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Urmează instrucțiunile
din pagina 10.

CU CINE VOTĂM
PE 10 IUNIE?

Clinică SF!

Peste 7.500 de candidați s-au
înscris, în tot județul, în cursa
pentru a obține un post de primar, președinte de Consiliu
Județean, consilier local sau
consilier județean.
PAG. 2

PSD A RUPT
ALIANŢA ÎN JUDEŢ
În afară de municipiile
Brașov și Săcele, liberalii și
pesediștii au candidați
separați, care concurează
pentru posturile de primar și
consilier local.
PAG. 3

Ţucunel a lăsat
sportul pentru
afaceri şi politică

Recorduri absolute ale „Centrului de diagnostic și tratament oncologic”, care se
deschide la Brașov: prima investiţie greenfield în domeniul sanitar, din România, de
după 1989, între primele 15 clinici de specialitate din Europa ca dotare, 42 de tone de
paginile 6 - 7
aparate de ultimă generaţie, cel mai modern sistem de radioterapie
Obișnuit să fie
primul la toate, a fost
primul care și-a depus
candidatura pentru
șefia județului PAG. 8-9

Afacere în stil „Gotic”
paginile 4 - 5

Învârteala cu terenurile pe care Căncescu spune că va construi aeroportul
scoate din vistieria Consiliului Județean peste 7 milioane de euro.
Printre beneficiari se numără și președintele Partidului Conservator, Ion Diniță
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Una dintre „surprizele“ de pe lista propusă de către PDL pentru funcţia de consilier
judeţean o reprezintă numele viceprimarului Braşovului Adrian Gabor. Acesta va
candida pe poziţia a doua, atât pentru funcţia de consilier local, cât şi pentru
funcţia de consilier judeţean

www.gazetabrasovului.ro

Cu cine votăm pe 10 iunie?
u Peste 7500 de candidaturi au fost depuse în tot județul Brașov

George Scripcaru (PDL)

Carol Ambrus (UDMR)

Biroul Electoral Judeţean
(BEJ) Braşov a centralizat datele de pe raza tuturor celor 58
de circumscripţii electorale din
judeţ. Astfel, la alegerile locale
din iunie 2012 vor candida
7.642 de persoane, doar din
partea formaţiunilor politice,
fără a-i lua în calcul pe
independenţi, dintre care 6.832
pentru un post de consilier
local, 298 pentru un post de primar, 501 pentru un post de consilier judeţean şi 12 pentru
preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov. Este posibil ca
numărul candidaţilor să se
schimbe, dacă sunt cazuri în
care aceştia se retrag.
Cele mai multe candidaturi
au fost depuse de PDL, Partidul
Poporului – Dan Diaconescu
(PP-DD), USL, PRM, PPLC,
UDMR, PER şi UNPR.

12 candidaţi la
Consiliul Judeţean
Pentru şefia Consiliului
Judeţean Braşov şi-au depus
candidatura 12 persoane: independentul Nicolae Ţucunel,
Ionel Fliundra, din partea PPDD, actualul şef al CJ Braşov,
Aristotel Căncescu, din partea

Cătălin Leonte (USL)

Cristian Macedonschi (FDGR)

Miron Ioan Radu (PRM)

USL,Wolfgang Wittstock –
Forumul Democrat al Germanilor
din
România
(FDGR), Attila Kovacs –
UDMR, Sorin Stănescu –
PRM, Ioan Pamparău – Partidul Verde, Gheorghe Popa –
Alianţa Socialistă, Dan Stoian
PPLC, Daniel Vereş –
PNŢCD, Viorel Zanfir – Partidul Socialist Român (PSR)
şi Cristian Popuşoi, care a fost
ultima candidatură înscrisă,
pe 1 mai, la ora 23.50, din
partea Forţei Civice.
Pentru consilieri judeţeni,
16 formaţiuni politice au
depus candidaturi, însă numai
7 dintre acestea au prezentat
liste complete, cu câte 43 de
candidaţi: PP-DD, USL,
UDMR, Partidul Verde,
PNŢCD, PPLC şi PDL.
În schimb, pentru ocuparea
celor 27 de locuri în Consiliul
Local Braşov au depus liste
15 formaţiuni politice şi un
candidat independent, respectiv
directorul
trustului de
presă „Transilvania Expres”, Stoica
Enache (foto).

www.gazetabrasovului.ro

Cine sunt candidaţii
la Şefia Consiliului
Judeţean?
Actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Aristotel Căncescu (PNL), candidează pentru al patrulea
mandat, el ocupând această
funcţie din 2000. Căncescu a
absolvit Facultatea de Mecanică în 1977 şi a obţinut doctoratul în management în 2001.
În perioada 1995-1996 a fost
secretar al Senatului şi membru
al Biroului Permanent al Senatului, membru în Comisia
pentru Cercetarea Abuzurilor şi
Petiţii a Senatului, iar din 1992
până în 2000 a fost senator.
Independentul Nicolae Ţucunel este preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
Braşov, fost preşedinte al
organizaţiei municipale a
PSD Braşov şi fost consilier
local PSD până în iulie 2011.
Ţucunel este, de asemenea,
patronul firmei braşovene
Forex (industria lemnului),
preşedinte al Şcolii Române
de Afaceri - filiala Braşov şi
al Asociaţiei Forestierilor din

România.
Attila Kovacs (foto),
can di da t u l
UDMR, este,
din 2008, vicepreşedinte al Consilului Judeţean, iar în perioada
2004-2008 a fost deputat. De
asemenea, din 2003, este lector universitar la catedra de sociologie din cadrul Universităţii „Transilvania" Braşov. În perioada 1998 - 2001 a
fost vicepreşedinte al UDMR
Braşov, iar din 2001
este preşedintele
organizaţiei judeţene.
Deputatul
PRM Cristian
Stănescu (foto) are
60 de ani şi şi-a început cariera în 1979 ca inginer al
Regiei Autonome de Transport Braşov. Din 1993 şi
până în 2004 a fost director
la mai multe societăţi societăţi, iar în perioada 20002004 a ocupat funcţia de
consilier judeţean. Din 2004
este deputat al PRM în Parlament şi membru al Parla-

www.gazetabrasovului.ro

Ovidiu Fodor (PP-DD)

mentului European.
Eberhard-Wolfgang Wittstock, în vârstă de 64 de ani,
este preşedintele Forumului
Democrat German Braşov.
El este profesor de limba
germană şi fost ziarist în perioada comunistă. De altfel,
şi-a început cariera politică
ca membru al PCR (1976 1989), iar din 1990 a devenit
membru al Forumului Democrat al Germanilor din
România (FDGR). Din 1998
este preşedintele filialei din
Braşov. El a fost preşedintele
Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi probleme
naţionale (1992-1996), iar
din 1998 ocupă funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei.
Un alt candidat pentru
funcţia de preşedinte al CJ
Braşov este Ionel Fliundra,
preşedintele Organizaţiei
Judeţene a PP-DD. El este
consilier local în Ghimbav,
după ce a fost membru al mai
multor partide - PSD, PNG şi
UNPR.
Candidatul Partidului Verde, Ioan Pamparău are 55 de
ani. El este fost ziarist şi a
ocupat funcţia de director adjunct al Casei de Pensii
Braşov timp de zece ani,
până în iunie 2010, când a
fost demis. Din martie 2011
este secretar general la
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în
Rezervă şi în Retragere.

Lupta pentru
Primărie
Şi lupta pentru fotoliul de
primar al Braşovului este
destul de aprigă, nouă persoane candidând pentru
această funcţie. Pe lângă actualul primar, George Scripcaru, susţinut de PDL, în
cursa electorală vor mai intra
Ovidiu Răzvan Fodor din
partea PP-DD, Cătălin Leonte – USL, Cristian Mace-

Adrian Țolovici (PNȚCD)

donschi – FDGR, Virgil
Ioan Constantin Muntean
PPLC, Miron Ioan Radu –
PRM, Carol Ambrus –
UDMR, Adrian Ţolovici –
PNŢCD şi Ovidiu Gheorghe
Popa – PSR.
George Scripcaru, în vârstă
de 45 de ani, candidează pentru al treilea mandat la
Primăria Braşov, el fiind primar al municipiului din 2004,
după ce în perioada 2000 2004 a fost viceprimar.
Scripcaru s-a înscris în
Partidul Democrat în 1992,
în perioada 1994-2000 a fost
preşedinte al organizaţiei
judeţene de tineret, iar din
1996 şi până în 2000 a fost
consilier în Consiliul Local
Braşov. Din anul 2001,
Scripcaru este preşedinte al
organizaţiei judeţene Braşov
a PDL şi vicepreşedinte al
PDL la nivel naţional.
Cătălin Leonte, în vârstă de
40 de ani, este primvicepreşedinte al PSD Braşov. El este membru al PSD
din 2001, iar de cinci ani este
director al BCR - Banca pentru Locuinţe. Este licenţiat în
ştiinţe juridice şi are doctorat
în management. În 2009, el a
candidat la alegerile europarlamentare, însă nu a obţinut
voturile necesare.
Christian Macedonschi are
40 de ani şi este preşedintele
Asociaţiei de Promovare şi
Dezvoltare a Turismului
Braşov (APDT), el candidând din partea Formului
Democrat German. Acesta a
absolvit Facultatea de Economie din Nuremberg şi a
trăit 15 ani în Germania.
Karol Ambrus, în vârstă de
65 de ani, candidatul UDMR
la primărie, a fost din 2010 şi
până în martie 2012 subprefect al Braşovului. El este director general al unei societăţi
comerciale. Adrian Ţolovici
este prim-vicepreşedinte al
PNŢCD Braşov.
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Răsturnare de situaţie la Predeal, unde primarului în funcţie, Ionel Goidescu,
i-a fost retras sprijinul politic de către vicepreşedintele PDL, George
Scripcaru. Se pare că, în locul lui Goidescu, PDL îl va susţine pe Victor
Iliescu, un nume mai puţin cunoscut în sfera politică.
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USL a rupt alianţa în judeţul Braşov
În afară de Braşov şi
Săcele, Uniunea Social
Liberală candidează separate pe liste, în unele
localităţi fiind o luptă
strânsă între candidaţii PSD
şi PNL, cu toate că şefii
USL au precizat că „merg
împreună“ la scrutinul din
iunie.
La doar trei zile după
lansarea candidaţilor la
Primăria
şi
Consiliul
Judeţean Braşov – pesedistul Cătălin Leonte, respectiv
liberalul Aristotel Căncescu
– „oficiată” sâmbăta trecută
de Crin Antonescu, Victor
Ponta şi Daniel Constantin,
filiala USL Braşov s-a aflat,

marţi, în pragul dezintegrării, după cum anunță
www.gandul.info. Drept
consecință, cu excepția municipiului Brașov și a municipiului Săcele, PNL și
PSD candidează separat în
orașele din județ.

Căncescu şi Niţă,
la cuţite
Șeful PSD Brașov, deputatul Constantin Niță, a declarat pentru publicația
citată că omologul său liberal, Aristotel Căncescu, a
avut o „atitudine incalificabilă“ dovedind o
„totală lipsă de respect față

de PSD“ la întocmirea listelor de candidați. „Prin
modul în care s-a comportat
cu noi la întocmirea listelor
de candidaţi, mai ales pentru
Consiliul Judeţean, nu a respectat nimic din protocolul
încheiat la nivel naţional,
pretinzând mai multe locuri
eligibile decât i se cuveneau
PNL-ului“, a mai declarat
deputatul Constantin Niţă
pentru www.gandul.info.

Niţă, „convins”
să cedeze
Cearta a durat până seara,
când, cu nici patru ore înaintea expirării termenului de

depunere al candidaturilor,
Niţă a acceptat în cele din
urmă, „la insistenţele conducerii partidului”, să
renunţe la întocmirea unor
liste separate şi să-şi pună
semnătura pe cele ale USL
pentru Consiliul local şi
Consiliul Judeţean Braşov.
Singurele candidaturi comune ale USL în județ sunt
la la Braşov și Săcele, în
toate celelalte localităţi ale
judeţului candidaţii PSD
avându-i ca principali adversari pe cei din Alianţa
PNL-PC, atât pentru posturile de primari, cât şi pentru cele de consilieri locali.

„Căncescu, mai rău ca Ceauşescu! Are pretenţia
ca toţi să gândim la fel ca el şi minte cum respiră“
Candidatul independent la
şefia CJ Braşov, Nicolae
Ţucunel, a vrut să-i dea o
replică actualului preşedinte al
CJ Braşov, Aristotel Căncescu,
reamintind motivele pentru
care a decis să intre în cursa
electorală şi exprimându-şi,
totodată, regretul că nu a făcut
acest pas cel puţin cu patru ani
mai devreme.
La conferinţa de presă
organizată săptămân atrecută
de candidatul independent,
pentru a-şi susţine punctul de
vedere, au fost prezenţi
Alexandru Blemovici, managerul general al INA Schaeffler, şi omul de afaceri Călin
Costan, care au dorit să-şi arate
astfel public sprijinul moral
pentru Nicolae Ţucunel, dar şi
să răspundă acuzelor formulate la adresa lor de către
Căncescu (vezi foto).
În calitate de co-preşedinte
al USL Braşov, Aristotel
Căncescu a lansat, miercurea
trecută, două scrisori deschise
prin care îi cerea lui Ţucunel

să se autosuspende din funcţia
de preşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie şi îl acuza
că politizează mediul de afaceri şi se foloseşte de anumite
firme, nominalizând INA
Schaeffler.

Furia oarbă
a şefului CJ
Candidatul independent
crede că totul porneşte de la
faptul că şeful CJ este înfuriat
că „Scripcaru tace şi face.
Braşovul arată aşa, spre
admiraţia tuturor, chiar şi a
străinilor, pentru că s-a făcut
enorm în ultimii ani, domeniul
schiabil este de nivel
internaţional, de patinoare este
nevoie, fiindcă vine în 2013 un
eveniment excepţional şi vom
vedea atunci ce înseamnă
această infrastructură de sport.
În loc să se bată în proiecte,
domnul Căncescu nu face
nimic şi îi frânează şi pe alţii.
În 12 ani i-au trecut 1 miliard
de euro prin pix şi nu a realizat
niciun proiect, doar a reparat

nişte ziduri”, a explicat
Țucunel.

Căncescu, campanie
pe bani publici
În ceea ce priveşte compatibilitatea între candidatura sa
la şefia CJ şi funcţia de
preşedinte al CCI, Ţucunel a
precizat că CCI este un ONG
cu structură privată, iar solicitarea USL este o „imixtiune
politică grosolană în activitatea unei organizaţii, mai
ales că nu poate fi vorba despre incompatibilitate. Dumnealui să se autosuspende, că
face campanie electorală de
acum, pe bani publici, cu personalul CJ, maculând clădiri
istorice. Ceauşescu a fost mic
copil, ăla măcar păstra o
aparenţă
democratică.
Căncescu are pretenţia ca toţi
să gândim la fel ca el şi minte
cum respiră, fără nici o jenă.
Dacă-l lăsăm, mai face patru
ani la fel, mai abitir”, a punctat Ţucunel.
„Vreau să schimb, şi cred că

Nicolae Țucunel este sprijinit de tinerii oameni de afaceri brașoveni

aceasta este aşteptarea oamenilor, modul actual de a se face
administraţie, vreau să introduc transparenţa decizională şi
eficienţa în cheltuirea banului
public şi vreau ca administraţia
să fie generatoare de venituri.
La Braşov noi ne confruntăm
de câţiva ani de zile cu o relaţie
proastă între preşedintele CJ şi
primarul Braşovului. Municipiul Braşov aduce 70% din

cifra de afaceri a judeţului, este
un centru economic foarte
bine dezvoltat, are proiecte
foarte bune, valoroase, necesare şi este inadmisibil ca între
cei doi factori decizionali să nu
existe comunicare. Fiind implicat în viaţa publică şi
mişcându-mă între cei doi ştiu
că preşedintele CJ, de fapt, nici
nu merită acest nume”, a explicat Ţucunel.

Aeroportul, prioritate
pentru Ţucunel
Prioritate pentru Nicolae
Ţucunel, dacă va obţine
şefia CJ Braşov, este
construcţia aeroportului de
la Ghimbav, pe care vrea să
o realizeze cu sprijinul Consiliului Local Braşov şi a
primarului George Scripcaru.

Lista candidaţilor la funcţia de primar din oraşele şi municipiile judeţului Braşov:
George Scripcaru - PDL
Cătălin Leonte USL
Ovidiu Răzvan Fodor PP-DD
Cristian Macedonschi FDGR
Virgil Ioan C-tin Muntean
PPLC
Miron Ioan Radu PRM
Carol Ambrus UDMR
Adrian Ţolovici PNŢCD
Ovidiu Gheorghe Popa PSR

Codlea:
Cătălin George Muntean
(Alianţa Centru Dreapta PNLPC)
Ioan Petre (PPLC)
Bucur Dragu (PRM)
Călin Felician Ivan (PDL)
Octavian Bogdan (FDGR)
Remus Alin Bouaru (PP-DD)

Claudia Coste (UNPR)
Robert Cosmin Stama (PSD)
Vasile Tudor (independent)
Marius Moldoveanu (independent)
Erwin Albu (independent)

Făgăraş:
Constantin Sorin Mănduc
(Alianţa Centru Dreapta PNLPC)
Gheorghe Cosmin Poparad
(PDL)
Mihai Valentin Popa (PSD)
Radu Mitric (PSD)Marius
Tişcă PP-DD
Lucian Bachi (Partidul Ecologist)
Ioan Bujor (Partidul Verde)
Ioan Bărbuţi (UNPR)
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Săcele:

Râşnov:

Zărneşti:

Cristian Panait (USL)
Gheorghiţă Mutu Petre (PC)
Radu Nistor Florea (PDL)
Nicolae Sorin Vrânceanu (Partidul Ecologist)
Gellert Geczi (UDMR)
Vasile Onaca (PP-DD)
Cristina David (PPLC)
Adrian Toflea (PRM)
Constantin Lungu (independent)

Veştea Adrian (PNL)
Marghiloman Zaharie Stoica
(PDL)
Botean Cătălin Marian (PSD)
Nicolae Răzvan Râşnoveanu
(PC)
Marius Cristinel Lungu (PPDD)

Ştefan Ovidiu Lupu (PP-DD)
Dorel Bârlădeanu (PSD)
Gheorghe Daniel Cornea
(PPLC)
Crinişor Zavastin (UNPR)
Gheorghe Lupu (PC)
Sorin Staicu (PDL)
Victoria:
Cristina Bratu (PNL)
Gheorghe Cristian (PDL)
Viorel Mădălin Beltechi (PSD)
Viorel Cornel Olteanu (PP-DD)

Ghimbav:
Vasile Bondrea (UNPR)
Vasile Cernea (PP-DD)
Mihai Neagoe (Partidul Verde)
Ionel Spinean (PDL)
Dorel Toma (PSD)

Predeal:
Dumitru Ioan Oltean (PSD)
Liviu Cocoş (PNL)
Victor Iliescu (PDL)
Ionel Goidescu (independent)
Georgeta Toma (PRM)
Ilie Pop (PC)
Vasile Onu (PP-DD)

www.gazetabrasovului.ro

Rupea:
Flavius Dumitrescu (PDL)
Ioan Bărbătei (PP-DD)
Gheorghe Boboia (PNL)
Nicolae Liviu Bărdaş (PSD)
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Ion Diniţă, președintele
filialei locale a Partidului
Conservator, a luat în concesiune mai multe terenuri de
la Primăria Ghimbav, fără să
se știe nici în momentul de
față pentru ce. Unii spun că
acolo trebuia să fie amenajat
un lac de agrement, dar
destinația concesiunii nu
apare în niciun act oficial.
Diniţă s-a apucat să exploateze o balastieră, plătind
sume derizorii pentru concesiune. Apoi, după 10 ani,
perioadă în care a exploatat
milioane de metri cubi de
pietriş, epuizand rezervele
de balast al concesiuni, terenul a fost inclus în proiectul aeroportului.

MARELE „DESPĂGUBITOR”. Aristotel Căncescu plânge mai mereu că nu are bani la buget pentru
spitale, repararea drumurilor etc. Însă nu-l auzim să plângă de faptul că a intrat abuziv
pe terenurile din zona aeroporturilor, pentru care acum braşovenii trebuie să plătească peste 7
milioane de euro despăgubiri! Mai ales că printre „păgubiţi” se află şi colegului său de USL, Ion Diniţă!

Afacere în
stil „Gotic”
Învârteala cu terenurile pe care Căncescu spune că va construi aeroportul
scoate din vistieria Consiliului Județean peste 7 milioane de euro. Printre
beneficiari se numără și președintele Partidului Conservator, Ion Diniță

5
1. Amplasament pista aeroport plus

Abuz sau
escrocherie?
Practic, Aristotel Căncescu, colegul de coaliție al lui
Diniță, a schimbat cu de la
sine putere proiectul aeroportului astfel încât să
cuprindă şi balastiera lui
Diniţă. Și, bineînțeles, pe
terenul cu pricina au înceaput lucrări „abuzive”, comandate de administrația
județeană. Asta, la prima
vedere. Pentru că multă
lume suspectează că, în spatele acestor așa-zise abuzuri,
ar sta niște înțelegeri între
Diniță și Căncescu, extrem
de bine calculate. Argumentul acuzatorilor este cât se
poate de concret: Diniță nu
l-a chemat pe Căncescu întrun proces penal, ci într-unul
civil. În cazul unui proces
penal, Căncescu ar trebui să
facă puşcărie pentru tulburare de posesie. Într-un proces civil, însă, nu Căncescu
va plăti despăgubirile! Vor
plăti braşovenii. Iar ca
despăgubiri, Diniţă doreşte
nici mai mult nici ma puțin
decât 860.000 de euro în
condiţiile în care el plăteşte
doar 163 de dolari şi 318
euro anual pentru terenurile
luate în concesiune! Dar să
vedem cum a început toată
această istorie...

Concesiune
pe un preţ de nimic
În 13 noiembrie 2002 SC
Gotic SRL, patronată de Ion
Diniţă preşedintele PC Braşov a încheiat cu Primăria
Ghimbav un contract de

2.
3.
4.
5.

anexe în 2007
200 de hectare date gratis de la
Guvern
Balastiera firmei lui Diniță
Malul râului Bârsa
Noul amplasament mutat
în 2011. Astfel, pentru
că președintele CJ nu a vrut
să construiasca pe terenul
de 200 ha, oferit de guvern,
este „afectată” balastiera
aparținând firmei lui Ion Diniță

„Schema” după care Căncescu a schimbat amplasamentul aeroportului, astfel încât să cuprindă și „balastiera lui Diniță”

concesiune (nr 3528) pe 49
de ani, prin care a luat în
concesiune două parcele de
teren. Un teren în suprafaţă
de 39.000 metri pătraţi, pentru care plăteşte 150 de
dolari anual şi un teren de
11.000 de metri pătraţi pentru care plăteşte 13 dolari
anual. La obiectul contractului, punctul 2.3, se specifică:
„Terenurile se concesionează pentru, conform planului
urbanistic general aprobat în
condiţiile din oferta care a
stat la baza adjudecării
licitaţiei”. Nu se spune clar
pentru ce a luat în concesiune aceste terenuri. Interesant este faptul că s-a
organizat o licitaţie pentru
această concesiune. Bănuim
că a fost o lupta acerbă între
competitori dacă s-a ajuns la

fabuloasa sumă de 13 dolari
pentru concesionarea unui
teren de 11.000 metri pătraţi.
Se pare că nimeni nu a avut
bani să liciteze mai mult de
14 dolari!

Al doilea contract
În 17 septembrie 2003 Ion
Diniţă, prin SC Gotic a mai
încheiat un contract de concesiune pe 49 de ani nr 3667,
cu primăria Ghimbav pentru
alte două terenuri. De
această dată sumele au fost
în euro dar la fel de derizorii.
128 de euro pentru 19.000
de metri pătraţi şi 189 de
euro pentru 31.000 metri
pătraţi. La obiectul contractului stă scris că „terenurile
se concesionează conform
planului urbanistic general
aprobat în condiţiil din oferta

care a stat la baza adjudecării
licitaţiei”. Nici în acest contract nu scrie explicit pentru
ce au fost luate în concesiune
aceste terenuri.

Încă un tun?
În fapt, timp de 10 ani,
Ion Diniţă a exploatat o
balastieră din care a câştigat
sume colosale. A exploatat
milioane de metri cubi de
pietriş pentru 163 de dolari
şi 318 euro anual, cât a plătit
concesiunea pentru cele
două terenuri! Dacă în contractele de concesiune ar fi
fost scris că ia terenurile
pentru exploatarea de
balastieră atunci ar fi trebuit
să plătească redevenţe de cel
puţin 30 % din încasări nicidecum sumele derizorii de
163 de dolari şi 318 euro!

După 10 ani, perioadă în
care a strâns o avere
frumuşică pe seama locuitorilor din Ghimbav, Diniţă e
la un pas să mai dea un tun,
de data asta pe spatele braşovenilor. Altfel nu s-ar putea explica următoarea
succeesiune de evenimente.

Căncescu
mută terenurile
Balastiera lui Diniţă se
află în apropierea terenului
pe care Aristotel Căncescu
ne promite de 12 ani că va
construi Aeroportul Braşov.
În 2007, Consiliul Judeţean
a primit de la Guvern 200
de hectare de teren pentru
construcţia aeroportului.
Însă Căncescu a decis de la
sine putere să nu cons-

truiască aeroportul pe terenul gratis de la Guvern ci
pe terenuri private, pentru
care trebuie să plătească
milioane de euro despăgubiri. Tot în 2007 a întocmit
un proiect de amplasarea
aeroportului, pe baza căruia
a început procedurile de expropiere a terenului pe care
se găsea stana unui cioban.
În 2011, Aristotel Căncescu
s-a răzgândit, şi a mutat amplasamentul aeroportului cu
câteva sute de metri către
malul Bârsei. Fără să facă
expropierile, s-a apucat de
nivelat şi construit un gard
pe mai multe terenuri private. Printre acestea se află
– culmea coincidenței! - și
terenurile luate în concesiune de Diniţă de la
Primăria Ghimbav.
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Cei mai importanti subordonaţii ai lui Căncescu de la Consiliul Judeţean trec
pe bandă rulantă la Partidul Conservator condus de Diniţă. Este cazul fostei secretare
a judeţului, Mariana Tiharău sau a lui Mihai Pascu, directorul executiv-adjunct
al Direcţiei Coordonare Integrare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean.
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Diniță, o prezență constantă în biroul președintelui Căncescu , s-ar putea pricopsi de pe urma schimbării amplasamentului aeroportului

Diniţă dă în judecată
Consiliul Judeţean
În 12 august 2011 SC Gotic
prin reprezentant legal Ion
Diniţă a chemat în judecată,
la Tribunalul Braşov, SC
Kasim Emaka, firma care a
executat lucrările, Judeţul
Braşov prin Consiliul Judeţean Braşov prin Preşedinte
Aristotel Căncescu, Statul
Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Comuna
Ghimbav prin primar (dosar
numărul 10478/62/2011). În
acest dosar, ce are ca obiect
expropierea, Ion Diniţă îl
acuză pe Aristotel Căncescu
că a executat lucrări pe terenurile concesionate el fără să
existe o decizie de expropiere: „Învederăm instanţei că
în urma acestei adrese societatea noastră nu a mai fost
contactată în nici un fel, iar
Consiliul Judeţean Braşov,
fără nicio notificare prealabilă
şi fără a fi parcurs procedura
statuată imperativ prin lege, a
purces la efectuarea lucrărilor
pentru realizarea proiectului
mai sus indicat pe terenul
nostru. Astfel, nu avem cunoştinţă de vreo decizie de
expropiere, nu ni s-a dat posibilitatea a depune cererea de
despăgubire” se arată în cererea de chemare în judecată.

Prejudicii
la balastieră
Cu toate că Diniţă i-a cerut
lui Căncescu să înceteze lucrările până se face expropierea, acesta l-a tratat „cu
sictir” şi a continuat lucrările
abuzive. „Faţă de această situaţie, fiind în faţa unui veritabil abuz exercitat de către
pârâta Judeţul Braşov prin

Consiliul Judeţean Braşov de
convinenta cu societatea antreprenoare, am înaintat acestora adrese prin care le-am
solicitat încetarea oricăror lucrări până la parcurgerea procedurii de expropiere.. Acest
demers a rămas fără nici un
efect, pârâta continuându-şi
nestingherită lucrările”. Din
cererea de chemare în judecată depusă de Diniţă aflăm
şi scopul pentru care a luat în
concesiune terenurile, ceea ce
ni s-a ascuns în contractele de
concesiune: exploatarea de
pietriş cu o balastieră. „Menţionăm că societatea noastră
are amplasată pe aceste
terenuri balastiera în stare de
funcţionare cu toate utilajele
aferente exploatării, astfel că
o atare intervenţie bruscă,
inopinantă de efectuare a
lucrărilor de eliberare a coridorului de expropiere, ne
cauzează prejudicii imense şi
irecuperabile”.

Fără proces penal
Un necunoscător al subtilităților politico-financiare
ale administrației județene
brașovene ar fi tentat să
creadă că există o ceartă puternică între cei doi copreşedinţi ai USL Braşov, Ion
Diniţă (PC) şi Aristotel Căncescu (PNL). Aşa ar fi normal, având în vedere că un
reprezentant al statului român
a intrat abuziv pe terenuri
aparţinând unei firme private
şi i-a blocat activitatea. Şi
totuşi, şmecheria este destul
de străvezie. Există un indiciu
puternic care induce ideea că
este vorba despre o șmecherie din care braşovenii urmează să piardă sume
importante: nu există plân-

Cele două contracte de concesiune între Primăria Ghimbav și Gotic SA, făcute pe sume derizorii

gere penală pentru executarea
de lucrări abuzive pe terenul
altuia. În mod normal, în astfel de cazuri, cel afectat face
o plângere la poliţie pentru a
se constata fapta. Apoi face o
cerere de chemare în judecată

la Tribunal, la secţia civilă.
Fără să cheme poliţia dar fugind repede la Tribunal sa dea
în judecată, Diniţă demonstrează fără echivoc că nu
urmăreşte decât să ia bani de
la Consiliul Judeţean.

u Ce spune Dinită în chemarea în judecată
„Este evident că fără a avea nici un drept asupra
terenurilo noastre, pârâtele au început lucrările
obsrtucţionându-ne activitatea şi cauzându-ne prejudicii incomensurabile.
Pentru aceste considerente considerm ca sintem
indrituiţi a solicita onoratei instanţei, ca ţinând seama
de probatoriul ce îl vom administra:
u Să dispună suspendarea lucrărilor pe terenurile ai
căror concesionari suntem până la consemnarea
despăgubirii aferente expropierii.
uSă constataţi dreptul de despăgubire al societăţii
noastre
uSă stabiliţi cuantumul despăgubirii pentru expropierea terenurilor noastre
uSă obligaţi pârâta Judeţul Braşov - prin Consiliul
Judeţean Braşov- Preşedinte Aristotel Căncescu – la
consemnarea şi eliberarea sumei ce i veţi stabili cu
titlu de despăgubire pentru expropiere ”

Gotic SA se judecă cu Consiliul Județean pentru
despăgubiri de milioane de euro
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Investiţie privată. Construcţia clinicii de pe strada Carierei a început în noiembrie 2010 şi cel mai
probabil, până la sfârşitul lunii, îşi va deschide porţile. Are o suprafaţă construită de 8.000 mp, pe
cinci niveluri, fiind de altfel, prima investiție greenfield din România, după 1990. Investiţia a
depăşit 24 de milioane de euro, din care proiectarea efectivă a costat doar 100.000 de euro.

Cea mai modernă
se va deschide, luna
u Este prima investiție privată din România, construită de la zero, într-un centru
integrat de chirurgie, chimioterapie și radioterapie în domeniul oncologic

Doctorul Aurel Tudose și omul de afaceri Gheorghe Duțu, perechea de manageri a noii clinici

Andrei Dinu
Centrul Regional de Diagnostic și Tratament Oncologic este o adevărată uzină,
unde echipamentele medicale par desprinse din
filmele
science-fiction.
Unele dintre ele sunt greu de
găsit chiar și în clinicile private din Europa.
Construcția clinicii de pe
strada Carierei a început în
noiembrie 2010 şi cel mai
probabil, până la sfârșitul
lunii, îşi va deschide porţile,
în prezent, lucrându-se la
partea de finisaje. Are o
suprafață construită de 8.000
de metri pătraţi, pe cinci
niveluri, fiind de altfel,
prima investiție greenfield
din România, după 1990.

42 de tone
de echipament
Clinica are capacitatea de
100 de paturi, iar saloanele
au de la unul până la patru
locuri, fiind amenajate în
conformitate cu normele
cerute de Uniunea Europeană pentru 2011 - 2012.

Gheorghe Duţu, unul dintre acţionarii şi iniţiatori ai
proiectului, a precizat că
dotările tehnice sunt de cel
mai înalt nivel și permit diagnosticarea tuturor leziunilor maligne, precum și
tratamentele necesare unui
pacient diagnosticat cu cancer pe toată perioada de
evoluție a bolii. Investiţia a
depăşit 24 de milioane de
euro, mai mult de jumătate
din sumă fiind costul efectiv
al celor 42 de tone de
echipament aduse la Braşov.

Specialişti de top
în echipa clinicii
Fiecare pacient va fi tratat
fie cu un protocol terapeutic
standard pentru afecțiunea sa,
conform ghidurilor de terapie
internaționale, fie este inclus
într-un trial clinic, dacă
aceasta este o opțiune preferabilă standardului pentru
cazul respectiv.
Cazurile speciale, de mare
complexitate, vor fi însă,
prezentate prin intermediul
unui sistem de telemedicină şi
experților internaționali din
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structura de „tumor board”,
din care fac parte prof. dr.
Șerban Costa, unul dintre
primii specialiști în chirurgie
mamară din lume, prof. dr.
Anca Ligia Grosu, decanul
Universității de Medicină din
Freiburg, dar și prof. Thomas
Czerny, președintele Societății Științifice de Oncologie
din Elveția.

Printre primele
15 din Europa
„După părerea mea, clinica de la Braşov va fi între
primele 15 din Europa, din
punct de vedere al echipamentelor. Sunt foarte puţine
spitale care au tot ceea ce
avem noi aici şi de accea am
încercat să cooptăm medicii
români care au plecat peste
hotare, să-i aducem înapoi
acasă. Vrem să fim un centru
de referinţă pentru tratamentul oncologic“, a precizat dr.
Aurel Tudose, care face parte
din managementul Centrului.

Echipamente
medicale unice
Nivelul de dotare cu

echipamente medicale
este la standarde europene, majoritatea fiind
produse în anul 2012.
Totodată, personalul medical a fost specializat în Germania, Turcia şi Italia, din
echipă făcând parte totodată
şi fizicieni, iar clinica poate
să acopere necesitățile de diagnosticare și tratament pentru o populaţie de un milion
de locuitori.
Centrul Regional de Diagnostic și Tratament Oncologic are în dotare un
departament integrat de diagnostic imagistic format dintro platformă completă de
medicină nucleară cuprinzând echipamente goldstandard în diagnosticarea și
urmărirea pacienților cu cancer, precum și diagnostic de
finețe în afecțiuni cardiologice. Aparatele utilizate reduc
doza de iradiere cu 40% și
cresc calitatea imaginii cu
performanțe deosebite în
investigațiile de colonoscopie
virtuală, bronhoscopie virtuală, coronarografie virtuală,
decelarea și interpretarea leziunilor pulmonare.

www.gazetabrasovului.ro

u Date tehnice ale clădirii
Construcția este organizată în jurul zonei de
recepție, iar departamentele principale sunt deservite de zone proprii de recepție și așteptare.
Astfel, la subsol este recepția pentru radioterapie, la parter recepția pentru imagistică și
medicină nucleară, iar la etajele 1 și 2 recepțiile
pentru secții.
Pe lângă departamentele medicale, clădirea dispune și de sală de conferință, bibliotecă, cafeterie cu sală de mese pentru personal , cafeterie
pentru public. Nu în ultimul rând, la ultimul etaj al
spitalului este o adevărată fabrică formată din
instalaţiile de climatizare, cele de producere a oxigenului sau cele care produc presiunea pentru
apă, care practic nu există la niciun spital din
România.
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Telemedicină. Cazurile speciale, de mare complexitate, vor fi prezentate prin intermediul unui
sistem de telemedicină şi experţilor internaţionali din structura de „tumor board”, din care fac
parte unii dintre cei mai cunoscuţi specialişti din oncologie din lume, majoritatea originari din
România, practic toţi aceştia pot investiga pacienţii prin mijloace electronice.
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clinică de oncologie
aceasta, la Braşov
uSpecialisti de top în board-ul clinicii brașovene

TERAPIE INTENSIVĂ
(4 PATURI)
BLOC OPERATOR

SPAȚII TEHNICE
(CENTRALA VENTILAȚII)

SECȚIE CHIRURGIE
(4 PATURI)

PLAN ETAJ 3
SECȚIE
SPITALIZARE CONTINUUĂ
ADMINISTRAȚIE

- ONCOLOGIE MEDICALĂ
- HEMATOLOGIE
(41 DE PATURI)

SALA
DE CONFERINȚE

PLAN ETAJ 2

SECȚIE
SPITALIZARE CONTINUUĂ

LABORATOR

- RADIOTERAPIE
(35 DE PATURI)

- BIOCHIMIE
- IMUNOLOGIE
- BIOLOGIE MOLECULARĂ
- CITOLOGIE
- HISTOPATOLOGIE
- MICROBIOLOGIE
- HEMATOLOGIE

PLAN ETAJ 1

FARMACIE
AMBULATOR CLINIC

RECEPȚIE

- FILTRE
- CABINETE DE CONSULTAȚII
- SĂLI DE TRATAMENT
ACCELERATOR - CIRCULAȚII

LINIAR
6-18 MEV RADIOTERAPIE
ACCELERATOR
LINIAR 4-6 MEV
DEPARTAMENTE
CONEXE

PLAN PARTER

SPAȚII
TEHNICE

MEDICINĂ
NUCLEARĂ
RADIOLOGIE - PET-CT
- SPECT
- CT
- MRI
- RX
- ECHOGRAFIE
- MAMOGRAFIE
- OSTEODENSIOMETRIE

SPAȚII
CT - SIMULARE DEPARTA- TEHNICE
VIRTUALĂ
MEDICINA
MENTE
BRAHITERAPIE
CONEXE NUCLEARĂ
HDR (600-800)
CAFETERIA

PLAN SUBSOL

Planurile pe etaje ale „ Clinicii SF“ care se va deschide la Brașov

Cel mai modern
sistem de
radioterapie
În cadrul departamentului de radioterapie a fost
achiziţionat un aparat ce
permite efectuarea tuturor
tipurilor de tratamente
practicate pe plan mondial.
„Aparatul este produs în
SUA, chiar anul acesta, şi
mai sunt doar trei la fel în
lume. Practic, este un accelerator care înlocuieşte
cobaltoterapie şi iradiază
punctual zonele bolnave
fără să afecteze şi celulele
sănătoase“, a explicat
Duţu. Aparatul crește
nivelul de precizie al tratamentelor radio-chirurgicale ceea ce facilitează
practic tratamentul tuturor
tumorilor înconjurate de
organe sănătoase critice:
tumori cerebrale, ale sferei
ORL, pulmonare sau hepatice.

Timp
de tratament redus
Toate acestea reduc în
final timpul de tratament cu
până la 50% față de procedurile standard. În cadrul
deartamentului de radioterapie există şi sisteme de determinare permanentă a
poziției tumorii cu posibilitatea iradierii de foarte mare
precizie a organelor cu grad
mare de mobilitate cum ar fi
prostata. Lipsa acestora fie
crește gradul de afectare a
țesuturilor sănătoase sau reduce eficiența iradierii organului afectat.

Laborator
de ultimă generaţie
De altfel, şi laboratorul de
analize este foarte complex
şi permite efectuarea de
investigaţii speciale, care nu
pot fi efectuate la niciun alt
laborator din Braşov. De exemplu, laboratorul clinicii a

www.gazetabrasovului.ro

fost dotat cu un echipament
de ultimă generație pentru
diagnosticarea leucemiilor
acute și a sindroamelor proliferative cronice. Laboratorul mai dispune de un
departament de microbiologie dotat cu echipament automat, de ultimă generație,
pentru identificarea infecțiilor microbiene și monitorizarea
tratamentului
antibiotic, dar şi unul de biologie moleculară pentru
determinarea și tipizarea
infecțiilor cu HPV și a
modificărilor
genetice
specifice pentru diagnosticul și monitorizarea tratamentului
afecțiunilor
oncologice.
De asemenea, laboratorul
de citologie și histopatologie
este dotat cu echipamente
performante pentru investigațiile uzuale și de imunohistochimie, iar ca noutate
este metoda de diagnostic
prin hibridizare in situ cu
fluorescent.

u

Anca-Ligia Grosu

u

Serban Costa

u

Thomas Czerny

Absolventă a UMF Cluj, Anca-Ligia Grosu, a
plecat în Germania în 1990, ca să-şi
urmeze soţul, dar şi din dorinţa specifică
tinerilor „de a cuceri lumea“. Şi-a început
cariera într-un spital orăşenesc, înlocuind o doctoriţă aflată în concediu de
maternitate, la secţia de neurologie, terapie intensivă. În primul an, deloc uşor,
a eliminat handicapul de limbă.Spre
norocul său, a rămas fără post. A avut
șansa de a fi remarcată de şeful său de
secţie care a recomandatat-o Spitalului
Universităţii Tehnice din Munchen. Aici a primit
un post în cercetare, unde a lucrat patru ani şi
jumătate. Când a aflat că se dorea înfiinţarea unei secţii de radiologie pentru
tumori a cerut să lucreze acolo. După un an de Harward, în 2007, s-a reîntors în Europa la Universitatea Freiburg, ca şef al Clinicii de Radioterapie.

Medicul Șerban Costa s-a născut în 1955 la
Oradea. A plecat de tânăr din țară, și a studiat Medicina la Universitatea JW
Goethe, Frankfurt / Main, în Germania.
În 1993 s-a specializat pe obstetrică și
ginecologie și își începe activitatea la
Spitalul Universitar din Heidelberg. În
prezent, este unul dintre cei mai buni
specialiști în oncologie ginecologică, cancer mamar, biologie moleculară, trialuri
clinice. Până la numirea sa ca profesor la
Universitatea din Magdeburg, medicul Costa a
fost director medical și șef al Clinicii de Oncologie
și al Centrului de Cancer de la München și a predat la mai multe facultăți de
medicină. Este membru a numeroase societăţi naţionale şi internaţionale
profesionale și este membru în consiliul editorial al revistei „Journal of Clinical Oncology“, jurnalul oficial al Societății Americane de Oncologie Clinică.

Thomas Czerny este un renumit specialist
oncolog din Eleveția, cunoscut la nivel
mondial. Și-a început cariera medicală
în 1979, la Departamentul de Patologie
din cadrul Universității din Berna. S-a
specializat în oncologie, iar între19951997 este numit Şeful Serviciului de
Oncologie din cantonul Berna și Şef al
Departamentului de Hematologie-Oncologie Medicala, Kantonsspital St Gallen.
În același timp este și profesor la oncologie
medicală de la Universitatea din Berna.
Pe lângă toate acestea, Thomas Czerny este și
membru al Societăţii Elveţiene de Medicină Internă, membru al Societăţii
Elveţiene de Oncologie Medicală , membru al Societății Europene şi Amerciane de Oncologie Medicală ASCO şi ESMO, membru al Asociaţiei
Internaţionale a Medicilor Oncologi (ACP), membru al Asociației
Internaționale pentru Studiul cancerului pulmonar (IASLC).

u Recordurile clinicii braşovene:
u
u

prima investiţie greenfield în domeniul sanitar, din România, de după 1989
între primele 15 clinici de specialitate din Europa în ceea ce priveşte dotarea
cu echipamente
u 42 de tone de aparate nou-nouţe, majoritatea de ultimă generaţie
u cel mai modern sistem de radioterapie care include un aparat produs în SUA
în 2012, care practic înlocuieşte cobaltoterapia, iar în lume există doar patru de
acest tip
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Ţucunel a lăsat sportul
u Obișnuit să fie primul la toate, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov
a fost primul care și-a depus candidatura la președinția Consiliului Județean

În calitate de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Nicolae Țucunel a reușit să încheie colaborări
de succes cu investitori străini, în special din Germani

Copilăria și-a petrecut-o în
cartierul Tractorul, foarte
aproape de complexul
sportiv al cărui proprietar
este în momentul de față.
Locuia pe strada Progresului, între cele două parcuri.
Era nebun după fotbal. La finalul orelor de curs, încingea
partide „într-o veselie“ cu
prietenii și colegii de clasă.
„Aveam și idoli printre vedetele acelor vremuri, Gheorghe Constantin, «vârful»
Stelei, dar și portarul Ghiță,
al «stegarilor»“, povestește
Nicolae Țucunel.

Junior pe Tractorul
Când s-a înființat centrul
„Luceafărul“, actualul Club
Sportiv Școlar Brașovia, ca
junior, a încăput pe mâna
apreciatului
antrenor
Alexandru Muta. Antrenamentele le făcea pe
terenul de zgură de la
Tractorul. În 1968 s-a
transferat la Politehnica Brașov (actualul CSU) în
campionatul regional.
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Un fel de Divizia C. Un an mai
târziu a intrat la facultate.

Fundaş la Steagul Roşu
În 1974 echipa a promovat în
B. Atunci, a intrat în atenția lui
Nicolae Proca. Antrenorul
formației Steagul Roșu căuta un
fundaș central puternic. Așa a
pășit în lumea fotbalului mare.
Și-a caștigat rapid simpatia
colegilor, devenind prieten cu
Gică Șerbănoiu, coleg de cameră
în cantonamente, Petre Cadar,
Adrian Hârlab, Nicolae Pescaru,
Györffy Csaba și Vasile Papuc.

Turneu la Teheran
Alături de „galben-negrii“, a
făcut prima ieșire în străinătate
cu prilejul unui turneu la
Teheran. „Întâi am făcut o escală
la Atena. Metropola greacă era
un adevărat viespar de lume.
Atunci când la noi era ora
culcării, acolo se dădea startul
petrecerilor, încheiate la răsăritul
soarelui. Teheranul era într-o
perioadă de largă deschidere față
de Occident. Am văzut, pe străzi,
destule femei fără celebrul voal
pe față. Dar la câteva luni după
vizita noastră s-a schimbat
regimul...“, își amintește omul de
afaceri. Atunci a făcut și ceva
cumpărături
din
bazar.
Mărunțișuri: o haină, câteva cosmetice și un inel de aur pe care-l
are și acum. „Era tare ieftin. Un

gram de aur de 14 karate costa un
dolar jumate! Din păcate, acolo
m-am accidentat la spate, astfel
că am intrat în primul «11» abia
după vreo șase luni“.

Hotărâre decisivă
La 25 de ani, licențiat fiind, cu
ajutorul secretarului economic
pe județ, un anume Matei, a fost
angajat la IFET Brașov. „Aveam
scoatere din producție, însă nam putut accepta acest compromis. Am purtat o discuție cu
mine însumi și în final am ales
serviciul, renunțând definitiv la
cariera de fotbalist. N-am regretat niciodată decizia luată. Am
«pătruns» în meserie, am acumulat rapid experiență în noul
domeniu de activitate și am
evoluat în ierarhia instituției. În
câțiva ani am fost numit șef de
secție, după care am devenit șef
al producției pe întreg IFET-ul“.

Spirit de competiţie
Sportul i-a inoculat spiritul de
competiție, dorința permanentă
de victorie, rezistența la piedicile
de tot felul pe care le-a întâmpinat. Primii bani i-a făcut în Germania, lucrând ca muncitor
forestier. „Șansa a făcut să fiu remarcat, am infiintat propria
firma, iar din 1995, după ce am
aflat ce înseamnă cu adevărat sistemul capitalist, am învățat regulile acestuia, am avut acces la

www.gazetabrasovului.ro

cea mai bună tehnologie din
lume pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, mi-am focalizat
atenția strict spre România“.
Spune că se bazează 100% pe
modelul german.

Este preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie
În 2006 a devenit președintele
Camerei de Comerț și Industrie
Brașov. În ziua când a fost ales a
promis să devină un adevărat
„ministru de externe“ al judeţului
pentru a promova Braşov în
străinătate. A păstrat legături
bune cu Germania şi în special
cu landul Bavaria. A organizat
numeroase întâlniri între oameni
de afaceri germani şi oameni de
afaceri braşoveni. A promovat
judeţul prin prezentări la Ministerul Economiei, Industriei,
Transportului şi Cercetării de la
Munchen şi la o altă structură
guvernamentală Bayern Innovativ de la Nurenberg.

Preşedinte ASFOR
În 2011 a fost ales Preşedinte al
Asociaţiei Forestierilor din România. Este organizaţia patronală care
reprezintă societăţile comerciale
din domeniul exploatării forestiere
şi a prelucrării lemnului din întreaga ţară. Este o recunoaştere a
activităţii sale profesionale şi a
capacităţii sale de lider şi de moderator.

www.gazetabrasovului.ro
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pentru afaceri şi politică

Nicolae Țucunel (vezi săgeata), în tinerețe, alături de coechipierii de la FC Brașov

Schi şi pescuit
În puținul timp liber, patronul Forexului schiază. „În
străinătate sunt condiții
foarte bune. Acum avem
insa si la noi un domeniu
schiabil exceptional. Anul
acesta am schiat la Poiana
Brasov, absolut asemanator
ca in Austria“. Are și pasiunea pescuitului. „Cea mai
mare captură a fost un crap
de vreo două kilograme,
prins în Delta Dunării. Țin
minte, însă, o zi spectaculoasă. Eram student în
vacanță la Maglavit, unde
m-am născut. Seara m-am
întors acasă de pe malul
Dunării cu 20 de kilograme
de pește, multe exemplare

din toate speciile, dar
mărunte“.
Omul de afaceri se
relaxează ascultând muzică,
în special jazz. Zilnic face
revista presei și analiza
buletinelor de știri, fiind
„acaparat“ în special de
viața internațională. Prin
natura profesiei, călătorește
foarte mult. „Îmi place. Prin
călătorii, omul dobândește
foarte multe cunoșţinte,
învățăminte, dar niciodată
nu m-am gândit să părăsesc
locurile natale. N-am ajuns
încă în Japonia, țin neapărat
să vizitez acele meleaguri.
Ca țară, m-a impresionat
China, iar orașele preferate
ar fi Viena, Roma, Paris,

München, fiecare cu specificul lui. America, în
schimb, oferă o paletă foarte
largă de imagini. Unele
locuri sunt ca la noi“.

Echilibru sufletesc
Omul de afaceri brașovean n-a visat niciodată să
nu mai aibă griji. „Dacă te
preocupă ceva, atunci când
vin bucuriile le poți trăi
mai cu patos. «O zi
fericită» a fost când s-au
născut cei trei copii mei,
dar și atunci când, nepoteii,
am patru, au văzut lumina
zilei“. A avut parte și de
dezamăgiri. N-a reținut
însă vreuna care să-l fi
influențat într-un fel.

Am planuri mari de viitor. Să devin președintele
Consiliului Județean Brașov și să contribui, alături
de Consiliul Local Brașov, și de alte unități administrativ teritoriale din Brașov la dezvoltarea acestuia județului
Nicolae Ţucunel

uNicolae Ţucunel, între meserie şi pasiunea pentru sport
Nicolae Țucunel se consideră brașovean chiar dacă nu s-a născut aici. „Sunt
braşovean chiar dacă nu m-am născut pe aceste meleaguri (n.n. s-a născut
într-o localitate vestită, Maglavit), dar ochii aici mi i-am deschis şi am copilărit
în cartierul Tractorul. Am făcut elementara la nr. 13, am făcut Liceul la Meşotă,
pe atunci nr. 3, am făcut Facultatea de „Silvicultură şi Exploatări Forestiere.
Am devenit inginer, am lucrat la IFET Braşov, iar după 1989 am intrat în domeniul privat, încă din primele luni după revoluţie. Am pus pe picioare o afacere,
dar am rămas conectat la ceea ce înseamnă sportul. Pe vremea când eram
copil şi apoi student, am jucat fotbal la pitici, juniori, la Luceafărul, Şcoala
Sportivă şi apoi Politehnica Braşov, devenită apoi CSU Braşov, cu care am
promovat la FC Braşov, unde am stat un an de zile. La 25 de ani am renunţat
să mai joc şi m-am decis să fac meserie, pentru că aşa am considerat eu la
acel moment este potrivit şi consider că a fost o decizie bună. Am putut astfel
să fac acumulări importante pe plan profesional, ajutându-mă să realizez ceea
ce am realizat”, explică Țucunel.

Nicolae Țucunel a fost jucător la CSU Brașov și apoi la FC Brașov

u Povestea ciobanului de la Maglavit
În vara anului 1935, o Românie întreagă n-avea ochi decât pentru Maglavit.
Localitatea din Oltenia în care ciobanul Petrache Lupu pretindea că l-a văzut
şi a vorbit cu Dumnezeu. Foarte repede, societatea s-a împărţit în tabere:
unii i-au zis ciobanului „nebun“, alţii „sfânt“, unii au bănuit că-i vorba de o escrocherie. Cert e însă că puhoaie de oameni au pornit-o înspre Maglavit,
convinşi de virtuţile tămăduitoare ale locului.

www.gazetabrasovului.ro

În 1935, ciobanul Petrache Lupu (foto medalion)
din Maglavit a susținut că a vorbit cu Dumnezeu

www.gazetabrasovului.ro

Tânărul Nicolae Țucunel, pe
vremea când era soldat

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

www.eroticmasajherra.ro
Salon
EROTIC MASAJ
HERRA
Angajează
maseuze cu sau
fără experiență.
Salariu atractiv!
Detalii și informații
la telefon
0732.345.445

SERVICII

Una dintre cele mai mari
companii de pe piața de
call center/contact center
din România

angajează

Consultant
Relații Clienți
Suportul oferit
clienților va fi în limba
GERMANĂ, ENGLEZĂ
sau ROMÂNĂ

Pentru depunere
CV și detalii ne
puteți contacta la
021.529.719.0
aplic@cgsinc.ro
Singurul
studio
videochat legal, din
Brașov, cu o experiență
de peste 5 ani în domeniu, angajează modele!
Dacă ai peste 18 ani și
cunoști o limbă străină,
alătură-te echipei noastre. Doar noi oferim
camere 100% individuale, comision între 5070%, confidențialitatea
și intimitatea fiind
garantate. Dacă nu ești
din Brașov, beneficiezi
de cazare gratuită!
0734/232563
sau
0767/277381 Email: office@dahorstudios.ro

EVALUĂRI IMOBILIARE. Expert Evaluator
Proprietăți
Imobiliare,
membru titular ANEVAR și
UNEVAR, întocmesc Rapoarte de Evaluare pentru
orice tip de imobil
(case/vile, garsoniere /apartamente, terenuri, spații
comerciale, birouri, hale),
conform Standardelor Internationale de Evaluare. Expertiza de evaluare se
execută pentru aflarea valorii de piata a imobilelor în
cazul vânzării-cumpărării,
partajului, lichidării, asigurării, raportării financiare
(impozitării), garantării împrumutului bancar, intabulării,
legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488
PRODUSE NOI ȘI SECOND HAND: Combine
frigorifice, frigidere, mașini
de spălat, monitoare, televizoare, piese mobilier
RETUR și SECOND
HAND, și articole de UZ
CASNIC găsiți la magazinul “BAZAR”de pe Str.
Aurel Vlaicu nr. 4 (intersecția cu Griviței lângă
clădirea SYNEVO). Ne
puteți contacta la numerele
de telefon: 0723/985424;
0726/687344
Vă așteptăm !!!
Magazin
AnticariatAntichități-Numismatică-Filatelie
vinde/cumpără cărți deosebite, monede, bancnote, insigne, medalii,
decorații, timbre, clasoare
cu timbre, cărți poștale,
acte vechi, tablouri,
obiecte din sticlă și piatră,
obiecte din porțelan, mic
mobilier, fotografii vechi,
ceasuri. Plata pe loc. Str.
Diaconu Coresi nr 2, tel:
0749/270462

DEPOZIT DE USI
Uși de interior Classen
hcalitate germană
hdin lemn de rășinoase
hrezistente la aburi și factori chimici

KRONVET

Prețuri începând de la 350 lei!

Garanție 2 ani!

Spital Veterinar

Brașov, Str. De Mijloc, Nr. 78
Tel: 0741.21.21.89 / 0722.58.50.84
www.jbinteriors.tk

Spitalizare
Consultatie
Tratament
Pet-Shop
Salon Ingrijire

DIVERSE
Primesc fată nefumătoare în gazdă. Detalii
la telefon 0753/103805

Str. Aurel Marin Nr. 3,
Vis-a-vis de Selgros

Tel: 0268.337.000
Urgente de noapte:
0765.289.462

• Singurul săptămânal gratuit din Brașov
• Tiraj: 20.000 de exemplare
• Distribuție pe toată aria județului Brașov
• Distribuție dedicată (la cererea clientului
ziarul poate ajunge direct la targetul acestuia)
• Singurul ziar cu distribuție adresată din
Brașov (home delivery) - ajunge direct
în cutiile poștale ale cititorilor brașoveni

CURĂȚENIA NU MAI
ESTE O PROBLEMĂ!
Firmă de specialitate
prestăm servicii de
CURĂȚENIE DE ÎNTREȚINERE la sedii de
firme, bănci, pensiuni,
case, apartamente, CUR Ă Ț E N I E
GENERALĂ
și
CURĂȚENIE DUPĂ
CONSTRUCTOR cu
personal
calificat.
Prețuri negociabile în
funcție de complexitate
și
suprafață.
Tel:
0722/453575

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

Mică publicitate prin

SMS la 1442
SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ.
Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive
ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

REMINA
Imobiliare

Indicativ

Ca să fii sigur că îl vei găsi
și săptămâna viitoare în
cutia poștală nu trebuie
decât să dai un SMS la
numărul 7476 cu numele
și adresa ta completă
urmată de codul poștal.

SMS
7476

Spațiu

Text mesaj

Cele mai
bune oferte
imobiliare
le găsiți
la noi!

Anunțurile preluate până luni la ora 10.00 vor fi publicate în
următoarea ediție a săptămânalului Gazeta Brașovului

0721.308.704
0751.188.188

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.

GB

Orange
și
Vodafone

154 caractere

Tarif 3 EURO +TVA

Rețea Abonament

Abonează-te la

SMS la 1442

Cuvânt cheie

2 luni

GZ2 nume și adresa destinatar

4 luni

GZ4 nume și adresa destinatar

6 luni

GZ6 nume și adresa destinatar

valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

Număr scurt Cost comandă
3.1EUR+TVA
7476

5.1EUR+TVA
7.1EUR+TVA

1. Alege abonamentul dorit și trimite cuvântul cheie respectiv, spațiu, nume și adresa completă destinatar (ex: GZ2 Nicolae Stefan,Str. M.Stoica 27, 500079, Brasov) la numărul scurt 7476
2. Urmează instrucțiunile primite prin SMS - confirmă comanda trimițând cuvantul DA la 7476

*Important
Abonamentele în rețelele Orange și Vodafone se reînnoiesc automat la terminarea abonamentului curent cu aceeași
perioadă. Pentru a vă dezabona puteți trimite STOP cuvânt cheie (ex. STOP GZ2) la 7476 (cost normal:
0.05EUR+TVA/mesaj) și abonamentul nu se va mai reînnoi. Relații procedură comandă la: 031-8260012,tarif normal, lunivineri, program 10:00-18:00.

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, Centru Civic Patria, termopane, gresie,
faianță, parchet, ușă metal,
separare gaz, contorizată, baie
și bucătărie proprii, 17.000
euro. Tel: 0751/188188
lVând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar, centrală termică, geamuri
termopan, parchet. Preț negociabil. Telefon: 0728/332945
lGarsonieră,
Nicopole,
semidecomandată, centrală
termică, termopane, balcon închis, gresie, faianță, parchet,
ușă metalică, 21.000 euro. Tel:
0721/308704
lOfer garsonieră în Astra,
confort I decomandat, 30 mp,
bloc de apartamente, dotată cu
termopan, parchet, mobilată și
utilată, preț 25.000 euro,
0754/870035
lOfer garsonieră în Astra,
zona Traian, confort I
semidecomandată, dotată cu
geamuri termopan, separare
de gaz, gresie și faianță, parchet.
26.000
euro,
0723/072812.
lVând garsonieră pe Calea
Bucuresti, zona Județean,
centrală proprie, geamuri termopan, gresie și faianță,
21.000 euro, 0754/870035
lAstra, cf.I, decomandată,
bloc de aparamente, gresie,
faianță, parchet, gemuri termopan, centrală termică,
mobilată,
25.000
euro,
0268/322376
lVând garsonieră confort
1,bloc construcție nouă anul
2009, cartierul Bartolomeu,
etaj intermediar 1/4, complet
îmbunătățită gresie, faianță,
parchet masiv, centrală
termică proprie, dispune de
loc de parcare, posibilitate de
a se achiziționa cu mobilă de
bucătărie preț 23.300 euro negociabil. Tel: 0747/771523
2 Camere
lVând apartament 2 camere
confort 1, decomandat Str.
Carierei, zonă liniștită, etaj intermediar 3/4, suprafață 55
mp, separare de gaz, balcon
mare,
bucătărie
foarte
spațioasă, 2 spații depozitare:
o cămară și o debara, preț
24.900 euro negociabil. Tel:
0731/833260
lCentrul Civic, Toamnei,
et.2, geamuri termopan,
instalație pentru centrală
termică, beci, liber la vânzare,
50.000 euro, 0732/133307
Apartament 2 camere, Saturn
- Palatul Copiilor, confort 1,
etajul 1, 50 mp, centrală
termică, zona liniștită, 37.000
euro neg. Tel: 0721/308704
lVând apartamente cu 2
camere în zona Făget Codri
Cosminului, confort I decomandat, etaj intermediar,
36.000 euro, 0754/870035
lApartament 2 camere, Gării,
semidecomandat, etajul 1,
centrală termică, termopane,
balcon închis în termopan,
gresie, faianță, parchet, ușă
metalică, 36.000 euro neg. Tel:
0751/188188
lVând apartament 2 camere,
cu toate îmbunătățirile, mobilat, etaj intermediar. Apartamentul se află în zona de vile
din Tractorul și este construit
în 2011. Preț : 38.500 euro.
Telefon: 0728/332945
lVând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 deco-

mandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preț: 41.000
euro. Telefon: 0728/332945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preț: 39.000
euro. Telefon: 0728/332945.
lGemenii. cf.I, semidecomandat, centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță,
bucătărie mobilată, 38.000
euro, 0268/322376
lFlorilor, semidecomandat,
etaj intermediar, geamuri termopan, gresie, faianță, parchet, centrală termică, 31.000
euro, 0368/44459
lCentrul Civic, 2 camere cu
acces direct din stradă,
centrală termică, gresie, geamuri termopan, 55.000 euro,
0721/932829
lZona ITC, cf.I, et.7/10, geamuri termopan, gresie, parchet, separare de gaz, mobilat,
39.500 euro neg, 0732/133304
lAstra, cf.I, semidec, etaj intermediar, centrală termică,
gresie, faianță, geamuri termopan,
37.900
euro,
0268/322376
lVând apartament la casă
Centrul Vechi, str. Poarta
Schei aproape de Piața Sfatului, în suprafață de 45 mp, situat la parter, este ideal pentru
sediu de firmă sau birou, fără
îmbunătățiri, cu pod și curte
comună, preț 35.000 euro neg.
Tel: 0747/771523
lVând apartament 2 camere
în bloc tip vilă, Tractorul, zona
Pieții confort 1, foarte spațios
58 mp,etajul 2 cu pod deasupra, separare apă și gaz, parchet clasic, gresie, faianță,
beci, curte interioară, preț
35.500 ușor negociabil. Tel:
0758/107102
lVând
apartament
în
Cartierul Astra Aleea Mercur,
confort 1, foarte spațios, semidecomandat, etaj intermediar
2/4, cu balcon închis și
îmbunătățit cu gresie, faianță,
parchet, centrală termică, preț
40.000 euro neg. Tel:
0747/771523
3 Camere
lVând apartament 3 camere
zona Vlahuță Str. Mimozei,
semidecomandat, cu mici
îmbunătățiri, ușă metalică,
separare de gaz, parchet
masiv, debranșat de la CET,
etajul 4, preț 33.000 euro negociabil.
Telefon:
0731/833260
lAstra, cf.I, decomandat,
centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță, 53.000
euro, 0268/322376
lApartament 3 camere, O.
Goga, confort 1 decomandat,
etajul 1, 75 mp, 2 băi, centrală
termică, termopane, balcon închis, vedere 2 părti, beci, bloc
reabilitat termic, 54.000 euro
neg. Tel: 0721/308704
lVând apartament 3 camere
cu centrală termică, geamuri
termopan, gresie, faianță, parchet, terasă, construcție 2010,
suprafață 70 mp. Preț: 56.000
euro. Telefon: 0728/332945.
lApartament 3 camere, Codrul Cosminului, confort 1 decomandat, etaj intermediar, 2
grupuri sanitare, renovat integral, totul nou, beci, însorit,
58.000 euro, neg. Tel:
0751/188.188
lOfer apartament cu 3
camere, în Răcădău, bloc tip
vila, confort I decomandat,
structură mare, 2 grupuri sanitare, centrală proprie, ter-

mopan,
65.000
euro,
0754/870035
lApartament 3 camere, Florilor - Școala 11, decomandat,
balcon închis, gresie, faianță,
parchet, termopan, beci, contorizat, zonă liniștită, 46.500
euro neg. Tel: 0721/308704

4 Camere
lVând apartament 4 camere
cartierul Astra zona Carpaților,
confort 1, etaj intermediar 1/4,
decomandat, cu 2 grupuri sanitare , unul are cadă de baie, iar
celălalt cabină de duș, însorit
complet, îmbunătățit cu
centrală termică proprie, termopan, gresie, faianță, parchet
parțial în camere, izolație cu
polistiren, 2 boxe la pivniță,
preț 63.000 euro neg. Tel:
0758/107102
Case
lDe vânzare casă, Hărman,
Trandafirilor, ST - 860 mp,
curte, grădină, șură, 2 corpuri
de casă, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 beciuri, garaj,
canalizare, gaz, curent, apă,
65.000
euro.
Tel:
0751/188188
lAstra, 70 mp, 2 camere, 2 gr
sanitare, teren 225 mp,
pretabil atât pentru rezidență
cât și pentru cabinet medical,
birouri,
62.000
euro,
0721/932829
lVând casă, Craiter, ST 500 mp, singur în curte,
parter și mansardă, SC - 90
mp/nivel, 5 camere, living,
bucătărie, 3 băi, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, 2 terase,
garaj de 80 mp cu canal, curte
betonată, spațiu verde, zonă
liniștită sau schimb cu
garsonieră și diferență. Tel:
0721/308704
lStupini, P+E, living, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare,
terasă, 150 mp utili, toate
utilitățile, teren 500 mp, curte
amenajată, la cheie, 87.500
euro, 0732/133307
lSânpetru, P+M, 4 camere,
2 grupuri sanitare, bucătărie,
balcon, terasă, 130 mp utili,
teren 500 mp, la cheie, zonă
liniștită,
98.000
euro,
0368/444598
lMoieciu, casă de vacanță,
P+M, living, 2 dormitoare,
bucătărie, teren 500 mp,
mobilată,
35.000
euro,
0721/932829
lVând casă zona Craiter, în
apropierea Bisericii ortodoxe,
construcție din cărămidă cu 3
încăperi, încălzire cu sobe de
teracotă, pod ideal pentru
mansardare, fără îmbunătățiri,
beci, curte 130 mp, singur în
curte, preț 50.000 euro neg.
Tel: 0747/771523
lVând casă în Stupini, zona
de case în apropiere de DN 13,
compusă din 3 camere decomandate
și
bucătărie,
suprafață construită de 110
mp, construcție din cărămidă,
pod mansardabil, curte cu
acces auto și grădină în spatele
casei, teren în suprafață totală
370 mp, preț 55.000 euro negociabil. Accept schimb cu
garsonieră + diferenta. Tel
0731/833260
lVând casă în Centrul Civic,
zona Liceul I. Meșotă
compusă din 2 camere, baie,
bucătărie, în suprafață de 80
mp, construcție din cărămidă,
anii 1977, dispune de pivniță,
pod ideal pentru mansardare,
garaj, curte cu acces auto, singur în curte, preț 62.000 neg.
Tel: 0758107102
lVând casă construcție 2008
Str. Carierei zona de intrare
dinspre Str. Lungă, dispusă

pe
2 nivele, D+P și pod ideal
pentru mansardare, cu 2
camere, baie, bucătărie, hol,
cu mici îmbunătățiri gresie și
faianță în bucătărie și baie
parțial parchet, încălzire pe
gaz, ușă metalică la intrare,
demisolul este înalt format
din 2 încăperi mari, posibilitate amenajare ca și spațiu de
locuit, izolație exterioara cu
polistiren, curte de 350 mp,
singur în curte, fără acces
auto, preț 58.000 euro. Telefon: 0747/771523
lVând casă modestă zona
Brașovul vechi zona Lungă –
De Mijloc, compusă din 3
camere, baie, bucătărie, pod
mansardabil (placa de beton),
fără îmbunătățiri, beci mare,
înalt, boltit, curte aproximativ
100 mp, acces auto pentru 2
mașini, singur în curte, preț
55.000 euro neg. Tel:
0731/833260
lVând casă în Schei zona
Piața Unirii, cu 3 camere, baie,
bucătărie cu centrală termică,
pod mansardabil, acoperiș
nou, necesită îmbunătățiri la
interior, liberă la vânzare, singur în curte, curte mică, preț
40.000 euro neg. Tel:
0758/107102
lVând casă zona Astra Calea
București, compusă din 2 garsoniere cu acces separat, cu 2
bucătării și 2 grupuri sanitare,
parțial îmbunătățită cu gresie,
faianță, parchet, centrală
termică, dispune de pivniță,
garaj și anexe gospodărești în
curte, teren în suprafață de 225
mp, singur în curte cu acces
auto, preț 65.000 euro neg.
Tel: 0758/107102

Terenuri
lTeren de vânzare la cel mai
mic preț! Particular ofer spre
vânzare parcele de teren cu
PUZ pentru construcții de
case, în suprafață de 405 mp
fiecare parcelă, cu front de 19
m, situate în Hărman, la incredibilul preț de doar 2.900
euro pentru o parcelă. Prețul se
poate achita și în 2 sau mai
multe rate direct la proprietar,
fără alte garanții. Cota de
drum se oferă gratuit. Tel.
0729/026029.
lParticular vând teren în
Hărman cu suprafața de
13.300 mp. Terenul are front
de 47 m direct la DN 11,
curentul și apa sunt la capătul
terenului. Situat la 6 km de la
ieșirea din Brașov, terenul este
ideal pentru orice fel de dezvoltare: motel, pensiune,
spălătorie TIR, hale, sediu

firmă,
popas, parcare TIR, platforma,
show-room, etc. Prețul este de
doar 8 euro/mp.
Tel.
0745/168108.
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu
front de 80 m la 2 capete, situat în Hărman (zona Izvor), la
doar 6 euro/mp. Terenul oferit
spre vânzare are acces din DJ
Brasov - Tărlungeni, din DN
11 Brașov - Hărman sau de pe
viitoarea ocolitoare. În zonă sau dezvoltat mai multe cartiere
rezidențiale situate destul de
aproape de acest teren.
Destinația terenului poate fi
atât
pentru
construcții
rezidențiale,
amplasare
panouri solare cât și pentru
construcții industriale sau
prestări
servicii.
Tel.
0745/024488.
lSe oferă spre vânzare teren
în locație deosebită, mărginit
rău, în suprafață de 12 ha, cu
front de 650 m. Terenul este
situat în Hărman spre Podu
Olt și are posibilități multiple
de dezvoltare: se poate
parcela pentru case de
vacanță, se pot amplasa
panouri solare sau se poate
dezvolta o ferma piscicolă.
Locația și împrejurimile deosebit de pitorești recomandă
acet teren ca pe o afacere
foarte profitabilă. Preț 6
euro/mp. Oferta VAJ imobiliare. Tel. 0745/024488
lPodul Olt, teren intravilan
parcelat în loturi de 347, 406
și 516 mp, deschidere la stradă
19 ml, case în vecinătate, la
cca 100 de ml de drumul asfaltat,
10
euro/mp,
0721/932829
lSohodol, 2350 mp, intravilan, pretabil casă de vacanță,
pensiune, utilități în apropiere,
22.000 euro, 0732/133307
lVând parcele de casă în
Hărman, pe strada Andrei
Șaguna, loturi de 500 mp,
utilități la 100 m la doar 12
euro/mp. Posiblitate de plată și
în rate direct de la proprietar,
0743/400443
lVând teren în Sânpetru, 710
mp, livada 1, lângă case,
utilități aproape, 12.800 euro,
0724/369906
lVând teren pentru weekend
la Hărman, langă apă și
pădure, loturi de la 800 mp,
3.600 euro /lot sau direct în
rate de la proprietar începand
cu 80 euro/lună, fără avans,
fără comisioane, fără bancă,
0743/400443
lVând teren în Hălchiu la intrare dinspre Brașov, 500 mp,
intravilan pentru case, utilități în
zonă, 4.500 euro, 0724/369906

ÎNCHIRIERI
Garsoniere
lGarsonieră, cf.I semidec,
centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță,
mobilată,
utilată,
170
euro/lună, 0368/444598

Apartamente
lOfertă închiriere apartament
2 camere, G. Ureche, confort
1, centrală termică, termopane, gresie, faianță, parchet, ușă metalică, mobilat,
utilat complet, mașină de
spălat, 160 euro, Tel:
0721/308704
lOfer la închriere apartament cu 2 camere în zona
Giviței, mobilat și utilat,
preț
250
euro/lună,
0754/870035

Case
lOfertă închirere casă,
Craiter, 3 camere, 2 băi, singur în curte, garaj, mobilată,
utilată complet și modern,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, 400
euro. Tel: 0721/308704
CUMPĂRĂRI
Apartamente
lDoresc să cumpăr apartament 3 camere, Tractorul, confort 1 decomandat, etaj
intermediar, fără îmbunătățiri,
cu centrală termică, ofer plata
cash. Tel: 0721/308704
lCaut apartament 2 camere
zona Astra, confort 1, etaj intermediar,
cu
centrală
termică, cu sau fără
îmbunătățiri.
Tel:
0751/188188
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„«În lături», domnule
Aristotel Căncescu!“
Dumitru Ioan Puchianu
Domnul Aristotel Căncescu
este liberal doar în vorbe, deoarece se manifestă precum ,,unii“ de
dinainte de 1990. Stăpânit de o judecată rudimentară, președintele
Consiliului Județean
Brașov nu este capabil
să vadă care este situația economică a județului pe care îl administrează (se pare că Aristotel Căncescu se
consideră stăpân, precum politrucii care, în
locul argumentelor, loveau cu pumnul în masă și porunceau proletariatului).
Dar să argumentăm
folosindu-ne de câteva
date publice care vorbesc despre județul
Brașov. În cursul anului
2010, județul Brașov a
realizat o cifră de afaceri de aproximativ 32
miliarde de lei, salariu
mediu a fost de 1474
ron, au fost generate
350 de noi locuri de
muncă, au existat investiții străine în valoare de 21 milioane

euro... Unde este acel
Brașov prosper, centru
economic și cultural al
României? Unde este
industria braşoveana ?
Numai clasa politică
izvorâtă după 22 decembrie 1989, și desigur partidele politice,
pot răspunde la această
întrebare. Poate își mai
amintește cineva de
Steagu Roșu, Tractorul,
Rulmentul, Hi-dromecanica, 6 Martie Zărnești, Nitramonia Făgăraş, etc. jefuite şi falimentate în cei 22 ani de
democraţie originală“.
Ce s-a pus în loc? Aproape nimic! Este știut
faptul că mediul politic
ostil respinge orice investitor, mai ales străin.
De ce oare firma
IBADESA aflată în discuții cu Consiliul Județean Brașov (președinte
Aristotel Căncescu) s-a
retras? De ce s-au retras
și firmele GUNAY, INTELCAN, UTI de la
construirea Aeroportului!? Este clar că domnul Aristotel Căncescu
nu poate fi un partener

Aflat la sfârșitul celui
de-al treilea mandat,
domnul Aristotel Căncescu, după 12 ani de
promisiuni, își dorește
un nou mandat (adică
să conducă 16 ani județul Brașov, mai mult
decât un prim secretar
din vremea Partidului
Comunist) și dacă se
poate să fie reales (vă
amintiți sloganul „La al
XIV-lea Congres, Ceaușescu reales!“) fără
contracandidat…

Domnul Aristotel
Căncescu nu agreează
mediul de afaceri din
județul Brașov și se
ocupă de „scrisorele“
(Doamne, nu mai ieșim
din Caragiale) prin care
se arată indignat pe cei
mai importanți investitori din județ, între care
și Ina Schaeffler… dar
și pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Brașov, Nicolae Țucunel,
cel care a avut „curajul“
să-i devină contracandidat la funcția de președinte al Consiliului
Județean Brașov.

Nu numai dorința de
putere, dar și perseverența menținerii unei
persoane într-o funcție
de decizie publică poate
genera paranoia puterii… Acest gen de „paranoia puterii“, iată, a
dus la un conflict deschis între domnul Aristotel Căncescu și mediul de afaceri brașovean
(logic și cu brașovenii),
dar și la alungarea unor
investitori străini (inclusiv cele două cazuri
Iată de ce acesta treenunțate mai sus pri- buie să plece! Numai o
vind Spitalul și Aero- dezvoltare economică
portul).
durabilă însoțită de o

Campusul preşcolar din
Bartolomeu prinde contur
Lucrările la campusul
preşcolar ce va fi construit
în locul fostului Liceu Auto
vor începe în curând.
Primăria a finalizat procedura de licitaţie pentru desemnarea constructorului
care se va ocupa de lucrările
de reabilitare a creşei de 150
de locuri ce va face parte din
campus. Pentru cealaltă
componentă a campusului,
grădiniţa cu program prelungit cu o capacitate de 200
de locuri, se desfăşoară procedura de elaborare a
documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Campusul va deservi
zona Bartolomeu – Avram
Iancu – Carierei, iar
investiţia totală este estimată
la aproximativ trei milioane
de euro, asigurată atât din
fonduri de la Guvern, cât şi
din bugetul local.
Creşa va fi amenajată în
Corpul B al clădirii fostului
liceu, care va fi reabilitat în

Terenul de pe strada Carierei va găzdui o creșă
și o grădiniță cu program prelungit

totalitate, izolat termic şi
dotat cu un sistem de
încălzire prin panouri solare,
pentru apa caldă. Valoarea
estimată a proiectului este
de 3,4 milioane lei, din
bugetul local. Primarul
Braşovului, George Scripcaru, doreşte să dea în
folosinţă obiectivul cel tîrziu
la 1 septembrie 2013.
Grădiniţa cu program pre-

Domnul Aristotel Cancescu nu poate înțelege
că bunăstarea și bunul
trai al cetățenilor județului Brașov depind, în
primul rând, de mediul
de afaceri brașovean și
de investitorii care pot
veni aici și pot genera
noi locuri de muncă.
Nu a înțeles acest lucru
nici când a fost senator
al României, nu a înțeles nici după ce a petrecut 12 ani în „jilțul“
de președinte al Consiliului Județean Brașov
timp în care s-a ocupat
doar de satisfacerea nevoilor economice personale și ale apropiaților săi politici. Domnul
Aristotel Căncescu nu a
înțeles că funcția sa
publică, cea de președinte al Consiliului Județean Brașov, este una
impersonală, care implică responsabilitate
directă față de soarta
fiecărui brașovean, a
fiecărei familii.

de dialog, credibil, în
fața oricărui investitor
străin. S-a întrebat cineva câte locuri de muncă
s-au pierdut în județul
Brașov din cauza stării
conflictuale politice generate de domnul Aristotel Căncescu? Își mai
amintește cineva că anul trecut (2011) domnul Aristotel Căncescu
propunea vânzarea parcurilor industriale aflate
în administrația Consiliului Județean Brașov?

lungit va fi o construcţie
nouă, finanţată de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
(MECTS) prin Programul
privind Reforma Educaţiei
Timpurii în România, aprobat prin HG 1.454/2007.
Pentru Braşov, finanţarea
este de peste 2 milioane de
euro, însă va fi stabilită cu
exactitate după realizarea

studiului de fezabilitate.
Clădirea va avea două
niveluri şi va oferi suficient
spaţiu pentru 200 de copii,
adică zece grupe de
preşcolari. În curte, vor fi
amenajate două terenuri de
sport, două terenuri de joacă
dotate cu dale de cauciuc şi
borduri elastice, spaţii verzi.
„Ne dorim să creăm un
centru integrat, inclusiv cu
sediu administrativ, terenuri
de sport şi spaţii de joacă
pentru copii, precum şi alte
funcţiuni complementare.
Este cel mai mare şi complex centru care reuneşte
creşă şi grădiniţă în Braşov.
Consider că, prin acest
proiect, ne respectăm o
promisiune pe care am
făcut-o cetăţenilor din
această zonă, aceea de a le
asigura
cele mai bune
condiţii de educaţie copiilor
din zona Carierei şi Bartolomeu “, a declarat primarul George Scripcaru.

nouă abordare a vieții
culturale și educative a
Brașovului poate schimschimba viața de zi cu
zi a cetățenilor. Un astfel de proiect viabil i-a
lipsit pe parcursul celor
12 ani d-lui Aristotel
Căncescu. Acesta știe
că singurul care poate
atrage investori străini
și autohtoni în Brașov
este Nicolae Țucunel,
cel care are deja expertiza mediului de afaceri
(conduce Camera de
Comerț și Industrie) și
știe foarte bine și cu ce
se „mănâncă politica“.
În centrul dezbaterilor
publice trebuie să se
afle omul și nu conflictele politice și nici justificările interminabile
ale eșecului.
Dacă până acum ia dat la o parte pe toți aceia care au dorit să
facă ceva pentru județul
Brașov, acum este timpul ca brașovenii să
spună prin votul lor
„«În lături», domnule
Căncescu!

„Ziua satului românesc“,
în Piaţa Sfatului
Tradiţii şi obiceiuri din toată ţara vor fi promovate de
„Ziua satului românesc“, la Braşov. Evenimentul va
avea loc între 11 şi 13 mai, în Piaţa Sfatului şi se se află
la cea de-a doua ediţie. Cu această ocazie, în Piaţa Sfatului vor fi amenajate standuri, pentru ca vizitatorii afle
care sînt ofertele de vacanţă în satele României şi să
deguste şi chiar să cumpăre produse tradiţionale.

Raspunde la cele mai pretioase cerinte:
Rafinament si o vasta experienta
Peste 500 de modele de verighete si ceasuri
O colectie deosebita de bijuterii cu diamante
Verighete de 14k si 18k
cu pietre care pot fi
inlocuite cu diamante

Sunt frumoase, sunt
cautate, sunt unicate,
sunt verighetele de la

Jasmin
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