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Votati
sarmaua!
,

MANIPULĂRILE
LUI GRAPĂ

uCandidații brașoveni se întrec să-și ghiftuiască alegătorii.
Grapă, Donțu, Oprică și Gabor au fost prinși de presă cu
mita electorală. PROTV l-a filmat pe Căncescu ținând
discursuri la o petrecere electorală din Rupea pag. 4-5

Sebastian Grapă a făcut mai
multe declarații mincinoase
pe postul MIXTV, televiziunea de partid a mogulului
Aristotel Căncescu, implicând Gazeta Brașovului
într-un scandal inventat. De
ani buni, postul local de televiziune manipulează opinia
publică, fiind tolerat de Consiliul Național al Audiovizualului.

PAG. 6
ZIUA ROMÂNIEI

FOTO: PROTV

Braşoveanca România Matcaşu îşi sărbătoreşte onomastica de 1 decembrie, de
Ziua Naţională a României.
Femeia povesteşte că, în cei
72 de ani pe care îi are,
prenumele de România nu a
făcut-o decât să se mândrească şi să se bucure că
are un nume special. „O să
închinăm un pahar în cinstea
mea, o să mâncăm prăjituri şi
o să ne simţim bine, fiindcă
avem prilej de sărbătoare“,
mărturiseşte mândră România, cum va petrece pe 1 Decembrie.
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Mesaje pentru

Ion Diniţă
u Candidatul USL la Camera P
Deputaților din Colegiul 7 s-a
întâlnit zi de zi cu alegătorii pag. 3
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ON LINE

A fost adus Bradul de Crăciun în Piaţa Sfatului, vineri, iar instalarea lui a durat câteva ore
bune. Bradul are 27 de metri, dintre care doi în pământ şi are o vârstă de 120 de ani. Este
adus de pe Valea Timişului. Partea cea mai dificilă a fost fixarea bradului. Operaţiunea s-a
desfăşurat pe o ceaţă densă, fiind destul de greu de observat dacă este drept sau nu.

www.gazetabrasovului.ro

Ungureanu aşteaptă ca
PNL să se desprindă de USL

Braşovenii susţin iniţiativele
deputatului Andronache

u Președintele Forței Civice l-a ridiculizat pe Crin Antonescu
Mihai Răzvan Ungureanu
a declarat că victoria Alianței
România Dreaptă (ARD) se
marchează prin capacitatea
de a construi în urma rezultatului alegerilor parlamentare o coaliție de
guvernare care să le permită
să facă propunerea pentru
postul de prim-ministru.

Ţinta ARD: 28-30%
„În ceea ce privește ARD
nu mă refer aici la un câștig de
ordin cantitativ, cine ia peste
50 la sută, cine ia sub 50 la
sută. Victoria ARD se
marchează prin capacitatea de
a construi în urma rezultatului
alegerilor generale o coaliție
de guvernare aptă apoi să
ofere un nume pentru premier
și eventual să îl și treacă prin
Parlament. Ținta noastră
tehnică, să spunem așa, este
de a obține între 28 la sută și
30 la sută din voturi. Dar, evident, vom merge mai departe
încercând să împingem șansa
obținerii unei majorități cât
mai aproape de 50 la sută. Cu
cât obținem cât mai multe voturi, cu atât oportunitatea de a
deschide negocierile într-o
coaliție de guvernare cresc, și
evident cresc și opțiunile unei
alianțe post electorale”, a
susținut Ungureanu, la Digi
24.

Vă imaginați ce fel de președinte al României ar fi domnul Antonescu? Cum ne-am simți dacă l-am vedea ațipind liniștit în timpul
unor întâlniri la nivel înalt, vitale pentru România? Mai grav decât
narcolepsia de care pare să sufere este, însă, delirul suspendărilor și
al excluderilor propriilor colegi din partid, delir de care se lasă cuprins de
îndată ce se trezește. Așadar, e mai bine să doarmă un somn lin și netulburat!
Însa în niciun caz la Cotroceni.”
Mihai Răzvan Ungureanu
menționat că un scor sub 20
la sută ar fi „complet
nemulțumitor” pentru ARD.

Calcule politice
postelectorale

PNL ar trebui să revină
în centru-dreapta

„Unul dintre aceste desene
strategice se bazează pe faptul că la un moment dat PNL
s-ar putea să se desprindă din
USL și să își caute un drum
care să îl aproprie de
jumătatea de centru dreapta a
spectrului politic”, a punctat
președintele Forței Civice.
Întrebat dacă acest lucru ar
putea fi posibil imediat după
alegerile
parlamentare,
Mihai Răzvan Ungureanu a
spus că „în politică nu poți să
spui niciodată nu" și că vor
lua în calcul „orișice schimbare de dinamică politică
post electoral”. Cât despre
rezultatul alegerilor, Mihai
Răzvan
Ungureanu
a

Ungureanu a analizat și
situația din PNL și l-a ridiculizat pe Crin Antonescu.
„Eu nu cânt prohodul PNL,
dar remarc totuși aceste
probleme care încep să
devină probleme structurale
sau cu efecte structurale la
nivelul PNL. În continuare
cred că PNL ar trebui să își
ocupe cu demnitate locul în
partea de centru dreapta a
politicii românești. Dacă
acest lucru se va face, atunci
cu atât mai bine. Nu se va
face, evident va fi o decizie
internă a PNL-ului. Fiecare
partid își alege calea proprie
spre moarte sau spre viață” ,
a conchis Mihai Răzvan Un-

gureanu.
MRU s-a arătat solidar cu
liberalii cu state vechi cărora
Antonescu le „flutură în față
excluderea”. El și-a exprimat
profunda îngrijorare legată
de atitudinea agresivă și
nejustificată prin care Crin
Antonescu. „Cu puțin timp în
urmă, domnul Antonescu ne
împărtașea nostalgiile dumisale față de România
anilor '90 și față de victoriile
zdrobitoare ale FSN. Lăsând
la o parte absurdul unor astfel
de declarații venite din partea
președintelui singurului partid istoric aflat la guvernare,
observăm - cu mare îngrijorare - că delirul domnului
Antonescu continuă și se
agravează”, a mai susținut
Mihai Răzvan Ungureanu.

„Demisie cu repetiţie ”
„După vehicularea unei
noi
suspendări
a

Președintelui, domnul Antonescu se repede la propriii
colegi, liberali cu state vechi,
și le flutură în față excluderea
din partid, doar pentru că au
tăria de a exprima păreri
diferite de ale dumnealui.
Delictul de opinie, ca și
concurența absolut naturală
din interiorul unui partid
democratic, par să îi
declanșeze lui Crin Antonescu un tic mai vechi, cel
al demisiei cu repetiție și fără
finalizare”, a mentionat Ungureanu. El a mai spus că
„rămâne de văzut” pentru cât
timp va mai rămâne Crin Antonescu „în grațiile” lui Victor Ponta, având în vedere că
„siesta personală“ a liberalului este mai importantă decât
discursurile liderului PSD,
facând astfel referire la faptul
că președintele PNL a ațipit
în timpul discurslui primului
ministru.

Omul care a regizat cea mai mare escrocherie,
Caritasul, îşi trăieşte bătrâneţile la Braşov
Ioan Stoica este cel care a
regizat cea mai mare fraudă
din România, estimată azi la
4 miliarde de dolari. În intervalul 1992-1994, 300.000 de
români
și-au
investit
economiile în jocul piramidal. Cu toate acestea, fondatorul Caritas Ioan Stoica a

făcut numai 1 an și jumătate
de închisoare pentru fraudă.
După eliberare, bărbatul a
trăit foarte discret, departe
de ochii lumii și furia
asociaților de păgubiți, care
își cereau banii înapoi.
Jurnaliștii de la “Wowbiz” l-au descoperit pe

www.gazetabrasovului.ro

bărbatul de 71 de ani în
Brașov, orașul său de
reședință. „S-a mutat într-un
bloc cu 100 de garsoniere,
dintr-un cartier muncitoresc. Vecinii îl consideră
un om taciturn și foarte retras”, scriu cei de la Wowbiz despre Ioan Stoica. În

momentul în care a fost
abordat de jurnaliști, Ioan
Stoica a refuzat să
vorbească despre Caritas și
a încercat chiar să oprească
camera de filmat. Jurnaliştii
l-au urmărit însă şi au reuşit
să afle cum îşi duce acesta
zilele.

www.gazetabrasovului.ro

Deputatul Andronache
Gabriel (ARD) a anunţat că
11.131 de braşoveni au
semnat pentru iniţiativele
legislative propuse în beneficial comunităţii. Inițiativele se referă la protecția
pietonilor
în
trafic,
hidroizolarea gratuită de
către stat a acoperișului
/terasei blocurilor de locuit,
scutire de plată pentru
cetățenii cu debite nenotificate la CAS și contorizarea
individuală a utilităților, în
special apa.
Proiectul de lege privind
acordarea de facilităţi la
plată sau anularea debitelor
înregistrate la Fondul Naţional de Sănătate de către
persoanele fizice sau juridice a fost depus în Parlament şi va intra în curând în
dezbatere. Iniţiatorul proiectului, deputatul Gabriel
Andronache, a anunţat că
proiectul care îi va şterge pe
unii cetăţeni de pe celebrele
„liste ale ruşinii” publicate
de CAS a primit deja
susţinerea a peste 50 de parlamentari. „Au semnat în
favoarea proiectului 54 de

parlamentari din toate
grupurile, iar eu voi face în
continuare tot lobby-ul
necesar pentru ca această
iniţiativă să devină lege”, a
declarat Andronache.
Pe lângă aceste iniţiative
legislative, deputatul Andronache organizează şi o
campanie de strângere de
semnături prin care va
încerca să-l determine pe
premierul Victor Ponta să
deblocheze banii pentru
efectuarea unor lucrări de
reabilitare a unor obiective
istorice şi pentru continuarea lucrărilor la un cămin
de bătrâni din Braşov. „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 miliard
de lei vechi pentru finalizarea
modernizării
Căminului de bătrâni de la
Biserica Sfânta Treime”, a
mai spus deputatul Andronache.

Bătăile lui Ioan Demi,
„lipsite de importanţă”
Procurorii au finalizat
zilele trecute cazul de agresiune asupra revoluţionarului Ioan Demi şi ziaristei
Maria Petraşcu de către
revoluţionarii conduşi de
Dorin Lazăr Maior.
După ce, anul trecut, la
comemorarea Revoluţiei,
revoluţionarul
Demeter
Bela l-a pus la pământ cu un
pumn pe Ioan Demi şi i-a
tras o palmă peste obraz regretatei ziariste Maria
Petraşcu (foto), procurorul
consi-deră că „faptele sunt
lipsite în mod vădit de
impor-tanţă“, informează
Monitorul Expres.
,,Când procurorul scrie
oficial că atacul asupra
noastră este considerat o
faptă lipsită de importanţă,
eu o văd ca pe o invitaţie din
partea autorităţilor făcută
bătăuşilor lui Maior să mă
atace din nou. Ce să înţeleg?
Că Demeter Bela sau orice
alt valet al lui Maior mă
poate pocni în cap, sau mă
poate lovi cu picioarele,
pentru că, în faţa procurorului Mihaela Ceapă, acest

lucru este «lipsit de
importanţă»? Constat că
Maior şi oamenii lui pot
lovi şi ataca oameni, aşa
cum fac de 20 de ani încoace, fără să fie deranjaţi
de oamenii legii. Atunci, e
bine să ştie toţi. Eu nu am să
tac şi nu am să mă opresc în
a cere dreptate, pentru că nu
mă tem. N-are decât să mă
şi omoare Maior. Pentru că
e nevoie să fiu omorât pentru ca doamnei procuror să
i se pară fapta cu ceva mai
multă importanţă?“, spune
Ioan Demi, şocat de
motivaţia
procurorului
braşovean.
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Ionel Maftei, un râşnovean de 25 de ani, şi-a pierdut viaţa în Ecuador, după ce o doză de
cocaină pe care o transporta în stomac, sub formă de capsulă, i-a explodat în corp, potrivit
presei centrale. Iubita acestuia, Elena Ducar, de 24 de ani, se află în stare gravă, la spital, din
acelaşi motiv.
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Mesaje pentru Ion Diniţă
u Candidatul la Camera Deputaților din Colegiul 7 s-a întâlnit zi de zi cu alegătorii
u Dl. Ion Diniță candidat
la Camera
Deputaților în Colegiul
7 Astra a primit mai
multe mesaje de la
cetățenii pe care i-a întâlnit în aceste zile.
Aceste mesaje reprezintă o stare de spirit a
locuitorilor cartierului :
Mihai T. – Sunt șomer și
lucrează numai soția. Am tot
așteptat să se ivească ceva,
dar pe unde mă duc nu
găsesc nimic. Diniță știu că
a dat de muncă la mulți oameni la firma lui, așa că sunt
convins că ce își propun
USL-iști nu va fi vorbă
goală.
Simona M. – Eu am început nu de mult să merg din
nou la serviciu, mă
interesează să votez un om
pentru care înființarea de
grădinițe și creșe nu e doar o
poveste, din câte știu Dl
Diniță e adeptul învățământului public puternic și de calitate.
Ion P. – Și eu și soția suntem pensionari, avem pensii
mici, am tot sperat că vom

avea și noi mai mare compensare la medicamente, am
auzit de la Dl Diniță că se va
da o compensare de 90 %, e
om de cuvânt și de aceea îl
vom vota.
Adrian S. – Cum adică
de ce îl votez?! E de-al meu,
m-a convins când l-am
văzut că stă de vorba cu noi
și chiar ne ascultă!
Marian M. - E om cu
părul alb! Asta arată
experiența, domnule, și griji
multe! Și apoi, la construcții
îți iese oricum păr alb. Tot
respectul pentru că a decis
să se implice!
Moise L. – Eu am terminat liceul, și vreau să merg
la o școală profesionala, am
văzut că USL-ul are și
înființarea de școli din astea
ca prioritate, de asta mă duc
să îl votez pe dl. Diniță.
Cristina S. – După 30 de
ani de muncă mai nimic nu
iau pensie, și totul se
scumpește de la o zi la alta!
Am auzit de la dl Diniță că
se vor indexa pensiile cu
inflația, îl știu demult pe
domnu’ așa că o să mă duc
să îl votez, că știu că nu

vorbește doar așa să se afle
în treabă.
Denisa M. - Eu sunt
bugetar. A fost o vreme când
îmi era și frică să spun asta!
Acum ne-a mai dat ceva
înapoi, dar tot e departe de
ce am avut. Toate s-au
scumpit! USL-ul zice că o
să ne dea totul înapoi, îi
cred, pentru că știu că dl
Diniță nu ne-ar promite lucruri pe care să nu le poată
duce la bun sfârșit.
Gavrila L. - Nu prea îmi
arde de discuții, sunt bolnav
și dau o gramadă de bani la
doctori. Tot pe drum la
Mureș. Am auzit că și dr
Neculoiu
candidează
împreună cu dl Dință și că
USL-ul vrea să ne facă și
aici un spital mai modern. O
să mă duc să îi votez, pentru
asta.
Paul V. - Domnule, eu mam săturat să fiu călcat în picioare. Vreau să fie și aici
respectate legile ca afară, să
nu îmi fie rușine nicăieri că
sunt român! Îl votez pe
Diniță pentru că știu că e un
demn și țara îi e sfântă.

P

Ce înseamnă pentru mine PER
– Partidul Ecologist Român
În primul rând este un
concept de partid serios, deosebit, cu valabilitate şi
importanţă
îndelungată,
atâta timp cât va exista
natura ce ne înconjoră. Presupune ideea centrală de
protejare, apărare şi îngrijire
a naturii, cea mai miraculoasă creaţie a Divinităţii, adică apropierea
prin credinţă şi fapte, de
Dumnezeu.
Ca şi pentru alţii, pentru
mine, este o speranţă că
binle şi frumosul pot deveni
o prezenţă constantă în viaţa
noastră, a trecerii noastre
prin această lume. Curăţenia
trebuie să pornească din
inimă şi suflet; aşa cum ne
îngrijim propria persoană,
camera, casa şi grădina proprie, să îngrijim şi strada,
parcul, pădurile şi apele,
pajiştile şi munţii.
Avem nevoie de o politică
educaţională
serioasă,
stabilă şi performantă, care
să cuprindă responsabilitate
începând cu cei şapte ani de
acasă şi până la senectute.
PER înseamnă şi un puternic spirit de sacrificiu în
favoarea
celor
mulţi,
însemnă dominarea interesul public şi dragostea de

Profil de candidat
PAVEL CORNELIU NICOLAE
- Candidat Colegiul 2 SENAT Braşov

oammeni iar nu interesul
personal
şi
ura
distrugătoare. Însemnă o
comportare plină de modestie şi întrajutorare, fără
lăcomie
arogantă,
ce
adânceşte diferenţa dintre
bogaţii
nepăsători
şi
mulţimea obidiţilor. Este o
preocupare pentru protejarea şi dezvoltarea izvorului hranei sănătoase, a unui
mediu curat, nepoluat.
Înseamnă să prevenim polarea
tutror
mediilor,
(politic, uman, profesional,
administrativ) prin toate mijloacele posibile, începând
cu un amplu proces de
conştientizare şi până la
înlăturarea
posibilităţii
apariţiei dezastrelor ecologice.

PER este cu siguranţă alternativa viabilă, care îmi dă
speranţa reală într-un viitor
mai bun pentru noi toţi, pentru copii nostrii, pentru
generaţiile încă nenăscute,
ce nu au nici o vină pentru
ignoranţa precursorilor lor.
Cred sincer că PER oferă
varianta alternativă o nouă
clasă politică, ecologică în
fapte şi gândire, care să
câştige încrederea poporului, pe baza ataşamentului
faţă de interesele naţionale
şi a respectării în practică, a
principiului că ”NIMENI
NU ESTE MAI PRESUS
DE LEGE”
Pentru toate acestea am
ales provocarea Partidului
Ecologist Român.
Pavel Corneliu Nicolae

u Tânăr ca vârstă, doar 41 de ani.
Se poate spune că a fost favorizat şi
mulţumit să cunoască tehnologia
modernă, dar ca orice tânăr este
supărat de ceea ce vede şi aude.
uAbsolvent a două facultăţi: Psihologie şi Management - Universitatea
Spiru Haret Braşov.
uAncorat în realitate.
uFamilist convins, soţia bibliotecară,
o fetiţă în clasa pregătitoare.
uCred că necesitatea unei speranţe
de viitor este ceea ce la apropiat de
PER (Partidul Ecologist Român ), un
partid care nu s-a compromis în
mlaştina politicii Dîmboviţene şi are un
uProgram în concordanţă cu legile
naturii.
uCandidatul la SENAT, colegiul 2
Braşov, este un om serios, se exprimă
corect, concis şi la obiect.
uEste un bun credincios, fără a fi fanatic sau bigot.
uNu bea dar apreciază un vin de calitate.
uEste energic şi cu spirit practic.
uA câştigat experienţă in administraţie
publică şi politică din postura de con-

silier local al Consiliului Local Predeal.
uNu-i plac promisiunile fără acoperire,
încercând mereu să facă mai mult
decât i se cere, cu o proptitudine ce îi
uimeşte de multe ori pe cei din jurul
său.
uEste vesel şi se distrează atunci
când întâlneşte situaţii hazlii, când
umorul de bună calitate este prezent.
uPrintre pasiunile sale se numără şi
conducerea maşinii, cu multă
măiestrie mai ales atunci când face un
drum spre casa de la ţară, cu gândul
la reîntâlnirea cu natura pură,
nepoluată din zona Subcarpaţior
Meridionali.
uApreciază frumuseţile naturii, iarba
verde, florile, fructele, roadele toamnei.
uEste un om sincer, altruist, gata să
ajute pe cel aflat într-o situaţie grea,
este apropiat de oameni, empatizând
la durerile şi suferinţele tuturor,
gândeşte bine şi corect, ar fi cu
adevărat un bun reprezentant al celor
ce-l votează şi îl aleg pentru SENATUL României.

P
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Candidaţii la alegerile din decembrie se întrec în cadouri electorale, unii având grijă totuşi
ca acestea să nu depăşească 10 lei. Anul acesta nu se mai poartă pixurile sau calendarele
cu însemnele partidelor. În schimb s-au împărţit: chiloţi, ştrampi, pizza, lipici, batiste de
unică folosinţă sau chiar prezervative.

Votati
,

uCandidații brașoveni se
Donțu, Oprică și Gabor

PRO TV i-a prins pe
fruntașii useliști în plină
desfășurare a unui chef electoral „cu strigături”. Chermeza a avut loc la
Restaurantul
„Casa
Românească” din Rupea.
Dupa cum le scăpărau picioarele invitatilor, oricine ar
fi zis ca in acest restaurant
din Rupea avea loc o nunta.
Adunarea a avut loc in contextul în care legea electorală
nu permite astfel de întâlniri,
considerate mită electorală.
Cetățenii pot să primească
eventual pixuri, birchete sau
șepci, toate mai ieftine de 10
lei. Cei 500 de meseni
invitați sunt toți alegători în
colegiile celor doi candidați
care au patronat cheful.

Căncescu, maestru
de ceremonii
Candidatul pentru Senat,
Sebastian Grapă, și cel pentru Camera Deputaților,
Mihai Donțu,și-au cinstit
alegătorii cu ciorbe, fripturi,
meniu stropit din belșug cu
țuică și vin. Sindrofia, la care
au participat în jur de 500 de
oameni, s-a desfășurat sub
„înaltul
patronaj”
al
președintelui organizatiei
judetene PNL Brașov și al
Consiliului Județean, Aristotel Căncescu. Cinstea făcută
de candidați a fost bogată.
Horele și cântecele de pahar
au fost întrerupte de
cuvântări înflăcărate. „Avem
un examen de trecut, cel din
9 decembrie. Pentru noi e
foarte important să fiți alături
de noi”, le-a spus Căncescu
mesenilor
„electorali”.
Convinși mai mult de vin și
țuică, decât de frazele mobilizatoare ale politicienilor,
alegătorii au încins hore și au
dat declarații pline de
„semnificații” pentru că
fiecare a priceput ce a putut.
„Bun, am fost cinstiți... am
fost omeniți... și știți ce aveți
de făcut mai departe?
Votăm!”, a declarat un bărbat
prezent
la
petrecere.
„Sperăm să schimbam ceva
în bine!”, a declarat un alt invitat, trăgându-și sufletul
după o horă.

Pomană electorală
Oamenii s-au prezentat la

uCe spune legea
Potrivit regulilor introduse
în legea electorala de
guvernul
Ponta,
candidații pot oferi
alegătorilor doar pixuri, brichete sau pliante de cel mult 10
lei. Chiar înainte de
începerea campaniei
electorale, Guvernul a
iniţiat o Ordonanţă de
Urgenţă care aduce noi
reglementări
organizării
alegerilor parlamentare. Prevederea din Legea 35
privind, tentativa, promisiunea şi darea de bani, pentru a-i determina pe alegători să voteze într-un
anume fel, se vor pedepsi cu închisoarea de la şase
luni la cinci ani. Articolul 55, din Legea 35, la alineatul 1, prevede că tentativa şi promisiunea şi darea
de bani şi de obiecte de folosinţă în scopul
determinării alegătorilor pentru a vota într-un fel sau
altul se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la
cinci ani. Legea enumeră clar obiectele care pot fi
folosite în campania electorală şi materialele şi
obiectele care nu pot fi folosite. Valoarea obiectelor
nu trebuie să depşească suma de 10 de lei. Printre
produsele interzise categoric sunt:alimentele,
băuturile alcoolice sau nealcoolice, produse din
tutun sau mărfuri nealimentare. Fac excepţie de la
prevederile alineatului 1, materiale şi obiecte de
propagandă electorală precum: afişe, pliante, cărţi
poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete,
chibrituri, brichete, insigne, ecusoane, DVD-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, şepci, eşarfe,
fulare, veste, fesuri, mănuşi, pelerine, jachete
inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunii
politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri.
eveniment, deși aveau o
bănuiala că pomana a fost
făcută pentru ca în 9 decembrie să le fie clar cum să
voteze. Unul dintre politicieni a recunoscut că
participă la un miting electoral și că mâncarea a fost
oferită
de
organizația
județeană a partidului din
care face parte membrilor și
simpatizanților. Practic, neau propus să ne întâlnim pentru a armoniza interesele
celor două formațiuni aliate,
Penele și Pesede”, și-a găsit
candidatul Grapă un pretext
în fața presei.

Ce ce s-au ales
participanţii?
„Ne alegem că va veni un
viitor mai bun, cu altceva cu
ce să te alegi, că nu-i vorba
de mită, nu-i vorba de nimica. Masa asta e o... plăcere.
Ca oamenii să trăiasca mai
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bine”, a declarat un cetatean
cu burta plină, care a apreciat
că meniul depășea cu mult
10 lei, valoarea permisă de
legea alegerilor parlamentare. La întrebarea reporterului privind legatura
votului cu petrecerea la care
participa, un alt petrecaret a
declarat că „Vrem să ajutăm
să se schimbe în bine România nostră, prin votul dat deputatului nostru!”, fără să aibă
măcar habar de faptul ca
ilegală organizarea dar și participarea la astfel de petreceri.

Transport asigurat
„Un cadou pentru vot! Nu
este mită, pentru că ne dă o
mâncare”, așa aprecia o femeie care se grăbea să prindă
autocarul spre casă. Asta
pentru ca organizatorii s-au
gândit și la transportul
invitaților, nu doar la man-

Sebastian Grapă

Mihai Donţu

Adrian Oprică

Adrian Gabor

Candidații la Senat și Camera Deputaților s-au întrecut în meniuri electorale

care si bautura. Pentru ca altfel nu era pomana completă,
candidatii la Camera Deputatilor si Senat au pus la dispozitie un autocar, astfel ca
oamenii sa poata ajunga la
casele lor in siguranta, si, evident, fără nicio cheltuiala.

chisoarea
pentru
mită
electorală. De săptămâna
trectă, când PROTV a difuzat materialul, instituțiile
publice au tăcut mâlc. Politicienii brașoveni, însă, nu s-au
lăsat și au continuat cu
pomenile electorale.

Grapă şi Donţu,
riscă închisoarea

Oprică fără frică

„Oferirea de foloase materiale sau financiare în scopul
determinării alegătorului să
voteze sau să nu voteze constituie infracțiune și se
sancționează cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani”, spune
Claudiu Petra, purtătorul de
cuvânt al BEJ Brasov. Conform PRO TV, singura autoritate care s-a autosesizat în
acest caz a fost poliția. „Vom
analiza faptele”, a declarat
Liviu Naghi, purtătorul de
cuvânt al IPJ Brașov. Practic,
cei doi candidați riscă în-
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Astfel, în week-end, fără
să-I pese de reacția
autorităților – care, oricum,
la astfel de exenimente bagă
capul în pământ ca struțul un alt candidat, de data
aceasta de la PD-L, Adrian
Oprică, candidat în Colegiul
7, s-a apucat să-și ghiftuiască
alegătorii. Locația a fost
aleasă chiar în buricul târgului, la Restaurantul „Imperial”, de pe strada Lungă. Aici
au petrecut aproximativ 300
de alegători. Buna dispoziție
a fost stricată, însă, de
apariția echipei de la Româ-

nia TV, alături de contracandidata peremistă a organizatorului petrecerii, Carmen
Ionescu. Insistând că este
vorba despre un loc public,
candidata a reușit să pătrundă
în sala cu petrecerea. Nu a
reușit să stea prea mult, pentru că Oprică și-a trimis
bodyguarzii să o dea afară.

Contracandidata
peremistă
a sunat la 112
Doamna a părăsit localul
și a sunat la 112 reclamând
că Adrian Oprică, contracandidatul ei în alegeri, ofera
mită electoratului. La 112 i
s-a răspuns că nu ține de
competențele serviciului de
urgență integrat o asemenea
reclamație. Cu toate acestea,
la restaurant a ajuns, totuși,
un echipaj de Politie. Poliția
nu a fost lăsată sa intre, din

www.gazetabrasovului.ro

Cătălin Zamfira, candidat PPDD în colegiu 2 Senat Gorj, a ales o metodă originală de a
cumpăra voturi. El a semnat un contract cu o spălătorie auto pentru a presta servicii
gratuite tuturor cetăţenilor care doresc să îşi spele maşina, acesta fiind în prezent
este cercetat de Poliţia Gorj pentru dare de mită electorală.
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sarmaua!

întrec să-și ghiftuiască alegătorii. Grapă,
au fost prinși de presă cu mita electorală
u„Tradiţii” politice

Petrecăreții au avut la dispoziție meniuri bogate și băutură din belșug

Petrecerea a fost întreruptă pentru ca mesenii să nu uite cu cine trebuie să voteze - la microfon Căncescu

acelasi motiv: petrecere
privată. La întrebările presei,
oamenii
care
intrau,
„invitații privați”, găseau fel
de fel de explicații
amuzante: „nu știm de ce am
fost invitați”, „am venit să
petrecem, să rădem, să
dansăm”, „am venit să
mâncăm și să bem, dar nu
știm de ce”. Înăuntru, cheful
a continuat nestingherit, animat de staff-ul de campanile
al candidatului Oprică, în
care s-au remarcat consilierii
locali PD-L Vasile Kraila și
Mihai Costel.

Adam i-a stricat
petrecerea lui Gabor
Tot sâmbătă, într-un alt
colț al orașului, cetățenii din
Colegiul 6 au fost chemați de
candidatul PD-L, Adrian
Gabor, la o petrecere
câmpenească. Fostul viceprimar a pregătit pentru

alegătorii nedeciși vin fiert și
gulaș pe malul lacului din
Noua. Și de data aceasta petrecerea a fost spartă de un
contracandidat. Ioan Adam,
candidatul PSD din același
colegiu, a ajuns însoțit de
câțiva susținători, lucru care
a dus la câteva schimburi de
huiduieli și fluierături cu partizanii adversarului său. Ca și
în cazul petrecerii de pe
strada Lungă, un anunț la 112
a făcut ca la fața locului să
sosească și polițiștii Secției 4.
Imediat, mâncarea și băutura
au început să fie taxate, spre
nemulțumirea
votanților
adunați în zonă: un leu cana
de vin fiert și tot un leu porția
de gulaș. Se vede treaba că
organizatorii
petrecerii
citiseră ceva din lege, dar nu
până la capăt. Candidați pot
oferi votanților produse cu
valoare de cel mult 10 lei,
dar, în niciun caz, mâncare și
băutură.

Mesele cu care politicienii
își câștigă votanții au o
veche tradiție în Brașov.
Pe vremuri, însă, astfel
de acțiuni „politice” erau
legale, stârnind doar
oprobiul presei favorabilă
adversarilor politici. Astfel, în perioada interbelică, la restaurantele
Mielul Alb, Coroana şi
Liess, politicienii îi invitau
pe braşoveni la masă. În
1928, liberalii i-au servit
pe alegători cu bucate
gustoase udate din
belşug cu vin, în speranţa
că aceştia vor ştampila
căsuţa „corectă“. „Gazeta
de Transilvania“ comenta
ironic în articolul „Tocana
liberală dela Braşov“: „În
ajunul adunării vor
ajunge la Braşov cu mic
cu mare la tocană de
miel şi la curcani în
frigare. Veniţi cu turle şi
cu surle, că a sosit ziua
mare“. După întrunirea
electorală, acelaşi ziar
scria cum le-a stat unora
mâncarea în gât. „La mijlocul mesei s’au lansat
liste de subscriere de
membri în Partidul Liberal şi de a participa la
congres. Multora li s’a
aplecat, alţii au rămas cu
tocana în gât când li s-a
comunicat rostul blidului
de linte“.
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u Politica
petrecăreţilor
Eu sunt
PNL-ist
dar așa
să nu
știe nimeni, că
de unde am
eu treburile cu PDL-ul
aia e altă treabă. Eu sunt
când cu unii când cu alții.
Dar dacă vă invită și
ceilalți la petrecere vă
duceți?
Păi, ăia nu fac așa ceva!
Ei nu fac petrecere! E
frumos că ăștia fac!
Dar asta nu a fost un fel
de mită?
Dar normal că a fost un
fel de mită!
Eu votez, tu
votezi,
el
se
î mbogățește. Noi votăm, voi votați, ei se
îmbogățesc. Și înainte
să se îmbogățească ne
invită la o petrecere. Și e
corect să se facă asta
din când în când numai
că nu se țin de promisiuni. De exemplu acum
vreo 4 ani ne-au promis
multe-multe… și nu s-au
realizat. Tot la o petrecere de genul ăsta. Și
ne-a promis că și după
ne face excursie… și nu
ne-a făcut. Domnul
Căncescu ne-o promis,
că am vrut să îi spun
seara asta dar… Știu că
după lege nu are voie să
dea astfel de mese…
dar din câte știu a fost
o… zi de naștere sau
ceva… cam așa ceva nu
știu… - umflându-l râsul.
Cu cine
v e ț i
vota?
Nu se
ș t i e
încă… că
partidele s-au împărțit!

uCe se comentează pe internet
ANONIM: Azi, 22.11.2012,va fi partea doua la pomana electorala a candidatilor USL, sub pretextul ca
scot pensionarii la socializare : oamenii vor fi instruiti
sa semneze liste precum ca si-au platit consumatia.
Eveniumentul va avea loc tot la Restaurantul „Casa
Românească” din Rupea.
GICĂ: Bai frate, ăștia votează! Vai de mama noastră!
PROFET: Popor iubitor de pomeni, vă dă acum câte
o farfurie de ciorbă, dar timp de patru sau cinci ani
ați pus-o. Degeaba sau jertfit strămoși noștri să
scape de iobagie, voi o înființati din nou.
KREBS: Și uite așa se cumpară voturile cu
inconștiența prostimii.
JOHN: Stați linistiți că ce v-a dat cu o mână vă vor
lua cu două... timp de 4 ani. Ce fraieri! Pentru o petrecere se lasă f... patru ani. Eu m-aș duce și aș vota
cu oricine altcineva numai ca să se frigă.
JIMM: Asta se numește dresură de oameni... Ca la
animale... Le dai să mănânce și apoi îi înveți să facă
un anume număr acrobatic....
PETRONEL: Candidatul să fie arestat și judecat.
ILIESCIAN: Obiceiurile iliesciene mai dăinuiesc
peste boimea din unele sate românești. Cei ce se
înfruptă din pomana electorală vor plăti cu vârf și îndesat bucatele.

PĂPĂRUȚĂ NECULAI: Când e vorba de băutură și
mâncare votăm și pe dracu dacă ne dă
MIHAI: Acum vor ieși sigur 300 la sută!
FLORIN TUDOR: Astăzi le dă o ciorbă și o felie de
pâine, iar mâine le ia pielea după ei! Uni au bani de
țin trei sate, iar alții nu au bani să cumpere o pâine ...
ELENA ARDELEAN: Mi se face greață când mă
gândesc ce politică de rahat avem.
VIRGINIA-ANNA HANER: De-aș fi fost acolo aș fi
mâncat bine, aș fi luat și la pachet apoi nu i-aș vota
nici moartă. Pai ce sunt copil de grădiniță să mă
păcălească cu bomboane?
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Grapă manipulează
în voie la MIX TV

u Televiziunea de partid a mogulului Aristotel Căncescu
intoxică opinia publică, fără ca CNA să intervină
Sebastian Grapă, candidatul liberal pentru Senat în
Colegiul 1 din județul
Brașov, a făcut, din nou, mai
multe declarații mincinoase
pe postul MIXTV. Cum acest
lucru este deja o obișnuință,
atât pentru politicianul cu
pricina, cât și pentru postul
aparținând
președintelui
PNL, Aristotel Căncescu,
monologul ar fi trebuit să fie
remarcat doar de cei câțiva
telespectatori care urmăresc
astfel de subproduse media.
Din păcate, pentru a-și face
publicitate, controversatul
politician și-a găsit ca motiv
de ceartă ziarul „Gazeta
Brașovului”, pe care l-a
prezentat, cu ajutorul montajului făcut de „profesioniștii”
Televiziunii MIX, în fața
camerelor de luat vederi.

Elucubraţiile
lui Grapă
Problema controversatului
politician era, de fapt, un
coleg de alianță, Ion Diniță,
președintele Partidului Conservator Brașov. Acesta a fost
aspru criticat de Grapă pentru
că a achiziționat o pagină
publicitară în „Gazeta
Brașovului”. „Candidatul Ion
Diniță nu face altceva decât
să se situeze în afara alianței.
Plătește articole defăimătoare
la adresa președintelui PNL,
Crin Antonescu. Dovadă este
un ziar plătit de Ion Diniță să
scrie împotriva lui Crin Antonescu. Așa a făcut și la
alegerile locale. Multe locuri
de consilieri locali și de primari le-am pierdut tocmai
din cauza faptului că Ion
Diniță, candidat USL la
Camera Deputaților, nu face
altceva
decât
politica
personală și împotriva USL.
În acest ziar plătit de către
domnul Diniță apar articole
defaimatoare chiar și la
adresa președintelui Crin Antonescu”, a declarat Grapă,
făcând eforturi vizibile să
pară furios.

Unii cu DNA,
alţii cu CNA
Nu este cazul să îi
explicăm lui Sebastian
Grapă că nu are cum să ne

cenzureze articolele (despre
Crin Antonescu, de exemplu) așa cum face la trustul
lui Căncescu, și că oricine
își poate plăti publicitate în
paginile ziarului, lucru evident, atunci când apare o
literă „P” încadrată într-un
cerc (la un articol despre
Ion Diniță, de exemplu).
Toate aceste lucruri sunt
știute de candidatul liberal,
așa cum bine știe și că Marius Neculoiu, colegul domniei sale de partid, apărea în
același articol publicitar,
lucru pe care l-a omis cu
bună știință. În privința lui
Sebastian Grapă ne-a interesat și va continua să ne
intereseze problemele sale
cu DNA (Direcția Națională
Anticorupție) și milioanele
de euro pe care, prin firmele
pe care le controlează, le-a
primit din banii publici.
Grav este felul în care o altă
instituție, CNA (Consiliul
Național al Audiovizualului) continuă să tolereze astfel de grosolănii. Postul
MIX TV face o campanile
deșănțată pentru PNL, violând zi de zi Legea Audiovizualului.

Sebastian Grapă, cel mai activ redactor al televiziunii MIX

uCăncescizarea televiziunilor locale
Politizarea televiziunilor locale este îngrijorătoare
din perspectiva dreptului cetăţeanului la liberă şi
corectă informare. Astfel, datorită situației tolerate
de ani de zile de către CNA, la Brașov s-a ajuns
în situația deosebit de gravă ca, în timpul campaniei electorale, principalii candidați din colegiile
electorale brașovene să nu se întâlnească
niciodată față în față la vreo televiziune. În locul
unor dezbateri publice, Campania electorală s-a
transformat într-o sumă de monologuri, atacuri
nefondate, minciuni și manipulări. Situația a fost
escaladată an de an de Aristotel Căncescu, considerat pe drept cuvânt mogulul presei locale. Singura instituție care ar putea opri o astfel de
situație toxică pentru brașoveni este CNA.

Ce zice legea
Potrivit prevederilor art.
63 alin. (2) din Legea nr.
67/2004,
radiodifuzorii
publici şi privaţi sunt
obligaţi să asigure, în cadrul
serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea
unei campanii electorale
echitabile, echilibrate şi
corecte pentru toate partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale,
organizaţiile
cetăţenilor
aparţinând minorităţilor
naţionale, precum şi pentru
toţi candidaţii. Totodată, art.
42 alineatul (2) arată că „În
cazul în care în emisiunile
audiovizuale se aduc
acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale,
acestea trebuie susţinute cu
dovezi, iar persoanele
acuzate au dreptul să
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere;
dacă acuzaţiile sunt aduse
de radiodifuzor, acesta tre-

buie să respecte principiul
«audiatur et altera pars»
(n.r. «să se asculte și
cealaltă parte»)”. În aceeași
lege, articolul 71, alin. (1),
litera (a) menționează că în
programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme
de interes public, de natură
politică, realizatorii sunt
obligați la „asigurarea
imparţialităţii, echilibrului
şi
favorizarea
liberei
formări a opiniilor, prin
prezentarea principalelor
puncte de vedere aflate în
opoziţie, în perioada în care
problemele sunt în dezbatere publică”. De ani de

zile, postul Mix TV uită cu
rea voință prezentarea sau
acordarea dreptului la
replică a părții învinuite,
motiv pentru care „Gazeta
Brașovului” nu va face un
alt demers, în afara acestui
articol.

Amenzi de ochii lumi
Sistemul pus la punct de
televiziunea de partid a lui
Aristotel Căncescu, unde
ședințele editoriale se fac direct în biroul său, de la ultimul etaj al clădirii trustului
de presă, implică mimarea,
atât de către MIX TV, cât și
de către CNA a respectării

legii. Astfel, televiziunea a
primit în ultimii ani patru ani
peste 20 de somații și șapte
amenzi de cel mult 10 mii de
lei. Conform site-ului CNA,
amenzile, primite ca urmare
a nerespectării prevederilor
legislative privitoare la informarea corectă a publicului, precum şi la respectarea
principiului imparţialităţii şi
a pluralismului au fost
următoarele: Decizia nr. 511
din 07.06.2012 – amendă de
10.000 lei; Decizia nr. 198
din 10.02.2011 - amendă de
10.000 lei; Decizia nr. 38 din
20.01.2009 - amendă de
5.000 lei; Decizia nr. 496 din

23.04.2009 – amendă de
10.000 lei; Decizia nr. 661
din 11.06.2009 - amendă de
2.500 lei; Decizia nr. 738 din
09.07.2009 - amendă de
10.000 lei; Decizia nr. 1061
din 28.11.2008 – amendă de
2.500 lei. Pentru că majoritatea membrilor CNA au
dovedit că se află sub
influența politică a lui
Căncescu, nimeni nu se
așteaptă, deși ar fi cât se
poate de normal, ca televiziunii de partid MIX TV să i
se retragă licența. Niște
amenzi
mult
mai
substanțiale ar fi însă binevenite.

De fiecare dată când sfârşesti cu un duş cu apă rece, te simti revigorat şi energizat.
Inima începe să bată mai tare, iar sângele începe să gonească prin vene alungând
letargia somnului din noaptea trecută. Plusul de energie durează mai multe ore. Chiar
înainte de a fi făcute studii, mulţi oameni spuneau că duşurile reci reduc stresul.
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Duşurile reci şi fierbinţi
cuticulele, ceea ce face
părul să fie mai puternic.
Practic, se merge pe un
principiu asemănător cu cel
al curățării pielii. Un păr
mai puternic previne, desigur, și ruperea acestuia la
periere, dar si căderea acestuia.

Îmbunătăţesc
circulaţia
Circulația sangvină bună
este vitală pentru sănătatea
cardiovasculară generală.
Sănătatea cardiovasculră
ajută și la recuperarea
rapidă după exerciții fizice
sau muncă. Alternând apa
de la cald la rece dușul
poate deveni o modalitate
de a vă îmbunătăți
circulația. Apa rece face ca
sângele dvs. să se ducă spre
organe spre a le încălzi. Apa
caldă inversează efectul
făcând ca sângele să se deplaseze
spre
piele.
Susținătorii dușurilor reci
afirmă că stimulând sistemul circulator se mențin
mai sănătoși și arată mai
tineri spre deosebire de cei
care fac numai dușuri
fierbinți. De ce ar trebui să
vă îngrijorați în privința
sănătății circulației dvs?
Pentru că previne probleme
precum
hipertensiunea,
rigidizarea arterelor și
apariția varicelor. Circulația
bună duce la îmbunătățirea
performanței
sistemului
dvs. si, de asemenea, vă
ajută și să arătați și să vă
simțiți mai bine.

Beneficii pentru minte
Încheierea dușului cu apă

Creşte imunitatea

rece are foarte multe efecte
benefice asupra sănătății
mintii. Vechii războinici
samurai obișnuiau să-și
toarne pe cap găleți umplute
cu apă rece de izvor conform unei practici Shinto
numită Misogi. Acesta era
un ritual de purificare la
nivel spiritual. Ei credeau că
astfel le este curățat spiritul
și că îi ajută să înceapă plini
de energie o nouă zi și o
nouă aventură. Apa rece vă
ajută și să vă treziți, evident.
De asemenea, vă umple de

energie și vă revigorează întreaga ființă cu esența vieții.
Încercați! Cu siguranță vă
veți simți mai plini de viață!
Vă poate ridica și moralul.
Cercetările de la Departamentul de Oncologie din
cadrul Universității de
medicină din Virginia indică
faptul că dușurile scurte și
reci pot stimula ”pata
albastră” – o parte a creierului care este principala sursă
de
noradrenalină,
o
substanță care poate ajuta la
atenuarea depresiei.

Păstrează pielea
şi părul sănătos
Apa fierbinte usucă pielea
și părul. Dacă vreți să evitați
o mâncărime și coatele
cenușă, reduceți temperatura apei la duș. Când
faceți duș cu apă călduță vi
se deschid porii, apoi vă
spălați și îi curățați, ceea ce
este foarte bine. Când
terminați ar fi foarte bine să
vă închideți porii și apa rece
face exact acest lucru. Este
indicat să vă închideți porii

după ce sunteți curat pentru
că astfel se previne înfundarea acestora cu murdărie
sau ulei, care cauzează
imperfecțiuni precum acneea. Alt beneficiu este că
apa rece vă face vasele de
sânge să se contracteze ceea
ce reduce umflarea și
apariția cearcănelor (unde
pielea este foarte subțire).
Acest lucru vă face să
străluciți. Asupra părului
apa rece creează un scut împotriva acumulării rapide de
murdărie, pentru că închide

Conform unui studiu făcut
în 1993 de Institutul Thrombosis din Anglia, persoanele
care fac zilnic duș cu apă
rece au experimentat o creștere a numărului celulelor
albe din sânge care luptă cu
virușii, spre deosebire de cei
care fac dușuri fierbinți.
Cercetătorii consideră că rata
creșterii metabolice, care
rezultă din încercarea organismului de a se încălzi,
activează sistemul imunitar
și eliberează mai multe
celule albe drept răspuns.

Creşte nivelul
testosteronului
Un studiu făcut de Institutul de cercetare Thrombosis
arată că apa rece ajută la
creșterea nivelului de testosteron. Nivelul ridicat de
testosteron nu crește numai
libidoul unui bărbat, dar și
puterea și energia sa per
ansamblu.

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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INEDIT

„O să închinăm un pahar în cinstea mea, o să mâncăm
prăjituri şi o să ne simţim bine, fiindcă avem prilej de
sărbătoare“, mărturiseşte mândră România, cum va petrece
pe 1 Decembrie.

La Mulţi Ani, România!
u Braşoveanca poartă cu mândrie prenumele ţării în care s-a născut acum 72
de ani şi în care a fost botezată de însuşi Carol al II-lea cu prenumele România
De fiecare dată când
România Matcaşu este
întrebată de numele ei, interlocutorul femeii este foarte
mirat. Poliţişti, profesori,
colegi de muncă, vecini şi
prieteni, toţi oamenii pe care
i-a întâlnit de-a lungul vieţii
au rămas uimiţi atunci când
au aflat că o cheamă România. Din 1990, de când a
ieşit la pensie, vede de casă
şi îşi creşte nepoţii. Au trecut vremurile când se zbătea
pentru o bucată de pâine,
muncind din greu în uzină.
Din acele timpuri, i-a rămas
doar un album cu fotografii,
pe care îl răsfoieşte cu nostalgie de câte ori are ocazia.
Săptămâna aceasta, femeia
are două motive să
sărbătorească: este ziua
naţională şi în acelaşi timp
ziua ei onomastică!

În uzină, de la 16 ani
Ziua ei de naștere este 30
iulie, deși prietenii au început s-o felicite și de 1 Decembrie. Asta pentru că
femeia are un nume
neobișnuit. România Matcașu s-a născut în 1940 în
Pleșcoi, o comună din
județul Buzău, aproape de
Schela Berca. A fost al 16lea copil venit pe lume în familia Lică. Tatăl lucra ca
maistru sondor. „A fost și în
Maroc, cu sondele lui de
petrol. Mama era bogată și
frumoasă, tata a furat-o și
așa s-au căsătorit“, povestește bătrâna. N-a apucat
să termine cele cinci clase
primare în sat. Din cauza
neajunsurilor a plecat în
lume. La numai 16 ani, a
luat drumul Braşovului. Cu
ajutorul unei verişoare, s-a
angajat la Uzina Tractorul,
curieră la birouri. „N-aveau
încredere în mine să mă
pună la muncă mai grea de
uzină, că eram tare slăbuță“,
spune România.

35 de ani vechime
Cât a lucrat la Tractorul,
România a apucat să termine și clasele primare, la
seral. Apoi, a intrat în
turnătorie, la control. Acolo
l-a cunoscut pe Dumitru
Matcaşu. L-a plăcut și l-a
luat de bărbat. Au avut doi
copii. Fata e la Focșani, iar
băiatul în Spania. România
se ocupă de nepoți. În 1990,
a ieșit la pensie, după 35 de
ani de muncă în uzină. Şi-a
îngrijit timp de zece ani
soţul, care fusese diagnosticat cu cancer faringian.
Acum paisprezece ani, Dumitru s-a stins. Acum,
România trăieşte dintr-o

Având un nume mai special, tuturor li s-a părut interesant şi de aceea l-au şi reţinut mai ușor

pensie foarte mică. Dar nu
s-a plâns niciodată. Se
descurcă să-şi plătească
dările şi să ia medicamente
pentru reumatismul şi
spondiloza care au început
s-o supere. Altfel, n-are
probleme de sănătate. În
fiecare an, merge la băi. În
tinereţe, a fost în ansamblul
de dansuri populare de la
Tractorul şi a făcut multă
mişcare. „Munca m-a ținut
în viață“, crede România,
fostă membră PCR. Acum
însă, nu o mai pasionează
politica. Cu toate acestea,
spune că e mulţumită de primarul Braşovului, George
Scripcaru, pentru că „a
făcut multe pentru oraş“.
România urmăreşte zilnic
ştirile la televizor. Vrea să
fie la curent cu tot ce se
întâmplă în ţară. „Nu sunt
foarte mulţumită cu actualul
Guvern. Mi se pare că se
gândeşte prea puţin la pensionari. E foarte greu să
duci un trai decent în ziua
de azi. Toate sunt scumpe.
Am noroc că pe mine mă
mai ajută copiii. “, spune femeia.

Botezată
de regele Carol
Unde se duce, lumea se
minunează de numele ei.
„Haide, doamnă, îţi baţi joc
de mine?“ Aşa zic şi
funcţionarii, şi poliţiştii, şi
preoţii. „Mi s-a întâmplat să
mă întrebe şi preotul la cu-

www.gazetabrasovului.ro

nunia civilă care este numele meu. Crezând că am
spus ţara în care m-am
născut şi nu cum mă
numesc, m-a rugat să repet.
La serviciu, acasă, dar şi toţi
prietenii mă strigau şi îmi
spun fie România, fie
Mioara sau Mia“, a
mărturisit braşoveanca. Dar
ea s-a obişnuit. „Sunt
mândră că mă cheamă
România. Şi mi-am purtat
cu cinste numele toată
viaţa“, spune femeia. A avut
doi naşi: o mătuşă din
partea mamei şi regele
Carol al II-lea. „Cineva din
sat l-a învăţat pe tata să-i
scrie regelui. Auzise că
acesta mai botează copiii
necăjiţi. Aşa că tata i-a scris
o scrisoare. După câteva
zile, în Pleşcoi a venit un
bărbat din partea regelui. Sa prezentat la Sfatul Popular
şi mi-a pus numele ales de
Carol. Dar n-a mai apucat
să vină şi la botezul din
biserică. Acolo, naşă mi-a
fost o mătuşă“, explică
România. Provenienţa regească a numelui i-a dat
multă bătaie de cap pe vremea comuniştilor. De mai
multe ori, i s-a impus de la
partid să-şi schimbe numele. Dar nu a vrut. S-a
ţinut tare şi au lăsat-o în
pace. Acum, România îşi
doreşte să boteze o fetiţă.
Vrea ca numele ei, de care
este atât de mândră, să fie
dus mai departe.

România este o femeie modestă şi veselă

uO singură Românie
În Brașov, există mai multe persoane care poartă nume de țări: Argentina D.,
Armenia T., Elveția S., Dacia M. Alte brașovence au nume de localități: Veneția
T., Viena S., Varșovia B., Cremona C., Sofia B., Atena O., Verona B. Cu numele
„România“ este doar o singură femeie. Din câte s-a interesat ea, în România
nu mai există o altă Românie.

uAjutor din Spania
Femeia mai spune că perioada cea mai frumoasă a vieţii a trăit-o când a dat
naştere celor doi copii, cu care se mândreşte. Cel mai dificil an a fost totuşi 2010.
România se bazează pe Spania, unde este fiul ei plecat. „Mă descurc mai greu,
dar am copii buni, care mă ajută. Băiatul e în Spania şi eu am pensie de doar
1.000 de lei”, ne-a spus România Matcaşu. Chiar dacă vremurile grele le simte
pe propria-i piele, femeia nu vrea să emigreze. „N-aş pleca de aici nicăieri, am
fost la băiatul meu în Spania, dar n-aş pleca din ţara mea”, a mai adăugat România. Totuși, spre deosebire de alţi ani, România a petrecut anul trecut alături de
familia ei, în Spania. Pentru prima dată femeia şi-a făcut curaj, s-a urcat în avion
şi a plecat la copii, unde a stat până după sărbători.

www.gazetabrasovului.ro

www.gazetabrasovului.ro

Printre chiriaşii noilor centre comerciale ar putea figura nume precum Zara,
H&M, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius, Orsay, Office
Shoes, Benvenuti, Lee Cooper, Reserved, Intersport, Sephora, Otter, dar şi
compania Cinema City
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Braşovul, luat cu asalt de
mall-uri în următorii doi ani
u Chiar dacă unele proiecte sunt anunţate de mai bine de patru ani, majoritatea investitorilor au anunţat ca dată certă
pornirea lucrărilor anul viitor la trei dintre cele mai moderne centre comerciale: Auchan, Nepi, Cora şi Korona Mall
Trei dintre marile malluri
proiectate
pentru
braşoveni ar urma să se
ridice pe resturile rămase
de la trei mari uzine
braşovene,
respectiv
Auchan, pe platforma Tractorul, Cora, pe platforma
Hidromecanica, iar Kronona în locul vechii fabrici
de cauciuc. Compania de
consultanţă
imobiliară
Jones Lang LaSalle a
anunţat într-un studiu că,
cel puţin primele două
proiecte, alături de proiectul sud-africanilor de la
Nepi, în zona Carrefour,
vor prinde contur în perioada 2013 – 2014.
Fondul sud-african de
investiţii NEPI a continuat
investiţiile în România şi în
prima parte a acestui an,
cumpărând
magazinul
Mobexpert de lângă hipermarketul Carrefour. NEPI a
purtat negocieri cu Carrefour pentru combinarea
activelor cumpărate de la
Mobexpert cu cele deţinute
de hipermarketul Carrefour
cu scopul de a redezvolta
aceste proprietăţi într-un
mall regional, Braşov
Shopping City. Carrefour şi
NEPI au mai dezvoltat
împreună un proiect la
Ploieşti, o investiţie de 65
de milioane de euro recent
inaugurată, astfel că dezvoltarea unui mall în
Braşov nu ar fi tocmai o
noutate. Conform contractului de închiriere, NEPI
are opţiunea de a reloca
Mobexpert, dacă o redezvoltare a locului va fi
efectuată.

Mobexpert, lasă locul
mall-ului regional
Dezvoltatorul noului mall
regional, compania Just Development, unul din vehiculele de investiţii ale
fondului sud-african NEPI,
a obţinut recent autorizaţia
pentru demolarea clădirii
Mobexpert.
Magazinul
Mobexpert din Braşov se
întinde pe un teren de
15.600 de metri pătraţi.
Magazinul a fost deschis în
2005 în urma unei investiţii
de cinci milioane de euro.
Magazinul Carrefour a fost
deschis în 2003 în urma
unei investiţii de 20 de milioane de euro. Potrivit
informaţiilor publicate de
sud-africani pe Bursa de
Valori Bucureşti, construcţia acestui mall ar trebui să înceapă până la finele

Centrul comercial Korona ar urma să fie construit pe fosta platformă a fabricii de cauciuc

anului. „În linii mari, termenii comerciali au fost
stabiliţi între Carrefour şi
NEPI cu privire la redezvoltare, dar orice redezvoltare, printre altele,
trebuie să primească aprobarea Consiliului de Administraţie
al
firmei
Carrefour şi NEPI şi să fie
însoţită de documentele
care stau la baza tranzacţiilor”, se arată în raportul amintit. NEPI mai deţine
în zonă un strip-mall care se
întinde pe o suprafaţă de
5.000 de metri pătraţi.
Proiectul mall-ului regional
este unul spectaculos. Noul
centru comercial ar urma să
unească Carrefour-ul cu
vechiul Mobexpert şi stripmall-ul NEPI.
Mall-ul dezvoltat de
NEPI la Ploieşti a fost finalizat în mai puţin de un an,
ceea ce înseamnă că la
finele lui 2013 şi la Braşov
am putea avea un astfel de
mall. Printre chiriaşii atraşi
la Ploieşti se numără Zara,
H&M, Massimo Dutti, Pull
and Bear, Bershka, Oysho,
Stradivarius, Orsay, Office
Shoes, Benvenuti, Lee
Cooper, Reserved, Intersport, Sephora, Otter, dar şi
compania Cinema City. O
parte dintre aceştia ar putea
fi prezenţi şi la Braşov. Cinema City chiar a anunţat
că îşi va extinde operaţiunile şi la Braşov, odată
cu inaugurarea centrului
comercial NEPI.

www.gazetabrasovului.ro

Zona de shopping
de pe platforma
Tractorul
În acest an însă şi francezii
de la Auchan şi divizia Immochan au luat o decizie
importantă pentru dezvoltarea unui centru comercial la Braşov, în urma
achiziţiei platformei Tractorul pentru circa 25 de milioane de euro. Luna trecută,
au obţinut şi autorizaţia de
construcţie, iar, teoretic, de la
începutul anului viitor ar trebui să se apuce de treabă,
Primăria Braşov amenajând
deja calea de acces spre viitorul centru 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.
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. Investiţia ar ajunge
aproape de 60 de milioane de
euro. 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).

Planuri pentru
Korona Mall
Practic, Braşovul a revenit
puternic în planurile dezvoltatorilor, după ce NEPI şi
Immochan au anunţat
proiecte în oraş, acum, şi
Echo Investment spune că în
curând va începe construcţia
mallului anunţat încă din
2008, respectiv Korona Mall.
Potrivit anunţului companiei,
Echo a cumpărat loturi
adiţionale de teren cu o
suprafaţă totală de 9.000 mp,
ceea ce înseamnă că suprafaţa închiriabilă a centrului
comercial va urca la 45.000
mp. Terenul se adaugă
parcelei de 4,5 hectare
cumpărate în 2007 de companie. „Cumpărarea parcelelor adiţionale de teren este
un moment crucial în dezvoltarea mall-ului Korona din
Braşov. Achiziţia va face
posibilă creşterea suprafeţei
închiriabile şi va contribui la
îmbunătăţirea atractivităţii
centrului comercial”, a spus
Marcin Materny, directorul
departamentului de investiţii
internaţionale de centre comerciale al Echo Investment.
Materny a mai spus că
tranzacţia coincide cu faza
finală a negocierilor cu
chiriaşul Ancora, ceea ce
înseamnă că proiectul, prima
investiţie externă a Echo „va
intra în curând în faza de
construcţie”.

www.gazetabrasovului.ro

NEPI a construit un mall la Ploiești
în mai puțin de un an

uTot mai puţine spaţii comerciale
Potrvit Companiei de consultanţă imobiliară Jones
Lang LaSalle, suprafaţa spaţiilor comerciale moderne finalizate în România în acest an va totaliza
187.000 metri pătraţi, cu 40% mai puţin faţă de 2011,
iar pentru anul viitor se estimează o scădere a ofertei
noi până la 150.000 metri pătraţi. „Noua ofertă de
spaţii comerciale ce urmează a fi finalizată în 2012
depăşeşte cu puţin jumătate din suprafaţa finalizată
în anul 2011, incluzând în această analiză şi extensiile”, se menţionează în cel mai recent studiu al
companiei de consultanţă imobiliară. Stocul de spaţii
comerciale moderne din România era estimat la
finele anului trecut la circa 2,3 milioane de metri
pătraţi. În ceea ce priveşte cererea, retailerii alimentari şi de confecţii sunt cei mai activi pe piaţa spaţiilor
comerciale. Cu excepţia retailerilor tip cash&carry,
Metro şi Selgros, şi a lanţului de hipermarket-uri Real
(partea a grupului Metro), toţi ceilalţi retaileri
importanţi care activează în domeniul alimentar au
anunţat planuri de expansiune importante atât pe termen scurt, cât şi mediu.

www.gazetabrasovului.ro
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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 și sănătății în
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 28 noiembrie - 4 decembrie

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
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Un anunţ trimis prin SMS va apărea în
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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.
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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

,,Vinerea neagră“ a cumpărăturilor
şi ,,Duminica neagră“ a alegerilor
Patruzeci şi cinci de
ani de comunism poporul român a fost
obişnuit să stea la cozi a stat la orice coadă
chiar și atunci când nu
știa pentru ce stă... Comportamentul acesta a
fost ca urmare a unei
acute crize a produselor
în perioada comunistă ,
iar acum este dat, în plin
avânt de așa zis-ul capitalism românesc, de
către consumism. Desigur, o imitație a acestuia, pentru că în
România încă nu se
poate vorbi de o societate a consumului.
„Black Friday“ sau în
româneşte
,,Vinerea
Neagră“
a

cumpărăturilor (deşi o zi
neagră este o zi rea,
nefastă, o zi a ghinionului) în cazul nostru este
ziua
unei
mari
manipulări în masă, cu
tendința de a cumpăra
orice produs, doar pentru că există așa zisele
mari reduceri de prețuri
- în realitate aceste reduceri, în general, sunt
menite a vinde produsele fără mişcare, de
calitate
îndoielnică,
aproape expirate, fiind
doar ,,nada” cumpărătorilor. Astfel, românii au
ajuns să-și cumpere
mașini de găurit, polizoare și alte obiecte care
nu făceau parte din
nevoile imediate. Pro-

Concert la Opera Braşov de
Ziua Naţională a României

moțiile comerciale par a
fi înțelese de către
cumpărători după principiul „cumpărăm să fie
acolo!... “
Sărăcia îi obligă pe
români să bage în coșul
de cumpărături şi alimente total nocive, doar
pentru că prețul acestora
este mai mic. Culmea
este că nici măcar morcovul nu mai este morcov, deoarece acum a
devenit precum ridichea
uriașă din poveste!
Prea multe pesticide,
prea multe E-uri în alimente, prea multe produse de calitate proastă
care după o primă utilizare se şi defectează!
Toate
acestea
fac

adevărate ravagii în ceea
ce privește sănătatea şi
bugetul oricum sărac al
românilor.
Dar manipularea continuă, şi pe 9 decembrie
românilor le este anunţată o nouă zi neagră. De
data asta ,,duminica
neagră" în care românii
vor sta din nou la coadă
pentru a alege pe aceia
care ar trebui să impună
sănătatea morală şi
bunăstarea românilor,
pe aceia care ar trebui să
devină modele sociale.
Din păcate mulți politicieni par a fi produse
,,second-hand“, par a fi
E-uri și pesticide ale
vieții politice românești.
Între aceste ,,otrăvuri

20 lei, iar cu reducere 10
lei.

Manifestare culturală
la Cercul Militar
În data de 2 Decembrie
2012 Cercul Militar Brașov
organizează o manifestare
culturală dedicată Zilei
Naționale a României.
Brașovenii sunt așteptați începând cu orele 18:30 pentru
a lua parte la spectacol.
Românii vor sărbători prin
cantec, poezie și joc din
dorința de a păstra tradiția și
de a evoca figuri de români,
oameni care au avut curajul
sa schimbe ceva. Vor participa: solistul de muzică
populară Vlad Postolea, soprana Ioana Băcanu, Ansamblul Sipot Ardelean alături
de Orchestra Plaiuri Ardenele, Ansamblul Folcloric
Mugurașii Pietrei Craiului,
Minisatul Sfântul Andrei și
Formația Atomic.

cu nedumerire spre
unele afișe cu reclame
politice, unde imaginea
alesului este dată de o
fotografie, iar în spatele
său alegătorii: mai
exact, figuri umane conturate, fără fizionomii,
puse pe fundal... Cam
așa se raportează politicianul la alegătorul său!
Acesta este doar un contur fizionomic, al cărui
importanță o dă doar
votul.
Ziua de 9 decembrie
este deosebit de importantă şi ţine de decizia noastră! Avem
şansa de a curăţa piaţa
politică de ,,otrăvuri"...
fără
reduceri
de
preţuri!

Expoziţie de grafică Ábrahám Jakab
În perioada 8 noiembrie - 9
decembrie a.c. Muzeul de Artă
Braşov prezintă expoziţia de
grafică Ábrahám Jakab.

Despre
Ábrahám Jakab

Ziua
Naţională
a
României este sărbătorită la
Opera din Braşov printr-un
concert
extraordinar,
sâmbătă, 1 decembrie 2012,
de la ora 18.30, în sala operei. Se vor celebra 130 de
ani de la premiera, la
Braşov, a operetei „Crai
Nou” de C. Porumbescu și
100 de ani de la naşterea
compozitorului
Norbert
Petri.
Dirijor va fi Dorel
Munteanu, iar coregrafia va
fi asigurată de Dorin
Coşeriu. Vor mai participa
corul, baletul şi orchestra
Operei Braşov, dar și Nicoleta Chirilă, Corina Klein,
Ioana Mărgărit, Maria
Petcu-Catrina, Anda Pop,
Cristina Radu, Lăcrămioara
Schuller, Sonia Hazarian,
Liviu Iftene, Cristian Fieraru, și Octavian Pârlea la
vioară.
Prețul unui bilet este de

morale“ este greu să
alegi! Îmi pun întrebarea
dacă printre acești politicieni sunt și produse
sănătoase!? Sunt! Dar
este greu să le deslușească cineva în acest
amalgam politic, lipsit
de doctrine clare, lipsit
de programe de guvernare convingătoare.
Produsul politic românesc – politicianul - în
cele mai multe cazuri,
este infestat cu virusul
puterii cu orice preț, este
infestat cu lăcomie, este
lipsit de scrupule! Și
cum nu ar fi așa, când
pentru mulţi, singurul
scop este de a se servi pe
sine, pe ai săi și în niciun
caz pe români? Privesc

Născut în 1952 la Lăzăreşti
(jud. Harghita), absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca,
membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România - filiala
Braşov şi profesor la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii
„Tiberiu Brediceanu” Braşov,

Ábrahám Jakab este unul dintre
artiştii care prin activitatea
desfăşurată timp de peste trei
decenii a dus mai departe
tradiţia graficii braşovene.

Ce se urmăreşte
cu această expoziţie?
Expoziţia îşi propune să
ofere o imagine de ansamblu
asupra unei creaţii artistice care
relevă atât stăpânirea cu
deplină siguranţă a numeroase
tehnici grafice, dar şi capacitatea de a imprima realităţii figurative conotaţii simbolice.

