. „Și acest
dialog a existat. Domnul
președinte al PSD, Ponta,
m-a vizitat în câteva rânduri.
Am discutat despre aceste
lucruri. Domnul președinte
al PNL a fost invitat în
câteva rânduri. Nu a venit
niciodată. Probabil că are o
competență pe care nu o
cunoaștem, dar sună foarte

prost să te referi la felul în
care comisiile parlamentare
de resort și-au facut treaba.
(...) Dacă în decembrie 2011
și ianuarie 2012, domnul
Ponta, care nu era prim-ministru, era președinte al
PSD, preluase același tip de
mesaj corosiv la adresa
instituțiilor statului care prin
lege nu se implică în politica
internă, observ că, astăzi,
domnul Ponta și-a moderat
discursul. E foarte bine. Ca
prim-ministru a învățat ce
înseamnă să ai acces la
informații cu grad înalt de
confidențialitate. Domnul
Antonescu, nu. Domnul Antonescu trăiește în continuare în fantasmele domniei
sale”, a mai declarat copreședintele ARD.

Poiana mai scumpă decât Parisul
Hotelierii şi-au anunţat deja
tarifele pentru sărbătorile de
iarnă, iar până acum pentru
jumătate din locurile de
cazare s-au făcut rezervări. În
decembrie
anul
trecut
350.000 de turişti au venit în
staţiune.
Preţurile pornesc de la
300 de euro de persoană la

un hotel de două stele şi
ajung până la 600 de euro
de persoană, la un hotel de
cinci stele. Asta pentru pachetul de 3 nopţi. Pachetele
de cinci nopţi se vând cu
preţuri pornind de la 500 de
euro de persoană până la
1.000 de euro de persoană.
Nici la restaurantele şi
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terasele
din
staţiune
preţurile nu sunt de neglijat.
O cafea poate costa chiar şi
10 lei, o ciorbă 20 de lei, iar
o friptură 30 de lei.

La bulgari
e chiar chilipir
Bulgarii vin cu oferte mult

mai ieftine. De exemplu, la
Bansko un sejur de Crăciun
se poate găsi şi cu 100 de
euro, iar unul de Revelion cu
200. Şi în Austria, sunt de
Revelion oferte cu 250-300
de euro, la pensiuni de două
stele. Un revelion în Cipru
cu transport cu avionul
pleacă de 280 de euro.
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Andronache Gabriel,
serios, corect, onest
Deputatul Andronache
Gabriel s-a preocupat în ultimii patru ani exclusiv de
legi în beneficiul românilor
şi în special al braşovenilor.
Neimplicându-se în scandaluri Andronache a realizat
cele trei legi pe care le-a
promis în campania electorală din 2008.
Legea privind descentralizarea financiară, prin
aplicarea căreia au fost
aduse la bugetul municipiului Brașov sume importante
(peste 200 miliarde lei
vechi), necesare pentru
investiţii.
Legea pentru reabilitarea
termică a blocurilor, cu ajutorul căreia s-au izolat termic peste 100 de blocuri în
Braşov
Legea privind zona metropolitană, prin care se va
genera devzoltarea regională a Braşovului .
Prin iniţiativele sale deputatul Andronache a adus
fonduri guvernamentale
(peste 5 miliarde lei vechi)
pentru reabilitarea troiţelor
din Şcheii Braşovului, a
reglementat procedura de
intabulare a mansardelor
şi a elaborat legea prin
care a fost posibil aducerea în patrimoniul Braşovului a terenului necesar
construcţiei Centrului de
Afaceri Braşov şi a Centrului Expoziţional din
Bartolomeu.
Deputatul Andronache
este şi iniţiatorul legii prin
care ziua de 30 Noiembrie,
ziua Sfântului Andrei, a
fost declarată zi naţională
liberă, Sfântul Andrei fiind
ocrotitorul României.

Andronache,
cel mai activ deputat
Andronache Gabriel este
deputatul braşovean cu cele
mai multe iniţiative legislative, 53, în mandatul 20082012. El conduce şi în
clasamentul
deputaţilor
braşoveni care au luat cuvântul în Parlament, fiind
pe primul loc, cu 4 ore şi 50
de minute.
De asemenea este pe
primul loc în ceea ce
priveşte prezenţa în Parlament în ultimii ani, cu 94%
din totalul şedinţelor de
plen.

Ponta, dă banii
înapoi Braşovului!
Tăierea fondurilor destinate obiectivelor din Braşov
de către Guvernul USL nu
l-a lăsat indiferent pe deputatul Andronache.
„Victor Ponta a confirmat
că este duşmanul Ardealului
şi al Braşovului în special.
Pentru el Oltenia este
prioritară! Guvernul condus

de pesedistul Victor Ponta,
refuză să semneze contractele Braşovului de zeci
de milioane de euro fonduri
europene. Mai mult trebuia
să primim de la bugetul de
stat 4 miliarde de lei vechi
pentru continuarea programului de restaurare a
troiţelor din Şcheii Braşovului, un miliard de lei
vechi pentru punerea în valoare a Cetăţii Braşovia de
pe Tâmpa şi tot un mili-ard
de lei vechi pentru finalizarea
modernizării
Căminului de bătrâni de la
Biserica Sfânta Treime”, a
spus Andronache.

Legi noi
Pentru următorul mandat
Andronache doreşte să
propună Parlamentului României o serie de legi prin
care să ajute braşovenii.
Inițiativele se referă la
protecţia pietonilor în trafic,
hidroizolarea gratuită de
către stat a acoperişului
/terasei blocurilor de locuit,
scutire de plată pentru
cetăţenii cu debite nenotificate la CAS şi contorizarea
individuală a utilităţilor, în
special apa.
Deputatul Andronache a
organizat o campanie de
strângere de semnături prin
care să-i sensibilizeze pe
parlamentari că braşovenii
doresc aceste legi.

11.131 de braşoveni
susţin iniţiativele
legislative ale deputatului Andronache
Nici Sănătatea nu a fost
uitată. În acest sens deputatul propune o lege
privind instituirea unui
program naţional privind
prevenirea
diabetului.
Proiectul 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.
Juristul
Andronache
Gabriel, deputat de Braşov,
Colegiul 5, viceprimar al
Braşovului (2004-2008),
secretar al Comisiei Juridice de Disciplină şi
Imunităţi a Camerei
Deputaţilor, membru al
Comisiei Speciale de Revizuire a Constituţiei.
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În 17 noiembrie, Ion Diniță și Marius Neculoiu – candidaţii USL, însoţiţi de viceprimarul
Braşovului Adrian Atomei, s-au deplasat în pieţele Astra şi Someşul unde s-au întâlnit cu
locuitorii cartierului. Candidaţii au prezentat programul de guvernare USL pentru următorii 4
ani şi au încercat să răspundă prin soluţii la problemele ridicate de către cetăţeni.

Oameni buni,
Când am luat decizia de a candida am facut-o pentru că am văzut multe lucruri în
jurul meu care pot fi schimbate .
Nu îmi place să vorbesc mult, îmi place să muncesc și să văd ce lucruri bune pot
lăsa în urma mea.
Am plecat la drumul acesta împreună cu USL pentru că alături de ei simt că pot face
ceva pentru oamenii din Brașov. Până la urmă mulți dintre ei sunt consătenii mei!
După cum am mai spus, nu o să fac promisiuni mărunte, că le asfaltez străzile și că
doar dacă mă votează le izolez blocurile, trebuie făcut mai mult decât atât pentru ca
oamenii să o ducă mai bine, nu doar să poleim o realitate dureroasă pentru mulți.
Misiunea mea ca parlamentar va fi să lupt pentru interesele orașului, pentru legi
care să promoveze potențialul Brașovului și nu numai.
Am întâlnit pe strada Barbu Lăutaru un om care m-a impresionat cu povestea sa,
Marin T, pensionar, și el și soția, care mi-a spus că nu le mai ajung cu banii și sunt
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îngrijorați pentru iarna care vine. „Medicamentele costă, domnu’ Diniță, și soția se
frământă toata ziua, cum facem?”
Ce să îi spun omului care a contribuit zeci de ani la sistemul de asigurări sociale?!
USL, deși cu un buget limitat, cheltuit în mare măsura pe aiureli de guvernele anterioare, tot a reușit să mai dea ceva înapoi din ceea ce fusese jaf la drumul mare din
pensii! Fără să îi dau speranțe deșarte nu am putut decât să îi spun că o să fac tot ce
pot, ca alături de un guvern USL, prin votul din Parlament, să ajut la îmbunătățirea
acestei situații. Omul avea o singură grijă „să treacă iarna”. Și o să putem face așa
cum și-a propus USL, să indexăm pensiile cu rata inflației și în același timp să instituim
un sistem proactiv de susținere a familiei.
Lângă el alt pensionar Leonte F. cu o fetiță de vreo cinci anișori de mână. Clar,
bunicul cu nepoțica. Mare bucurie să putem plimba nepoții, zic eu, omului. La care el,
zice dând din cap, „da, așa e… doar că eu sunt mai mult tată decât bunic!” nu prea
am înțeles la început, dar pe urmă omul a început să îmi spună: și tatăl, și mama fetiței
– Carla, fiica lui, erau unul la Ana, altul la Caiafa, adică unul muncește în Grecia și
altul în Anglia. Noi, eu și nevasta-mea o creștem!, am luat-o de la capăt, la 60 de ani,
cu grădinița, îmi spune zâmbind. „Copilul își vede părinții pe net, domnu’ Diniță!”
Suferă familii întregi, pentru care cel mai de preț lucru este să fie împreună, dar
acum sunt împrăștiați prin lume dupa muncă.
De aceea una din misiunile cu care eu mă voi duce în Parlament va fi crearea unui
cadru legislativ care să permită accesul mai ușor al investitorilor pentru crearea de
locuri de muncă aici în țară, să ofere IMM-urilor din țară accesul la programe și fonduri care să le permită o activitate normală și care să asigure siguranța unei vieți decente. Impozitul diferențiat pe venitul salarial cu deductibilități fiscale și asigurarea
unui venit minim de 8oo RON pe lună, sunt primii pași. Cumva, cumva trebuie să
stimulăm economia pentru ca oamenii ăștia să rămâna aici alături de familii, să poată
munci, fără să plătească aiurea impozite.
În altă zi, pe la Micșunica am făcut o poză alături de domnul Neamțu I. care părea
încrezător în USL și în ceea ce putem face noi pentru cetățenii cartierului și ai municipiului. Avea o mică afacere, în care și el, și soția și fiul munceau de dimineața până
seara. Un mic magazin pe o stradă din apropiere, Neptun, aducea de toate, să nu mai
bată lumea drumul până la vreun supermarket.
Ce făcuse omul, și chiar mi-a placut inițiativa asta, care tocmai a fost încurajată. A
vorbit cu niște cunoștinte, unul cultiva cartofi, ceapă și varză, pe lângă Brașov, altul
de pe la Buzău, roșii și ardei, altul din Panciu, struguri și prune, și nu aduce la magazinul lui decât fructe și legume românești de grădină. Fără mofturi de etichetă „bio”
„Păi cum faci?”, l-am întrebat. „Se duce fi-miu cu papucu’ și aduce. „Și se vând ca
pâinea caldă. Sunt oameni în vârstă sau alți vecini de pe acolo, care nu au bani de
lăsat cu milioanele la supermarket, și așa vin și iau de la mine, câte un kil, două.”
Și atunci le-am explicat că vom susține și aplica propunerea făcută de către actualul
ministru al agriculturii, Daniel Constantin, ca în piețe să nu mai aibă accesul decât
producătorii, și nu toți mafioții care cumpără produsele țăranilor la prețuri de nimic
și le revând la prețuri de 3- 5 ori mai mari, și să dispară mafia din piețe.
După ce i-am ascultat pe toți acești oameni, nici nu puteam să fac altfel, decât să
îmi doresc să ajut la îmbunătățirea vieții lor.
Și asta o vom putea face numai împreună, alături de o majoritate USL care să asigure
unui guvern USL sprijinul total pentru a putea îndeplini multe dintre lucrurile pe care
și le propune.
Proiectele naționale de coeziune pregătite de USL
sunt și viziunea mea, pactul pentru România trebuie
să aducă o viață mai decentă și mai ușoară pentru toți.
9 decembrie reprezintă o cotitură majoră în istoria
țării noastre. Să nu ratăm această șansă!
Veniți la vot și susțineți USL!

Cu sinceră prețuire,
Ion Diniță
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În prezent, INAR Braşov are conturile blocate, din cauza
unei aşa-zise datorii de acum aproape zece ani, pe care
AVAS, care este de altfel acţionarul majoritar al societăţii,
nu vrea să o prescrie.

Cine vrea

u Institutul Național de Autovehicule

Pe poarta INAR au ieşit sute de prototipuri de camioane, autobasculante sau tractoare

Odată pion de bază al industriei constructoare de
maşini, Institutul Naţional
de Autovehicule Rutiere
(INAR) a început să devină
o amintire ca de altfel şi
marile întreprinderi care
activau în acest domeniu.
Ca şi cum nu ar mai fi
nevoie de specialişti care
să proiecteze noi automobile sau subansambluri
auto, de pe urma cărora
economia ţării ar avea doar
de câştigat, INAR se află
acum într-o situaţie fără
precedent. Cu conturile
blocate, Institutul este pe
cale de a pierde şi cele
câteva proiecte pe care le
are în derulare cu fonduri
europene, ba chiar mai
mult,
să
ramburseze
finanţările primite, fiindcă
nu a dus la îndeplinire planurile asumate şi să intre în
faliment.

„AVAS a refuzat
un dialog cu noi”
Conform

reprezen-

tanţilor societăţii, toată
problema a început de la
o veche datorie a INAR la
fondul de asigurări sociale, veche de aproape
10 ani, pe care Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor
Statului
(AVAS), care deţine capitalul majoritar de acţiuni,
57,1%, nu vrea să o
şteargă. „Ceea ce este
şocant este că AVAS a refuzat un dialog cu noi,
chiar dacă am înaintat numeroase memorii şi am
adus dovezi că acea datorie nu ar mai trebui să
existe. Se utilizează
această, să-i spunem, încurcătură, care este reală
sau imaginară, pentru ca
să ne blocheze activitatea.
Cei care ar trebui să ia
toate măsurile ca societatea să funcţioneze, se
pare că fac tot posibilul
ca să o blocheze”, şi-a exprimat nemulţumirea directorul INAR, dr. ing.
Costel Bejan.
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Au rămas
17 angajaţi
Clădirile
institutului,
care erau un furnicar,
înainte de 1989, având
1.200 de salariaţi, dacă este
să-i luăm în calcul şi pe cei
care lucrau în cele două filiale de la Sfântu Gheorghe
şi Bucureşti care nu mai
există de ceva timp, par
acum părăsite. Timpul pare
că s-a oprit din loc şi
numai într-o mică hală şi în
câteva birouri se mai
lucreză efectiv, rămânând
doar 17 angajaţi. Aceştia se
luptă acum ca institutul să
nu ajungă în faliment, după
ce AVAS a luat măsura
extremă de a bloca conturile societăţii, din cauza
acelei datorii, care, teoretic, a fost ştearsă. „Legea
230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru
modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiin-

ţifică şi tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare, la articolul
2, prevedea unele scutiri de
plată pentru centrele de
cercetare.

Datorie ştearsă
încă din 2004
Scutirile de plată s-au
făcut
efectiv
prin
Hotărârea de Guvern nr.
2089/2004, privind aprobarea Listei unităţilor de
Cercetare-Dezvoltare care
beneficiază de înlesniri la
plata obligaţiilor fiscale
restante. La punctul 18 al
listei (întocmită de Guvern, nu de către INAR)
este plasată Societatea
Comercială INAR SA
Braşov şi este clar menţionat plafonul obligaţiilor
scutite de plată: 44,29 de
miliarde de lei vechi, în
această sumă intrând şi datoria invocată de AVAS”,
explică liderul sindicatului
Solidaritate din INAR,
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Memoriile sindicatului Solidaritatea
au rămas până acum fără răspuns

Adriana Pavel, cum de
fapt, în acte această datorie
nu ar mai trebui să existe.

Totul spre faliment
Chiar dacă documentle
oficiale ale Guvernului
demonstrează contrariul,
AVAS, se încăpăţânează să
recunoască ştergerea datoriei, iar începând din 25
septembrie a blocat total
conturile societăţii braşovene. Datorită blocării
conturilor, luna trecută, nu
s-au putut achita taxele locale în cuantum de 20.200
lei, astfel că de la 1 octombrie se aplică şi
penalităţi. Tot ca urmare a
acestui blocaj, institutul nu
îşi mai poate achita nici
furnizorii, astfel că există
riscul ca energia electrică
să fie sistată ceea ce ar
însemna automat blocarea
totală a activităţii. „Până
anul acesta, datoria nu a
figurat în actele contabile
ale INAR, acte aprobate

inclusiv de AVAS. Ni s-a
solicitat de mai multe ori
să depunem la AVAS certificatele de sarcini fiscale
emise
de
Ministerul
Finanţelor – DGFP Braşov.
Conform
solicitărilor
AVAS s-au depus aceste
documente,
din
care
rezultă că suma obligaţiilor
de plată ale SC INAR SA
Braşov este zero, iar INAR
nu mai are datorii”, a precizat Adriana Pavel.

Memorii fără
răspuns
Documentele au fost
transmise şi Guvernului
României, atât în luna august, cât şi la începutul
acestei luni, angajaţii
punându-şi speranţa că
poate aşa vor rezolva ceva.
Guvernul a cerut, la rândul
său, un punct de vedere din
partea AVAS. Dacă memoriul din vară a rămas fără
răspuns, la ultima adresă,
transmisă de INAR pe 7
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„AVAS este împotriva activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi
face tot posibilul pentru a falimenta institutul”
Pasaj din memoriul angajaților
INAR transmis guvernului
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falimentul INAR?
Rutiere riscă să intre în insolvență din cauza unei datorii fictive!

Unul dintre ultimele prototipuri
care a ieșit anul trecut pe poarta institutului

Directorul INAR,
dr. ing. Costel Bejan

uPrintre ultimele instituţii de cercetare din ţară
INAR a rămas printre puţinele institute de cercetare din România care a avut şi
profit în ultimii ani, însă, dacă activitatea i se va bloca, nu va mai avea şansa să
obţină pe viitor şi alte proiecte, ceea ce va duce la un faliment garantat. Dacă
de pe poarta INAR au ieşit poate sute de prototipuri de camioane, autobasculante sau tractoare până în 1989, anul trecut, INAR a mai reuşit să dezvolte prototipul a două autocamionete, de mici dimensiuni, destinate fermierilor.

uCe finanţări europene se pot pierde

Liderul sindicatului Solidaritate
din INAR, Adriana Pavel

noiembrie, Autoritatea a
catadicsit să dea un răspuns
pe cât de pompos, pe atât
de evaziv, care nu aduce
nici un fel de lămuriri cu
privire la această datorie.

AVAS vrea
să readucă un
director controversat
Face doar referire la decizia AVAS din august 2012
de a numi în Consiliul de
Administraţie al INAR, un
fost director al institutului,
care a fost demis pe motiv
de neîndeplinire a indicatorilor de performanţă, chiar
de către acţionari, decizie
aprobată inclusiv de AVAS.
Acest personaj a fost conetstat în numeroase rânduri de
către angajaţi, pe motiv că
nu avea nici un fel de
experienţă în domeniu, iar
în
urma
evaluărilor,
acţionarii au decis să
numească o persoană calificată pe această funcţie.
„Vă asigurăm de faptul că

AVAS, ca acţionar majoritar
al SC INAR SA, are în
vedere ca persoanele desemnate de autoritate să fie
profesionişti cu experienţă
în administrarea societăţilor comerciale, principala lor obligaţie fiind
aceea de a respecta prevederile legale în domeniu şi
de a proteja interesele
societăţilor comerciale unde
statul este acţionar”, se
arată în răspunsul AVAS,
semnat chiar de către
preşedintele Marius Lucian
Obreja, schimbat ca printro coincidenţă din funcţie, la
finele săptămâni trecute. Cu
toate acestea, nici o autoritate locală sau guvernamentală nu se grăbeşte să
ia măsuri concrete, pentru
ca Institutul să revină pe
linia de plutire.

Ultimele prototipuri
„Blocarea funcţionării
INAR prin afectarea gravă
a fluxului financiar nu este
o consecinţă a deficienţelor

de funcţionare la nivelul
institutului. Acest lucru se
datorează faptului că persoanele care trebuiau să
gestioneze
problema
creanţei din anul 2004,
scutită la plată prin
Hotărâre de Guvern, nu au
luat la timp mă-surile
corespunzătoare. Ne permitem să considerăm că
toţi trebuie să respectăm
Hotărârile de Guvern şi să
le citim exact aşa cum sunt
scrise în Monitorul Oficial, nu să introducem
interpretări proprii. AVAS
trebuie să fie în acest sens
un exemplu pentru toţi
angajaţii economici, dar se
dovedeşte că nu este. Pentru noi apare evident faptul
că la ora aceasta AVAS este
împotriva activităţii de
cercetare-dezvoltare-inovare şi face tot posibilul
pentru a falimenta institutul”, au precizat angajaţii
în memoriul transmis Guvernului.

Proiectul „Dezvoltarea de componente din materiale composite avansate pentru
aplicaţii în industria auto civilă şi militară” este finanţat din Fonduri Structurale (europene) şi cofinanţat de un partener privat (VIOSON). Reprezentanţii INAR spun că
proiectele de acest tip se obţin în regim de licitaţie de proiecte, au în mod obligatoriu
un cont separat, iar termenele de alimentare cu bani sunt strict reglementate în cazul
Fondurilor Structurale. Măsura instituită de AVAS împiedică respectarea Convenţiei
Contractuale cu Autoritatea de Management şi cu partenerul care cofinanţează,
împiedicând institutul să-şi îndeplinească angajamentele.
Proiectul „Cutia sumatoare CSD pentru instalaţii mobile de foraj” este realizat de SC
INAR în colaborare cu mai multe instituţii (UPET Târgovişte, Roman Braşov, Subansamble Auto Sf. Gheorghe, etc.), institutul fiind cel care stabileşte termenele de
execuţie şi sumele cuvenite colaboratorilor pentru contribuţia la acest proiect de mare
complexitate. Cu conturile blocate şi această lucrare rămâne nefinalizată până la expirarea termenului final de execuţie prevăzut cu beneficiarul lucrării. Şi Consecinţele
nefinalizării acestei lucrări sunt evidente. Proiectele pe cecuri inovative derulate de
INAR au un regim similar proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, astfel că există
aceleaşi riscuri pentru institut.

uPrivatizare stopată de AVAS
AVAS a oprit în iulie 2007 privatizarea INAR Braşov pentru care s-a primit, la
sfârşitul lunii aprilie, trei oferte. AVAS primise oferte pentru privatizarea INAR Braşov
de la consorţiul format din SC Confind SA şi persoana fizică Gheorghe Robu,
consorţiul Class Real Estate şi consorţiul Neculaie (patronul Roman SA) - Radu.
Oferta de vânzare a AVAS pentru pachetul de acţiuni al INAR Braşov presupune
vânzarea prin negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice a 57,10% din capitalul social al institutului, partea AVAS, respectiv un pachet de 476.180 acţiuni,
ceilalţi acţionari fiind SIF Transilvania (38,99%) şi alte persoane fizice (3,91%).
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Fost olimpic la matematică, participant la manifestaţia de acum 22 de ani din Piaţa Universităţii,
profesor la Liceul Tractorul, consilier judeţean şi, timp de patru ani, senator, Florian Staicu candidează
la alegerile din acest an pentru un nou mandat. Proiectul cu care s-a prezentat în faţa electoratului
vizează reindustrializarea Braşovului şi este acceptat chiar şi de către adversarii săi politici.

Senatorul matematician
u Votul cetățenilor poate pune în practică planul lui Florian Staicu de reindustrializare a Brașovului
Florian Staicu s-a născut la
Târgul Jiu în 1969. Aici, în
orașul Coloanei Infinitului, a
copilărit, absolvind gimnaziul
și, apoi, urmând cursurile liceale. Cum tatăl său era ofițer,
nevoit să se mute cu serviciul
dintr-un oraș în altul, în clasa a
XII-a a ajuns în Giurgiu.

Olimpic, în lotul
naţional
Foarte bun la matematică, a
ajuns „olimpic” național. În
lotul de tineri supradotați a
fost coleg cu un făgărășean,
Nicușor Dan, devenit foarte
cunoscut la ultimele alegeri
locale. Fostul său coleg de lot
olimpic și, ulterior, de grupă
la Facultatea de Matematică
din București, a fost surpriza
ultimilor alegeri locale din
Capitală, candidând independent pentru funcția de primar general al Bucureștiului
și ieșind pe locul trei, fără a fi
ajutat de vreun partid. Spre
deosebire de fostul său coleg,
Florian Staicu a preferat să
activeze într-o structură organizată. În timpul facultății, în
1993, a devenit vicepreședinte al Ligii Studenților.
Ca student, locuind într-un
cămin din Grozăvești, a prins
unul dintre cele mai tulburi
momente ale istoriei recente.

Cum a scăpat
la mineriadă
A fost în Piața Universității,
alături de colegii săi, și a trecut prin clipe pe care nu le va
uita niciodată în timpul mineriadelor. „Chiar în fața mea,
un profesor a fost aproape
omorât cu bâtele de mineri.
Eu am scăpat atunci ca prin
urechile acului, după ce le-am
arătat ortacilor buletinul de
Târgu Jiu”, își amintește astăzi Staicu. Un prieten de-al
său, tot din Târgu Jiu, omul de
încredere al lui Marian Munteanu, liderul studenților, avea
o cameră video cu care a surprins o mulțime de grozăvii.
El a fost cel care a i-a filmat
pe mineri aproape omorândul pe Munteanu la fântâna din
Piața Universității. Săptămâna aceea din iunie 1990, când
gazele lacrimogene din centrul Capitalei ajuseseră până
la căminele studențești au fost
cumplite. Dar facultatea a însemnat și multă învățătură. A
fost captivat de domeniul cercetărilor operaționale, specializându-se în aplicațiile practice
ale matematicii în domeniul economic. A avut timp și pentru o
pasiune sportivă, câștigând campionatul studențesc de tenis.

Profesor
la Liceul Tractorul
La terminarea facultății s-a
înscris la un concurs pentru
titularizarea în învățământul
preuniversitar. Din 27 de

candidați a ieșit al doilea. La
Brașov, unde se mutase familia sa, erau doar patru posturi. A ales singurul loc care i
s-a părut acceptabil, la Liceul
Tractorul. Timp de trei ani a
predat aici Matematica. Era
însă greu să faci performanță,
așa cum își dorea. A fost în
toate comisiile de olimpiade
și concursuri școlare. Programa școlară, complet inadaptată la realitățile de atunci,
mai ales în învățământul profesional, l-au făcut să părăsească învățământul preuniversitar
în 1997.

Economie şi politică
Și-a continuat activitatea în
domeniul care l-a preocupat
întotdeauna cel mai mult, economia, ca profesor la Universitatea „George Barițiu”. Astăzi, este doctorand cu o lucrare legată de aplicarea matematicii în economie. În
politică a intrat mult mai târziu, din dorința de a schimba
ceva. Între 2004 și 2008, cât a
fost consilier județean. S-a
dovedit cel mai aprig opozant
al învârtelilor pe bani publici
puse la cale de președintele
Consiliului Județean. Oricât
de logice și întemeiate s-au
dovedit luările sale de cuvânt,
hotărârile unei majorități
legate de tot felul de interese
erau aproape imposibil de întors. I-a plăcut însă lupta și a
decis să meargă mai departe
în parlament, fiind ales senator la alegerile din 2008.

Cele mai multe
iniţiative
„Mi-a plăcut tot timpul
echipa tânără din PD-L Brașov, alături de care consider
că am avut multe realizări”,
spune Staicu. Ca senator, s-a
dovedit a fi parlamentarul cu
cea mai bogată activitate. A
avut peste 50 de inițiative legislative, toate cu impact direct
asupra cetățeanului. Peste 20
dintre acestea au devenit legi.
Unele dintre proiectele sale au
fost respinse, mai ales datorită
reacției unor grupuri care-și
vedeau privilegiile afectate. A
încercat permanent să explice
calm, cu o logică matematică,
pe care întotdeauna a stăpânito foarte bine, legile pe care lea propus. Proiectul de lege
privind etichetarea produselor
alimentare cu buline a stârnit o
mulțime de valuri, pornite din
partea marilor comercianți.

Statut de
independenţă
La fel s-a întâmplat și cu
proiectul legii privind pedepsele la contravenții rutiere.
„Avertismentele date conducătorilor auto sunt la bunul
plac al agentului constatator.
Am vrut să le legiferez”,
explică Staicu. Poliția Rutieră

Florian Staicu, omul care vrea să repornească industria brașoveană, în mijlocul alegătorilor

a respins proiectul și a
reacționat dur în mass-media.
Și proiectul privind inscripționarea pe etichetele produselor a prețului cu care
pleacă de la producător a întâmpinat o opoziție puternică
din partea comercianților. Senatorul brașovean consideră că
a fost întotdeauna de partea
consumatorului care este deseori prejudiciat. De când a intrat
în politică a încercat să-și
păstreze un statut de independență, judecând lucrurile la
rece, fără a-l interesa beneficiile personale. „N-am beneficiat de niciun avantaj meterial.
Tocmai de aceea, nu am niciun
fel de relație de obediență”,
declară Staicu.

Vrea să reindustrializeze Braşovul
Și-a propus să-și continue
activitatea în Parlament, candidând pentru un nou mandat
în actualele alegeri parlamentare, pentru Colegiul 4,
din Judeţul Braşov. În felul
acesta ar putea să-și ducă
proiectele din mandatul actual
până la capăt. „Proiectul meu
privind
reindustrializarea
Brașovului este prioritar pentru locuitorii Judeţului. Cea
mai mare problemă actuală
este lipsa locurilor de muncă”,
explică Staicu. Este convins
că avantajele Brașovului , ca
fost și viitor centru industrial,
sunt imbatabile. „În primul
rând poziția geografică. Ne
aflăm în centrul țării, de unde
se ajunge la fel de ușor în orice
direcție. Aici se întâlnesc patru
coridoare de cale ferată. De
asemenea, două proiecte aflate
în derulare, aeroportul Ghimbav și autostrada ComarnicBrașov, vor oferi un avantaj
din punct de vedere al trans-

portului, neîntâlnit în altă
parte. În plus, aici există o
tradiție a fosței de muncă
foarte bine calificate”, enumeră senatorul.

Planul senatorului
matematician
Nu crede că vreun parlamentar brașovean s-ar opune
proiectului său. „Până acum,
nimeni nu a avut obiecții la
proiectul pe care l-am prezentat. Nici nu ar avea cum. Toată
lumea este de acord că
Brașovul trebuie să-și recapete statutul de pol industrial al României”, afirmă,
sigur pe el, senatorul. Planul
său de reindustrializare a
Brașovului pornește de la trei
direcții principale: dezvoltarea
învățământului
tehnic și vocațional, dezvoltarea Palatului Copiilor,
unde să fie cultivate pasiunile
tehnice ale elevilor așa cum
era altădată și stimularea
olimpicilor brașoveni astfel
încât să nu mai părăsească
țara. În timp, stimularea industriei se poate face prin mai
multe pârghii, de la scutirile
de impozit pe teren, clădiri
sau active, pentru o perioadă
de timp, și reducerile de TVA
la achizițiile de utilaje, până la
un sistem de vaucere pentru
contractele unor societăți cu
Universitatea Transilvania.
Și-a ales ca simbol al materialelor electorale niște roți
dințate. Pe internet, în bannerele în care-și promovează
proiectul, angrenajele se
mișcă. Ca în sloganul alianței
politice pe care o reprezintă
„Să
repornim
inima
României!”, Florian Staicu a
proiectat deja, cu rigoare
matematică, planul care să
repornească Brașovul.

Industria e singura care mai
poate salva Braşovul. şi lucrurul ăsta se
poate întâmpla destul de
repede. Gândiţi-vă, un singur investitor mare poate
aduce o sută de alte
mici ateliere, care
să lucreze pe
lângă el!”
Florian
Staicu,
senator
uBraşovul, Capitala
Tehnicii Româneşti
Senatorul Staicu propune 4 acțiuni clare pentru a transforma Brașovul în Capitala Tehnicii Românești:
1. Zone Economice cu Statut Special create în
parteneriat cu Primăria Brașov și Consiliul Județean,
care să stimuleze micii întreprinzători și să atragă mari
investitori prin facilități și beneficii locale;
2. Încurajarea învățământului vocațional și tehnic (școli
de arte și meserii, colegii tehnice, școli de maiștri) și a
facultăților tehnice, pentru tinerii ce vor să urmeze o
carieră în domeniul tehnic;
3. Sprijinirea și promovarea Palatului Copiilor prin
întărirea cercurilor tehnice unde elevii brașoveni să-și
dezvolte aptitudinile practice;
4. Premierea olimpicilor brașoveni de profil real și
înființarea Clubului Olimpicilor Brasoveni, unde să
generăm idei practice pentru viitorul orașului.

uIdei pentru planul
de reindustrializare
Pe internet, la pagina www.staicuflorian.ro, „senatorul
matematician” așteaptă ca și alți brașoveni să contribuie la planul său. Pe una dintre paginile blog-ului,
există chiar un formular cu întrebări, pe care oricine îl
poate completa. De asemenea, sugestiile pot fi făcute
la telefonul 0722/830762, respectiv prin e-mail, la
adresa contact@staicuflorian.ro

Terapiile alternative sunt o soluţie ieftină şi la
îndemâna oricui pentru rezolvarea diverselor probleme
de sănătate fizice şi psihice, având rezultate bune
în majoritatea afecţiunilor.
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Terapia cu muzică, apă şi culori
În Antichitate, din cauza
lipsei medicamentelor, se
aplicau tratamente naturiste.
Bolnavii erau trataţi prin
arome, muzică şi prin culorile din interiorul templelor.
Iată că aceste tehnici de vindecare au revenit. Înţelepţii
orientali
consideră
că
afecţiunile acute şi cronice
pot fi supuse terapiei prin culori. La baza vindecării prin
culori stau roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo şi
violet (ROGVAIV).
Azi, muzica este utilizată
pentru destindere şi tratament în numeroase instituţii,
pentru tratarea unor bolnavi
cu afecţiuni psihice, meloterapia dovedind rezultate
benefice în tratarea unei
palete de afecţiuni printre
care stările depresive, anxioase, insomniile, tulburările
vegetative etc.

Ce este
cromoterapia?
Cromoterapia se bazează
pe vechea artă a utilizării culorilor şi a luminii în tratarea
afecţiunilor sau a bolilor de
orice fel. Practicanţii cromoterapiei cred că prin utilizarea culorilor din mediul
nostru este posibilă o
îmbunătăţire a calităţii vieţii
şi a sănătăţii noastre.
Primele forme ale acestei
terapii includeau utilizarea

Beneficiile
cromoterapiei

cristalelor colorate sau a luminii solare. Mulţi practicanţi combina cromoterapia
cu alte terapii complementare precum aromoterapia, masajul, cristaloterapia
şi yoga.

Principiile
cromoterapiei
La baza cromoterapiei sta
faptul că, corpul uman absoarbe lumina care este
formată din spectrul de culori. Fiecare culoare din

spectru are o anumită
lungime de undă, frecvenţă şi
energie asociată ei. Culorile
pe care le absorbim în corpul
nostru au efect asupra sistemului nervos, sistemului
endocrin şi a eliberării de
hormoni sau a altor substanţe
organice. De asemenea,
acestea pot afecta energiile
mai subtile ale chakrelor,
mentalul, emoţionalul, precum şi starea fizică şi psihică
a omului.
Simptomele afecţiunilor

sunt semne ale unei lipse sau
utilizări nepotrivite a culorilor şi luminii, de către
celulele şi organele corpului
uman. Acest lucru se poate
datora unor factori precum
modul de viaţă, mediul în
care trăim etc. Din fericire,
această lipsă de echilibru
poate fi corectată prin utilizarea selectivă a frecventelor culorilor. Există mai
multe metode prin care se pot
transmite frecvenţele culorilor către corp.

Terapeuţii care folosesc
cromoterapia, sugerează că
partea vizibilă a spectrului de
culori poate afecta atât
mintea, cât şi corpul uman.
Aceştia iau în considerare
aura energetică umană pe care
doar puţini dintre noi o pot
observa. Apoi, terapeuţii iau
în considerare dosarul medical şi starea prezenţa de
sănătate a unei persoane pentru a observa aura prin concentrare. Aceştia consideră că
fiecare organ, parte a corpului, stare emoţională sau
mentală răspunde la o anumită culoare. Observând culorile din aură energetică a
unei persoane, ei pot utiliza
anumite culori pentru remedierea afecţiunilor.
Culorile pot fi de asemenea
utilizate în practică me-dicală
comună, pentru tratarea
icterului de care su-feră nounăscuţii şi a altor afecţiuni.
Culorile mai sunt utilizate şi
în terapiile complemetare
pentru a întări sistemul imunitar şi a asigura însănătoşirea
pe cale naturală.
Cromoterapia poate trata o
mulţime de probleme, inclusiv cele legate de condiţiile de
stress, cum ar fi: insomnia,
anxietatea, astmul, devieri de
comportament, depresia etc.
În special această poate ajuta

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

Meloterapia alungă
stresul şi oboseala
Datorită influentelor sonore armonioase, terapia prin
muzică este folositoare în
special pentru calmarea
stărilor de nervozitate şi pentru calmarea emoţiilor. Cu
ajutorul meloterapiei pot fi
tratate stările depresive, stresul, surmenajul intelectual
ori diferitele dureri fizice.
Spre exemplu, în antichitate, soldaţilor care urmau să
plece la luptă li se aplicau
tratamente sonore pentru
îndepărtarea deprimării, a
fricii sau a emoţiilor.Pe acelaşi principiu se merge şi în
cazul bebeluşilor care, în
momentul în care devin
neliniştiţi, poţi fi calmaţi de
îndată cu ajutorul cântecelor
de leagăn.
La Paradisul Acvatic, grota
de relaxare este locul în care
găsiți toate aceste beneficii.
Grota este o încăpere liniştită
în care vă puteţi destinde
stând întinşi pe o banchetă
încălzită, înveliţi fiind de o
pătură de apă caldă, vizionând proiecţii cu diferite
tematici şi ascultând sunete
din natură.

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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Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate au fost publicate
declaraţiile de avere ale candidaţilor înscrişi în cursa pentru un
loc în Parlamentul României. Iată care sunt cei mai bogaţi şi cei
mai „modeşti“ candidaţi:

Ce averi au candidaţii?
u „Gazeta Braşovului” prezintă averile candidaţilor la alegerile parlamentare din 9 decembrie
Daca în anii '90 ajungeau
deputaţi sau senatori oameni
care nu trăiseră decât din
leafa de la stat, având în proprietate un apartament şi o
Dacie, acum lucrurile s-au
schimbat radical. Informațiile despre potența
financiară a acestora sunt
publice, toți fiind obligați de
lege să-și publice declarațiile
de avere. „Gazeta Brașovului” a consultat aceste
declarații, încercând să prezinte un tablou al averilor
candidaților. Am ales să nu
comentăm detaliile legate de
declarațiile de avere, lăsând
la latitudinea cititorilor astfel
de speculații.

Cât contează
averile în alegeri
O bună parte dintre cei care
candidează sunt oameni
realizați, cu venituri mari și
averi considerabile. Pentru
toți aceștia, faptul că nu au
griji financiare poate constitui
cu atuu, intrarea lor în politică
nefiind motivată de dorința de
căpătuire. De partea cealaltă,
există politicieni mai vechi
sau mai noi cu venituri modeste sau datorii mari. Și pentru
aceștia, „sărăcia” poate fi
folosită ca argument populist
în campanie.

Candidat bogat,
candidat sărac
Printre cei mai bogaţi
candidaţi braşoveni se află cei
care au meserii bănoase sau
au afaceri de succes. Ion
Diniţă, președintele Partidului
Conservator, proprietarul și
managerul unui grup de
firme, având ca obiect de activitate construcțiile este cel
mai bogat candidat. „Eu am
anumite principii și după
părerea mea, cel care n-a
fost în stare să facă pentru
el, nu este în stare să facă
nici pentru semenii lui”,
spune Ion Diniță. Tot în categoria candidaților fără griji financiare îi găsim pe avocaţii
Ioan Adam (PSD) şi Nicolae
Vlad Popa (PNL).
La polul opus se găsesc
candidați din toate partidele,
la capitolul datorii ieșind în
evidență fostul primar al
orașului, Ioan Ghișe. Printre
cei mai „modești” candidați
se nunără și pedelistul Oprică
sau pepedistul Ovidiu Fodor.

u Colegiul 1
Făgăraş

Dan Zanfir USL
7 terenuri intravilane
1 casă
4 automobile, KIA, Seat,
Volvo, Honda
Depozit la ING 46.377 lei
BT Asset Management
208.343 lei

Datorie la o persoană fizică
de 100.000 euro

u Colegiul 4
Zărneşti-Ghimbav

Marian Rasaliu ARD

Constantin Niţă USL

1 teren intravilan şi două
extravilane
1 apartament şi o casă
1 autoturism Peugeot
Depozite în lei 9.800 lei la
4 bănci
Datorii
CEC 195.000 lei
Ipotecă 210.527 lei

u Colegiul 2
Săcele- Prejmer

Ioan Ochi USL
7 terenuri intravilane, agricole şi forestiere
2 apartamente şi o casă
Bijuterii 8.000 de euro
În ultimele 12 luni a vândut
un apartament cu 50.000 de
euro
Acţiuni la Exploconstruct în
valoare de 1.727.025 lei
Fără datorii

13 terenuri intravilane, agricole şi extravilane în Zărneşti,
Iaşi, Buzău şi Brăila
1 apartament şi o casă
Depozit la ING de 50.000
de euro
Acţiuni la 6 societăţi comerciale
Datorii
Reiffeisen 10.000 de euro
BRD 100.000 euro

Gabriel
Tiţa Nicolescu ARD
4 terenuri intravilane în
Braşov si Covasna
1 casă în judeţul Braşov
Datorii
Unicredit Ţiriac Bank
20.000 de euro
Unicredit Leasing 15.000
de euro

u Colegiul 5
Szakal Andras ARD
Scriitorilor- Griviţei2 terenuri agricole în Centrul Istoric
Braşov
În ultimele 12 luni a vândut
o locuinţă cu 80.000 de euro
şi un autoturism cu 28.000
euro
Depozit la BCR de 10.000
de euro
Fără datorii

Fliundra Ion PP-DD
1 teren intravilan
Datorii
Banca Românească 20.983
lei
BCR 10.000 euro

u Colegiul 3 Rupea

Mihai Donţu USL
2 Terenuri intravilane
1 apartament
1 autoturism VW Tiguan
Bijuterii în valoare de
20.000 de lei
Numerar la purtător de
aproximativ 5.000 de euro
Datorii:
BCR 36.082 euro
Leasing auto 4.141 euro
CEC 24.840 lei
Asociaţia fan club VW
Group 515.750 lei
Reiffeisen 22.962 lei

Valeriu Vătafu
3 terenuri intravilane în
Braşov
3 case în Braşov
1 autoturism Mercedes
Benz şi un autoturism Skoda
Octavia
A împrumutat o persoană
fizică cu 108.000 euro
Dator la o persoană fizică
50.000 euro

Simion-Maria
Antonela PP-DD
Bijuterii de 50.000 de euro
Fără datorii

www.gazetabrasovului.ro

Emil Niţă USL
2 Terenuri Agricole
Depozite la Banca Transilvania şi Pireus în valoare de
42.000 lei
Acţiuni la MUM UTB SA
în valoare de 4.873.069 lei
Fără datorii

Andronache
Gabriel ARD
Apartament achiziţionat
prin credit ipotecar
Un depozit la Reiffeisen
Bank de 11.000 lei (card
salariu)
Un credit de la Banca Transilvania de 20.000 de euro

u Colegiul 6
Răcădău – Noua Florilor

Ioan Adam USL
8 Terenuri intravilane în
Braşov
Un teren apicol
3 Case de 410, 220, 380
metri pătraţi în Braşov
5 apartamente în Braşov
Depozite bancare la Banca
Transilvania, RBS, OTP
Bank, de peste 5.000 de euro
fiecare (nu a dorit să
menţioneze sumele exacte)
Asociat în diverse firme
A acordat un împrumut de
peste 5.000 de euro unei
societăţi comerciale
Dividende de la SIF Transilvania, SIF Oltenia şi SIF
Moldova, de peste 5.000 de
euro
Fără datorii

Adrian Gabor ARD
2 Terenuri intravilane
2 Apartamente
1 autoturism Cielo şi unul

Candidații brașoveni și-au făcut publice averile

Audi
Depozite la Banca Transilvania şi Bancpost 240.000 lei
Cash 50.000 euro şi 3.500
dolari
Fără datorii

u Colegiul 7 Astra

Ion Diniţă USL
36 de terenuri, intravilane,
extravilane, agricole, fâneaţă.
Deţine terenuri în Marea Britanie, Braşov, Bucureşti,
Constanţa, Mureş.
9 apartamente în Marea
Britanie, Braşov şi Bucureşti
3 case în Braşov
2 case de vacanţă în Braşov
şi Săcele
Un autoturism BMW X5
Un autoturism Citroen C2
Lucrări
de
artă
contemporană de 20.000 de
euro
Obiecte de artă şi cult
20.000 de euro
Bijuterii şi ceasuri 50.000
de euro
Depozite la BCR, 16.255
lei, 9.546 lire sterline
Sai Erste Asset Management 212.379 lei
3 Poliţe de asigurări
Acţiuni la Gotic SA în valoare la zi de 179.367 lei
Târnava SA în valoare la zi
de 120.119
Plus alte societăţi coemrciale
Fără datorii

Oprică Adrian

A acordat 2 împrumuturi la
două persoane fizice în valoare de 200.000 euro
Fără datorii

Ioan Ghişe USL
Ialomiţeanu
Gheorghe ARD
6 Terenuri intravilane în
Bran, Sâmbăta, Săcele,
Braşov
1 apartament şi două case în
Bran şi Braşov
Tablouri peisaj Ilie Boca în
valoare de 31.600 lei
Tablou peisaj Crăiţa Mândra 6.300 lei
Două depozite la BCR 670
lei
Fără datorii

Senat
u Colegiul 1
Făgăraş - Rupea

Sebastian Grapă USL
4 terenuri intravilane în
Braşov şi Sibiu
4 autoturisme, Mercedes,
Volkswagen, Daewoo şi
Honda
Tablouri în valoare de
50.000 euro
Datorii
Credit BRD 20.000 lei

Horaţiu Braga ARD
1 apartament
1 autoturism BMW
Fără datorii

2 terenuri intravilane
Fără datorii

u Colegiul 2
Săcele -Zărneşti

Fodor Ovidiu PP-DD

Viorel Chiriac USL

1 apartament
Fără datorii

u Colegiul 8
Bartolomeu
– Tractorul

2 terenuri intravilane
1 apartament
1 autoturism Volkswagen
Depozit Reiffeisen 46.000
lei
Fără datorii

Petre Roman USL

Mihai Veştea ARD

1 apartament în Bucureşti
3 autoturisme, Honda, Lancia, Land Rover
Tablouri familie 20.000
euro
Depozite
BRD 48.000 euro
BRD 68.000 dolari

2 terenuri intravilane
1 autoturism Oltcit
Acţiuni la SC Bucureşti
Turism SA
Datorii
Credit BCR 116.000 lei
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u Colegiul 3
Centru
Istoric – Răcădău
5 terenuri intravilane şi agricole în Braşov şi Cluj
2 case în Braşov şi Cluj
1 autoturism Opel
Datorii
Credit ING 50.000 euro

Nicolae
Vlad Popa ARD
11 terenuri intravilane, arabile şi fâneţe în Braşov,
Suceava şi Constanţa
3 case şi 5 apartamente în
Braşov,
Constanţa
şi
Bucureşti
4 autoturisme Audi, Toyota
şi Fiat
1 tractor
Bijuterii în valoare de 5.000
de euro
40 de tablouri în valoare de
12.000 euro
Icoane pe sticlă în valoare
de 6.000 de euro
Depozite la ING şi BCR în
valoare de 40.015 lei şi
11.000 euro
Împrumuturi către persoane
fizice 470.500 lei şi 23.600
euro
Titluri de stat în valoare de
706.323 lei şi 350.000 euro
Datorii
Garanţie CEC 40.000 lei

u Colegiul 4 Astra

Marius Neculoiu USL
3 terenuri intravilane şi
forestiere în Braşov
3 case şi două apartamente
în Braşov şi Cluj
1 autoturism BMW
Datorii
Credit Reiffeisen Bank
75.000 euro

Staicu Florin ARD
4 terenuri intravilane în
Braşov
2 apartamente şi o casă în
Braşov
1 autoturism Audi
Deposite la BCR şi Reiffeisen în valoare de 67.221 lei
Datorii la două persoane
fizice în valoare de 87.000
euro
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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 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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Altfel de politicieni
Luptă pentru o Românie mai bună
Liviu Dragomir, vicepreşedintele organizaţiei
municipale a Forţei Civice,
crede că singura şansă pentru ca să evoluăm este sprijinirea materială a celor care
vor să muncească cu
adevărat şi nu doar a celor
care aşteaptă numai pomeni
de la stat.

Pe cont propriu,
din ‘92
S-a născut în 1967 la
Braşov, este căsătorit şi are
doi băieţi care sunt studenţi.
Încă de la vârsta de zece ani
a
făcut
sport
de
performanţă, fiind de două
ori campion naţional la
spadă. După ce a absolvit
Liceul de Informativă, a
ales însă, să se specializeze
în domeniul Electrotehnicii,
la Universitatea Transilvania, dar încă din 1992 a
decis să pornească la drum
cu forţe proprii şi să îşi
deschidă propria afacere în
domeniul comerţului. Cu
timpul, afacerea a prosperat,
iar până în 2007 a reuşit să
creeze 70 de locuri de
muncă. Din păcate, birurile
tot mai grele impuse de stat
l-au determinat să renunţe.

„Statul nu ajută micii
întreprinzători“
„A fost o perioadă bună,
prin anii ’96 – ’98, când
statul chiar sprijinea micii
investitori şi profitul se
putea reinvesti. Apoi, impozitele, mai ales cele pe
salarii, au devenit tot mai
împovărătoare şi am fost

nevoit să îmi restrâng activitatea până am închis-o cu
totul şi m-am reorientat pe
partea
de
dezvoltare
imobiliară în care activez şi
în prezent. Ajunsesem să
muncesc doar pentru stat şi
de aceea ţara este în situaţia
de acum. Statul nu vrea să
investească în economie, să
îi ajute pe micii afacerişti,
care, de fapt, contribuie cu
o parte semnificativă la
bugetul de stat”, a explicat
Liviu Dragomir.

Nu a alergat
după beneficii
Şi acum 23 de ani, Liviu
Dragomir a vrut o schimbare şi s-a implicat activ în
înlăturarea regimului comunist, însă, după Revoluţie nu
a alergat doar după beneficii, aşa cum au făcut-o
mulţi alţii, şi a pornit singur
la drum. „Nu mi s-a părut
deloc moral ca toţi cei care
doar au fost pe stradă în
acele clipe să primească
indemnizaţii şi fel de fel de
beneficii. Acestea trebuiau
acordate doar celor cu
merite deosebite, celor care
au fost răniţi şi urmaşilor
celor care şi-au dat viaţa,
pentru ca noi să avem o
viaţă mai bună. De aceea,
eu nu m-am dus niciodată să
îmi cer drepturile”, a precizat Dragomir.
În momentul în care a început Revoluţia, era instructor sportiv la Clubul
Tractorul şi a decis să dea o
mână de ajutor Armatei
Române, iar alături de

câţiva colegi, a mers la unitatea de la Patria, unde s-au
înrolat ca voluntar, au primit
o armă, iar alături de doi
ofiţeri a pornit în patrulă pe
o tanchetă prin oraş. „Toată
lumea vroia să cadă regimul
comunist şi spera la mai
bine. Cu toţii se săturaseră
să stea în frig şi să sufere de
foame în case. Am luptat
patru zile, fără ca familia să
mai ştie de mine. Speram la
o schimbare, dar, din
păcate, realizăm că a fost o
mişcare pe care unii au
furat-o şi sunt acum la putere, fără să facă ceva în beneficiul omului de rând”, este
de părere braşoveanul.

Sprijin pentru
oamenii de rând
Sătul de promisiunile altora, acesta a ales să intre în
politică, alături de Forţa
Civică, fiind de părere că
doar o singură voce este
prea greu de auzit. „Am
avut mai multe ocazii, ca să
intru în politică, dar m-am
gândit că fiecare trebuie să
facă ceea ce se pricepe. Din
păcate, lucrurile sunt din ce,
în ce mai grave, iar actuala
clasă politică, tot mai
coruptă. Politicienii vin
doar în campanii cu promisiuni şi lucruri pe care
alegătorii vor să le audă, iar
apoi revin la afacerile lor
murdare. Am găsit în Forţa
Civică oameni care s-au realizat pe propriile puteri şi
chiar vor să facă ceva şi
pentru oamenii de rând.
Sperăm ca implicându-ne,

vocea noastră să fie auzită
şi să nu mai ia alţii decizii
în numele nostru. Trebuie
să
încurajăm
libera
iniţiativă şi munca. Acest
partid va trebui să atragă
oamenii din rândul celor
care s-au scârbit de politică,
vor să schimbe ceva, dar nu
ştiu cui să îi dea votul. Până
la alegerile prezidenţiale
trebuie să dovedim că vrem
să facem ceva pentru toţi
românii, iar cei peste 40%
care nu merg constant la
vot, să vină alături de noi şi
să ne sprijine să construim
mai departe”, a spus ferm
Dragomir.

Gata cu pomenile
electorale
Acesta consideră că statul
şi politicienii trebuie să termine cu pomenile, respectiv ca în campaniile
electorale, oamenii să nu
mai fie doar momiţi cu un
kilogram de zahăr sau cu o
găleată şi nişte cizme de
cauciuc şi apoi să aştepte
ajutorul social, şi să
conştientizeze cu toţii că
singura soluţie pentru a progresa este încurajarea
muncii.
„Trebuie
să
iniţieam programe prin care
să conştientizăm omul de
rând că numai prin muncă
putem face ceva. Din
păcate, sunt mediatizate
doar exemplele negative, de
persoane care trăiesc din
muncă necinstită, iar tinerii
cred că acesta este exemplul pe care trebuie să îl
urmeze”,
a
explicat

Liviu Dragomir vrea să aducă alături de Forța Civică
acei 40 la sută dintre alegători , care nu merg la vot

vicepreşedintele
Forţei
Civice Braşov.
Un exemplu dat de acesta
pentru a aduce cu adevărat
schimbarea este sprijinirea
oamenilor săraci din mediul
rural,
care
vor
să
muncească, dar nu au
resurse: „Sunt o grămadă de
terenuri necultivate, dar nimeni nu se preocupă de valorificarea lor. Noi ca
politcieni, dar mai ales
statul, putem să îl ajutăm
material pe un cetăţean să
poată să îşi lucreze
gospodăria sau să îşi

deschidă o mică fermă,
după urma cărora să-şi
poată întreţine familia, dar
şi să mai câştige ceva suplimentar din valorificare surplusului. Toate acestea
trebuie să le facem cu un
control foarte atent. Adică îl
ajutăm primăvara, dar
toamna venim şi vedem ce
a realizat. Dacă omul a
muncit, îl sprijinim în continuare o perioadă, până
când poate lucra pe cont
propriu. Dacă nu a făcut
nimic, ne retragem sprijinul”.

„Trebuie înlocuite, încet, încet, vechile idei”
Claudiu
Popa,
preşedintele organizaţiei de
tineret a Forţei Civice
Braşov, s-a născut pe 17
iulie 1979, la Braşov. Ziua
sa de naştere a coincis cu
înfiinţarea acestei noi
formaţiuni, în care tânărul
braşovean a ales să se înscrie.

Nu s-a regăsit
în niciun partid,
până acum
Claudiu a vrut să cocheteze cu politica de mai
mulţi ani, dar nu s-a regăsit
în ideologia nici unuia dintre partide, aşa că a preferat
să stea deoparte până i s-a
oferit alternativa. „Este
primul partid în care m-am
înscris, fiindcă, la momentul înfiinţării sale, am simţit
că acesta este cel care mi se
potriveşte cel mai bine. În

primul rând, Mihai Răzvan
Ungureanu, care este o
persoană determinată şi
energică, m-a motivat să
urmez acest drum. Mi-am
dat seama că ideile mele se
regăsesc în ceea ce
promovează acest partid”,
ne-a destăinuit Claudiu.

Trebuie schimbate
vechile concepţii
Are un băieţel de cinci ani
şi speră într-un viitor mai
bun pentru acesta. Claudiu
Popa crede că pentru o
Românie mai bună este absolut necesar să se schimbe
concepţiile greşite, după
care se ghidează actualii
politicieni, şi să fie
promovaţi tinerii. „Vrem să
creăm o forţă puternică, să
aducem un suflu nou vieţii
politice. Din ceea ce am observat, actuala clasă politică
are neapărat nevoie şi de
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tineri care să schimbe viziunea. Trebuie înlocuite,
încet, încet, vechile idei şi
cred că singura şansă este
doar prin intermediul tinerilor”, a explicat preşedintele
organizaţiei de tineret al
Forţei Civice Braşov.

O forţă pentru cei de
rând
Încă din timpul facultăţii
a lucrat în domeniul
vânzărilor şi ţinând cont că
a absolvit Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, de anul acesta,
lucrează tot în domeniu, dar
pe partea tehnologică, respectiv vânzarea de echipamente pentru industrie.
„Domeniul în care activez
este de fapt motorul
economiei, iar dezvoltarea
acestei ramuri ar trebui să
fie principala preocupare a
guvernanţilor şi a politicie-

nilor. Chiar dacă nu am mai
făcut politică până acum,
ştiu ce înseamnă politica din
punctul de vedere al omului
de rând, al electoratului, şi
de aceea vreau să chem
alături de mine şi alţi tineri,
serioşi şi motivaţi, care nu
au mai făcut politică, astfel
ca să aducem o schimbare şi
pe acest plan“.

„Oamenii trebuie să
simtă că politicienii
sunt de-ai lor“
„Oamenii trebuie să simtă
că şi politicienii care îi conduc sunt de-ai lor şi îi
sprijină. Forţa Civică trebuie să fie un partid al oamenilor de rând cu care
aceştia să se identifice şi să
facem împreună front
comun pentru a face ceva
bun pentru ţară”, a subliniat
Popa.
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Data de naștere a lui Claudiu Popa coincide cu ziua în
care a luat ființă Forța Civică
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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

AJOFM - SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 16.11.2012
agent de intervenție pază
și ordine
agent de securitate
agent de securitate incintă
(magazin, hotel, întreprindere etc.)
agent de vânzări
agent servicii client
ambalator manual
analist servicii client
asistent medical generalist
barman
brutar
bucătar
camerista hotel
casier
cofetar
conducător activitate de
transport rutier

confecționer preșuri
confecționer-asamblor
articole din textile
consilier economic
constructor-montator de
structuri metalice
contabil
croitor
curățitor-șablator
cusător piese din piele și
înlocuitori
educatoare
electrician de întreținere
în construcții
electrician de întreținere
și reparații
expert achiziții publice
femeie de serviciu
funcționar
informații

clienți
gestionar depozit
inginer electromecanic
inginer producție
îngrijitor de copii
inspector de specialitate
în administrația publică
inspector în domeniul securitatii si sanatatii in
munca
instalator
instalații
tehnico-sanitare și de gaze
izolator termic
lăcătuș mecanic
lăcătuș mecanic de
întreținere și reparații universale
lucrător
bucătărie
(spălător vase mari)

lucrător comercial
lucrător gestionar
macaragiu
maistru construcții civile,
industriale și agricole
manipulant mărfuri
mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist)
montator subansamble
operator introducere, validare și prelucrare date
operator la mașini de
electroeroziune automate
operator la masini-unelte
cu comandă numerică
operator la prelucrarea
maselor plastice
operator presă de transfer termic

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
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

operator tăiere
operator vânzări prin
telefon
patiser
paznic
pregătitor piese încălțăminte
proiectant inginer mecanic
rectificator universal
reprezentant comercial
secretară
șef atelier
șef formație
șef formație în industria
de mașini și echipamente
șofer
autocamion
/mașină de mare tonaj
șofer de autoturisme și
camionete

specialist control risc
specialist în domeniul
calității
stivuitorist
strungar universal
subinginer construcții
civile, industriale și agricole
tâmplar mecanic la
rindeluit
tâmplar universal
tehnician mentenanță
mecanică echipamente industriale
tehnician radioelectronist
tinichigiu carosier
tinichigiu industrial
tipograf-tipăritor
vânzător
vopsitor industrial

Vând Honda Fireblade în stare ireproşabilă
mecanic şi estetic preţ 2.500 euro neg.
Merită! Unic propietar. Tel: 0745.233.614.

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

• 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 21 - 27 noiembrie

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, faianță, mobilată parțial,
preț 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, faianță,
preț
29.000Euro,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând garsonieră confort 1
decomandată, an construcție 2012,
toate îmbunătățirile, etaj intermediar, 37-40mp. utili, preț 37.000
euro,
tel:
0744.687.283,
0726.206.866
lASTRA, etaj intermediar, 36mp,
decomandată,centrală, tremopane,
îmbunătățită. 0728.956.608

2 Camere
lVând apartament 2 camere, decomandat, confort 1, Calea Bucuresti, etaj intermediar, parchet,
separare gaz, necesită renovare,
preț
45.500
euro.
Tel.
0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet, etaj 4/4, preț 39.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lOcazie, apartament 2 camere
Calea București- Zorilor, Cf I/V,
fără îmbunătățiri, însorit, două bacoane, etaj 4/4, preț 28.000 euro
negociabil, Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
51.500 euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere,Octavian Goga, decomandat, centrală
termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, bloc izolat, vedere pe
2 părți, 41.000 euro, negociabil,
Tel. 0733.021.270
lVând 2 camere zona Tractorul,
37mp., construcție nouă - 2011,
etaj 1, toate amenajările, centrală
proprie, balcon, preț 27.500 euro,
tel. 0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 2 camere zona
Gării, confort 1 semidecomandat,
izolat, separare de gaz, balcon,
liber la vânzare, preț 35.000 euro
negociabil, tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 2 camere , zona Răcădău,
etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, balcon, mobilat, preț
50.000 Euro, tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 2 camere,
Goga, semidecomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet, etaj 1/4, preț: 38.000 euro,
negociabil. Tel. 0733.021.270
lVând 2 camere Astra, decomandat, etaj intermediar, centrală proprie, termopane integral, parchet, ,
preț 36.800 Euro, 0726.206.866,
0744.687.283
lVând apartament 2 camere zona
Griviței, confort 1, decomandat,
etaj intermediar, centrală, termopane, preț 45.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan inte-

gral,
inclusiv la balcon, parchet, gresie,
faianță, beci, loc parcare. Preț
38.000 euro. Tel. 0736.342.689
lVând 2 camere zona Astra, confort 1, etaj intermediar, bloc reabilitat termic, termopane, parchet,
gresie, faianță, însorit, preț 37.500
Euro,
tel 0744.687.283,
0726.206.866
lRĂCĂDĂU, intrare, structură
deosebit de mare, 58 mp utili, amenajat modern, centrală, termopane,
parchet,
preț
negociabil,
0728.956.608
lVând apartament 2 camere, decomandat, Codrul Cosminului,
centrală termică, termopan integral, inclusiv la balcon, parchet,
gresie, faianță, beci, loc parcare.
Preț
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, faianță, beci, loc parcare, mobilat sau nemobilat, preț
46.500 euro. Tel. 0733.021.270
lVând apartament 2 camere,
Bronzului, decomandat, confort 1,
centrală termică, termopan parțial,
parchet, etaj 4/4 preț 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 și amenajat
modern, toate îmbunătățirile,
36.000 euro, 0752.685.567

3 Camere
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort
1 decomanadat, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, centrală proprie, liber la vânzare, preț 50.000
euro,
tel. 0744.687.283,
0726.206.866
lOfer spre vânzare, apartament 3
camere, confort 1, situat în Centrul
Civic, îmbunătățit, 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, faianță, 2
grupuri sanitare, preț 48.000 euro.
Tel. 0733.021.270
lVând 3 camere zona AstraArdealul, etaj intermediar, confort
1 decomanadat, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, centrală proprie, liber la vânzare, preț 53.000
Euro,
tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Scriitorilor, structură mare, etaj intermediar, preț 65.000 Euro, Tel.
0725.545.536
lVând 3 camere Răcădău, confort
1 decomandat, 75mp., amenajat
modern, preț 63.000 Euro, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare,
preț 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, preț
49.000 Euro, negociabil, tel
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament 3 camere zona
Griviței, confort 1, îmbunătățit,
etaj intermediar, preț 52.000 Euro,

Tel. 0725.545.536
lVând apartament 3 camere zona
Centrul Civic, confort 1, centrală,
termopane, etaj intermediar, preț
59.000 Euro, Tel. 0725.545.536
lOcazie, apartament 3 camere,
zona ITC, etaj 9/9, decomandat, însorit,priveliște deosebită, fără
îmbunătățiri , uși noi (nemontate)
46.000 euro negociabil, Tel.
0736.342.689
lSCRIITORILOR, decomandat,
structură deosebită, 80mp utili,
îmbunătățit, 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, faianță, centrală proprie, liber la vânzare, preț 53.000
euro,
tel 0744.687.283,
0726.206.866
lVând 3 camere zona Județean,
confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, centrală proprie, termopane,
gresie, faianță, liber la vânzare,
preț 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, preț
49.000 euro, negociabil,
tel
0744.687.283, 0726.206.866
lBERZEI, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, parchet,
îmbunătățit modern, bloc izolat,
52.000 euro, 0731.519.026

4 camere
lVând 4 camere zona Răcădău,
confort 1 decomandat, 2 balcoane,
2 grupuri sanitare,centrală proprie,
termopane, beci, loc de parcare,
preț 68.000 euro, negociabil, tel.
0744.687.283, 0726.206.866
lVând apartament compus din 4
camere, decomandat, confort 1, situat în Tractorul, centrală termică,
termopane, preț 48.000 euro, Tel.
0725.545.536
lApartament 4 camere, Răcădău,
Molidului, confort 1 decomadat, 2
grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat integral, mobilat și utilat complet, 80.000 euro neg. Tel:
0721/308704

Case
lProprietar vând casă de vacanță
(cabană construită din lemn),
situată lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată din
parter și mansardă, în suprafață de
50 mp. La parter are living, baie,
bucătărie și terasă, iar la mansardă
sunt 2 dormitoare, hol și balcon.
Cu toate utilitățile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp și este
concesionat pentru 385 euro pe an.
Prețul de vânzare este de 27.000
euro. Tel 0745.168.108
lCasă Sânpetru- zona Lempeș, 4
camere, construcție 2010, P+M,
bucătărie mobilată și utilată lux,
finisaje de lux, 500 mp teren, 140
mp utili, toate utilitățile, acoperiș
ceramic, însorită, acces ușor,
99.000 Euro. Tel. 0736.342.689
lDe vânzare vilă la intrare în Cristian, zona Mihai Eminescu, P+M,
4 camere, front la drum asfaltat,
toate utilitățile, însorită, acoperiș
ceramic, parțial mobilată, 150 mp
utili, teren 500mp, preț 128.000
Euro
negociabil.
Tel.
0736.342.689
lDe vânzare Casă în Râșnov,
cartierul Primăverii - Promenadă,

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

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote
Anunţurile preluate până luni la ora 10.00
vor fi publicate în următoarea ediţie
a săptămânalului Gazeta Braşovului

Tarif 3 EURO +TVA

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.
teren
500 mp, curte amenajata,P +M, 4
camere, lângă pădure, însorită,
constrcție din cărămidă porotherm,
toate utilitățile, sistem drenaj pe
toată suprafața curții, tâmplărie
PVC, preț 89.000 Euro negociabil.
Tel. 0736.342.689
lDe vânzare casă în Sânpetru,
zona Lempeș, 130 mp utili, la alb,
P+M, 4 camere ( mai trebuie
montată gresia, faianță, obiectele
sanitare), are toate utilitățile ,teren
500 mp, intabulată, prețul de
90.000 euro este negociabil. Tel.
0736.342.689
lNOUA, două corpuri de casă
alăturate, tip garsonieră și tip
apartament două camere, 382 mp
total teren, centrală pe gaz, anexe,
70.000
euro,
negociabil,
0728.956.608

Terenuri
lOcazie: loturi de casă cu PUZ
aprobat în Hărman, doar 2.800
euro pentru un lot! Fiecare lot are
405 mp și front de 19 m. Sunați
acum pentru a vedea la fața locului. Indici urbanistici conform PUZ
aprobat: CUT 0,8 POT 35%,
Regim de înălțime propus S+P+E.
Avem studiul GEO și 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 construcții
industriale în suprafață de 13.300
mp, cu front de 47 m direct la DN
11, la prețul de doar 17 euro/mp.
Situat în apropiere de Brașov (6
km de la ieșirea din Brașov, 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
suprafață de 13.300 mp, cu front
de 47 m direct la DN 11, la prețul
de doar 8 euro/mp. Situat în
apropiere de Brașov (6 km de la
ieșirea din Brașov, pe o sosea de 4
benzi - DN 11), terenul este ideal

Reţea Abonament

Abonează-te la

Spaţiu

pentru orice fel de dezvoltare (motel,
pensiune, spălătorie TIR, hale,
sediu firma, popas, parcare TIR,
platforma, show-room, 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. Sunați acum pentru a
vedea la fața locului. Indici urbanistici conform PUZ aprobat: CUT
0, 8 POT 35%, Regim de înălțime
propus S+P+E. Avem STUDIUL
GEO și RIDICARE TOPO.
Fiecare lot are CF separat. Telefon:
0729.026.029
lTeren pentru casă cu toate
utilitățile, în Hărman. Suprafață
1.000 mp, str. Stadionului. Terenul
are toate utilitățile (apă, canal,
curent și gaz), este situat în cartier
de vile noi, îngrădit. Puteți construi
imediat. Prețul a fost redus la doar
28 euro/mp. Tel. 0745.168.108
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu front
de 80 m, situat în Hărman (spre
Tărlungeni), la doar 5 euro/mp.
Terenul oferit spre vânzare are
acces din DJ Brașov - Tărlungeni
sau din DN 11 Brașov - Hărman.
În zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate foarte
aproape de acest teren. Destinația
terenului poate fi atât pentru
construcții rezidențiale cât și pentru construcții industriale sau
prestări
servicii.
Tel.
0745.02.44.88

lSuperofertă!
Se oferă spre vânzare, spațiu în
Codlea care poate avea diverse
destinații: spațiu comercial, spațiu
producție, spațiu organizări evenimente (nunți, botezuri, petreceri),
birouri sau spațiu depozitare.
Spațiul în suprafață de 1.478 mp
format din S+P+E. Subsolul are o
suprafața de 180 mp și înălțimea
de 3,2 m; Parterul cu suprafața de
549 mp și înălțimea de 3,4 m; Etajul cu suprafața de 549 mp și
înălțimea de 5,1 m. Anexe în
suprafață de 200 mp. Teren în
suprafață de 1.163 mp. Codlea va
fi un important nod al Autostrăzii
Transilvania, iar în zonă se va afla
și aeroportul Ghimbav. Prețul 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

“

“

STATUL ,,MUMĂ sau ,,CIUMĂ ?
Suntem în campanie
electorală și majoritatea
candidaților, mulți dintre aceștia parlamentari,
susțin în discursurile lor
cât de important este
cetățeanul. Brusc, timp
de o lună de zile, românul, plătitor de taxe
devine important, deoarece, spun aceiași politicieni „votul fiecăruia
contează!”. Dar de ce să
nu
fie
important
românul în fiecare zi, că
doar pentru el lucrează
și funcționarul public și
demnitarii din Parlamentul României dar și
guvernul? Prin aceștia,

statul își asumă nu
numai dreptul de a colecta biruri dar și obligația de a asigura
diverse servicii. Însă
schema este alta! Cetățeanul își plătește
birurile, statul le încasează și apoi prin guvern le distribuie... nu
sub forma unor servicii
publice, ci drept recompensă
activiștilor
politici, pentru parlamentari și acoliții
acestora. Astfel birurile
care sunt plătite cu regularitate din munca
românilor, și am în
vedere aici și oamenii

Concert simfonic

Joi 22 noiembrie de la ora
19:00 Filarmonica Braşov
vă invită la concert simfonic, în sala coloanelor de
la Cercul Militar. În cadrul
spectacolului vom avea
parte de reprezentațiile dirijorului Cristian Orosanu și a
solistului invitat din Ungaria, Gal Zsombor. Vor fi
interpretate
următoarele
opere: Fr. Schubert - Uvertura în stil italian în Do
major; J. S. Bach - Concertul nr.2 pentru vioară și
orchestră în Mi major BWV

1042 și Ludwig van
Beethoven - Simfonia a V-a
în do minor op. 67. Biletele
se pot procura de la sediul
Filarmonicii Braşov din Str.
Apollonia Hirscher, nr. 10.
Informații suplimentare și
bilete puteți obține la
numărul
de
telefon
0268/473058, agenţia de
bilete, de luni până joi între
orele 12 – 15 şi de la sala de
concert începând cu ora 18.
Prețul unui bilet este de 20
lei, sau 10 lei pentru elevi,
studenti sau pensionari.

Seratele muzicale
ale Redutei
„Sunt Marius Cisar și vă
invit în serile de vineri, 23 și
sâmbătă 24 noiembrie, la cel
mai redutabil moment muzical al anului: “MARILE
SERATE MUZICALE ALE
REDUTEI”. Am invitat
maeștrii ai artei interpretative
europene: pianiștii Bruno
Canino și Bertrand Giraud,
violoniștii Mario Hossen și
Florian Murtaza, violistul
Wolfgang Klos. Maiestria lor

interpretativă va prinde vraja
pe lucrări de Debussy,
Massenet, Beetho-ven, Tartini, Dvorak sau Paganini, iar
unele instrumente poartă
rezonanța câtorva sute de ani.
Marile Serate Muzicale ale
Redutei poartă semnătura
artistică a maestrului Anton
Niculescu. Sunteți bineveniți
la Reduta…“ (Marius Cisar,
Manager Centrul Cultural
Reduta Brașov)

de afaceri, ajung în conturile unor “îmbuibați”
ai zilei. În majoritatea
cazurilor, când ceea ce
se cheamă bugetul public este jecmănit, nu se
întâmplă nimic! Statul,
mai exact prin instituțiile acestuia, nu se
mai grăbește să recupereze pagubele produse și nici să-i
pedepsească pe cei
vinovați. Din păcate
mulţi politicieni şi reprezentanţi ai statului se
dovedesc a fi o ,,haită
de lupi" în timp ce
poporul, în viziunea lor,
este ”o turmă”. Astfel,

cu excepția campaniilor
electorale, românul este
un ins lipsit de importanță. Numărul mare
de taxe pe care le au de
plătit cetățenii au făcut
ca România să fie, spre
exemplu, o țară mai
puțin atractivă decât
Botswana... este vorba
despre acea țară a cărei
monedă poartă o denumire bizară în limba
română
dar
care
valorează mai mult
decât leul românesc!
Asistăm la o devalorizare a leului și la
creșterea birurilor care,
culmea tupeului, se face

„eșalonat”, în etape,
astfel încât să nu se observe imediat. Cred că
statul hrăpăreț cu
apucăturile sale trebuie
să se oprească din a-și
jecmănii contribuabilii
și să se aplece mai mult
asupra obligațiilor pe
care le are față de
popor. Obligații pe care,
în numele statului
român și le-au asumat
guvernele, dar și parlamentarii și care au fost
ignorate. Lipsa unor
proiecte naționale de
dezvoltare
este
evidentă: începând de la
infrastructură, sănătate,

învățământ, cultură cât
și
siguranța
cetățeanului. Să nu uite
cei care candidează
acum, că nu pot reprezenta la nesfârșit un
popor al cărui venit este
exfoliat în fiecare lună,
că țara este săracă
datorită unor practici
politice care nu au
legătură cu interesul
românilor, ci doar cu al
unor ,,haite"!
Românii nu trebuie să
fie buni doar la plata
birurilor sau când
votează, ci în fiecare zi!
Ajunge cu umilința!

Invitaţie la „Domnul Kolpert“
Teatrul Dramatic Sica
Alexandrescu va invită la
piesa de teatru Domnul
Kolpert de David Gieselmann.
Succesul internaţional al
piesei autorului german a
fost unul de necontestat.
Dovadă faptul că, în scurt
timp, a fost tradusă şi
montată în peste 25 de ţări,
după ce, mai întâi, a avut
premiera absolută la Royal
Court Theatre din Londra, în
anul 2000. „Ce altă comedie
neagră ar putea să fie mai
bună decât aceasta? Geniala
piesă a lui David Gieselmann nu numai că
satirizează apetitul pentru
violenţă, pe care îl întâlnim
atât de des în filmele şi textele contemporane, dar, într-

un mod bizar, chiar îl satisface.” – consemna The Independent, după premiera
londoneză.
Aşadar, totul începe de
la... o simplă cină. Sarah şi

Ralf invită la masă un cuplu
prieten: pe Edith şi pe Bastian. Nimic neobişnuit!
Numai că o frază pe care
Ralf o rosteşte aruncă totul
în aer. „Este o greşeală să ai
musafiri în ziua primei noastre crime”, spune Ralf care
plănuise, împreună cu
Sarah, să se amuze pe seama
invitaţilor. Aşa că lasă să se
înţeleagă că în cufărul din
cameră este ascuns cadavrul
domnului Kolpert, şeful lui
Edith şi al lui Sarah. De aici
mai departe graniţa dintre
adevăr şi minciună va fi întro continuă mişcare, situaţia
ia întorsături surprinzătoare,
iar personajele încep să-şi
găsească motivaţii la fel de
neaşteptate pentru faptele pe
care le vor comite.

Spectacolul braşovean
poartă semnătura lui RaduAlexandru Nica, regizor
care şi-a început cariera în
anul 2004 şi a fost recompensat cu Premiul UNITER
pentru debut, iar anul acesta
a fost nominalizat la Premiul
UNITER pentru cel mai bun
regizor.
Este prima dată când
Radu-Alexandru
Nica
lucrează cu trupa braşoveană, din distribuţia pe
care şi-a ales-o făcând parte:
Iulia Popescu, Marius
Cordoş, Carmen Moruz,
Mihai Bica, Virginia Itta
Marcu, Relu Siriţeanu.
Scenografia spectacolului
este realizată de Ioana
Popescu, iar coloana sonoră
de Alex Halka.

