MICĂ
PUBLICITATE
PRIN SMS
1442

Urmează instrucţiunile
din pagina 11.

.ro
Zilnic pe internet, săptămânal pe hârtie
Editor SC ABC Medianet Galaxy, anul I, numărul 42, săptămâna 5 - 11 decembrie, 12 pagini, tiraj 15.000 de exemplare, tiparit SC T3 INFO SRL Sfântu Gheorghe

Cât de rentabil va fi
Scrisoare către
braşoveni P

Aeroportul?
u În Spania, la Castellon și Huesca,
administrațiile locale, cu sprijinul politicienilor,
au investit în două aeroporturi-fantomă pag. 4-5

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. 8

Poiana mai scumpă

Consiliul Local Braşov a aprobat, majorarea tarifelor de
acces la transportul pe cablu în Poiana Braşov pentru
sezonul rece 2012-2013. Autorităţile locale au susţinut
că tarifele la transportul pe cablu au fost majorate în
medie cu 8%, iar în stabilirea noilor tarife s-a luat în calcul creşterea preţului la energie electrică, dar şi evoluţia
preţului apei. Cei care doresc să-şi facă abonamente,
acestea sunt pe ore şi pe zile.

pag. 2

Politică
on-line

u Cum s-a
văzut până
acum Campania
electorală
pe Internet pag. 9
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Doi şoferi au fost răniţi, duminică seara, după ce autoturismele pe care le conduceau s-au ciocnit
frontal, la pasajul spre Prejmer, peste DN11. Accidentul s-a petrecut la coborâre de pe pod. Cele
două autoturisme circulau în sensuri diferite. Cei doi conducători au ajuns conştienţi la Spitalul
Clinic Judeţean, după ce au primit asistenţă medicală de urgenţă, încă de la locul accidentului.
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Mihai Răzvan Ungureanu acuză
modificarea Legii Audiovizualului

u Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu acuză Guvernul de favorizarea
trustului Intact prin modificarea Legii audiovizualului
Copreşedintele
ARD,
Mihai Răzvan Ungureanu,
trage un semnal de alarmă în
privinţa ordonanţei de urgenţă
care modifică Legea audiovizualului, cerându-i Avocatului Poporului să se sesize
şi să o conteste la Curtea
Constituţională. Fostul premier spune că OUG aprobată
marţi, 27 noiembrie, favorizează trustul de presă al
lui Dan Voiculescu.
„În aceste condiţii, CNA
este anulat. (...) Cerem Avocatului Poporului (...) să se sesizeze măcar acum şi să se
adreseze Curţii Constituţionale spre contestare a acestei Ordonanţe de urgenţă care
are adresant", a declarat
preşedintele Forţei Civice.

Decizii în vigoare
doar cu hotărâre
judecătorească
Ungureanu a explicat că,
odată cu aprobarea acestei
ordonanţe, orice decizie luată
de Consiliul Naţional al Audiovizualului va intra în
vigoare doar dacă există o
hotărâre
judecătorească,
adică „peste o lună, două, un
an, doi, trei".

Rămâne doar
o televiziune
Fostul premier a atras
atenţia că prin această Ordonanţă a fost eliminată cota de
piaţă de 30% astfel încât „un
trust poate să cumpere tot",
precizând că se referă la
trustul lui Dan Voiculescu.
„Deci rămâne o singură televiziune, la fel ca înainte de '89.
Aşteptăm să aibă program 24
din 24 de ore şi să aibă
înjurături şi calomnii", a mai
spus Mihai Răzvan Ungureanu.

Totalitarism mediatic
„Către asta ne îndreptăm,
către totalitarismul mediatic.
(...) Din momentul acesta sa dus şi libertatea media.

„Forţa Civică nu este
«Axionul» Pedeleului”
Declarația președintelui
PD-L, Vasile Blaga, referitoare la colegul său de
alianță, Mihai Răzvan
Ungureanu, a stârnit indignarea
membrilor
Forței Civice. Purtătorul
de cuvânt al filialei locale
a FC, Emil Rada, a
răspuns acuzațiilor lui
Blaga, într-o conferință de
presă.

Cum l-a atacat
Blaga pe Ungureanu

„Ponta doar se amăgeşte cu iluzia că este prim ministru“, spune MRU
Către asta ne îndreptăm", a
adăugat Mihai Răzvan Ungureanu.
El a criticat şi prevederea
din Ordonanţă prin care se
elimină agenţiile media din
circuitul contractelor de publicitate şi arătând că astfel nu
mai există intermediari, nu
se mai fac negocieri, iar con-

tractele se fac direct cu cel
care doreşte publicitate.

A fost modificată Legea
audiovizualului
Guvernul a modificat,
marţi, 27 noiembrie, prin
Ordonanţă de Urgenţă, Legea
audiovizualului. Conform

modificărilor, CNA va acorda
licenţe audiovizuale de televiziune doar societăţilor care
la data solicitării nu au
restanţe faţă de bugetul de
stat, iar serviciile de programe
generaliste nu mai sunt considerate ca având pondere
semnificativă în formarea
opiniei publice.

uMircea Geoană mai bun decât Victor Ponta
Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a declarat săptămâna trecută că regretă
faptul că Mircea Geoană nu este premier susţinând că ar fi fost „infinit mai bun”
decât Victor Ponta care doar se amăgeşte cu iluzia că este prim ministru, când
de fapt, conduc oamenii din spatele lui. „Acum pentru că am vorbit de domnul
Geoană şi ieri ( n.r. - marţi, 27 noiembrie) m-am referit la domnul Geoană şi vreau
să vă spun un lucru: îmi pare rău că Mircea Geoană nu este prim ministru. Ar fi
meritat USL-ul un asemenea prim ministru. Era infinit mai bun decât domnul
Ponta. În 2004, domnul Geoană se prezenta ca fiind prim-ministru, viitorul primministru al României. Nu a ajuns. E un episod trist şi care are o doză bună de
umor amar. Dar în condiiţiile actuale când ai un prim ministru cum este domnul
Ponta statura domnului Geoană este Everestul pe lângă ce înseamnă domnul
Ponta. Şi îmi pare rău că USL-ul a pierdut în domnul Geonă un om politic care
putea să facă foarte mult bine României", a susţinut Mihai Răzvan Ungureanu.
De asemenea, Președintele Forța Civică a mai declarat că „Îl las pe domnul
Ponta să se amăgească cu iluzia că este prim-ministru. Cine conduce de fapt?
Oamenii din spatele lui - Dragnea, Antonescu, sunt mulţi. Nu prea ştie prim-ministrul unde să se uite şi ce să asculte şi asta o demonstrează faptul că nu ştie ce
propun miniştrii săi Mona Pivniceru şi proiectul Legii siguranţei naţionale,
modificări de care premierul habar n-a avut, alături de chestiuni economice care
se întâmplă de astă-vară încoace. Nu este un premier cu o figură, cu o identitate
bună. Nu are un rest de bine în el“.

Preşedintele PD-L a declarat săptămâna trecută că
se aşteaptă la o participare
,,mai serioasă” din partea
lui Mihai Răzvan Ungureanu, mai ales că ,,are
multe de spus”. Blaga a
spus că se aşteaptă la o
participare mai serioasă, o
prezenţă mai serioasă a lui
Ungureanu în spaţiul public. Ca să mai dreagă
busuiocul, Blaga și-a înmuiat tonul și a afirmat că
știe cât de mult muncește
Ungureanu în teritoriu, dar
așteptările lui sunt altele,
mai ales că fostul premier
,,are multe de spus”. Atacul, destul de puțin voalat
al lui Blaga, a fost urmat
de o tăcere elegantă a lui
Ungureanu.

Noi nu încercăm
să ne folosim
de alţii
„Nu Forța Civică a vrut
să-și ascundă sigla în
spatele unei alianțe. Uitațivă, numai, cum s-au
prezentat candidații PD-L
la alegerile locale în țară.
Sub fel de fel de nume de
alianțe, cu alte culori. Noi
ne-am aliat, considerând că
putem face o echipă, într-o
forță puternică de dreapta.
Dar Forța Civică nu este
«Axionul» Pedeleului. Nu
noi am luat măsurile aberante de tăieri de pensii, nu
noi am folosit banul public
pentru alte interese. Iar
acum, nu noi încercăm să
ne folosim de alții”, a
punctat Emil Rada.

Oamenii noi sunt
în Forţa Civică
Purtătorul de cuvânt al
Forței Civice Brașov a declarat că atacul lui Blaga
este „nefiresc și neloial”,
„Suntem
cu
toții
dezamăgiți. Dar ne păstrăm
drumul și angajamentele,
până la alegeri. Dacă domnul Blaga își caută
justificări pentru un posibil
eșec al PD-L, nu aici le va
găsi”, a întărit Emil Rada.
Purtătorul de cuvânt al
Forței Civice a ținut să explice că peste 85% din
membrii proaspătului partid nu au mai făcut politică
până acum și că sunt oameni cu cariere profesionale deosebite, care au ales
să se implice pentru a
schimba ceva în politica
românească, nu pentru a fi
folosiți de alții. „Ați văzut
afișele acelea mari din oraș,
în care Blaga zâmbește
lângă Ungureanu și pe care
este scris: «Avem oameni
noi!». Noi, Forța Civică,
avem oameni noi! La PDL sunt cei vechi”, a arătat
Rada.

La Braşov,
nu s-a semnat
protocolul ARD
Emil Rada a ținut însă să
precizeze că la Brașov este
cea mai puternică organizație din țară și că partidul va continua să pună
umărul la Victoria ARD în
alegeri, dar că nu pot sta pasivi atunci când liderul lor
este atacat din motive evident politicianiste. „Noi, la
Brașov, am anticipat de la
început o astfel de situație.
Aici, suficiența liderului
local al PD-L ne-au făcut să
nu semnăm protocolul
alianței”, a mai completat
Emil Rada. Până după
alegeri, însă, Forța Civică
va rămâne alături de celelalte forțe de dreapta și se
așteaptă ca astfel de atacuri
să nu mai existe. Dacă ele se
vor repeta, însă, Forța
Civică va reacționa.

Distracţia pe pârtiile din Poiană, mai scumpă
Consiliul Local Braşov a
aprobat, în şedinţa de ieri,
tarifele de acces la transportul pe cablu în Poiana
Braşov în sezonul rece 20122013. Pentru o urcare simplă
cu telecabina biletul tip
cartelă costă 20 de lei pentru
adulţi, cu un leu în plus faţă
de anul trecut, iar pentru
copiii cu vârsta cuprinsă între
6 şi 12 ani, a rămas tot 10 lei.
O urcare şi o coborâre cu
telecabina va costa tot 30 de
lei pentru adulţi şi 15 pentru

copii, iar o coborâre, 20 de
lei pentru adulţi şi 10 lei pentru copii.
Pentru telecabine, telescaune, telegondole şi
teleschiuri, preţul cartelelor
este în funcţie de numărul de
puncte şi tarifele s-au majorat
în medie cu 5 lei. O cartelă
cu şase puncte costă 30 de lei
pentru adulţi, faţă de 25 de lei
iarna trecută, şi 15 lei pentru
copii, cu 2 lei în plus, cu 10
puncte, 40 de lei pentru
adulţi şi 25 pentru copii, cu
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20 de puncte, 65 de lei pentru
adulţi şi 40 de lei pentru
copii, cu 30 de puncte 95 de
lei pentru adulţi şi 50 de lei
pentru copii. O cartelă cu 60
de puncte are preţul de 170
de lei pentru adulţi şi 95 de
lei pentru copii, de 80 de
puncte 200 de lei pentru
adulţi şi 120 de lei pentru
copii, de 120 de puncte,
preţul cartelei este de 300 de
lei pentru adulţi şi 160 de lei
pentru copii, de 180 de
puncte 400 de lei pentru

adulţi şi 215 lei pentru copii,
iar de 240 de puncte preţul
este de 510 lei pentru adulţi
şi 280 de lei pentru copii.

960 de lei, cel mai
scump abonament
Cei care doresc să-şi facă
abonamente, aceste sunt pe
ore şi pe zile. De la ora 11.00
preţul unui abonament este
de 100 de lei pentru adulţi şi
45 de lei pentru copii, de la
ora 13.00, 75 de lei pentru
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adulţi şi 45 de lei pentru
copii, iar de la ora 14.00, 55
de lei pentru adulţi şi 35 de
lei pentru copii. Pentru patru
ore din momentul cumpărării
preţul abonamentului este de
90 de lei pentru adulţi şi 55
de lei pentru copii.
Abonamentul poate fi
achiziţionat începând de la o
zi şi costă 135 de lei pentru
adulţi şi 75 de lei pentru copii
până la şase zile pentru care
preţul este de 510 lei pentru
adulţi şi 265 de lei pentru

copii.
Pentru 10 zile din sezon
consecutive sau nu, preţul
abonamentului este de 960
de lei pentru adulţi şi 580 de
lei pentru copii. Autorităţile
locale au susţinut că tarifele
la transportul pe cablu au fost
majorate în medie cu 8%, iar
în stabilirea noilor tarife s-a
luat în calcul creşterea preţului la energie electrică, dar
şi evoluţia preţului apei, încât
să poată fi acoperite costurile
de exploatare
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Grupul braşovean de firme care a preluat anul trecut master franciza Spar pentru România
şi care mai are în administrare şi magazinele Aprozar şi Gostat a decis să închidă opt din cele
20 de locaţii ale sale, se arată într-un comunicat al companiei RetailD&I. În a doua parte a
anului, compania a închis cinci din cele opt magazine Spar din judeţul Braşov.

Râşnovul a devenit staţiune
turistică de interes naţional
Pe lângă Poiana Braşov şi
Predeal, de ieri, şi Râşnovul
a devenit staţiune turistică
de interes naţional. Pentru a
primi acest statut, zona trebuie să îndeplinească mai
multe criterii obligatorii, dar
şi suplimentare. Hotărârea
de Guvern care atestă noul
statut al Râşnovului a fost
adoptată şi a fost luată după
ce documentaţia Primăriei
Râşnov a fost aprobată de o
comisie specială a Ministerului Turismului şi Dezvoltării Regionale şi a
obţinut avizele Ministerului
de Interne şi Ministerului
Justiţiei.
În privinţa criteriilor
obligatorii, zona trebuie să
fie într-un cadru natural,
fără poluare. De asemenea,
trebuie să dispună de
existenţa utilităţilor urbanedilitare (asistenţă medicală
permanentă, punct de prim
ajutor şi mijloc de transport
pentru urgenţe medicale,
amenajarea şi iluminarea
locurilor de promenadă,
reţea de apă curentă,

Râșnovul a primit mult meritatul statut printr-o Hotărâre de Guvern

canalizare, un număr minim
de 500 locuri în structuri de
primire turistice clasificate,
serviciu de salvamont,
terenuri de joacă pentru
copii). Aşa cum stă bine
unei staţiuni turistice, trebuie să existe şi servicii de
informare şi promovare
turistică
(semnalizarea
obiectivelor turistice, realizarea de materiale de promovare turistică).

Criteriile suplimentare
pentru atestare vizează
existenţa unei săli de spectacole, cinematograf, parcuri, amenajări pentru
practicarea sporturilor, centre de informare turistică, cu
personal permanent care să
deservească permanent centrul – cetate şi sediul
primăriei, organizarea de
evenimente turistice, culturale şi sportive, cu caracter

de repetabilitate pe bază de
calendar.
După 2008, numărul
turiştilor a crescut spectaculos şi inclusiv anul acesta a
existat o creştere, faţă de
anul trecut: de la începutul
anului până în 26 noiembrie
2011, Râşnovul a avut
189.030 vizitatori, iar în
aceeaşi perioadă alui 2012
au fost 198.602 vizitatori,
cu 9.572 în plus.

Deputatul Andronache: Românii
nu mai trebuie terorizaţi de bănci
Proiectul de lege privind reglementarea contractelor de
împrumut cu ipotecă al cărui
co-autor este deputatul Andronache Gabriel propune
modificarea legislaţiei, în sensul în care exigibilitatea să fie
declarată după şase luni de la
data efectuării ultimei plăţi, şi
nu după 30 de zile, cum se
practică în prezent. În această
perioadă, debitorul ar avea
şansa de a plăti ratele restante,
astfel încât creditul său să intre
pe o linie normală.

Creditul exigibil
după 6 luni în loc
de 30 de zile
Deputatul Andronache Gabriel susţine modificarea legii
privind reglementarea contractelor de împrumut cu
ipotecă, astfel încât persoanele
care nu pot plăti ratele lunare
să primească un termen de
şase luni, până la declanşarea
procedurii de declarare a
exigibilităţii creditului. Conform legislaţiei actuale creditul devine exigibil după 30 de
zile, cu alte cuvinte tot creditul
trebuie înapoiat după 30 de
zile de la ultima plată.
„Potrivit actualei legislaţii, dacă nu plăteşti rata în
30 de zile, banca, fără niciun
fel de notificare, declară exigibilitatea creditului, ceea ce
înseamnă că de a doua zi împrumutul trebuie achitat integral“,
a
explicat
Andronache Gabriel.

Legea împrumuturilor așteaptă decizia deputaților

Băncile obligate
să notifice clienţii
O modificare importantă
adusă legii este obligarea
băncilor să informeze clienţii când începe executarea
silită. Acest proiect legislativ instituie o procedură
clară şi coerentă, potrivit
căreia de-bitorul trebuie să
primească o decizie semnată
de către directorul băncii,
atunci când se pune problema executării silite pentru
neplata ratelor. După 30 de
zile de la efectuarea ultimei
plăţi, băncile transferă executarea silită la SRL-uri,
fără notificare. SRL-urile
încep procedurile de notificare şi recuperare
„Proiectul are în vedere
clarificarea acestei proceduri,
pentru a evita astfel situaţia în
care banca concesionează
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creditele declarate exigibile
către nişte SRL-uri care se
ocupă de procedura de notificare şi executare a debitorilor.
Această procedură, de multe
ori înseamnă telefoane, vorbit
cu vecinii, afişarea unor documente pe uşa scării. Pe
scurt, presiune psihologică“, a
declarat deputatul Gabriel Andronache.
O altă modificare propusă
prin proiectul legislativ se
referă la executarea silită a
debitorilor, care ar urma să nu
mai fie făcută de „aceste SRLuri“ ci doar de executorii
judecătoreşti.

Legea a trecut
de Senat
Proiectul de lege privind
reglementarea contractelor
de împrumut cu ipotecă a
trecut de Senat în 23 noiem-

brie 2011 şi se află în dezbatere la Camera Deputaţilor,
camera
decizională.
Această lege este completată de un proiect legislativ care prevede ştergerea
debitelor şi penalităţilor tuturor celor care nu au fost
notificaţi legal de CAS
Braşov că figurează cu datorii. De asemenea proiectul
prevede că celor notificaţi
legal să li se prelungească facilitatea fiscală de anul trecut, ştergerea penalităţilor
dacă achită debitul de bază în
6 luni de la apariţia legii. Viitoarea lege soluţionează şi
problema „debitelor false”, a
debitelor înscrise în scriptele
CNAS pentru persoanele
care nu şi-au exercitat profesiile liberale ori care nu au
avut activităţi. Legea cuprinde o procedură de ştergere a acestor „debite false”
de la CAS şi ANAF.
„Această scutire de plată
rezolvă problemele cauzate
de „lista ruşinii” de la CAS.
Nu este normal ca cetăţenii
care nu au fost înştiinţaţi de
CAS că figurează cu datorii
să plătească. CAS, ca orice
instituţie, trebuie să respecte
legea. Până acum 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.
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Sloganuri
de campanie
Emil Rada
Începând cu 9 noiembrie, pădurea
de bannere electorale a făcut ca
peisajul braşovean să se schimbe vizibil în rău, agresând
vizual cetăţenii.
Politicieni versaţi , sau aspiranţi la scaunele parlamentare, îţi zâmbesc „fotoşopat” şi te „ameninţă” cu degetul cerându-ţi votul. În absenţa unor dispute electorale
televizate, pe programe și idei, candidaţii prestează solo,
fac promisiuni aiuristice şi, bineînţeles, dau vina pentru
marasmul politic şi economic pe adversarii politici, conform
principiului mioritic „nici usturoi n-am mâncat, nici gura numi pute”.
În acest timp, sătui de minciuni şi de inconsecvenţa
politicienilor, prinşi în alianţe politice care i-ar face să se
întoarcă în mormânt pe Maniu și Bratieni, alegătorii se gândesc serios să renunţe la dreptul lor constituţional de a
vota.
Dar, hai să parcurgem împreună câteva din mesajele
transmise de candidaţi şi să le comentăm fără patimă, întro cheie uşor ironică, cu speranţa că autorii lor vor avea
umorul şi puterea de înţelegere.
O domnişoară de la PP-DD vrea „să se aleagă” senatoare, „cu suflet şi credință pentru braşoveni”.
După modelul „Garantat Vanghelie”, vestitul DD este
noul garant, cel care va salva România şi pe români, după
care, ca un veritabil „SuperDan”, va salva şi Planeta.
Un alt tânăr, după ce va „reporni inima Romaniei”, recunoscând apriori infarctul, ne cere „Prietenie, respect şi
încredere” şi ne zâmbeşte familial, alături de soţie şi copil,
în încercarea de a ne stoarce o lacrimă.
E greu cu prietenia stimabile, ca să nu mai vorbim de
respect şi încredere, greu de obţinut după atâtea minciuni
îndrugate de predecesorii tăi.
Senatorul matematician doreşte să „Repornească
Braşovul, repornind industria”. Iţi dau o veste tristă micule
Pitagora, „industria braşoveană e sublimă, dar lipseşte cu
desăvârşire”, ca să-l parafrazez pe Nenea Iancu, prin
vocea lui Caţavencu.
Până la urmă, unde ai fost, stimabile, când uzine de
prestigiu din Braşov au fost rase, aruncându-se în şomaj
mii de braşoveni? Iată o ecuaţie cu mai multe necunoscute, pe care ţi-o propun spre rezolvare.
În aceeaşi notă, un fost prim ministru tomnatic vrea şi el
„Împreună pentru Braşov”, uitând prea repede şi nemeritat
aserţiunea pe care a lansat-o, acum mulţi ani înainte, conform căreia „industria românească e un morman de fiare
vechi”. Dacă simpaticul politician sexagenar ar fi îmbrăcat
puloverul revoluţionar şi ar fi cerut voturi pentru viitorul
copilului său Petruţ, cred că ar fi avut mai multe şanse de
reuşită...Vorba aia, să mănânce şi gura lui ceva...
„Omul sandwich”, impus la Braşov de „Crinul liberal”, împotriva „Voinţei Aristotelice”, vrea din nou în Parlament.
După lovitura de graţie, dată la Sărbătoarea zilei Naţionale,
la Palatul Cotroceni, când a facut striptease prezidenţial,
are mari şanse să mai smulgă două – trei voturi, sau
râsete. Cine poate ştii!?
Un celebru avocat USL-ist vrea „Legi aspre pentru
corupţi”, omiţând să spună că legi avem destule, cu corupţii
stăm mai prost. Dar ştiţi care este paradoxul? Parte din
aceşti corupţi, atâţi câţi au fost ei, au fost apăraţi în instanţă
chiar de vaşnicul nostru avocat, conform principiului inalienabil al prezumţiei de nevinovăţie. Tare, nu?!
În zona fostului Cinema Patria, un panotaj rotativ, careşi schimbă logourile, patru la număr, dintre care trei cu sloganuri electorale, ne propune la ultima rotaţie un bărbat
bărbos, cu un stetoscop legat la gât, cu un logo destul de
clar: „Hemoroizi, fisuri anale?”. Nimic mai potrivit pentru o
campanie electorală, după ce, de-a lungul existenţei noastre, am fost supuşi la atâtea perversiuni politice. Trebuia
cineva să ne rezolve măcar aceste probleme intime.
În final am încercat să transform în bani toate aceste sloganuri politice, întinse pe consistente suprafeţe de material, dar m-a luat subit ameţeala. Faceţi şi dumneavostră
un exerciţiu de imaginaţie şi încercaţi să ghiciţi ce răspuns
aţi fi primit de la aceşti „catindaţi”, încercând să-i
sensibilizaţi să ofere câte 1.000 euro, pentru acţiuni umanitare, sponsorizarea activităţii unor copii talentaţi, sau,
aflaţi în suferinţă.
Mai puneţi la socoteală şi miile de materiale electorale
pe care le-au îndesat în cutiile poştale şi veţi avea tabloul
trist al unei risipe nejustificate. Doar trăim vremuri de criză,
nu?
Desigur această campanie se va încheia cât de curând,
cu sau fară indignarea noastră.
Aşa încât, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă
îndemn să vă prezentaţi la vot, să alegeţi raţional pe cine
doriţi şi să-i sancţionaţi pe mincinoşii şi fariseii, care au
nevoie de „popor” numai din patru în patru ani.

www.gazetabrasovului.ro
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Vorbele frumoase, intenţiile bune nu ţin loc de eficienţă economică. Se vor investi sume
uriaşe pentru aceste vremuri în Aeroportul Braşov, într-o zonă cu inflaţie de aeroporturi
şi vom porni cu un handicap de experienţă. Dacă aeroportul va fi sau nu un succes vom
stabili în următorii ani. Deocamdată, politicienii se întrec în declaraţii triumfaliste

Cât de rentabil va
uÎn Spania, la Castellon și Huesca, administrațiile locale cu
Contractul pentru începerea lucrărilor la construcţia pistei aeroportului
internaţional Braşov-Ghimbav s-a semnat de curând
între Consiliul Judeţean şi
firma Vectra Service SRL,
câştigătoarea licitaţiei. După
terminarea pistei, anul viitor
va începe licitaţia şi pentru
construcţia
terminalului.
Pista va avea o lungime de
2850 de metri şi o lăţime de
45 de metri iar lucrările vor
începe în primăvara anului
viitor având în vedere că începe sezonul de iarnă. Pista
va fi construită la standardele
internaţionale actuale, dintrun beton special cu acordurile şi benzile pentru
dirijarea avioanelor din asfalt.

Toată lumea
e mulţumită!
„Pot spune, ca în Caragiale, că după lupte seculare
care au durat mai bine de 20
de ani, chiar au trecut 20 de
ani de când intenţionăm să
facem acest aeroport. Toate
demersurile au început prin
anii 1990-1991 când s-a
făcut prima asociaţie pentru
construcţia aeroportului de
către nişte specialişti de la
IAR Ghimbav. În anul 2006
au existat şanse să obţinem
finanţare externă pentru
construcţia aeroportului dar
din păcate a venit criza”, a
declarat Aristotel Căncescu
în momentul semnării contractului pentru realizarea
pistei. „Este o zi istorică”, la completat deputatul Constantin Niță, liderul PSD
Brașov, prezent la eveniment. Și primarul și-a declarat sprijinul pentru
proiect. „Primăria Braşov
sprijină construirea Aeroportului Braşov. Împreună
cu reprezentanţii Consiliului
Judeţean şi Agenţiei Metropolitane vom căuta soluţii
pentru construcţia turnului
de control, aerogării şi
clădirilor anexe. Prioritatea
pentru finanţare o constituie
fondurile europene. Primăria Braşov şi Agenţia
Metropolitană au deja
experienţă în atragerea fondurilor europene, doar în ultimii ani noi atrăgând peste
60 de milioane de euro” a
declarat George Scripcaru,
primarul Braşovului.

Cât de „fundamentat” este proiectul?
Până acum aeroportul a
reprezentat mai ales o miză
politică, fiind folosit cu suc-

Criza economică și inflația de aeroporturi din jur ar putea duce la o situație dificilă a investiției de la Ghimbav

ces în ultimele campanii
electorale locale. Toți cei
care, până acum, au îndrăznit
să pună la îndoială rentabilitatea unei astfel de investiții,
a fost imediat atacați din
toate părțile. Până acum, nimeni din politica sau media
brașoveană nu a acceptat o
discuție serioasă și documentată despre rentabilitatea unui astfel de proiect,
ale cărui costuri suportate din
bugetul județului vor fi foarte
mari. Cu atât mai mult cu cât,
„Gazeta Brașovului” a
dezvăluit într-o anchetă
publicată în luna aprilie că
principala cauză a eșecului
de până acum în ceea ce
privește punerea în practică a
proiectului a constituit-o
studiul de fundamentare.
Controversatul document pe
care se bazează construcția
acestui aeroport a fost
realizată de către firma Dinoram, specializată în lucrări
sanitare și nicidecum în astfel
de studii.

Ce spun pesimiştii
Există voci care îi acuză
pe politicieni că vor să bage
bani
într-o
afacere
falimentară.
Blogul
www.brasovnews.blogspot.
com a publicat recent o
analiză în care compara
construcția aeroportului de
la Brașov, cu situații similare din alte țări. Concluzia
materialului este că, fără un
studiu de piață serios, se

www.gazetabrasovului.ro

poate ajunge în situația unui
„aeroport fantomă”, așa cum
s-a întâmplat în cazul aeroporturilor din Huesca și
Castellon, în Spania. Iată
câteva probleme de bunsimț, enunțate în analiza
citată: „După ce va fi gata
autostrada, care va fi rostul
unui nou aeroport, situat la o
oră și jumatate de Otopeni?
Iar asta în cel mai rău caz,
pentru că distanța va putea fi
parcursă lejer într-o oră (…)
Desigur, pentru brașoveni ar
fi avantajos un aeroport
foarte aproape, dar este imposibil de crezut că atât ei
cât și, să zicem cei din
Harghita sau Covasna, că
alții n-ar mai fi interesați,
vor călători într-un număr
atât de mare încât să determine companiile aeriene să
planifice zboruri de la
Brașov. Hai, să fim
optimiști, două-trei zboruri
pe lună către Italia sau
Spania, dar acestea nu
acoperă nici pe departe cheltuielile cu întreținerea aeroportului. Pe de alta parte, se
spune că aeroportul va
aduce turiști. Deocamdată,
90% dintre turiștii care vin
la Brașov și prin județ sunt
români, aceștia cu siguranță
nu vor folosi avionul”.

Probleme la
aeroporturile din jur
Braşovul este înconjurat
de mai multe aeroporturi
ceea ce va duce la o

concurenţă acerbă. Aeroporturile din Sibiu, Cluj şi
Târgu Mureş sunt principalii competitori pentru
Aeroportul Braşov. Chiar
dacă au zeci de ani de
funcţionare aceste aeroporturi întâmpină probleme serioase de funcţionare,
Clujul şi Târgu Mureş
ajungând chiar la un acord
de principiu pentru „unificarea aeroporturilor” pentru a putea negocia tarife de
operare mai mici cu operatorii „low-cost” şi implicit
bilete
ieftine
pentru
călători.
La Sibiu președintele CJ
Sibiu, Ioan Cindrea (foto),
a inițiat un proiect de
hotărâre prin care propune
ca el să fie cel care numește

comisia care să negocieze
contractele comerciale cu
acele companii aeriene care
doresc
Sibiul printre
destinații. Până acum,
comisia de negociere a contractelor comerciale cu
diferite companii aeriene era
constituită prin decizia lui
Augustin Sava, în calitate de

www.gazetabrasovului.ro

director general al Regiei
Autonome aeroportul Sibiu
SA. Această schimbare de
strategie în negocieri este
dictată şi de faptul că
aproape patru milioane de
euro vor trebui plătiți din
bugetul județului în conturile Regiei Autonome
aeroportul
Internațional
Sibiu SA, în următorii cinci
ani, pentru a crea legături
aeriene cu alte orașe din Europa prin intermediul companiilor de tip low-cost.

Câţi bani a băgat
CJ Sibiu în pistă
Dacă pista Aeroportului
Braşov va costa doar 56,9
milioane de lei plus TVA,
Sibiul a modernizat pista
aeroportului cu 176 milioane de lei, bani publici.
Prelungirea pistei aeroportului Sibiu a avut costuri finale
imense, în special din cauza
lucrărilor de prelungire a
dealului înspre Cristian, deal
pe care să fie prelungită
pista. Tocmai această lucrare
a avut de suferit în vara lui
2010,
când
rambleul
numărul 9 s-a prăbușit pe o
lungime de câteva zeci de
metri. În total, lucrările de
reabilitare și modernizare
ale aeroportului internațional Sibiu au presupus
investiții publice totale de
255 de milioane de lei, fondurile provenind în cea mai
mare parte din credite accesate de CJ Sibiu și Primăria

Sibiu.

Război între
Mureş şi Cluj
Pentru a obţine tarife mai
mici de la operatorii aerieni,
Consiliul Judeţean Mureş a
stimulat cu 100.000 de euro
compania aeriană Wizz Air,
pentru a înfiinţa o bază de
operare la Târgu Mureş.
Acest lucru a dus la anularea
a trei destinaţii de pe aeroportul clujean. Aeroportul
Cluj a reacţionat şi a dat în
judecată Consiliul Judeţean
Mureş pentru concurenţă
neloială. Luna trecută Tribunalul Cluj a admis
acţiunea înaintată de Sindicatul Aeroportului Cluj şi
obligă Asociaţia Judeţeană
de Turism Mureş să facă
publice contractele şi parteneriatele încheiate în perioada 2010-2011. În acest
război al tarifelor de operare,
Aeroporturile Cluj şi Mureş
au avut timp să semneze un
parteneriat pentru a intra întro asociere în vederea constituirii unui aeroport regional.
La Cluj ar ateriza aeronavele
mari iar la Târgu Mureş cele
de capacitate mică. Prin
această asociere aeroportul
regional ar avea o forţă mai
mare de negociere cu operatorii aerieni şi astfel călătorii
ar avea un preţ mai mic la
bilete şi mai multe oraşe de
destinaţie.
Transportul
călătorilor de la Târgu Mureş
se va face cu un tren special.

www.gazetabrasovului.ro

Punerea la îndoială a necesităţii Aeroportului Braşov a stârnit de fiecare dată o avalanşă
de critici venite. Asumându-ne riscul de a fi din nou ţinta propagandei care nu ţine cont de
argumente, „Gazeta Braşovului” încearcă să aducă în faţa opiniei publice câteva întrebări
referitoare la ceea ce s-ar putea întâmpla cu acest proiect.
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fi Aeroportul?
sprijinul politicienilor au investit în două aeroporturi-fantomă
uCazul unui politician spaniol

În primăvară va începe construirea pistei aeroportului de la Ghimbav

Aeroport regional
În
2010
consilierii
judeţeni clujeni şi mureşeni
au votat hotărâri privind
înfiinţarea unui aeroport regional, care să fie administrat de Consiliul Județean
Cluj şi care să reuşească să
atragă mult mai mulţi clienţi.
Conducerile celor două
instituţii s-au întâlnit la Cluj
şi au stabilit realizarea unui
studiu de oportunitate prin
care să se analizeze cât de
eficientă ar fi această
asociere. În noiembrie anul
acesta, cei mai importanţi
lideri din structurile aviaţiei
civile şi-au dat întâlnire la
Cluj, în cadrul Adunării
Generale a Aeroporturilor
din România. S-a discutat în
primul rând despre opţiunile
pe care aeroporturile le vor
avea în vederea accesărilor
de fonduri europene, dar şi

despre situaţia de criză cu
care s-a confruntat aviaţia
civilă din România şi din
Europa. Președintele CJ
Cluj, Horea Uioreanu
(foto), a anunțat că Aeropor-

tul Cluj ar putea intra într-o
asociere cu cel din Mureş,
dacă cele două Consilii
Judeţean vor ajunge la o
înţelegere în sensul acesta.
Între timp, aeroportul clujean trebuie să-şi continue
programul de dezvoltare a
infrastructurii.

Bani pentru
aeroportul din Cluj
La începutul lunii noiembrie preşedintele Consiliului
Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a semnat autorizaţia de
construire pentru lucrările de
deviere a râului Someş în
vederea finalizării noii piste
a Aeroportului Internaţional
Cluj-Napoca. Valoarea lucrărilor se ridică la 59,5 milioane de lei.
În cel mai scurt timp Aeroportul Internaţional ClujNapoca va fi în măsură să
primească aeronave mari.
Aceasta va aduce un plus nu
doar pentru aeroport sau pentru Cluj, ci pentru întreaga
regiune, deoarece vor fi introduse noi rute. În paralel,
preşedintele CJ Cluj promite
că vor fi găsite soluţii financiare pentru construirea terminalului cargo, ceea ce va

permite şi dezvoltarea transportului de marfă. Lucrările
de construire a primilor 2100
de metri ai noii piste au demarat în septembrie 2011,
fiind prevăzute a se finaliza
în luna iunie a anului 2013.

Carlos Fabra (foto) a condus timp de 22 de ani
provincia Castellon. Lui i se datorează construcţia
aeroportului, care a costat 150 de milioane de euro,
exemplifică www.newsbrasov.blogspot.com. A fost
inaugurat în martie 2011 şi niciun avion n-a ajuns
vreodată acolo. „Oamenii sunt supăraţi. Cu toţii am
crezut că joburile ne vor veni la uşa, dar cine ştie
dacă aeroportul se va deschide vreodată”. Asta credea un angajat al unui garaj din Castellon în urmă
cu trei luni, într-unul din numeroasele materiale pe
această temă publicate în presa internaţională.
Fabra a fost atât de sigur de succesul investiţiei
încât şi-a comandat o statuie înaltă de 24 de metri
lângă aeroport pentru ca meritele sale să fie recunoscute pururi. A fost însă nevoit să demisioneze
în iulie 2012 şi este cercetat acum pentru acte de
corupţie şi evaziune fiscală. Va apărea în faţa tribunalului spre sfârşitul acestui an.

Să nu păţim
ca spaniolii!
Această aglomerare de
aeroporturi din zonă şi
războiul preţurilor ar putea
pune în pericol funcţionarea
aeroportului din Braşov.
Dacă nu se va avea în vedere
un management cu experienţă Braşovul riscă să
păţească precum spaniolii
din Castellon sau Huesca,
unde conducătorii administrației locale, cu sprijinul
politicienilor, au cheltuit
sume consistente pentru realizarea unor aeroporturi ce
duc către… nicăieri.

S-a făcut vreo statistică - de câte ori zboară în medie pe an cu avionul de pe Otopeni
un cetățean al Brașovului?... Aaaa, o sa vină replica că mai există și județul Covasna
etc etc. După prezumtiva deschidere a aeroportului, se va constata că lipsesc clienții
pentru că nu are un drum mai ca lumea pe care poți ajunge la el. În consecință, se va cheltui
apoi cu respectivul drum (exproprieri în favoarea celor dinainte avizați, pasaj peste calea ferată,
pod peste Ghimbășel, tot tacâmul). Dup-aia se vor dumiri că de fapt pista stă pe-o fostă mlaștină
eutrofă din ansamblul Stupini și de aceea tocmai a început să se vălurească… Alți bani vor fi
disponibili pentru remedierea situației. În fine, la nevoie poate mutăm și munții, să se poată
ateriza ceva mai direct, fără atâtea rotogoluri prin aer. Cam asta e logica lucrurilor: creezi o
gaură neagră ce va sta mereu cu gura cascată. Eu chiar îmi doresc aeroport la Brașov, dar și
mai mult îmi doresc un salariu care să-mi permită să utilizez transportul aerian...

uAeroportul fantomă de la Huesca
Huesca este situat la poalele munților Pirinei, fiind
capitala provinciei Huesca, în nordul Spaniei. Aeroportul Huesca a fost construit în 2007, la inițiativa
unui politician local. El a spus că aeroportul este
necesar pentru a trage turiști la schi în Munții Pirinei.
Aeroportul a costat 40 de milioane de euro. Între
2007 și 2011, deci în patru ani, numărul total al
pasagerilor care au trecut prin aeroport a fost de
20.000. În luna iulie 2011 au fost 15 pasageri, în august zero pasageri, iar în septembrie doar patru.
Acum aeroportul este o fantomă. Conform unui calcul simplu, autoritățile din Huesca au cheltuit câte
2.000 de euro din banii comunității pentru fiecare
pasager care a aterizat pe aeroportul lor.

Comentariu făcut de un braşovean pe internet
www.gazetabrasovului.ro www.gazetabrasovului.ro www.gazetabrasovului.ro

Baze sportive la standarde
FOTE, dar fără drumuri

u Autoritățile județene nu pot decât să peticească drumul către Cheile Grădiștei
Drumul judeţean care face
legătura cu baza de biatlon de
la Cheile Grădiştei este plin de
gropi, iar autorităţile judeţene
s-au mulţumit să pună, în prag
de iarnă, câteva „plombe”,
care, cel mai probabil, se vor
curăţa la prima ninsoare.
România riscă să-şi facă astfel
o imagine proastă şi să nu mai
aibă pe viitor sprijin pentru
derularea unor competiţii
internaţionale.
Judeţul Braşov are una dintre cele mai moderne baze
sportive pentru schi biatlon.
Investiţia 100% privată de la
Fundata va găzdui probele de
schi biatlon din cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului
European (FOTE). Nu la
acelaşi nivel se ridică însă, şi
drumul judeţean pe care se
face accesul către baza
sportivă de cinci stele. Dacă
raportorii internaţionali ai
comitetului de organizare ai
FOTE, care se va desfăşura la
Braşov în februarie 2013, au
fost mulţumiţi de investiţiile pe
care le-au făcut autorităţile în
bazele sportive unde se vor
defăşura competiţiile din
cadrul evenimentului, nu
aceeaşi părere au avut-o şi despre drumuri.

Drumul privat a fost
modernizat, cel
judeţean... plombat
Pentru a ajunge la baza
sportivă de la Fundata, pe care
omul de afaceri braşovean
Ovidiu Gârbacea a reuşit să o
deschidă cu forţe proprii în
anul 2010, trebuie să străbaţi o
porţiune de aproximativ cinci
kilometri din Drumul Judeţean
112 F, care face legătura între
Moeciu de Jos şi Moeciu de
Sus, iar alţi cinci kilometri pe
un drum privat care face
legătura între cele două resorturi deţinute de Gârbacea,
Cheile Grădiştei – Cheile
Grădiştei Fundata, unde este
de fapt baza de biatlon.
Jumătate din drum a fost
reabilitat pe banii proprietarului bazei sportive, vara
aceasta. Ovidiu Gârbacea a
precizat că întreaga lucrare la costat 2,5 milioane de lei şi
a realizat-o încă de acum trei
luni. Lucrarea nu a fost
simplă, fiindcă cei cinci kilometri erau practic un drum
forestier. Consiliul Judeţean
Braşov a încheiat un parteneriat cu Primăria Moieciu pentru a accesa fonduri prin
Programul Operaţional Regional pentru a repara bucata
de drum, care este distrusă pe

mai multe porţiuni. Înţelegerea a fost parafată în
luna
septembrie
prin
adoptarea unei hotărâri de
către plenul Consiliului Judeţean. După realizarea
proiectului tehnic şi stabilirea
exactă a costurilor acestei
investiţii, autorităţile judeţene
au susţinut că se vor propune
cu prioritate alocarea din
bugetul judeţului pe 2013, a
sumelor necesare pentru
cofinanţare. De atunci, nu s-a
mai adus nici o vorbă despre
acest proiect, iar, chiar dacă
mai sunt mai puţin de două
luni şi jumătate când pe acolo
vor trece peste o mie de
sportivi, dar şi foarte mulţi şi
turişti, nimeni nu se
sinchiseşte să ia vreo măsură.

Reputaţia
întregii ţări este în joc
Drumul judeţean nu nu a
mai fost reabilitat din 2004,
iar în urmă cu o săptămână,
localnicii aveau impresia că,
în sfârşit, a ieşit soarele şi pe
strada lor. Câteva utilaje ale
unei firme de construcţii şi-au
făcut apariţia, dar au peticit pe
ici pe colo craterele uriaşe
care s-au format încă de anul
trecut. Ţinând cont că iarna
este mai grea în zonă, şi din
experienţa anilor trecuţi, cel
mai probabil „plombele” vor
dispărea
după
câteva
săptămâni, mai ales dacă va
începe îngheţul şi ninsoarea.
Cu alte cuvinte, drumul va fi
în aceeaşi situaţie deplorabilă
şi în februarie 2013. În joc
este întreaga reputaţie a
României, sportivii şi turiştii
care vor veni de peste hotare
pentru acest eveniment urmând să plece cu o imagine
neplăcută şi să ne facă
antireclamă.
La Festivalul Olipmic al
Tineretului European care se
va desfăşura între 16 şi 22
februarie 2013 vor fi prezenti
sportivi din 30 de ţări. Aceştia
vor face naveta zilnic, între
Fundata şi Poiana Braşov,
acolo unde va fi amenajat
satul olimpic şi vor fi cazaţi.
Pe lângă Cheile Grădiştei,
probele din cadrul FOTE se
vor mai desfăşura în Poiana
Braşov, Predeal, Râşnov şi
Braşov. Cel mai probabil,
sportivii vor fi nevoiţi să
piardă timp inutil pe drum.
Drumul spre Poiană a fost
reparat, iar spre Valea
Cărbunării de la Râşnov a fost
finalizat încă din vară drumul
de legătură, care nu exista
până atunci.

Autoritățile peticesc drumul pe care se va face accesul către baza de biatlon de la Cheile Grădiștei

uPatinoarul din Poiană rămâne o enigmă

Judeţul Braşov are una dintre cele mai moderne
baze sportive pentru schi biatlon

Râşnovul era
prea aglomerat
Comitetul Olimpic Român a
decis să mute probele de schi
biathlon, în luna spetembrie, la
Cheile Grădiştei, pe o pârtie
privată. Primarul Adrian Veştea
ne-a declarat că, pentru a aduce
această bază sportivă de la
Râşnov la normele impuse
pentru organizarea FOTE ar
mai fi fost nevoie de aproximativ un milion de euro, pe lângă
cele 15 milioane deja investite,
în baza de sărituri cu schiurile

de pe Valea Cărbunării. „Dacă
s-ar fi ţinut tot la Râşnov,
evenimentul de schi biatlon sar fi suprapus peste cel de
sărituri cu schiurile. Era nevoie
de foarte multe investiţii, trebuia să ne ocupăm foarte mult
şi pe partea de organizare,
fiindcă numai pentru sportivii
de la biatlon ar fi fost necesare
vreo 40 de spaţii în care
sportivii să-şi ceruiască schiurile plus un spaţiu de
conferinţe. Cu o investiţie
100% privată de această pârtie
va fi gata în maximum o lună,

Autorităţile locale alături de reprezentanţii Comitetului
Olimpic Român au căzut de acord încă din vară că nu
mai este timp şi, momentan, nici bani, pentru ca patinoarul din Poiana Braşov să fie transformat în sală
polivalentă, aşa că au decis să îl amenajeze pe o
structură modulară provizorie. În acest sens, Consiliul
Local a decis să transfere patinoarul de la Compania
Naţională de Investiţii, care trebuia să implementeze
proiectul, la Autoritatea Naţională pentru Sport şi
Tineret, pentru a putea fi asigurată finanţarea
guvernamentală, estimată la suma de 700.000 de
euro. Lucrările ar trebui finalizate, teoretic, luna
aceasta, pentru ca să se poată desfăşura câteva
competiţii în vederea omologării. Patinoare de tip
„lego” au fost amenajate şi în alte ţări europene cu
prilejul unor astfel de evenimente, unele dintre ele chiar
şi în hale dezafectate. Cu toate acestea, ANST nu se
grăbeşte să facă demersurile, iar cel mai probabil, actualul patinoar din Poiană va fi acoperit cu o structură
gonflabilă. Pentru a găzdui Festivalul , Braşovul trebuia
să aibă obligatoriu două patinoare omologate, la standarde olimpice. Amenajarea celui de-al doilea patinoar,
din staţiunea Poiana Braşov, a fost însă, blocată de la
bun început, din cauza unui litigiu, o parte din teren
fiind revendicată de fostul proprietar, ceea ce a tergiversat din start termenul de începere a investiţiei.
pentru probele de schi biatlon
şi nu se încurcă cu nimic organizarea FOTE”, a explicat
Veştea.
Investiţia 100% privată în
acest complex sportiv de la
Cheile Grădiştei - Fundata
depăşeşte 500.000 de euro, la
care se adaugă alte câteav milioane de euro pentru construcţia
celor 480 de locuri de cazare.
Această bază sportivă se
întinde pe o suprafaţă de 32 de
hectare, iar construcţia s-a
derulat pe o perioadă de 3 ani.
„Ca profil şi trasee nu este nici-

una în România, iar studiile au
dovedit-o că altitudinea de
1300 de metri este cea mai
bună
pentru
pregătirea
sportivilor. Reprezentanţii Uniunii Internaţionale de Schi Biatlon (IBU) mi-au spus că baza
pe care o am la Fundata se
compară cu una din Canada ca
frumuseţe şi ca profil, dar este
unică în lume ca schi fond şi biatlon”, ne-a explicat Ovidiu
Gârbacea, care este un
împătimit al schiului şi care şia înfiinţat şi propria echipă de
biatlon.

Hammam-ul sau baia turcească este un ritual ancestral de înfrumuseţare şi întărire a organismului, având o capacitate extraordinară de a reda starea de bine şi de a purifica
corpul, atât pe exterior, cât şi pe interior. Hammam-ul curăţă pielea în profunzime,
înlătură germenii, îmbunătăţeşte respirația, elimină stresul şi toxinele din corp.
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Iarna te relaxezi în Hammam
În pragul iernii, hammam-ul sau baia turcească
este una dintre cele mai
plăcute metode prin care săți răsfeți trupul. Curăță
pielea în profunzime,
înlătură germenii, îmbunătățește respirația, elimină
stresul și toxinele din corp
și îți dă senzația că te-ai
născut a doua oară. Nu team convins încă?
Hammam-ul este un ritual
ancestral de înfrumusețare
și întărire a organismului,
având
o
capacitate
extraordinară de a reda
starea de bine și de a purifica corpul, atât pe exterior, cât și pe interior. Nu
doar că îți cureți pielea în
cel mai eficient mod posibil,
dar îți purifici și organele
interne, eliberându-le de
toxine.
Spre deosebire de sauna
obișnuită, hammam-ul îți
oferă o plonjare într-o atmosferă caldă și umedă,
mai puțin agresivă și mai
puțin periculoasă pentru
inimă.
Baia de aburi are o serie
de proprietăți curative pentru bolile reumatice, digestive, respiratorii, afecțiuni
ale ficatului și ale vezicii
biliare, obezitate, tulburări
de metabolism, boli renale,
dermatologice și ginecologice, și te pune pe picioare
în perioadele de con-

valescență.

Curăţă pielea
Aburii calzi pătrund cu
usurință în piele și declanșează
treptat
transpirația, precum și eliminarea toxinelor și a
impurităților din cele mai
profunde straturi ale epidermei. Porii fiind deschiși,
pielea respiră și se regenerează, accelerând procesul de eliminare a
celulelor moarte. Corpul

devine mai tonifiat, iar
circulația sanguină este vizibil îmbunătățit.

Împotriva răcelii
şi a gripei
Dacă vrei ca bolile de
sezon să te ocolească iarna
asta, dă o fugă la hammam.
Căldura și aburii sunt
excelenți pentru curățarea
profundă a căilor respiratorii, detoxifierea plămânilor, decongestionarea

sinusurilor, lucru ce îmbunătățește și facilitează
respirația. Iar ca să te
ferească de răceală, gripă
sau viroze respiratorii, hammam-ul conține și vapori de
eucalipt, excelenți pentru
imunitate, tonus și tratarea
afecțiunilor respiratorii.

de cromoterapie și meloterapie: culorile și muzica sunt
folosite pentru inducerea
unei stări de relaxare
profundă. Te vei simți
copleșită de multitudinea de
senzații plăcute care te
invadează și te asigurăm că
nu te vei mai putea gândi la
nimic în acele momente.

Scut împotriva
stresului

Cum se realizază

Aburii calzi ai hammamului sunt însoțiți de regulă

• Se intră în baia
turcească după un duș ce

elimină impuritățile de pe
corp și pentru a pregăti
pielea să beneficieze din
plin de atmosfera caldumedă. Corpul trebuie să
fie acoperit parțial cu un
prosop.
• La fiecare 10 minute,
este indicată răcorirea corpului: se face un duș rece
sau se intră în apa rece din
bazin. În total, expunerea
la vapori nu trebuie să
depășească 30 de minute.
• Căldura din baia
turcească induce o puternică transpirație, care
imediat se blochează,
deoarece sudoarea, din
cauza umidității, nu reușește să se evapore.
• Tratamentul se încheie
cu un duș rece și apoi cu
un peeling realizat cu produse specifice sau cu o
mănușă aspra pentru eliminarea impurităților de pe
piele.
• Urmează masajul cu
uleiuri vegetale care
mențin hidratarea cutanată. Conform exigențelor
personale, masajul poate
avea valente anticelulită,
deconectante sau tonifiante.
• Pentru reîntegrarea
lichidelor pierdute și pentru completarea efectului
de relaxare se vor bea
ceaiuri, tizane, apă sau sucuri de fructe.

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

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
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!

P

Cu sinceră prețuire,
Ion Diniță

P
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Mediul online braşovean s-a împărţit, cum era firesc, în dou: pro-USL şi
pro-ARD. La tabăra pro-USL s-au raliat mai multe site-uri şi bloguri braşovene.
Singurele păreri cât de cât obiective s-au putut găsi printre comentariile
făcute de cititorii braşoveni.
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Politică on-line

u Iată cum s-a văzut până acum Campania electorală pe Internet
Candidaţii ARD şi USL
au încercat să-şi facă o
parte
din
campania
electorală pe reţelele de socializare. Candidaţii din
colegiile din judeţ au neglijat
total
Facebookul,
mergând pe idea că majoritatea electoratului nu are
acces la internet. Pe lângă
postările site-urilor de știri
și a blogurilor au existat o
sumedenie de comentarii
făcute de brașoveni. Din
păcate, în ultimele zile de
campanie, atât pe paginile
de facebook, cât și pe siteuri, comentariile negative la
adresa candidaților susținuți au fost șterse de administratori.

Grapă şi Donţu,
„arestaţi şi judecaţi”
Braşovenii şi-au exprimat
nemulţumirea faţă de clasa
politică comentând pe Facebook şi ziarele online, articolele despre campania
electorală. Pe www.rtv.net,
candidatul Oprică, prins de
reporterii televiziunii în
timp ce oferea o „pomană
electorală”, este criticat
pentru afaceri necurate:
„Brașoveni!
Consilierul
Local Adrian Oprică - timp
de doi ani a fentat bugetul
municipiului,
neplătind
niciodată taxă de ocupare a
domeniului public pentru o
terasă pe care o deține în
centrul orașului”. Și știrea
despre pomana electorală
de la Rupea, oferită de Sebastian Grapă și Mihai
Donțu, a stârnit un potop de
comentarii negative. „V-au
bagat USL în lagăr, un lagăr
modern în care se dă mâncare
contra
voturi.
Sărăcimea şi prostimea
votează şi admiră milionari
în Euro cu aer filantropic.
Perversiunea asta credeţi
voi că înseamnă democraţie? Îi admiraţi pe
milionarii bugetari şi
protestaţi când sunt arestaţi?
Cu 1.000 Euro/lună net, ştiţi
în căţi ani strânge un «bugetar» 1.000.000? În peste 83
de ani dacă îi pune pe toţi
deoparte”, utilizatorul Corina. Un alt comentariu este
însă mult mai tranșant:
„candidații să fie arestați şi
judecați”.

Sloganul lui Oprică,
făcut praf
Criticile pe site-uri au fost
dure la adresa candidaţilor
aşa cum se poate citi în articolul „Dodiile lui Oprica”
din
basmesilegendebrasovene.wordpress.com.
„Un politician adevărat tre-

buie să ajute oamenii! Ăsta
este sloganul lui Oprică. Din
nou dovedeşte că habar nu
are despre ce vorbeşte…
Când spune politician, se
referă la parlamentar, ori una
e să fii politician şi alta e să
fii
parlamentar.
Asta
dovedeşte că habar nu are ce
înseamnă să fii consilier
local. Şi încă ceva, domnu’
candidat pentru binele nostru
– un parlamentar nu trebuie
să ajute, aşa cum nici consilierul local nu trebuie să
ajute. Nu e cazul să ne arate
că ne fac o favoare! Nu e nici
una! Parlamentarul şi consilierul sunt în slujba oamenilor!”. Un alt site,
www.paginibrasovene.ro, îl
desființează pur și simplu pe
candidat, făcând un rechizitoriu al afacerilor obscure în
care a fost implicat până
acum, în principal datorită
contractelor firmei sale cu
Primăria.

Senatorul Staicu,
„minte ascuţită”
Nici candidatul Florian
Staicu nu a scăpat de critici,
el fiind ridiculizat pe
www.brasovnews.blogspot.r
o. Autorul blog-ului, îi
desființează candidatului un
clip electoral, făcând bășcălie
de modul penibil în care a
fost regizat filmulețul. „Legenda spune că șahul este
sportul minților ascuțite. Senatorul PDL Florian Staicu
face praf această credință
milenară cu un simplu videoclip de campanie”, își începe
postarea autorul materialului.
„Toti brașovenii întrebați îl
cunosc și au fost ajutați de
senator. Unu' și-a pus o
proteză, o doamna a primit
sprijin pentru copii, o tanti în
vârstă mulțumește și ea. Ori
fata are un instinct formidabil
de a-i depista pe cei atinși de
aura lui Staicu, ori n-a scăpat
niciun brasovean de binefacerile senatorului”, este luat în
râs senatorul pentru felul în
care s-a prezentat în clipul
electoral.

Gafa lui Emil Niţă
şi agramatismul
lui Ioan Ghişe

Cum au arătat site-urile electorale ale candidaților brașoveni

învaţă alfabetul politicii.
Ioan Ghişe a distribuit afişe
cu greşeli gramaticale: „pentru cei care încă m-ai cred”.
Cratima buclucașă a fost
imediat observată de redactorii de la www.bzb.ro și a
fost taxată și de adversarul
său, N. V. Popa, pe blogul
personal.

Dispute doar
pe Facebook
Lipsa dezbaterilor între
candidaţi a fost taxată pe
Facebook. Într-o postare un
cetăţean şi-a exprimat
dezamăgirea faţă de modul
cum televiziunile au tratat

această campanie iar realizatoarea TV Onelia Pescaru,
portavocea
propagandei
căncesciene, s-a simţit datoare să dea replica, dând
vina pe candidaţi. Plină de
înțelegere, „moderatoarea
TV” a susținut că ea ar dori
dezbateri electorale, dar
candidații
le
refuză.
„Obiectivă”, ca în emisiunile
pe care le realizează, moderatoarea s-a burzuluit la cei care
au acuzat-o: „De ce credeți că
nu aș răspunde???? Nu îmi
plac oamenii care se
antepronunță și cei care
vorbesc în necunoștință de
cauză!!!”.

u Cine a câștigat lupta pe Facebook
În municipiu lupta pe Facebook, înainte cu o
săptămână de alegeri, îl are câştigător la Deputaţi pe
Andronache Gabriel cu 3.074 „prieteni” şi „likeuri” pe
pagina personală. La Senatori Marius Neculoiu este
câştigător cu 3.035 „prieteni” şi „likeuri”. Foarte bine
au stat în clasamentul like-urilor și Adrian Gabor, cu
1.413 „prieteni” şi „likeuri” și Ioan Ghișe, cu 1.599 „prieteni” şi „likeuri”.

Nu au lipsit nici gafele de
pe internet. De exemplu candidatul USL Emil Niţă îşi
face campanie pe Facebook
cu mesajul: „Apasă LIKE
dacă te-ai săturat de actuala
conducere a ţării”. Se pare că
Niţă a uitat că USL se află la
guvernare şi că USL
reprezintă „conducerea țării”.
Sau poate că este atât de naiv
încât nu ştie ce înseamnă
conducerea ţării şi abia acum

www.gazetabrasovului.ro

www.gazetabrasovului.ro

u Ce site-uri au avut candidații
În ceea ce priveşte promovarea prin site-uri, candidaţii
USL, în majoritatea lor, au neglijat acest canal de comunicare.
Andronache Gabriel: www.andronachegabriel.ro, un
site complex cu post[ri detaliate care scot în evidenţă
activitatea legislativă a deputatului. Actualizat la zi.
Nicolae Vlad Popa: www.nvpopa.ro, un site cu o
grafică bogată și postări zilnice. Candidatul și-a prezentat mesajul în mai multe animații și postări video. Sliderul postat pe hom-page ilustrează postările zilnice.
Ion Diniţă: www.iondinita.ro, un site având ca idee
principală redarea de imagini de la întâlnirile pe care
candidatul le-a avut zilnic cu alegătorii din colegiul său.
Zeci de alegători din Colegiu s-au pozat cu candidatul
pentru site-ul său electoral.
Gabor Adrian: www.adrian-gabor.ro, un site care îl
pune în valoare pe candidat, simplu dar elegant, având
în fundal culorile ARD.
Staicu Florian: www.staicuflorian.ro, un site simplu
prin care şi-a promovat singura temă de campanie, resuscitarea industriei brașovene, ilustrată obsesiv cu roți
dințate albastre. Tema a fost promovată pe multe alte
site-uri, facebook și goole.
Marius Neculoiu: www.doctorulneculoiu.ro, un site cu
mai multe secțiuni, actualizat, având un conținut video
bogat.
Ialomiţianu Gheorghe: www.ialomitianu.ro, un site
dezordonat care încă mai păstrează titulatura de PDL,
când el candidează din partea ARD. Actualizat ultima
oară în urmă cu mai bine de o săptămână.
Oprică Adrian: www.astra-cartierultau.ro, un site simplu, neactualizat din 6 noiembrie.
Ioan Ghise: www.ghise-ioan.ro, un site care conţine o
singură imagine conținând poza sa și sloganul de campanie, totul pe fond galben.
Ioan Adam, Emil Niţă, şi Petre Roman nu şi-au înfiinţat
situri pentru promovare. Emil Niță a preferat să-și actualizeze zilnic pagina de Facebook, în timp ce un blog
cu numele lui Petre Roman, www.petreroman.
blogspot.com, existent de mai mulți ani, face un rechizitoriu dur al activității politice de până acum a politicianului bucureștean.

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 3.12.2012
lagent de intervenție

lelectrician de

pază și ordine
lagent de vânzări
lambalator manual
lasistent medical
gene-ralist
lbucătar
lbufetier
lcameristă hotel
lcasier
lconducător autospecială
lconfecționer preșuri
lcontabil
lcusător piese din
piele și înlocuitori
lelectrician de
întreținere în
construcții

întreținere și reparații
lfemeie de serviciu
lfochist pentru cazane
de abur și de apă
fierbinte
lfuncționar administrativ
lfuncționar informații
clienți
lgestionar depozit
linfirmier/infirmieră
linginer autovehicule
rutiere
linginer electromecanic
linginer mecanic
linginer producție
lîngrijitoare la unități

de ocrotire socială și
sanitară
lîngrijitor clădiri
linspector asigurări
linspector de specialitate în administrația
publică
llăcătuș mecanic de
întreținere și reparații
universale
llucrător bucătărie
(spălător vase mari)
llucrător comercial
llucrător gestionar
lmanipulant mărfuri
lmecanic întreținere și
reparații mașini de
cusut industriale
lmenajeră

lmontator subansam-

crarea maselor plastice

ble
lmuncitor necalificat
în industria confecțiilor
lmuncitor necalificat
în silvicultură
lmuncitor necalificat la
ambalarea produselor
solide și semisolide
lmuncitor necalificat la
asamblarea, montarea
pieselor
loperator la mașiniunelte cu comandă
numerică
loperator la mașiniunelte semiautomate și
automate
loperator la prelu-

loperator procesare

text și imagine
lospătar (chelner)
lpaznic
lportar
lpregătitor piese
încălțăminte
lprimitor-distribuitor
materiale și scule
lprogramator
lprogramator ajutor
lproiectant inginer
mecanic
lrectificator universal
lrevizor gestiune
lșef coloană auto
lșef formație
lșofer autobuz

lșofer autocamion
/mașină de mare tonaj
lșofer
autocamion/masina de
mare tonaj
lșofer de autoturisme
și camionete
lspălător vehicule
lstivuitorist
lstrungar universal
ltâmplar universal
ltehnician electromecanic
ltehnician mașini și
utilaje
lțesător
ltipograf-tipăritor
lvânzător
lvopsitor industrial

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

Vând centrale
termice,
calorifere şi
robineţi noi.
Str. Târnavei nr. 13.
Telefon:
0268 / 311562
SC DIP & GIP SRL cu sediul în Zărnești Str. Dr. I. Șenchea nr.
101 jud. Brașov, J/08/2444/1991 , C.I.F. RO 1124350, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru funcționarea Centrului de Agrement Paradisul Acvatic și Hotel Alinalex din Brașov B-dul
Griviței 2F, 2 G. Observațiile publicului se primesc în scris la
sediul A.P.M. Brașov, Str. Politehnicii nr. 3, pe toată perioada
de derulare a procedurii de autorizare.
Magazin Anticariat-Antichităţi-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

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

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

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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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, 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
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 integral,
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
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 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
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
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 redus la 25.000 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,
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

Mică publicitate în Gazeta Braşovului prin
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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.
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
lFoarte avantajos! Teren pentru
casă, îngrădit, 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 25
euro/mp. Tel. 0745.168.108
lSuperofertă! 4 hectare de teren în
Hărman ideal pentru constructii
rezidențiale, industriale, parc fotovoltaic sau agricultură. Apa și
curentul sunt lângă teren. Prețul este
de doar 4 euro/mp negociabil. Tel:
0729.026.029
lTeren pentru construcții industriale în suprafață de 13.300 mp, cu
front de 47 m direct la DN 11, la
prețul de doar 7 euro/mp negociabil.
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.
lDe nerefuzat! Au mai rămas 4 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 freatică este la 8 m
adâncime. Telefon: 0729.026.029
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

Reţea Abonament

Abonează-te la

Spaţiu

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
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 pentru orice
fel de dezvoltare (motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu firma,
popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc). Tel. 0745.168.108
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
l Superofertă! 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

POPORUL LA FASOLE,
POLITICIENII LA... CIOLAN!
La 1 decembrie 1918 clasa
politică din Regatul României în frunte cu Ionel
Brătianu, Iuliu Maniu și alţi
fruntași transilvăneni au militat pentru Marea Unire.
Sigur, acest lucru nu ar fi
fost posibil fără votul celor
1.228 de deputați care, în
Sala Cazinoului, au votat în
unanimitate Hotărârea de la
Alba Iulia - Unirea Transilvaniei cu Regatul Român.
De ce a fost ales orașul Alba
Iulia ca simbol a unității
românilor, este știut: aici
Mihai Viteazul proclamă la
1600 unirea celor trei principate ale românilor, și tot aici,
sfârșesc
prin
martiraj
conducătorii răscoalei de la
1784, Horia și
Cloșca
(Crișan spânzurându-se în
temnița închisorii). Evident
că România de astăzi există
datorită abilității și lucidității
unei clase politice hotărâte
care reprezenta cu adevărat
nu numai aspirația de
veacuri a unui popor, dar și
interesele acestuia! Puterea
și capacitatea de sacrificiu a
politicienilor de la 1918 au
demonstrat calitatea morală,
simțul patriotic și chiar
voinţa acestora de a se sacrifica pentru binele românilor.
Din păcate, în anul 2012,
nu se mai poate discuta de
credibilitatea unei clase
politice privind interesele
României, acum când simpla existență a românilor
poate fi pusă sub semnul
întrebării. Starea socială și
materială a schimbat până și
poporul care astăzi se „bate“
pentru o porție de fasole, în
vreme ce politicienii se
„bat“ pur și simplu pentru
„ciolan“. Promisiuni deșănțate care nu au nicio
legatură cu activitatea
parlamentară curg pe toate
canalele media, se pot citi
până și pe afișele electorale
- minciuni colorate alături
de poze cu candidați
zâmbăreți! Poporul a fost
devalizat de simțul patriotic,
sentiment fundamental al

națiunii române! Politicile
anapoda, lipsite de consistență și direcții clare, au
sărăcit un popor născut întro țară cu resurse minerale
bogate și cu pământ roditor.
O mare parte a românilor nu
se mai bazează pe capacitatea de muncă ci pe ceea ce
statul le acordă sub forma
diverselor ajutoare sociale.
Din păcate, nici măcar liberalii nu sunt reprezentați de
clasa de mijloc, tot mai
rarefiată în ultimii ani, ci de
o mare majoritate a
funcționarilor statului. În
fapt, avem o Românie a
bugetarilor și una a
șomerilor, care supraviețuiește din ce în ce mai
greu doar datorită mediului
de afaceri, ce încă mai poate
produce. Mă întreb unde
sunt
acei
politicieni
vizionari, cu putere de sacrificiu, patrioţi, așa cum au
fost cei de la ‘918 care au
reușit să slujească cu devotament țara? Unde sunt
acei politicieni care nu se
întreabă „ce face țara pentru
noi?“, unde sunt aceia care
se angajează să facă totul
pentru țară și popor? Oameni care să își utilizeze
resursele intelectuale, morale, materiale și care la
nevoie să se sacrifice pentru
patrie!
Astăzi, în decembrie 2012,
avem o haită de politicieni
care se îmbuibă din tot ceea
ce înseamnă bugetul public,
o haită dispusă să arunce o
dată la patru ani, tot din bani
publici, „firimituri“ poporului. Din 1989, poate cu
câteva mici excepții, clasa
politică este lipsită de
conștiință publică și nu poate
răspunde așteptărilor poporului privind asigurarea
unui trai de viață compatibil,
cel puțin cu nevoile minime.
Clasa politică a demonstrat
că în prezent se susține doar
pe sine! Lipsesc acei politicieni care s-au numit pe parcursul istoriei „bărbați de
stat“ ce și-au asumat decizii

importante pentru țară și care
uneori au plătit cu viața sau
cu exilul. Din 1989 am avut
parte doar de politicieni de
paradă, dispuși să își pună
cocarda tricoloră la piept și
să se declare parioți.
Patrihoți le spunea cândva
poetul național Mihai Eminescu. Doar aceștia au mai
rămas într-o țară a cărei istorie a fost scrisă cu sacrificiu,
într-o țară în care poporul sa sacrificat ori de câte ori iau cerut conducătorii. Însă,
nu este drept! De ce să se
sacrifice poporul pentru
incompetența, rea-voința ori

necinstea clasei politice? De
ce să nu plătească cei care au
condus țara anapoda și care
iată, la fiecare ciclu electoral
anunță un așa zis program de
salvare? Până acum ce au
făcut acești politicieni în
afara înavuțirii personale și a
haitelor din jurul lor? Sigur,
nici nu îi pot crede pe aceia
care promit că va curge lapte
și miere după 9 decembrie
2012...
Iată de ce, eu cred că
fiecare vot este important și
trebuie acordat cu multă
atenție și discernământ, dacă
nu cumva o mare parte a

românilor s-au săturat să-i
voteze pe unii și să iasă alții,
și astfel să decidă să rămână
acasă! Un absenteism la
alegerile din 9 decembrie
2012 ar fi motivat într-un fel
de candidatura aceloraşi... „la
vremuri noi, tot noi!“ zice-o
vorbă din popor. Şi politicienii au mai demonstrat şi
acest lucru: „lupul își schimbă părul, dar năravul ba!“
În tot acest context mă întreb cu cine să voteze
cetățeanul?!
Şi totuşi... trebuie să
votăm şi să alegem ,,oamenii“!

