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Bicicleta Pegas, modelul cu
sa lungă, a fost reinventată de
doi tineri bucureșteni, iar la
sfârșitul lunii urmează să
apară deja pe piață, la prețuri
ce varianză între 1.100 şi
1.300 lei.
PAG. 8
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La începutul anilor ’50, în
zona unde astăzi se află Stadionul „Tineretului“, într-o
şură, Miliţia a descoperit un
automobil de curse, ce a
aparținut prințului Nicolae.
PAG. 9
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O mână de ajutor
Brasovului
,
„Consiliul Județean nu va mai fi
un consumator de bani, ci un
generator de bunăstare pentru toți”,
este deviza
candidatului
independent
la conducerea
Consiliului
Județean,
Nicolae
Țucunel
paginile 6 - 7

RAT se extinde şi în judeţ.
Prima cursă experimentală va
fi spre Săcele Deocamdată,
nu se ştie data de la care autobuzele regiei vor circula
până în oraşul vecin sau care
va fi preţul călătoriei.
PAG. 3

„Câştigăm

împreună!”
Cine?

paginile 4 - 5
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Coreenii vor sa investească la Brașov. Două dintre cele mai importante firme
coreene în domeniul construcţiilor şi a producerii de energie electrică şi termică
doresc să investească 150 de milioane de euro într-o centrală termică de
cogenerare, la Braşov.

www.gazetabrasovului.ro

„Scripcaru şi Ţucunel îl dau jos pe Aristotel!”
Mai multe partide - PD-L, PER, UNPR - și independentul Dumitru Puchianu îl susțin în
campania electorală pe președintele Camerei de Comerț Brașov, Nicolae Țucunel
Sala Teatrului Dramatci a
devenit neîncăpătoare pentru
cei aproape 2.000 de membri
şi simpatizanţi PDL, care au
participat, aseară, la lansarea
oficială a candidaţilor partidului pentru judeţul Braşov.
PDL Braşov are liste complete pentru toate consiliile
locale şi funcţiile de primar
din judeţ, precum şi pentru
Consiliul Judeţean, dar pentru funcţia de preşedinte al
acestei structuri îl va susţine
pe independentul Nicolae
Ţucunel. Democrat-liberalii
îşi propun obţinerea a 13
locuri în Consiliul Judeţean
Braşov, a 22 de posturi de
primar şi a 197 de locuri în
consiliile locale, dintre care
care 14 în forul deliberativ
municipal.
Invitat de onoare a fost
candidatul independent la
acest
fotoliu,
Nicolae
Ţucunel, pentru care PDL şia manifestat intenţia de a-l
susţine, oficial, acum două
săptămâni.

Colaborare strânsă
între CJ şi Primărie
Ţucunel a fost primit cu
aplauze de pedelişti, care au
şi inventat pe loc un slogan
pentru campania sa: „Scripcaru şi Ţucunel îl dau jos pe
Aristotel!”.
„M-am apropiat de domnul primar Scripcaru, fiindcă
am văzut că a făcut şi face în
continuare multe lucruri pentru această comunitate. A
făcut Braşovul cel mai fru-

Nicolae Țucunel a fost invitat de onoare la festivitatea de lansare a candidaților PDL

mos oraş din ţară, şi nu o
spunem noi, ci o spun cei
care l-au vizitat, fiindcă este
un om dedicat muncii sale,
dar şi mai ales, pentru că a
avut parteneri de nedăjde
care l-au ajutat să-şi ducă
proiectele la îndeplinire. Ca
preşedinte de CJ trebuie să
colaborez cu primarul
George Scripcaru şi să
implementăm
împreună
proiecte pentru a dezvolta
judeţul. Am o singură întrebare
pentru
domnul
Căncescu: pentru ce mai vrea
a IV-a oară funcţia, dacă trei
mandate s-au încheiat pe

S-a stabilit ordinea aleşilor
pe buletinele de vot
Biroul Electoral Judeţean
Braşov a tras la sorţi ordinea
în care vor apărea candidaţii
la alegerile locale din iunie
2012.
Astfel, la Braşov, primul pe
listă este PDL, urmat de PNL,
PSD, PC, UDMR şi UNPR.
Doar aceste prime şase poziţii
sunt comune pentru tot
judeţul, restul birourilor electorale din cele 58 de
circumscripţii urmând să-şi
stabilească, tot prin tragere la
sorţi, următoarele poziţii.
„Ordinea va diferi de la localitate, la localitate, în funcţie şi
de partidele care au candidaţi
în respectivele circumscripţii.
Conform legii, pentru primele
şase poziţii tragerea la sorţi
este făcută obligatoriu de
către BEJ“, a precizat
procurorul Elena Hach,
preşedintele BEJ Braşov.
În
schimb,
pentru
candidaţii la funcţia de
preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov şi consilieri
judeţeni, ordinea a fost
stabilită încă de ieri de către
BEJ. Astfel, pe poziţia a VII-

a va fi PNŢCD, urmat de Partidul Poporului – Dan Diaconescu, PSDM, FDGR,
PPLC, Partidul Verde, Partidul Alianţa Socialistă, PRM,
Partidul Totul pentru Ţară,
Forţa Civică, PSR, PER,
după care va urma singurul
candidat independent la CJ,
Nicolae Ţucunel.

7.704, numărul final al
candidaţilor
Până ieri, candidaţii s-au
putut retrage de pe listele
electorale, astfel că numărul
total al celor care vor candida
pentru o funcţie de consilier
local, primar, consilier
judeţean sau preşedinte al CJ
Braşov este de 7.704. Cei mai
mulţi candidaţi la scrutinul
din iunie îi are PDL, 1.069,
urmat foarte aproape de PPDD cu 1.059 de candidaţi,
PSD – 820, UNPR – 631,
PNL – 598, UDMR – 463,
PRM – 437 şi PC – 412. Doar
248 de candidaţi vor candida
exclusiv din partea USL, iar
alţi 217 din partea Alianţei de
Centru Dreapta (PNL + PC).

zero”, a declarat Ţucunel.

Căncescu, doar
proiecte de campanie
Liderii PDL au expus
nerealizările lui Aristotel
Căncescu şi au precizat că
este timpul pentru o schimbare. „Municipiul Braşov e
forţa în acest judeţ şi putem
face o schimbare în bine. Nu
putem sta indiferenţi, ca
numai
municipiul
să
producă, iar la CJ să fie un
preşedinte care doar să
cheltuiască fără sens şi să
prăduiască banii produşi de

comunităţile acestui judeţ.
Trebuie să facem din Braşov
un judeţ cu care să ne mândrim”, a fost îndemnul de la
începutul
discursului
preşedintelui PDL Braşov
George Scripcaru.
La prezidiu au luat, rând
pe rând, cuvântul atât parlamentarii PDL de Braşov, cât
şi actuali consilieri judeţeni.
„Chiar credeţi că vrea să facă
aeroportul? Răspunsul e nu.
Când se apropie alegerile
doar mai taie câte o panglică
şi începe din nou lucrările.
Sunt doar proiecte de campanie, pe care le reia la

fiecare patru ani. Trebuie
neapărat să schimbăm conducerea
Consiliului
Judeţean”, a spus consilierul
judeţean Mihai Veştea.

„Într-un an facem
aeroportul împreună”
Ţucunel a precizat că cu
ajutorul primarului George
Scripcaru va reuşi să ducă la
bun sfârşit construcţia aeroportului. „Într-un an facem
aeroportul împreună, dar şi
alte proiecte care să aducă
venituri la bugetul judeţului.
De exemplu, putem gândi un

centru cultural în zona
istorică, dar, acum, domnul
Căncescu s-a apucat să
vândă din clădirile care sunt
în proprietatea CJ. Îi cer public să nu vândă Spitalul Dermato,
fiindcă
prin
amenajarea unui centru cultural care să includă şi
această clădire putem aduce
venituri la buget”, a punctat
Nicolae Ţucunel.
De asemenea, el a ţinut să
sublinieze faptul că va avea
o bună colaborare cu toţi primarii, indiferent de coloratura lor politică. „I-am
pus o singură condiţie domnului Ţucunel: să rămână independent şi după alegeri, ca
toţi primarii să fie trataţi la
fel. Vom fi parteneri şi
împreună vom lupta pentru
dezvoltarea economică a
judeţului, dar şi pentru a crea
noi locuri de muncă, nu o să
stăm să ne plângem că navem
bani.
Actualul
preşedinte vrea să cheltuie
bani aiurea şi să nu-l ia nimeni la întrebări”, a afirmat
Scripcaru, care a vrut
totodată, să infirme zvonurile
cum că Ţucunel ar fi poarta
sa de intrare în PSD. „Nu am
discutat niciodată aşa ceva cu
Ţucunel . Eu sunt preşedinte
PDL, am crescut în acest partid şi vreau să fiu respectat
pentru tot ceea ce am făcut
Toat partidele m-au dorit, mau solicitat, dar i-am refuzat.
Să fie sănătoşi să să-şi vadă
fiecare de partidul lui”, a
conchis Scripcaru.

Puchianu îl reclamă pe Căncescu la Curtea de
Conturi pentru afacerile dubioase de la aeroport
Preşedintele Asociaţiei
de
Dezvoltare
a
Braşovului,
Dumitru
Puchianu, a declarat că va
cere magistraţilor Curţii de
Conturi
să
verifice
amănunţit modul în care a
fost implementat până în
prezent proiectul realizării
Aeroportului Internaţional
Braşov, precum şi demersurile întreprinse în ultima
perioadă de conducerea
administraţiei judeţene.
„Există un proces în
instanţă cu CJ, deschis de
o firmă care deţine un
obiectiv în zonă pentru a
obţine despăgubiri. Cu
toate acestea, Consiliul
Judeţean a demarat licitaţia
pentru construirea pistei
Aeroportului. În mod normal, o asttfel de lucrare
trebuia efectuată abia după
ce terenul intra în proprietatea
administraţiei
judeţene”, a mai declarat
Puchianu. El a spus că
speră ca după 10 iunie „să
avem o nouă conducere a

Puchianu vrea să solicite date suplimentare despre
cum au fost cheltuiți banii pentru aeroport

CJ, care să implementeze
proiectul
respectând

legea”.
Puchianu îl acuză pe

preşedintele CJ, Aristotel
Căncescu, că a început
lucrările de amenajare ale
aeroportului fără a înscrie
în
Cartea
Funciară
terenurile expropriate din
zona
aeroportului
şi
neavând, astfel, drept de
proprietate asupra lor.
Printre terenurile la care se
referă preşedintele ADJB
se află şi un lot al firmei
Gotic SA, al cărei patron
este Ioan Diniţă, liderul PC
Braşov. Firma lui Diniţă a
depus, de altfel, şi o sesizare în instanţa de contencios
împotriva
Consiliului Judeţean şi a
firmei Kasim Emaka SRL,
cea care a realizat lucrările
de nivelare a suprafeţei şi
împrejmuirile de siguranţă.
Firma Gotic a chemat în
judecată
administraţia
judeţeană la sfârşitul anului trecut, pe motiv că nu a
stabilit
cuantumul
despăgu-birilor de comun
acord şi nici nu a făcut
aceste plăţi.

Deutsche Telekom vrea să investească la Braşov. Peste o mie de locuri de muncă în domeniul IT şi al
telecomunicaţiilor ar putea fi create la Braşov în următorii trei ani, dacă board-ul companiei germane
T-Systems International GmbH, una dintre diviziile globale a Deutsche Telekom, va decide să îşi deschidă
un punct de lucru la poalele Tâmpei.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 16 - 22 mai

ON LINE

3

www.gazetabrasovului.ro

RAT se extinde şi în judeţ. Prima cursă Căncescu, „albit” la Şoarş
experimentală va fi spre Săcele
Consilierii
locali
braşoveni au aprobat, într-o
şedinţă de urgenţă, iniţierea
procedurilor pentru transformarea Regiei Autonome de
Transport (RAT) Braşov în
operator regional. Conform
deciziei aleşilor locali şi
cetăţenii din localităţile
zonei metropolitane vor beneficia de aceleaşi facilităţi
ca şi cei din Braşov în ceea
ce priveşte transportul. „Se
va schimba acţionariatul,
51% va avea municipiul
Braşov, iar 49% celelalte
localităţi din jurul Braşovului,
care
vor
subvenţiona apoi abonamentele şi biletele, care vor
avea tarife unice, fiind vorba
de transport public integrat.
Vor fi trasee directe spre
Săcele, Predeal, Prejmer,
Cristian,
Râşnov
sau
Zărneşti. Am discutat deja
cu consilierii locali din
Săcele, care au fost de
acord”, a explicat primarul
George Scripcaru.

Plecat în campanie electorală prin județ, Aristotel
Căncescu a avut de înfruntat
o situație mai puțin plăcută
la Șoarș.
După spectacolul în care
a cântat Aurel Tămaș, actualului președinte al Consiliului Județean i-a fost
înmânată o petiție semnată
de 400 de cetățeni din zonă,
prin care era rugat să răspundă la mai multe întrebări. Deși majoritatea aveau

UNATC vrea o secţie de
teatru şi film la Brasov
Brașovenii vor putea ajunge mai ușor și mai ieftin dintr-o localitate în alta

Astfel, primul traseu pilot
pe care îl va înfiinţa RAT, va
fi spre municipiul Săcele.
Deocamdată, nu se ştie data
de la care autobuzele regiei
vor circula până în oraşul
vecin sau care va fi preţul
călătoriei, aceste detalii urmând să fie stabilite printr-un
protocol încheiat între cele

două primării.

Gratuităţi pentru elevi
şi pensionari
Aleşii locali au decis ca începând cu 1 iunie să acorde
câte zece călătorii gratuite
acelor pensionari care au un
venit de sub 800 de lei, restul

pensionarilor urmând să beneficieze doar de biletele cu
50% reducere. Totodată, de
la 1 septembrie, elevii vor
avea gratuitate pe RAT, dar
numai pe maximum două
linii, însă chiulangiilor le vor
fi retrase abonametele dacă
rămân cu absenţele nemotivate.

Alee de promenadă de sub Tâmpa până la Iepure
Primăria Braşov vrea să
exploateze cât mai mult
potenţialul turistic al
muntelui Tâmpa şi, după
amenajarea parcului din
zona
Aleii
Tiberiu
Brediceanu, va trece şi la
reabilitarea traseelor turistice.
Primul traseu care va fi
modernizat începe din zona
Treptelor lui Gabony şi
ajunge până la Iepure, în
Răcădău. Practic, şi partea
dinspre Valea Cetăţii va deveni o zonă de promenadă,
ca sub Tâmpa, urmând să
fie montaţi stâlpi pentru iluminatul public, bănci, însă
aleea să fie doar pietruită,
pentru a păstra aspectul
unui loc destinat drumeţiilor. Primarul George
Scripcaru a precizat că
lucrările, care sunt realizate
în colaborare cu Regia

Lucrările vor fi gata în cel mult o lună și jumătate

Pădurilor Kronstadt, vor fi
finalizate în maximum o

lună şi jumătate.
În ceea ce priveşte ame-

najarea parcului Tiberiu
Brediceanu, lucrările sunt
finalizate în proporţie de
80%, în prezent lucrându-se
la renovarea apeductului şi
amenajarea unor locuri de
joacă. Nu în ultimul rând,
edilii intenţionează ca în
zona de promenadă de pe
şaua Tâmpei să amenajeze
şi un observator dotat cu
echipamente speciale, ca
turiştii să poată admira
monumentele din oraş în
toată splendoarea lor.
Totodată, şi pe drumul
vechi spre Poiana Braşov,
Regia Pădurilor a început să
înlocuiască elementele de
siguranţă distruse, urmând
ca şoseaua până la Pietrele
lui Solomon să fie lărgită
prin acoperirea pârâului cu
dale şi schimbarea cursului
acestuia
pe
anumite
porţiuni. (foto: Andrei Paul)

www.brasov100la100.ro
Sisteme de supraveghere video în punctele cheie din Codlea
www.brasov100la100.ro
De anul acesta, în
intersecţiile şi anumite
puncte cheie din municipiul Codlea vor fi amplasate
sisteme de supraveghere
video. Investiţia în valoare
de 60.000 lei a fost a fost
deja aprobată de consilierii
local și va fi suportată din
bugetul propriu. Iniţiativa
amplasării de sisteme de
supraveghere video în
punctele cheie din localitate aparţine viceprimarului
Călin Ivan, după consultarea
acestuia
cu
reprezentanţii Poliţiei Municipiului Codlea, cu

ca temă probleme administrative ale comunei, două
dintre întrebări l-au „albit”
pe Căncescu. Iată cum sunau acestea: „Comuna Șoarș
mai aparține de județul
Brașov?” și „Cine mai este
președintele Consiliului Județean”. De fapt, sătenii din
zonă ironizau situația în care
erau puși, de a-l vedea pe cel
care conduce județul doar o
dată la patru ani, atunci când
li se cere votul.

scopul de a preveni şi
diminua săvârşirea faptelor
de distrugere şi furturi de
pe domeniul public sau privat.
„Sistemul va cuprinde 16
camere video, amplasate la
intersecţii, şi patru camere
amplasate în parcuri. Pentru început, se vor
achiziţiona echipamentele
de bază şi un maximum de
10 camere video, urmând
ca sistemul să fie suplimentat pentru supravegherea
tuturor intersecţiilor mari, a
parcurilor şi a căilor de
acces din municipiul
Codlea“, a declarat Călin

www.gazetabrasovului.ro

Ivan, viceprimarul municipiului Codlea.
Sistemele de supraveghere video vor fi amplasate
în următoarele locaţii:
intersecţia str. Lungă –
DN1 cu str. Nordului,
intersecţia str. Lungă –
DN1 cu str. Hălchiului,
intersecţia str. Lungă –
DN1 cu str. Măgurii,
intersecţia str. Lungă –
DN1 cu str. Scheilor şi str.
Horia, intersecţia str.
Lungă – DN1 cu str. Nouă
şi str. Muntiţor, intersecţia
str. Lungă – DN1 cu str.
Vulcanului şi str. Muntişor,
intersecţia str. Bârsei –

DN1 cu str. Grădinarilor,
intersecţia str. Bârsei –DN1
cu str. Rampei, intersecţia
str. Rampei cu str. Gării,
intersecţia str. Muntişor cu
str. Florilor, intersecţia str.
Nouă cu str. Crizantemelor
şi str. Târgului. De asemenea, se vor mai amplasa la
intersecţia str. Nouă cu str.
Hălchiului, intersecţia str.
Măgurii cu str. 9 Mai,
intersecţia str. Petuniei cu
str. Garoafelor, intersecţia
str. Cetăţii cu str. M.
Sadoveanu
(Biserica
Română) şi intersecţia str.
9 Mai cu str. Libertăţii.

www.gazetabrasovului.ro

Secția de teatru și film va funcționa în cadrul
Universității Transilvania

Universitatea Naţională
de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“
din Bucureşti (UNATC) ar
putea deschide o filială la
Braşov, iar proiectul ar putea
fi pus în practică începând
cu anul universitar 2013 2014.
Decanul Facultăţii de
Film din cadrul UNATC,
Sorin Botoşăneanu, împreună cu regizorii Cristi Puiu
şi Adi Voicu s-au întâlnit
astăzi cu autorităţile locale,
rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Abrudan, şi
prorectorul Mihaela Gheorghe, pentru a discuta aspectele înfiinţării acestei
secţii. „Noi putem asigura
profesori, curiculă şi dotări,
iar dumneavoastră ne puteţi
ajuta cu un sediu şi un
cămin. Dorim să deschidem
cursuri de licenţă şi de masterat, în regie film, cu aplecare spre documentar. Este
vorba de şase-opt studenţi
pe licenţă şi doi-patru pentru
master. Cifra nu este mare,
dar capitalul de imagine este

imens. Nu văd de ce Sibiu şi
Cluj au festivaluri de film
importante, iar Braşovul nu.
Aici aveţi toate datele“, a
declarat Sorin Botoşăneanu.
„Cinematograful românesc este cel mai important
capital de imagine al României în străinătate, la acest
moment. O şcoală de film
poate deveni în timp independentă, şi ar putea coopta regizori şi profesori de
la şcoli europene“, este de
părere Cristi Puiu.
Propunerea
înfiinţării
„extensiei“ UNATC a venit
din
partea
rectorului
UNATC Bucureşti, Adrian
Titieni. „Putem să ne gândim chiar la amenajarea
unui cinematograf, prin modernizarea fostului cinematograf Popular, care să
poată fi utilizat şi de viitorii
studenţi“, a declarat primarul George Scripcaru.
Intenţia conducerii celor
două universităţi este de a
realiza un parteneriat pentru
înfiinţarea secţiei UNATC
Braşov.

Două blocuri din Predeal
vor fi izolate termic
Blocurile cu numerele 8
şi 10, de pe strada Eroilor
din Predeal, vor fi reabilitate termic. Primarul Ionel
Goidescu a propus, la rectificarea de buget pentru
acest an, din şedinţa de
Consiliu Local din 8 mai
2012, alocarea cotei de
30% din suma de 554.000
de lei, necesară reabilitării
termice.
„Acum avem posibilitatea să încheiem contractele şi să începem lucrările, imediat ce asociaţiile

de proprietari vor dispune
de 20% din suma totală,
pe care trebuie să o suporte, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ne va aloca restul de
jumătate din sumă“, a precizat Goidescu. În urma
acestei investiţii, pentru
care bugetul local trebuie
să suporte aproximativ
172.000 de lei, confortul
termic va creşte pentru 40
de familii, iar facturile la
întreţinere în perioada de
iarnă vor scădea simţitor.

www.gazetabrasovului.ro
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Zâmbind de pe bannerul întins pe Casa Sfatului, Aristotel Căncescu ne
îndeamna să „Câştigăm împreună”. Cine? El şi protejatul său Sebastian
Grapă? Nu, mulţumim, 17 milioane de euro luaţi din banii noştri, după cum
au dezvăluit anchetele din „Gazeta Braşovului”, credem că vă ajung.

Câstigăm
,

„

Relaţia de prietenie dintre
Grapă şi Căncescu a început
din 2006, când Grapă a trecut de la PSD la PNL. De
atunci, această prietenie s-a
tradus prin contracte de
aproximativ 17 milioane de
euro, primite de Grapă de la
Consiliul Judeţean, precum
și alte milioane de la
primăriile PNL din judeţ.

Cum a câștigat zeci de milioane de euro din contracte pe

Dovada
minciunii lui Grapă
Un caz clar de conflict de
interese având în vedere că
Grapă, în calitate de consilier judeţean a votat aprobarea banilor către firmele
sale!. Aristotel Căncescu sa făcut că nu vede şi l-a
făcut pe Grapă omul său de
încredere atât în PNL cât şi
în Consiliul Judeţean.
În
continuare
vă
prezentăm dovezi că Sebastian Grapă este în conflict
de interese şi că a minţit atât
în declaraţia de avere cât şi
public când a afirmat că el
nu a avut contracte cu
primăriile din judeţ.

Sebastian Grapă se află tot timpul în umbra președintelui Consiliului Județean Aristotel Căncescu

A votat alocarea
de bani publici
către propria firmă
În 4 aprilie 2006,
Primăria comunei Viştea a
încheiat contractul de
execuţie lucrări cu SC Distrikem SRL (numărul
1019). Acest contract avea
ca obiect „să realizeze şi să
finalizeze lucrările de
execuţie Reabilitare Cămin
Cultural Olteţ”. Valoarea
acestui contract era de
789.349 lei. Acţionarul
firmei SC Distrikem este...
Sebastian Grapă, omul de
încredere al lui Aristotel
Căncescu. Aşa cum rezultă
şi de pe situl Tribunalului
Braşov, într-un caz din
2009: SC Distrikem SRL
prin reprezentant legal
Grapă Sebastian.
Astfel, Sebastian Grapă a
votat, în Consiliul Judeţean,
alocarea de bani publici
către firma sa, Distrikem,
pentru
reabilitarea
Căminului Cultural din satul
Olteţ, comuna Viştea. Caz
clar de conflict de interese la
care Aristotel Căncescu nici
măcar n-a clipit. Bănuiți și
dumneavoastră de ce.

Lucrări de mântuială
În ceea ce priveşte
Căminul Cultural, el se află
acum
într-o
stare
deplorabilă. Grapă a folosit
materiale de proastă calitate

Dovada că Grapă este reprezentantul legal al SC Distrikem SRL

Dovada că soția lui Grapă este acționarul SC CO&M SRL

u Incendiu misterios

u Nu a fost lăsat
Aristotel Căncescu, încearcă să-şi creeze o imagine de victimă. Este în fruntea
judeţului de 12 ani şi n-a făcut nimic. A avut în această perioadă 1 miliard de euro
din care s-a ales praful. După cum se plânge la posturile sale TV, între 200-2004
chipurile nu l-ar fi lăsat pesediştii aflaţi la Guvernare iar între 2008-2011 nu l-ar fi
lăsat pedeliştii. Pentru perioada 2004-2008, când liberalii lui au fost la putere, a uitat
să ne explice cine a fost de vină. Ar fi totuși cazul ca instituțiile abilitate să “nu-l mai
lase” să scurgă bani din bugetul județului către camarila sa.
şi a executat lucrări de
mântuială încât la 5 ani de la
finalizarea lucrărilor de reabilitare sunt necesare alte
lucrări care să îndrepte
stricăciunile. În mod normal
lucrările de modernizare trebuiau să reziste cel puţin 1520 ani. Iar la costuri,
Sebastian Grapă n-a avut
nicio ruşine să-şi aloce
789.349 lei, sub privirile
îngăduitoare ale protectorului său, Aristotel Căncescu.

Preţuri aberante
S-a ajuns la situaţia
incredibilă ca un metru

pătrat de zugrăveală să coste
4.000 lei, având în vedere că
suprafaţa Căminului Cultural este de 200 metri
pătraţi! Aproximativ 1.000
de euro pentru zugrăveală
când metrul pătrat de
construcţie este de 500-600
de euro! Tot pentru o
comparaţie, bugetul comunei Viştea este de aproximativ 500.000 lei.

Încă un contract
păgubos pe banii
braşovenilor
În 6 decembrie 2006 Co-

muna Viştea a încheiat un
alt contract de execuţie, de
această dată cu SC Co&M
SRL. Obiectul contractului
l-a constituit „să realizeze şi
să finalizeze lucrările de
amenajare trotuare, rigole în
satele Viştea de Jos şi Viştea
de Sus”. Valoarea lucrărilor
s-a ridicat la suma de
850.000 lei. În 2006, Asociat la SC Co&M SRL era
Grapă Maria-Monica, nevasta lui Sebastian Grapă,
conform actului constitutiv
actualizat la 07.03.2008! Un
alt caz clar de conflict de interese. Legea interzice clar

Sursele noastre din DNA au explicat că
biroul în care Sebastian Grapă își ținea documentele firmelor a luat foc în mod misterios. Evenimentul s-a petrecut la doar
câteva zile de la demararea cercetărilor
privind sumele obținute de Grapă de la Consiliul Județean.

ca un consilier judeţean, în
spetă Sebastian Grapă, să
voteze alocarea de bani publici pentru nevastă-sa!

Alte lucrări
de mântuială
Prin îngăduinţa lui Aristotel Căncescu, Consiliul
Judeţean a fost transformat
într-o afacere de familie.
Grapă îi dă bani nevestei,
din
fonduri
publice.
Lucrările executate de nevasta lui Grapă s-au redus la
o asfaltare minusculă în faţa
primăriei din Viştea şi câţiva

zeci de metri de beton sub
formă de rigole, care acum
sunt măcinate.

Distrikem
a fost radiată
„Marele afacerist” de
Făgăraş, Sebastian Grapă,
după ce a luat aproximativ
17 milioane de euro din
banii braşovenilor, prin
Consiliul Judeţean, cu aprobarea lui Căncescu, a decis
să-şi bage toate firmele în
faliment! Probabil să-şi
ascundă urmele. Astfel, în
14 decembrie 2011, SC Dis-

Cu toate că nu a făcut nimic 12 ani, Aristotel Căncescu mai vrea în fruntea Gazeta Braşovului l Săptămâna 16 - 22 mai
judeţului. Probabil mai vrea ca 4 ani să-şi îmbogăţească clinetela politică din
banii braşovenilor. Clientelă din care face parte şi Sebastian Grapă, consilier
judeţean PNL, aşa cum „Gazeta Braşovului a demonstrat-o. Ancheta de mai jos
arată cât de păguboasă este pentru braşoveni relaţia dintre cei doi politicieni.
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”

bani publici Sebastian Grapă, omul de încredere al președintelui CJ

A trecut prin toate partidele!

Grapă, pericol pentru bugetele publice

SC CO&M SRL și
SC DISTRIKEM SRL, două
dintre firmele controlate
de Grapă cu „lipici”
la banul public

Sebastian Grapă, un consilier județean ale cărui firme primesc contracte peste contracte plătite cu bani publici

trikem a fost radiată din
Registrul Comerţului. “În
temeiul art.131 din Legea
privind
procedura
insolvenţei,
Dispune
închiderea
procedurii
insolvenţei debitorului SC
DISTRIKEM
SRL şi
radierea acestuia din registrul comerţului”, scrie în
soluția dată în dosarul
insolvenței firmei lui Grapă.

importante mai multor firme
şi bănci. Conform tabelului
definitv al creantelor, SC
CO & M SRL datorează
bugetului de stat suma de
58.872lei privind taxe şi impozite neachitate. Lista mai
cuprinde: BRD – 2.135.308
lei şi 213.214 euro, Banc
Post 56.031 lei, salariaţi
10.413 lei etc.

SC Co&M SRL,
în faliment

SC Revecom,
alt faliment
marca Grapă

În 2010, SC Co&M SRL
a intrat în procedură de faliment, producând pagube

O altă firmă care a fost
băgată în faliment, şi în
care soţia lui Sebastian

Grapă deţine calitatea de
administrator şi asociat,
este SC Revecom SRL.
În 03.06.2010 a fost deschis
dosarul
de
însolvenţă
număr
5970/62/2010
pentru
această firmă. În data de
15.02.2012 Tribunalul a
admis cererea formulată
de către administratorul
judiciar TOP EXPERT
SRL dispunând intrarea
în procedura falimentului
a debitorului SC REVECOM SRL. Această societate comercială are o
datorie de 75.910 lei la
bugetul statului.

Insolvenţe în serie
SC Ebola SRL având ca
administrator şi asociat pe
Grapă Sebastian şi-a început
procedura de insolvenţă în
28.05.201 (dosar număr
5735/62/2010) şi are datorii la
bugetul de stat în valoare de
34.492 lei. Deasemenea Sebastian Grapă este dator foştilor salariaţi 2.346 lei, salarii
restante. Sebastian Grapă, în
calitate de administrator şi
asociat a cerut insolvenţa şi
societăţii Ansemagnum SRL,
la data de 29.07.2010 (dosar
număr 7993/62/2010, Tribunalul Braşov).

Printre lucrările de pomină, adjudecate de Grapă
din bani publici, conform publicației „Monitorul de
Făgăraș”, se numără:
u Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, lucrare în valoare de 31 miliarde de lei,
plătite din bugetul local al Făgărașului. În
prezent, așteaptă încă o tranșă de 7 miliarde,
pentru dotarea azilului.
u Centrul de locuințe pentru rromi construit în
colonia Combinat din Făgăraș, de către o firmă
controlată de Grapă, al cărei director este
Adrian Neag. Construcția s-a ridicat pe teren
privat în 2010, după care, colegii de partid ai
afaceristului, majoritari în Consiliul Local
Făgăraș, au votat preluarea terenului de către
municipalitate. Ulterior, Primăria a predat
terenul firmei controlate de Grapă! Deși
investiția a costat un milion de euro, construcția
nu este finalizată, fiind lăsată de izbeliște.
u Firma lui Grapă a executat lucrari în comunele din Țara Făgărașului, materialele de
construcție luându-le de la un depozit din
Făgăraș. N-a achitat facturile în valoare totală
de 100.000 euro, fiind în proces cu respectiva
firmă, Azzuro SRL.
u A primit fără licitație lucrări de la Primăria
Viștea în valoare de 25 miliarde, în anul
2006, contractele fiind încheiate pe firmele
SC Co&M și SC Distrikem SRL. Banii au fost
alocați de Consiliul Județean Brașov. Printre
lucrări se numără: o parcare în fața primăriei
Viștea și trotuare în satele Viștea de Jos și
Viștea de Sus în valoare de 8 miliarde de lei
vechi, căminul cultural din Rucăr, în valoare
de 8 miliarde de lei vechi, și căminul cultural
din Olteț valoare tot de 8 miliarde de lei
vechi. Mai mulți localnici au acuzat calitatea
îndoielnică a lucrărilor.
u Lucrări contractate de Primăria Făgăraș cu
firmele controlate de Grapă pentru obiectivul
generic, îngrijirea spațiilor verzi și a grădinilor
publice”, în valoare de 22 miliarde de lei, conform execuției bugetare din 2011.
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„Nu mă bazez pe promisiuni goale de conţinut, cum s-a întâmplat până acum, ci pe o viziune
managerială, având ca bază experienţa, profesionalismul, buna-credinţă şi preocuparea pentru
traiul de zi cu cu zi al oamenilor. Viziunea mea are în vedere apropierea actului administrativ de
cetăţean, ale cărui probleme pot părea mici, dar sunt foarte concrete şi îi afectează viaţa”
Nicolae Ţucunel, candidat independent la Consiliul Judeţean Braşov

O mână întinsă

Preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov,
Nicolae Ţucunel, este primul
candidat înscris oficial la
Biroul Electoral Judeţean. A
depus la BEJ Braşov tabele cu
22.500 de semnături. A fost
emoţionat în momentul depunerii candidaturii, mai ales că
a fost primul.

Tinerii au semnat
pentru el
„Sunt pregătit să aduc
braşovenilor candidatul independent pe care majoritatea
şi-l doreşte şi spun cu hotărâre
că nu-i voi dezamăgi”, a declarat, la ieşirea din sediul
BEJ, Nicolae Ţucunel. S-a
declarat impresionat că printre semnatari sunt mulţi tineri,
de vârsta copiilor săi, alegători pe care sondajele îi dau,
în general, ca fiind nehotărâţi.
Ţucunel a mai spus că va continua şi chiar îşi va intensifica
întâlnirile cu cetăţenii din
judeţ, „pentru că de acolo vin
informaţii despre lucrurile importante despre problemele cu
care se confruntă oamenii”.

Ce îl recomandă
„Sunt vremuri în care administrația publică are nevoie
de manageri, deoarece resursele sunt tot mai puține, iar
nevoile tot mai complexe.
Administrația pu publică nu
mai poate însemna doar colectare de venituri și realizarea de cheltuieli. Trebuie
generate venituri pentru comunitate și asigurarea cheltuirii banului public în mod
eficient și transparent”, crede
Țucunel. „În activitatea mea,
pe lângă o societate comercială performantă la nivel național, pe care am creat-o,
sunt implicat în comunitatea
de afaceri brașoveană ca
președinte al Camerei de Comerț și Industrie și în activitatea patronatului din industria de prelucrare a lemnului,
ca președinte al Asociației
Forestierilor din România. Adaug la acestea și experiența
mea de consilier județean și
consilier municipal. Doresc să
îi atrag lângă mine pe toți cei
care simt că pot avea o contribuție la dezvoltarea județului”, spune candidatul independent.

De ce a demisionat
din PSD
Ţucunel, fost membru al
PSD, a preferat să iasă din
politică în luna iunie a anului
trecut, când a decis să se retragă din Consiliul Local al
municipiului Braşov, atunci
când partidul i-ar fi cerut să
voteze împotriva modului în
care îi dicta conştiinţa. „A fost
o propunere a directorului

RAT Braşov de a reduce la
jumătate beneficiile acordate
pensionarilor braşoveni. Deoarece a fost bine argumentată, am considerat că propunerea este bună, iar în Comisia
de transporturi a CL Braşov,
din care fac parte, am votat în
favoarea propunerii. Apoi, în
plen, solicitarea conducerii
partidului a fost să votez împotriva propunerii respective,
lucru cu care nu am fost de
acord”, a mărturisit fostul
vicepreşedinte al PSD Braşov.
În aceste condiţii, a decis că
cea mai bună opţiune politică
este să rămână independent.
„Clasa politică şi-a pierdut din
credibilitate. Candidez independent pentru că aşa pot
spune oamenilor ceea ce gândesc şi ce pot face pentru ei,
fără promisiunile populiste pe
care aş fi fost nevoit să le fac
în poziţia de candidat al unui
partid”, explică Țucunel.

„Consiliul Județean nu va mai fi un consumator
este deviza candidatului independent la conducerea

Vrea să fie
un moderator
„Voi fi un preşedinte moderator, astfel încât să coalizez
clasa politică la nivel local în
favoarea proiectelor judeţene.
Consiliul Judeţean nu va fi un
loc unde se vor cere bani, apoi
vor fi acordaţi unde voi dori
eu, ci acolo unde va trebui”,
declară candidatul independent. El mai spune că îşi doreşte să coalizeze mediul politic cu mediul de afaceri pentru realizarea unor proiecte
importante. „Nu neg importanţa partidelor, dar după experienţa ultimilor ani, cred că
este nevoie la conducerea
Consiliului Judeţean de cineva aflat în afara intereselor de
partid, de cineva care să se
gândească şi la oamenii simpli ai acestui judeţ şi să lucreze pentru a le fi mai bine
lor, nu politicienilor”, a continuat Ţucunel. Spune că nu
este duşman al partidelor, cărora să le nege rolul şi importanţa, ci dimpotrivă consideră că democraţia nu există
fără pluripartidism.

Fără scandaluri
„Cred că un preşedinte independent poate aduce o calmare a adversităţilor politice
care, vreme de atâţia ani, au
dominat Consiliul Județean şi
au generat atâtea scandaluri.
Voi fi un preşedinte care întinde o mână tuturor celor
care, indiferent de culoarea
politică, vor binele oamenilor
din acest judeţ. Am demonstrat - în atâţia ani de activitate
managerială şi de reprezentare a comunităţii de afaceri
din judeţ - că am capacitatea
de a fi moderator, de a netezi
asperităţile, de a lucra şi de a
determina oamenii din jurul
meu să lucreze în echipă”.
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Pentru susținerea candidaturi lui Nicolae Țucunel au semnat foarte mulți tineri

Mâna şi frunzele,
„marca” lui Ţucunel
Spune că elementele de pe
afişul său electoral, ce conturează o identitate „de marcă”:
„Cred că toate acestea mă
reprezintă. Mâna apare în
multe culturi. Este ceea ce
folosim şi când vrem să certăm
pe cineva, şi când vrem să
mângâiem pe cineva. Este o
mână, care simbolizează prietenia, sinceritatea, dar şi victoria, nu?, gestul de «give me
five», chiar şi cu copiii. NASA,
când a trimis în spaţiu mesajele
în capsulele cosmice, a pus pe
fuselaj mână de bărbat şi mână
de femeie. Este un semn de
deschidere, cu care eu sunt
foarte obişnuit, îmi este foarte
la îndemâ, de aceea am ales-o.
Frunza verde, de asemenea,
mă reprezintă. Aceasta, şi pentru că meseria mea este de inginer silvic, vin din natură, îi
ştiu forţa şi curăţenia. Frunzele
verzi sunt simboluri ale
renaşterii. Punem o sămânţă şi
sperăm să iasă o construcţie
nouă, durabilă. Semnul meu
electoral este, de fapt, o mână
întinsă tuturor oamenilor de
bună credinţă care vor să colaboreze pentru a reda acestui
judeţ speranţa”.

Ce priorităţi are
„Dezideratul meu este să
introduc spiritul managerial în
administraţia publică braşoveană, astfel încât cheltuirea
banului public să se facă
transparent şi eficient. Este
principiul de bază”. A anunţat
ca priorităţi pentru administraţia judeţului, investiţii în reabilitarea drumurilor județene, în sistemul de sănătate şi
în transportul public. În ceea
ce priveşte proiectele, a conturat unul: „La nivelul municipiului Braşov funcționează foarte bine Agenţia
Metropolitană. Îmi doresc ca
pe acelaşi model să mai înfiinţăm două astfel de agenţii,
una la Făgăraş – pentru Ţara
Făgăraşului, şi una la Rupea,
pentru acea zonă. De asemenea, voi discuta pentru prelungirea ariei metropolei Braşov,
care va trebui să cuprindă, în
viziunea mea, şi Zărneştiul,
Moieciu, Bran şi Apaţa”.

Întâlniri în judeţ
Țucunel a început deja întâlnirile cu alegătorii, inclusiv
cu cei din mediul rural. „Faptul că vin la mine şi oameni
care nu mă cunosc sau m-au
văzut doar la televizor mă

www.gazetabrasovului.ro

bucură. Nu pot să spun că ar
avea cereri ciudate, oamenii
vor normalitate, vor să vadă
că există mai multă înţelegere, mai multă colaborare. Au
nevoie de atenţie, au nevoie să
ştie că te interesează viaţa lor,
că ştii ce se întâmplă în comunitatea lor, că un drum judeţean are gropi şi nu e reparat sau că nu există un mic centru unde să-şi vândă laptele şi
brânza. Nu îi interesează promisiuni de proiecte mari, faraonice, care durează ani şi
implică mulţi bani, ci chestiuni
care pot părea mici, dar care îl
dor, îi afectează viaţa”.

„CJ să nu mai fie un
consumator de bani”
Oamenii nu au o percepţie
bună când vine vorba despre
Consiliul Judeţean. În perioada 2000 - 2004 s-au văruit
doar nişte ziduri şi de atunci
au primit doar promisiuni”.
Crede că societăţile din subordinea CJ Braşov ar putea
aduce bani frumoşi la bugetul
judeţului dacă ar fi schimbat
sistemul de administrare:
„Consilprest SA este în subordinea administraţiei judeţene, dar are un management
privat. Ar putea fi una dintre

cele mai profitabile societăţi
şi nu pe pierdere, ca acum.
Practic, această societate este
o gaură neagră unde se scurg
sume mari de bani din bugetul
judeţean. Există două parcuri
industriale administrate de CJ
Braşov care, dacă ar aparţine
unei societăţi din subordinea
instituţiei, ar putea aduce venituri consistente, cu care apoi
am putea rezolva infrastructura rutieră sau problemele din
sistemul sanitar”.

De cine este susţinut
„Faptul că peste 22.000 de
oameni din întreg judeţul au
semnat până acum în favoarea candidaturii mele, iar
alţi doi candidaţi independenţi
s-au retras, anunţând că mă
sprijină, precum şi că partidele importante încep să
facă acelaşi demers îmi confirmă că drumul pe care merg
este unul bun şi că proiectul
meu este apreciat. Lumea a
realizat faptul că actuala conducere a Consiliului Judeţean
Braşov nu este potrivită şi
există o mare dorinţă de
schimbare”, spune Ţucunel.
De asemenea, comitetul Director al PD-L Braşov - care
este forul decizional al filialei

www.gazetabrasovului.ro

„Candidez pentru că acum în Consiliul Judeţean este prea mult
politicianism zgomotos şi prea puţină administraţie eficientă.
Lucru care mă afectează şi pe mine, aşa cum îi afectează şi pe
ceilalţi locuitori ai judeţului”

Brasovului
,
de bani, ci un generator de bunăstare pentru toți”,
Consiliului Județean, Nicolae Țucunel
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Politicienilor le este bine mereu, chiar dacă oamenii o duc rău. Cred că este vremea ca aceia
aleşi de oameni să nu se mai creadă «şefi de
judeţ», ci să fie realmente în serviciul public.
Îmi repugnă maniera «clasică» în care se face
acum o campanie: candidaţii se acuză şi se
bălăcăresc unii pe ceilalţi. Eu resping categoric
o asemenea abordare.
În timpul întâlnirilor pe care le-am avut cu
braşovenii, aceştia, şi în special cei din municipiu,
s-au plâns că nu înţeleg pe ce a cheltuit actuala
conducere a Consiliului Judeţean banii până în prezent.
Cred că este vremea ca aceia aleşi de oameni
să nu se mai creadă «şefi de judeţ», ci să fie
realmente în serviciul public. Eu nu vreau să
vin la «şefia» judeţului, eu am să vin la serviciu.
Vreau să fiu un exemplu pentru alți membrii ai
comunității brașovene care au calitățile și
resursele necesare și care ar putea să se implice, dar deocamdată aleg să stea deoparte.
Cred că un preşedinte independent poate
aduce o calmare a adversităţilor politice care,
vreme de atâţia ani, au dominat această
instituţie şi au generat atâtea scandaluri. Voi întinde o
mână tuturor celor care, indiferent de culoarea politică,
vor binele oamenilor din acest judeţ.
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
Candidez pentru că după părerea mea nimeni
nu trebuie să ocupe un post public pe viaţă.
Cred că două mandate sunt suficiente pentru
ca o persoană să demonstreze de ce este în stare. Iar
actuala conducere a Consiliului Judeţean a demonstrat,
în 12 ani, ce avea de demonstrat.

u Susţinut de tinerii oameni de afaceri

Președintele „Camerei de Comerț și Industrie Brașov” a fost primul care și-a
depus candidatura la președinția Consiliului Județean

- a decis susţinerea candidaturii la preşedinţia Consiliului
Judeţean a independentului
Nicolae Ţucunel. Liderul democrat-liberalilor braşoveni,
George Scripcaru, a spus că
„decizia de a merge alături de
Nicolae Ţucunel a fost generată de faptul că trebuie să
ţinem cont şi de dorinţa electoratului, nu doar de calcule
politice”. „Sunt onorat că PDL s-a hotărât să sprijine demersul meu de a aduce speranţă,
ca independent, pentru judeţul
Braşov, printr-o nouă abordare a actului administrativ”.

Se consideră
social-democrat
„Eu am, chiar independent
fiind, o structură social-democrată! Astfel, merg pe ideea
programelor sociale, precum
şi a proiectelor europene de
susţinere şi dezvoltare a mediului rural, care pot ajuta la
depăşirea actualei situaţii de
pauperizare. Cred că, sprijinind micii fermieri şi realizând o serie de investiţii în
mediul rural, voi putea crea
premisele unei dezvoltări progresive şi durabile”. Ţucunel
a mai afirmat că vizează „specularea” oricărei oportunităţi
de afaceri din judeţ, în vederea acumulării de venituri ale

administraţiei judeţene şi a
reintroducerii lor într-un circuit care să asigure dezvoltarea social-economică a
Braşovului.

Parteneriat
cu mediul de afaceri
Vineri, Ţucunel s-a întâlnit
cu 150 dintre cei mai im-

portanţi oameni de afaceri ai
judetului Braşov, dar şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, profesionale şi ai
instituţiilor bancare. „Am
arătat că numai prin parteneriat şi colaborare cu toate
instituţiile, dar şi cu mediul
de afaceri, se pot realiza
proiecte importante cum ar fi

aeroportul Braşov, un sistem
sanitar reabilitat din temelii,
un transport judeţean modern, la standarde europene.
Prezent la eveniment a fost şi
primarul George Scripcaru,
care a subliniat importanţa
colaborării dintre Primăria
municipiului şi Consiliul
Judeţean.

u „Cu primarul Brașovului facem aeroportul
Țucunel a menţionat că o investiţie de o importanţă deosebită pentru judeţ este şi
Aeroportul Internaţional, „despre care conducerea Consiliului Judeţean ne tot
povesteşte de opt ani, dar nu a realizat nimic concret”. Ţucunel a declarat că prioritata sa, dacă ajunge la conducerea CJ, este realizarea aeroportului. „O să
propun Consiliului Local să intre în acest proiect şi, o spun cu toată responsabilitatea, într-un an, cu domnul Scripcaru, facem Aeroportul Internaţional de care are
atâta nevoie comunitatea braşoveană de afaceri şi nu numai. „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, Aristotel Căncescu este de
vină”. Candidatul independent crede că discordia porneşte de la faptul
că şeful CJ este înfuriat
că „Scripcaru tace şi face.
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 nici un proiect, doar a
reparat nişte ziduri”.

Călin Costan și Alexandru Blemovici, doi oameni
de afaceri care l-au sprijinit public
pe candidatul independent

Țucunel a ţinut să-i ceară public scuze lui Alexandru
Blemovici, reprezentantul celui mai mare investitor şi
exportator din judeţul Braşov, după cum l-a numit,
„pentru această mârşăvie făcută de domnul
Căncescu”, referindu-se la acuzele că managerul general al INA Schaeffler ar fi folosit logistica fabricii în scop
electoral în favoarea lui Ţucunel şi că ar încerca să-i
influenţeze pe salariaţi să voteze cu acesta. „Mie numi place viaţa politică din România, nu îmi plac nici
politicienii, Faptul că am dorit să sprijin, în nume personal, un candidat independent care ar putea
reprezenta schimbarea de care are nevoie comunitatea este un drept pe care nu mi-l las cenzurat. Dar
nici un capital, nici infrastructura INA nu au fost folosite
în acest scop. Cred că a fost o rătăcire de moment a
domnului Căncescu”, a declarat Blemovici. La rândul
său, Cătălin Costan, patronul fir-melor ICCO, şi-a declarat admiraţia şi sprijinul pentru Nicolae Ţucunel, argumentând: „Dumnealui aduce în politica braşoveană
ceea ce lipseşte de mult: respectul. În plus, aduce spiritul de colaborare şi discuţia con-structivă. Avem nevoie
să ne liniştim puţin, e nevoie de echilibru”.
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ECONOMIC

Luăm în calcul o listare la bursă bazată pe o strategie mai puţin
convenţională în România. Apoi ne gândim să construim o fabrică integrată
şi să devenim, astfel, unul din foarte puţinii producători europeni de
biciclete”. Andrei Botescu şi Alexandru Manda.

Doi bucureşteni reînvie un brand
zărneştean: bicicleta Pegas
u La sfârşitul acestei luni vor ieşi pe piaţă primele modele ale noii biciclete Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri
româneşti. Ideea aparţine unor antreprenori români, Andrei Botescu şi Alexandru Manda, care au înfiinţat Atelierele Pegas
Andrei Bârsan
Braşovenii ştiu că Pegasul a
apărut la începutul anilor '70, la
Fabrica „6 Martie” din
Zărnești, actuala Tohan
Zărneşti. Exista şi un banc care
circula pe acea vreme, cum că
orice bicicletă Pegas dacă este
dezasamblată
poate
fi
reasamblată uşor într-o
mitralieră.
Pegas a devenit în scurt timp
o bicicletă dorită de tot
românul, iar pentru Partidul
Comunist Român o mândrie,
un adevărat simbol al socialismului. Cine n-avea bani să-şi
cumpere o Dacie sau încă
aştepta să o primească pe a sa,
circula cu Pegasul. Bicicleta
devenise prietenul de nădejde
pentru drumul spre C.A.P.,
fabrică, uzină, doctor sau
aprozar.

27 de modele
de biciclete
Iar oamenii din întreaga ţară
au migrat către micul oraş din
depresiunea Braşovului pentru a construi biciclete. Nimeni nu se plângea de
program. Dar şi mai important: nimeni nu se plângea de
produse. Încet, încet, bicicletele Pegas au depăşit
graniţele ţării. Din 30.000 de
bucăţi, câte se produceau în
fiecare lună, mare parte luau
drumul exportului.
De-a lungul anilor, pe poarta
fabricii au ieşit 27 de modele
diferite de biciclete. 12 au fost
produse modernizate şi 15 produse complet noi. Printre cele
mai cunoscute erau modelele
Clasic, Ideal, Robusta, Modern, Comoda sau Practic cu
cadru pliabil. Pe măsura faimei
era şi preţul unei biciclete. În
principiu, un Pegas costa cât un
salariu bun, adică între 1.700 şi
2.000 de lei.
La Tohan Zărneşti nu se mai
fabrică biciclete din 2005.
Atunci, din cauza problemelor
financiare, conducerea fabricii
a decis să renunţe la această activitate. De la 30.000 de biciclete pe lună se ajunsese la
„performanţa” de a se mai produce doar 15.000 de biciclete
într-un an. „Hăituit” de
chinezăriile ieftine, brandul
Pegas părea că şi-a dat duhul.

Un an
de brainstorming
Andrei Botescu, unul dintre
antreprenorii care vrea să reînvie brandul, povesteşte că încă
din martie anul trecut a început
să lucreze serios la proiect. „La
Street Delivery am reuşit să
venim cu o machetă apropiată
de ceea ce credeam noi că este

Noul prototip de Pegas a fost deja testat în Parcul Herăstrău din București

un model popular restilizat şi
adaptat la cerinţele zilelor
noastre. Acest model a fost
foarte apreciat de public şi
efectiv toată lumea întorcea
privirile după el pe stradă. El a
fost dezvoltat împreună cu un
prieten bun de-al nostru pasionat de biciclete cu şa lungă
– Lowrider, care are un mic atelier de profil în USA. Practic
am pornit să ne documentăm
pe firul poveştii Pegas şi am
aflat că are izvoare şi dezvoltări
mult mai adânci şi că a existat
o cultură vastă a acestor biciclete şi asta nu numai în ţara
noastră“, a precizat antreprenorul.

Target – populaţia între
25 şi 44 de ani
„Nu este un secret că targetul nostru de public este între
25-44 ani. După ceva research
am decis că pentru acest segment de vârstă şi pentru mersul
în oraşe aglomerate alături de
maşini, borduri înalte etc. e mai
util un model de 26’. Designul
de cadru este meritul echipei
noastre, dar modelul de
Lowrider de 26’ nu este o
invenţie a noastră, nu vrem să
ne asumăm meritele altora. El
a apărut în USA probabil tot
datorită cerinţelor utilizatorilor
de biciclete retro care au crescut în vârstă şi uneori în
înălţime şi gabarit. Am testat
dimensiunile cadrului pentru a

www.gazetabrasovului.ro

obţine cea mai confortabilă
poziţie (lucru confirmat de utilizatori la primele testări) şi nu
este de ignorat faptul că am
făcut acest lucru ţinând seama
şi de chestii practice, cum ar fi
faptul că Pegasul va trebui să
intre uşor în lift (testat şi confirmat)”, mai spun cei doi
întreprinzători.

Vor să se listeze
şi pe Bursă
Primele biciclete care vor
ieşi pe piaţă fac parte dintr-o
serie limitată, adresată în principal fanilor Pegas. „În acelaşi
timp, alte modele sunt deja în
faze avansate de proiectare şi
lucrăm în continuare la ele
pentru sezonul următor.
Totodată, într-un viitor destul
de apropiat, intenţionăm să
aducem cât mai multe facilităţi
de producţie în ţară, direct sau
colaborând cu producători de
subansamble. Nu o să fie uşor,
pentru că aceste facilităţi nu se
construiesc peste noapte, dar
căutăm soluţii”.
Etapele de dezvoltare se
întind pe mai mulţi ani. „După
ce prima colecţie va fi epuizată,
vom merge la bănci cu planul
nostru de afaceri pentru
următoarele modele şi pentru
finanţarea unei părţi din
facilităţile de producţie. Apoi,
luăm în calcul o listare la bursă
bazată pe o strategie mai puţin
convenţională în România, cu

implicarea comunităţii de
biciclişti, fani Pegas. O altă
etapă se referă la scoaterea unei
noi colecţii, folosindu-ne de
noile facilităţi şi integrând mai
mulţi colaboratori interni.
Nu în ultimul rând, ne
gândim să construim o fabrică
integrată şi să devenim, astfel,
unul din foarte puţinii
producători europeni de biciclete”, mai spun cei doi.

Model
din anii ’70 – ‘ 80
„Pentru prima noastră
colecţie am ales un model
foarte popular în anii ‘70-’80,
cel cu şa lungă. Dar nu este o
copie, este un «tablou». Adică
nu ne-am mulţumit să venim
cu o replică a unui model popular, ar fi fost prea simplu. Segmentul de vârstă vizat de noi cu
acest model e mai degrabă
peste 25 de ani, diferit faţă de
cel pe care l-au avut modelele
similare la vremea lor. Preţurile
variază în funcţie de dotări între
1.100 şi 1.300 lei. Nu am făcut
încă gama entry-level cu care
să atacăm hipermarketurile. Nu
excludem şi acest segment
datorită faptului că Pegas a fost
şi va trebui să fie o bicicletă
universală, accesibilă tuturor
gusturilor şi bugetelor. Însă,
probabil că vom intra pe
această piaţă mai târziu, după
ce ne vom dezvolta”, povestesc
cei doi întreprinzători.
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Vechiul Pegas cu șa lungă
costa într 1700 și 2000 de lei

u

Cine va cumpăra noul Pegas?

„Piața românească de bicilete își revine rapid
după o perioadă grea pe care a avut-o din1990
până în 2005 – 2006. Se pare că suntem la finalul
unui ciclu în care românii s-au orientat exclusiv
către mijloacele de transport motorizate și mai
ales autoturisme. Creșterea vine de la segmentul
clasei medii care a început să aibă orientări eco.
Ne ajută și prețul benzinei care a crescut amețitor
în ultimii ani, dar și o o revigorare a culturii urbane
legată de bicicletă, care se observă nu numai la
noi, ci peste tot în Europa. Mai mult, observăm
că în fiecare an își fac intrarea în România branduri consacrate la nivel internațional. Noi vom
încerca să concurăm cu aceste branduri“, spun
cei doi tineri antreprenori.
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La începutul anilor ’50, în zona unde astăzi se află Stadionul „Tineretului“, într-o
şură, Miliţia descoperă ascuns sub nişte prelate un automobil de curse, care se
dovedeşte a fi chiar Duesenbergul Principelui Nicolae. Câteva dintre piesele
originale ale maşinii nu au fost găsite, însă, niciodată.
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Maşina regală, ascunsă la Braşov

La bordul Dusenberg-ului Straight Eight,
principele a triumfat în mai
multe întreceri importante

Nicolae, la volanul unei maşini, alături de regina Maria

În perioada interbelică, la
competiţiile din ţara noastră
participau mărci celebre de
maşini ca: Bugatti, Maserati,
MG, Alfa-Romeo sau BMW.
Printre românii care participau cel mai des la cursele din
străinătate se număra Prinţul
Nicolae. Născut la 15 august
1903, principele era cel de-al
patrulea din cei şase copii ai
cuplului princiar. La bordul
unei maşini Duesenberg
Straight
Eight
roşii,
principele român a triumfat
în mai multe întreceri internaţionale. Maşina creată
de fraţii Fred şi Augustus
Duesenberg laSt. Paul, Minnesotta, a fost adusă în
România de prinţul român în
1926.

Iubire romantică
Prinţul Nicolae, fiul
preferat al Reginei Maria, a
întâlnit-o pe Ioana, iubirea
vieţii sale, la Automobil
Clubul Român. Ioana, fiind
căsătorită a fost nevoită să
divorţeze şi şi-a schimbat numele în Dollete. S-au
căsătorit, în secret, în ziua de
28 octombrie 1931, în localitatea Tohani din judeţul
Buzău fără consimţământul
regelui Carol al II-lea. Mariajul a fost declarat „inexistent“. În 9 aprilie 1937,
pentru că n-a vrut să desfacă
legătura,
Consiliul
de
Coroană îl exclude din familia regală. Regele îl auto-

rizează să poarte numele
Nicolae Brană. În 1963, în
exil, încetează din viaţa soţia
sa Ioana. În 1967 principele
s-a căsătorit cu Thereza
Fiqueira de Mallo, originară
dinVenezuela. A încetat din
viaţă în iulie 1977, fiind înmormântat la Lausanne, alături prima sa soție, Ioana.

Şofer turbulent
În perioada interbelică,
prinţul era acuzat de presă, pe
drept cuvânt, că mergea cu
viteză excesivă şi că îi înjura
„birjăreşte“ pe alţi şoferi. Un
mare scandal a ieşit când profesorul Nolica Antonescu, de
la Universitate, a încasat două
perechi de „palme princiare“
în faţa Cercului Militar. În
1933, prinţul împreună cu
„Papa“ Cattaneo au terminat
cursa de 24 de ore de la Le
Mans pe locul 14. Un an mai
târziu, la ediţia următoare a
cursei l-a avut coechipier pe
celebrul pilot britanic Withney Straight. Din păcate,
maşina lor a terminat cursa
doar pe locul 45. O dată cu
instaurarea regimului comunist, cei mai mulţi dintre proprietarii bolizilor încearcă
să-şi ascundă „comorile“ pe
patru roţi de furia naţionalizărilor.

Duesenberg-ul
la Braşov
La începutul anilor ’50, în
zona unde astăzi se află Sta-
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dionul „Tineretului“, într-o
şură, Miliţia descoperă ascuns sub nişte prelate un automobil de curse. Are loc o
anchetă al cărui final nu se
cunoaşte. Se descoperă însă
că automobilul este chiar
Duesenbergul Principelui
Nicolae. Principele avea
mulţi prieteni înBraşov,
printre care renumitul pilot şi
inventator Jean Calcianu de
la IAR.

Securitatea
intra pe fir
Maşina este rechiziţionată şi expusă la
Secţia „Prototipuri“ a
Clubului Sportiv „Steagul
Roşu“. Era una dintre cele
opt automobile de acest
fel produse în lume. La
mijlocul anilor ’70, Securitatea începe să strângă
maşinile produse până în
1948 pentru a le vinde în
afara ţării. Clubul Sportiv
Steagu Roşu primeşte în 7
septembrie 1976 o adresă
de la Întreprinderea de
Comerţ Exterior „Terra“
Bucureşti. Se cereau detalii despre starea tehnică
a motorului, uzura cutiei
de viteze, starea caroseriei
şi seria moto-rului. În
final, era solicitată şi
adresa pilotului Jean Calcianu, despre care existau
informaţii că deţine un automobil deosebit, Isota
Fraschini.

15.000
de dolari în 1977
La începutul lui ianuarie
1977, doi tovarăşi, însoţiţi de
câţiva clienţi străini, au negociat cu Clubul modul în care
va fi vândut valorosul autoturism, fără ca acesta să mai
fie restaurat. Pe 21 martie
1978 conducerea CS Steagul
Roşu este anunţată de la
Bucureşti că va primi
„15.000 de dolari pentru
achiziţio-narea de materiale
sportive” în cazul iminentei
tranzacţii.

Nicolae, al patrulea copil al cuplului princiar Ferdinand şi Maria, împreună cu mama sa, în 1906

u Jean Calcianu, pilotul de la IAR

Dusă la muzeu
Corespondenţa de doi ani
dintre clubul braşovean şi
„Terra“ nu duce, până la
urmă, la niciun rezultat. În
dimineaţa zilei de 26 iulie
1978, maşina este totuşi
ridicată şi dusă la Muzeul
Tehnicii „Dimitrie Leonida“
din Bucureşti, unde se află şi
azi. Actul de predare-primire
este semnat în 26.06.1978.
Cel mai straniu lucru este că
maşina avea cutia de viteze,
aripile şi uşile înlocuite cu
unele ce proveneau de la un
autoturismVolga, fabricat în
Rusia. Până în ziua de azi nu
se ştie unde au dispărut
părţile originale din maşină.
Se pare că cineva a încercat
să scoată automobilul din
ţară pe bucăţi, să-l reasambleze, apoi să-l vândă la un
preţ consistent.
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Jean Calcianu, pilotul de la IAR care a organizat
„cursa de coastă” de pe actualul „Drum Vechi”,
care urcă în Poiana Braşov

Unul dintre cei mai energici promotori ai automobilismului românesc a fost celebrul inginer Jean
Calcianu. Născut în 1893 în Dobrogea, vine în
Bucureşti în 1909 să înveţe mecanica. În 1914
pleacă în Franţa unde se angajează la firma Renault. Aici, a realizat proiectul primului tanc din
lume. După războiul din 1916, transformă un
Bugatti cu care reuşeşte să ruleze cu 173,6 km/h,
record mondial. După ce pierde licenţa pentru
maşina italiană se angajează pe leafă la fabrica
de avioane IAR din Braşov. În 1934, organizează,
împreună cu cei de la IAR, prima cursă pe circuit
închis din ţară: „Marele Premiu al Braşovului”.
Organizează şi „cursa în coastă” de pe actualul
Drum Vechi care urcă în Poiană, la care participau cei mai cunoscuţi piloţi din lume. Până la
izbucnirea războiului, Calcianu aleargă la toate
cursele naţionale, câstigind majoritatea lor.
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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

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
Spitalizare
Consultatie
Tratament
Pet-Shop
Salon Ingrijire

JOBURI

www.eroticmasajherra.ro
Salon
EROTIC MASAJ
HERRA
Angajează
maseuze cu sau
fără experiență.
Salariu atractiv!
Detalii și informații
la telefon
0732.345.445
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
50-70%,
confidențialitatea și intimitatea fiind garantate. Dacă
nu ești din Brașov, beneficiezi de cazare gratuită!
0734/232563
sau
0767/277381 Email: office@dahorstudios.ro

SERVICII
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,
inta-bulării, legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488

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

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

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

• 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

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

Spațiu

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

Gazeta Braşovului l Săptămâna 16 - 22 mai

SMS la 1442

PUBLICITATE 11

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

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
l Garsonieră, Centru Civic
- Patria, termopane, gresie,
faianță, parchet, ușă metal,
separare gaz, contorizată,
baie și bucătărie proprii,
17.000 euro. Tel: 0751/188.188
l Vând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar, centrală termică, geamuri
termopan, parchet. Preț negociabil. Telefon 0728/332.945
l Ofer garsonieră în Astra –
Calea București, confort I semidecomandat, dotată cu termopan, parchet, mobilată și
utilată, preț 25.000 euro. Tel:
0754/870.035
l Vând 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
l Ofer garsonieră în Astra,
zona Traian, confort I
semidecomandată, dotată cu
geamuri termopan, separare de
gaz, gresie și faianță, parchet.
26.000 Euro. Tel: 0723/072.812
l
Garsonieră, Nicopole,
semidecomandată, centrală
termică, termopane, balcon
închis, gresie, faianță, parchet, ușă metalică, 21.000
euro. Tel: 0721/308.704
l Vând garsonieră în Centrul
Civic, confort I, bloc de apartamente, renovată, centrală proprie, mobilată și utilată, 30.000
Euro. Tel: 0754/870.035
l Astra, cf.I, decomandată,
bloc de aparamente, gresie,
faianță, parchet, gemuri termopan, centrală termică,
mobilată,
25.000
euro,
0268/322376
l Vând garsonieră pe Calea
București, zona Județean,
centrală proprie, geamuri termopan, gresie și faianță, 19.000
euro. Tel: 0754/870.035

2 Camere

l Vând apartament cu 2 camere Calea București, confort I
circular, etaj intermediar, îmbunătățiri, 45.000 euro. Tel:
0754/870.035
l Apartament 2 camere,
Astra - Ardealul, confort 1,
etajul 2, 50 mp, termopane,
gresie, faianță, parchet, zonă
liniștită, 37.000 euro neg. Tel:
0721/308.704
l Vând 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
0728/332.945
l Vând 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
l Vând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 decomandat, geamuri tip termopan,
centrală termică. Preț 41.000
euro. Telefon 0728/332.945
l Apartament 2 camere,
Saturn, confort 1, etajul 1,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, însorit, 39.000 euro neg. Tel:
0721/308704
l Vând apartament 2 camere

zona
Astra, Calea București, etaj intermediar, confort 1, centrală
termică. Preț 39.000 euro. Telefon 0728/332.945
l Vând 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
l Apartament 2 camere,
Gării, semidecomandat, etajul 1, centrală termică, termopane, balcon închis în
termopan, gresie, faianță,
parchet, ușă metalică, 36.000
euro neg. Tel: 0751/188.188
l Centrul Civic, Toamnei,
et.2,
geamuri
termopan,
instalație pentru centrală
termică, beci, liber la vânzare,
50.000 euro, 0732/133307
l Vând 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
l
Vând 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
l Gemenii. cf.I, semidecomandat, centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță,
bucătărie mobilată, 38.000
euro, 0268/322376
l Florilor, semidecomandat,
etaj intermediar, geamuri termopan, gresie, faianță, parchet,
centrală termică, 31.000 euro,
0368/44459
l Centrul Civic, 2 camere cu
acces direct din stradă, centrală
termică, gresie, geamuri termopan,
55.000
euro,
0721/932829
l
Zona ITC, cf.I, et.7/10,
geamuri termopan, gresie, parchet, separare de gaz, mobilat,
39.500 euro neg, 0732/133304
l Astra, cf.I, semidec, etaj intermediar, centrală termică, gresie, faianță, geamuri termopan,
37.900 euro, 0268/322376

3 Camere
l Vând apartament 3 camere
cu centrală termică, geamuri
termopan, gresie, faianță, parchet, terasă, construcție 2010,
suprafață 70 mp. Preț 56.000
euro. Telefon 0728/332945
l Apartament 3 camere,
Făget - Gării, confort 1 decomandat, 75 mp, 2 băi,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, ușă metalică,
53.000 euro neg. Tel:
0721/308.704
l Vând 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
l Apartament cu 3 camere,
în Astra, zona Saturn, confort I
decomandat, bloc termoizolat,
renovat recent, cu parchet bambus,
geamuri
termopan,
centrală proprie, balcon închis
în termopan, preț 55.000 euro.
Tel: 0754/870.035
l Apartament 3 camere,
Florilor - Școala 11, decomandat, balcon închis, gresie,
faianță, parchet, termopan,
beci, contorizat, zonă liniștită,

46.500 euro neg. Tel:
0721/308.704
l Astra, cf.I, decomandat,
centrală termică, geamuri termopan, gresie, faianță, 53.000
euro, 0268/322376
l Apartament 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

4 Camere
l Vând 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
l

De vânzare casă, Hărman, Trandafirilor, ST - 860
mp, curte, grădină, sură, 2
corpuri de casă, 3 camere,
baie, bucătărie, 2 beciuri,
garaj, canalizare, gaz, curent,
apă, 65.000 euro. Tel:
0751/188.188
l Vând 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
l Vând 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:
0721/308.704
l Vând 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
l Astra, 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
l Vând 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
l Vând 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
l Stupini, 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
l Vând 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
l Sânpetru, 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
l Vând 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
l Moieciu, casă de vacanță,
P+M, living, 2 dormitoare,
bucătărie, teren 500 mp,
mobilată,
35.000
euro,
0721/932829
l
Vând 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
l Teren 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.
l Vând 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.
Tel: 0743/400.443
l
Particular 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.
l Vând teren în Sânpetru,
710 mp, livadă 1, lângă case,
utilități aproape, 12.800 euro.
Tel: 0724/369.906
l Oferim 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 s-au
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.
l Vând teren pentru “grătar”
la Hărman, loturi incepand cu
500 mp, 2.000 euro. Posibilitate
de plată și în rate. Tel:
0743/400.443
l Se 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
l
Vând teren în Hărman,
strada Mircea cel Bătrân, loturi
pentru case, utilități aproape,
500 mp la doar 3.000 Euro. Tel:
0724/369.906
l Podul 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
l Sohodol, 2350 mp, intravilan, pretabil casă de vacanță,
pensiune, utilități în apropiere,
22.000 euro, 0732/133307

Spaţii comerciale
l

Vând clădire comercială
compusă din 5 etaje în cartierul
Astra zonaTraian, D + P + E1 +
E2 + Mansardă + Pod, an
construcție 2003, Demisolul
este compus din spațiu tehnic și
de depozitare, Parterul este conceput ca și spațiu comercial, iar

l a
celelalte etaje sunt spații
multifuncționale, 150 mp /
nivel, aproximativ 850 mp
desfășurați, centrală termică
aferentă întregului imobil, termopan integral la toate geamurile și ușile petoate etajele,
gresie, faianță, curent 220V și
380V, loc amenajat pentru
lift(casa liftului), curte cu acces
auto, singur în curte, teren în
suprafață de 480 mp. Cladirea
este ideală pentru investiții,
pretabilă pentru activități comerciale, policlinică, spații de
birouri, pensiune, recompartimentare ca și locuințe etc, prețul
este 350.000 euro neg. Tel:
0731/833260; 0747/771523

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

Case
l

Ofertă închiriere casă,
Craiter, 3 camere, 2 băi, singur în curte, garaj, mobilată,
utilată complet și modern,
centrală termică, termopane,
gresie, faianță, parchet, 500
euro. Tel: 0721/308.704

CUMPĂRĂRI
Apartamente
l Doresc să cumpăr apartament 3 camere, Tractorul,
confort 1 decomandat, etaj intermediar, fără îmbunătățiri,
cu centrală termică, ofer plata
cash. Tel: 0721/308.704
l
Caut apartament 2
camere zona Astra, confort 1,
etaj intermediar, cu centrală
termică, cu sau fără
îmbunătățiri.
Tel:
0751/188.188
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Oamenii de afaceri din Brasov
îl susţin pe Ţucunel la şefia CJ
Ca și președinte al
Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Nicolae Țucunel
a fost în permanență la
curent cu problemele cu care
se confruntă oamenii de
afaceri din județul nostru.
Vestea că va candida la
președinția
Consiliului
Județean Brașov nu a făcut
decât să îi bucure pe aceștia
din urmă, care își spun
speranța că economia
județului va înflori în
următorii ani dacă frâiele
județului vor fi preluate de
președintele CCI.
Tocmai de aceea, peste
150 dintre cei mai
importanți oameni de afaceri din județ au raspuns
prezent invitației candidatul
independent la președinția
Consiliului Județean Brașov
care a ținut să le prezinte
planurile
sale
pentru
următorii patru ani. „Am
avut ocazia de a le prezenta
invitaţilor mei care este
modul în care cred eu că trebuie administrat şi dezvoltat
judeţul Braşov. Am arătat că
numai prin parteneriat şi colaborare cu toate instituţiile
dar şi cu mediul de afaceri
se pot realiza proiecte importante cum ar fi aeroportul
Braşov, un sistem sanitar reabilitat din temelii, un transport judeţean modern, la
standarde
europene.
Mulţumesc
tuturor
invitaţilor care m-au onorat

Oamenii de afaceri din județ și-au arătat
susținerea pentru Nicolae Țucunel

cu prezenţa şi pentru cuvintele adresate, care îmi dau
încredere că suntem pe drumul cel bun şi către o comunitate braşoveana unită“, a
spus Nicolae Țucunel.

Periplu prin judeţ
După întâlnirea cu oamenii
de afaceri, Țucunel a ținut să
se pună la curent și cu problemele cu care se confruntă

Sauna menţine
sănătatea şi silueta
Sauna este la fel de
populară astăzi ca şi atunci
când a apărut. Are atât de
mulţi adepţi în lumea largă,
pentru că ajută la detoxifiere, revigorează trupul şi
ajută la eliminarea celulelor
moarte. La fel ca o baie
turcească, sauna ne face să
transpirăm şi să elimina
toate toxinele acumulate în
cursul zilei.
Meritele saunei sunt
îmbunătăţirea
circulaţiei
sanguine şi înlăturarea bacteriilor, toxinelor şi celulelor
moarte. Primul efect resimţit
după doar câteva minute de
şedere în saună este o relaxare totală, care priveşte
toţi muşchii şi se extinde repede asupra psihicului. Toată
tensiunea de peste zi se
topeşte şi dispare, la fel
oboseala şi încordarea.
Căldura blândă care te
învăluie şi te pătrunde lin
anulează contracturile musculare şi te încarcă efectiv cu
energie. Simţi cum renaşti,
capeţi tonus şi chef de viaţă,
iar somnul redevine profund
şi odihnitor. După ce ieşim
din saună ne simţim şi
arătăm mult mai bine.
Sauna mai ajută şi la
menţinerea sănătăţii inimii.
Medicii spun chiar că
aceasta ar acţiona la fel ca şi
exerciţiile cardio, pentru că

scade tensiunea, creşte pulsul şi menţine arterele
libere. În plus, întăreşte sistemul imunitar, ţinând
răceală şi virusurile departe
de noi, chiar şi în anotimpul
rece. Pentru femeile preocupate de siluetă, sauna este
excelentă
pentru
că
accelerează metabolismul,
iar grăsimile se ard mult
mai repede.

Efectele imediate
ale saunei
• Scăderea greutăţii prin
eliminarea apei;
• Relaxare psihică;
• Înlăturarea toxinelor;
• Curătoarea pielii, efect
cosmetic;
• Îmbunătăţirea metabolismului;
• Relaxarea muşchilor;
• Eliberarea cailor respiratorii;
• Atenuarea durerilor;
• Un somn adânc.

Efecte benefice
ale saunei
• Curăţirea pielii şi stimularea regenerării celulare
• Lucru cardiac şi de
adaptare circulatorie
• Fortificarea sistemului
imunitar
• Stimularea sistemului
hipofizo-suprarenal

• Modificarea stării vegetative cu senzaţie generală
de bună dispoziţie

Principalele indicaţii
ale saunei
• Forme uşoare de
hipertensiune
• Patologii coronare
asimptomatice
• Pacienţi postinfarct în
faza de reeducare
• Astm bronşic
• Bronşita astmatiformă
• Contracturi musculare
• Leziuni musculare şi ale
părţilor moi
• Patologii rahidiene de
origine musculară
• Boli reumatismale

Contraindicaţii
• Boli inflamatorii acute
interne (în special ficat şi
rinichi)
• Infecţii generale febrile,
virale sau bacteriene
• Infarct de miocard în
stadiul acut
• Stare de decompensare
cardiovasculară
• Tulburări severe ale
circulaţiei cerebrale
• Epilepsie
• Glaucom
• Boli sexuale
• Tumori
• Boli venoase cronice

locuitorii județului. Nicolae
Țucunel a mers să vadă cu
ochii lui și să stea de vorbă cu
localnicii din Teliu, Rupea,
Comăna,
Bod,
Vama
Buzăului, Poiana Mărului sau
Vulcan și Mina 1 Mai.
Periplul candidatului va continua însă în toate localitățile
județului.
„M-am bucurat să fiu din
nou împreună cu locuitorii
comunei Teliu, o localitate şi
o comunitate pe care o cunosc
încă din perioada 1978-1985
când am lucrat pe acest sector
în domeniul forestier. Am discutat despre nevoile comunei
şi despre proiectele unde ajutorul Consiliului Judeţean este
foarte important. Reţeaua de
canalizare a comunei este un
proiect unde primăria Teliu
trebuie ajutată pentru a fi
finalizată. De asemnea, am
arătat că localităţii Teliu îi va
fi extrem de util un serviciu
modern de transport călători
interjudeţean, acesta fiind
doar un proiect pe care îmi
propun să îl realizez pe termen scurt. Am încredere că
am reuşit să transmit mesajul
cel mai important despre candidatura mea la funcţia de
preşedinte al Consiliului
Judeţean Braşov - că statutul
meu de independent şi capacitatea de a face parteneriate
viabile mă vor ajuta să îi ajut
mai bine decât au reuşit predecesorii mei“, a mai spus
Țucunel.

Mihai Mohaci, noul
prefect al judeţului
Judeţul Braşov are, de
duminică, un nou prefect,
respectiv pe Mihai Mohaci,
acesta înlocuindu-l pe Ion
Gonţea, care a fost demis
din funcţie la începutul
săptămânii trecute.
Mihai Mohaci are 55 de
ani, este de profesie inginer
proiectant, a fost senator
PSD şi a exercitat funcţia
de
vicepreşedinte
al
Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.
Ceremonia de predare a
mandatului şi de învestire a
avut loc în prezenţa ministrului pentru Relaţia cu

Parlamentul, Mircea Duşa,
precum şi a liderilor USL
Braşov.
Ministrul Mircea Duşa ia cerut noului prefect să
supravegheze cu mare
atenţie desfăşurarea campaniei electorale. „Vreau să
vă asigur că îmi voi folosi
experienţa dobândită pentru a eficientiza instituţia
prefectului. Nu voi tolera
corupţia şi voi promova
transparenţa,
corectitudinea şi obiectivitatea”, a
precizat Mohaci, care va
ocupa funcţia de prefect
până în luna noiembrie.

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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Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE
* 15 INTRĂRI=450 RON
l Bazin de relaxare
l Bazin interior-exterior
l Sauna finlandeza
l Bio-saună
l Saună umedă
l Grota de relaxare
l Hidromasaj
l Dușuri cervicale
l Jacuzzi
l Masaj
l Tobogane cu apa
l Trambuline pentru sărituri
l Dușuri 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 naștere
l Servicii complementare:
solarii, cosmetică,
restaurant, terase,
cursuri de înot,
închirieri, magazin
articole piscină
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