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AVEM PRIMA REȚEA
ELECTRICĂ INTELIGENTĂ

Investiţia realizată de Gurpul ICCO, prin ICCO Solar
Energy, în parteneriat cu o
companie americană, aduce pentru prima dată în
România conceptul de
Smart Grid. Proiectul este
unul 100% eco şi va diminua semnificativ amprenta
de carbon.
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Cum s-a colorat
politic judeţul
u Ca pondere în consiliile locale, USL nu depășește 50%
Partidul National Liberal

BRAȘOVUL, ȚINTA
INVESTITORILOR STRĂINI

Partidul Democrat Liberal
Uniunea Democrată
a Maghiarilor din România
Partidul Social Democrat
Cora, Auchan şifondul
sud-african de investiţii
NEPI, în parteneriat cu
francezii de la Carrefour,
au pus ochii pe Braşov
pentru dezvoltarea unor
centre comerciale de mari
dimensiuni.
PAG. 3

Alianta de Centru Dreapta
Uniunea Social Liberală
Uniunea Natională pentru
Progresul României

SALSA WEEKEND,
LA ELIANA MALL

Anul
acesta,
Oliver
Pineda, multiplu campion
mondial la salsa, sosește
pentru prima oară în
România, la Brașov. Este
o șansă unică pentru toți
iubitorii acestui dans să îl
cunoască și să învețe
pașii de salsa de la el.

Lista primarilor
din județul Brașov
paginile 4-5

PAG. 9

Artistul
maşinilor
masinilor
tunate

u Braşoveanul Gabriel Onofrei
îşi pune propriile idei în
aplicare atunci
când vine
vorba de
tunning,
astfel că
pe porţile
service-ului său ies adevărate
bijuterii pe patru roți paginile 6-7
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GRAV RĂNIT. La ieşirea din Budila, maşina viceprimarului din Teliu, Dumitru Blendica, a fost izbită
frontal de un autoturism care intrase pe contrasens. Un echipaj SMURD l-a adus în comă la Spitalul Judeţean Braşov, în stare gravă. Poliţiştii spun că vinovat de producerea accidentului este
un tânăr de 28 de ani, care a vrut să depăşească o căruţă, dar nu s-a asigurat corespunzător.

www.gazetabrasovului.ro

Suntem pe primul loc la spaţii verzi şi iluminat public
u Institutul pentru
Politici Publice (IPP) a
dat publicităţii bilanţul
de măsurare a
performanţei primarilor
în mandatul 20082012, în furnizarea de
servicii publice către
cetăţeni.
În acest bilanţ, municipiul
Braşov ocupă locuri de top
în mai multe domenii,
Documentul
prezintă
informaţii detaliate despre
calitatea şi costul principalelor servicii de utilităţi
publice: alimentarea cu apă,
canalizarea, salubrizarea,
iluminatul public, termoficarea, administrarea spaţiilor
verzi, infrastructura de drumuri. Bilanţul insistă şi
asupra unor probleme structurale în managementul actual al serviciilor publice,
precum şi asupra bugetelor
în continuă creştere ale municipiilor reşedinţă de judeţ,
pe care primarii au datoria
de a le gestiona în mod responsabil, prin atragerea în
continuare de fonduri nerambursabile şi păstrarea
unui echilibru bugetar între
gradul de îndatorare şi capacitatea financiară proprie.
Este o evaluare independentă şi, din câte ştiu,
într-un singur loc suntem

Anul trecut, Brașovul a fost declarat capitala verde a țării

clasaţi mai slab, anume în
ceea ce priveşte termoficarea, mai precis preţul gigacaloriei, dar datele folosite
de IPP sunt de anul trecut.
De la 1 iunie 2012, prin
scăderea acestui preţ la 170
de lei, ne-am îmbunătăţit
substanţial clasarea. În rest,
datele acestui bilanţ arată că
am muncit bine, în folosul
cetăţenilor Braşovului, că
avem performanţe cu care,
iată, ne laudă alţii, în vreme
ce unii politicieni de la noi
din oraş nu fac decât să
împroaşte cu noroi şi să
mintă, iar alţii pur şi simplu

nu vor să se informeze
înainte de a-şi ţine discursurile politicianiste, de campanie electorală. Noi, în
Primărie, facem administraţie şi o facem bine, iar
cetăţenii observă acest
lucru”, a apreciat primarul
George Scripcaru.

Cel mai puţin
îndatorat municipiu
Cu 100% din străzi beneficiind de iluminat public,
Braşovul este primul în
topul naţional. În municipiul nostru costul anual per

Concurs de aventură la Râşnov

Cunoscuta
alpinistă
Crina Coco Popescu organizează, în perioada 28-29
iulie, prima ediţie a
competiţiei „Cheile Râşnoavei Adventure“. Este
singura competiţie din ţară
care cuprinde cinci concursuri în două zile: „Mountain
Bike Maraton“, pe un
traseu de 57 kilometri; un
„Duatlon“ individual care
constă în parcurgerea a 18
kilometri pe bicicletă şi a
unui semimaraton montan
de 21 kilometri, precum şi
o cursă de „Mountain bike“
pe un traseu de 18 kilometri
- în ziua de 28 iulie. A doua
zi sunt programate Maratonul de alergare montană
pe distanţa clasică de
42,195 kilometri, precum şi
cursa de semimaraton pe
traseu montan de 21 kilometri.

Traseu spectaculos
Traseele vor fi amenajate
în circuit, punctul de startsosire fiind în zona Cheilor
Râşnoavei. Traseul va porni
de la intersecţia drumului
naţional
Predeal – Râşnov cu drumul de acces în Cheile
Râşnoavei, în zona cabanei
Cheia. Va fi urmat, apoi,
drumul forestier prin Cheile
Râşnoavei, drumul forestier
şi poteca turistică până la
cabana Poiana Secuilor,
apoi traseul turistic spre
Şaua Calului, ajungând la
vârful Postăvaru. Odată
ajunşi în zona de gol alpin,
în spatele staţiei terminus a
telegondolei, traseul va
continua pe drumul de
acces la telecabina nouă,
până pe vârf, apoi
concurenţii vor coborî pe
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Drumul Roşu până la Cabana Postăvaru. Apoi, pe
Drumul Roşu se va coborâ
până la staţia de epurare,
punctul de intersecţie cu
traseul turistic către Râşnov
prin Poiana Aviatorilor. În
apropiere de Râşnov se va
coborî în Valea Popii, apoi
se va urca pe Muchia Dobricei şi se va coborî în
Valea Cărbunării. Va fi
parcursă după aceea poteca
turistică spre Bisericuţa
Păgânilor, trecând către
Poiana Aviatorilor. De aici
traseul coboară în Valea
Cheişoara şi, prin drumul
forestier spre Cheişoara, se
va reveni la punctul de start.

Înscrieri online
Concursurile sunt deschise tuturor amatorilor
care, în principiu, au împlinit
vârsta de 18 ani. Vor fi
admişi în concurs şi tineri
care au între 15 şi 17 ani,
care vor trebui să prezinte
acordul scris al părinţilor.
Chiar şi cei care încă nu au
împlinit 15 ani pot fi înscrişi
în competiţie, dar cu
condiţia ca un părinte să
însoţească minorul pe tot
parcursul desfăşurării cursei.
Înscrierile pentru „Cheile
Râşnoavei Adventure“ se
pot face online la adresa
www.cheilerasnoaveiadventure.blogspot.ro.

capita cu iluminatul public
este printre cele mai reduse
din ţară: 14 lei, în scădere
faţă de 2009, când era de
24 de lei. Spre comparaţie,
la Drobeta Turnu Severin
acest cost este de 56 de lei,
la Focşani de 53 de lei, la
Plioeşti de 41 de lei, la
Sibiu de 31 de lei, la
Timişoara de 24 de lei etc.
Braşovul este printre
foarte puţinele localităţi în
care costul cu iluminatul
public a scăzut substanţial în
ultimii ani.
În mandatul care a început în 2008, municipiul a

înregistrat cel mai redus
nivel al cheltuielilor cu
modernizarea străzilor dintre toate reşedinţele de judeţ
din România, cu doar 113
mii lei pe kilometru. Spre
comparaţie, în Ploieşti s-au
cheltuit 11.481 mii lei/km,
în Galaţi 5.963 mii lei/km,
în Timişoara 3191 lei/km, în
Sf. Gheorghe 2163 lei/km
ş.a.m.d. În privinţa ponderii
străzilor modernizate în perioada 2008-2011, municipiul Braşov se clasează pe
locul 5 în ţară, cu o medie
de 25%.
La capitolul „colectarea
selectivă a deşeurilor”,
municipiul Braşov ocupă
locul 2 pe ţară, cu 26%, în
condiţiile în care doar 9
municipii reşedinţă de judeţ au declarat, anul trecut,
un procent al colectării selective mai mare de 5%.
Bilanţul IPP relevă că municipiul Braşov se situează
pe primul loc în România la
suprafaţa de spaţiu verde pe
cap de locuitor, cu 29 de
metri pătraţi (în 2011.
Aceasta, în condiţiile în care
media pe ţară, la nivelul tuturor municipiilor mari a fost
de numai 13 mp. Norma
europeană este de 26 de
metri pătraţi şi este respectată de doar trei municipii.

Autonomie
financiară ridicată
În clasamentul municipiilor
(în afara Capitalei) care au
cele mai mari bugete,
Braşovul se situează pe locul
al doilea, după Cluj, cu venituri de 597,8 milioane de lei
în 2011, faţă de 488,4 milioane de lei în 2008. Din totalul
bugetului
local,
veniturile proprii au o pondere însemnată: 31%, printre
cele mai mari din municipiile
analizate. Media veniturilor
proprii în buget clasează
Primăria Braşov pe locul secund în topul celor mai autonome administraţii locale,
din punct de vedere financiar,
la foarte mică distanţă (0,1%)
de Arad. În clasamentul celor
mai
scumpe
primării
reşedinţă de judeţ, în ceea ce
priveşte costurile serviciilor
de utilitate publică, cea din
Braşov se află pe un loc foarte
bun: 35 din 39. Primăria
Braşov stă bine şi la capitolul
„Transparenţa autorităţilor
publice locale”, spre deosebire de autorităţile locale din
alte oraşe (Miercurea-Ciuc,
Galaţi, Constanţa, ClujNapoca, Bistriţa, Călăraşi, Piatra Neamţ) care au refuzat să
dea publicităţii copii ale unor
documente, fiind acţionate în
instanţă de către IPP.

Castelul Bran, a doua cea
mai proprietate din lume
În timp ce multe conace şi
proprietăţi medievale din
Transilvania sunt lăsate în
paragină, Castelul Bran, intrat în proprietate privată în
urmă cu trei ani, în a devenit
o adevărată mină de aur.
Actualii proprietari au
primit castelul într-o stare
deplorabilă: clădirea era
neîngrijită şi puţini turişti îi
călcau pragul. „Am preluat
un castel jefuit, un castel
căruia i s-a răpit chiar şi
demnitatea. Ploua în castel
în şiroaie“, își amintește Lia
Doru Trandafir, administratorul Castelul Bran. „Am
primit doar ziduri, un castel
foarte foarte frumos cu fire
care atârnau din tavan. Iar
oamenii care au venit în
vizită în acea zi, din zonă, au
zis că îl vom face frumos din
nou, îl vom face frumos din
nou. Asta înseamnă totul“, a
spus, pentru Știrile ProTv,
Emanuela de Habsburg.
Renovat şi administrat așa
cum trebuie, Castelul Bran
aduce acum încasări de peste
un milion de euro, atât din
biletele plătite de turiști, cât
și din alte evenimente ce se
organizează
aproape
săptămânal aici.
Zilnic, aproximativ 5000
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de turişti trec pragul castelului. Un bilet costă 25 de lei
pentru un adult. Taxa de filmare este de 20 de lei. Iar la
ieşire, mulţi se opresc în
librăria castelului, unde pot
găsi albume despre Bran sau
diverse cărţi în engleză,
aduse special pentru străini,
dar şi vinuri, obiecte de artizanat sau produse bio. Toate
acestea rotunjesc încasările
castelului.
În urmă cu trei ani, la preluarea de către familia de

Habsburg, Castelul Bran
avea încasări de 500.000 de
euro. Anul trecut, încasările
au ajuns la 1,2 milioane de
euro, o sumă fabuloasă, pe
care nu a mai reușit să o
adune niciun obiectiv turistic
din România.
Asșa de face că acum
Castelul Bran a fost evaluat
la 140 de milioane de dolari,
ajungând astfel pe locul doi
în clasamentul Forbes pentru
cele mai scumpe proprietăţi
din lume.
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Festival de muzică, pe Cetăţuie Festivalul de muzică Solid like Rock, ajuns la ediţia a VIII-a, are loc sâmbătă,
16 iunie, începând cu ora 21.00, în incinta Cetăţuii de pe dealul Straja. Printre trupele participante se
numără Şuie Paparude, Roa, Gojira, Unlocka, Sharky, Mic Motion Monument (Bass Turbat), Treipic,
Djubei&Burner Greene (Astronaut Kru), Bully, Alt Om, Dex, JB, Rotopercutor, Bask, VJ Flkowerstepper.
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Grădina Zoologică se închide până în septembrie
Începând cu 11 iunie şi
până la începutul lunii septembrie, lucrările de reabilitare a Grădinii Zoologice
din Braşov vor intra într-o
nouă etapă, motiv pentru
care obiectivul va fi închis.
Potrivit
primarului
Braşovului, George Scripcaru, „măsura se impune
pentru a păstra în siguranţă
publicul şi pentru a putea
muta animalele. Grădina
Zoologică va fi redeschisă la
toamnă, când proiectul de
reabilitare va fi finalizat.
Prin această investiţie vom
trece de la o simplă grădină
zoologică unde poţi vedea
nişte animale, la un spaţiu
de agrement şi instruire.
Cred că va fi cea mai
frumoasă şi cea mai vizitată
din România”.
Proiectul prevede mai
multe categorii de lucrări,
fie în completarea celor existente, fie noi construcţii.
În afara ţarcurilor clasice cu
animale, principalele puncte
de atracţie ale Grădinii Zoologice vor fi „Casa cu
ocol”, foarte asemănătoare
unei gospodării ţărăneşti din
zona Rucăr Bran (care va fi
„populată” cu găini, raţe,

torii vor călca pe nişte
covoraşe impregnate cu
substanţe dezinfectante.

Lucrările finalizate
în proporţie de 70%

Grădina Zoologică din Brașov va fi amenajată la standarde europene

curci, gâşte, prepeliţe,
bibilici, iepuri, nutrii, oi,
vaci şi porci), un planetariu
– unde va fi amenajat şi
sediul administrativ, o
cofetărie şi un spital veterinar. De asemenea, va fi
amenajat un loc de joacă
special pentru copii, care le
va oferi şi posibilitatea de a
organiza diferite evenimente sau orele de botanică,
zoologie şi geografie.

Spaţiu extins
Majoritatea animalelor
vor beneficia pe viitor de un
spaţiu extins. Lucrările vor
aduce şi noi elemente de
siguranţă, pentru a evita accidentele
vizitatorilor.
Barele padocurilor vor fi înlocuite cu un material transparent, la fel ca şi o parte din
adăposturile animalelor, astfel încât vizitatorii să le
poată observa. La finalul

proiectului, grădina se va
întinde pe zece hectare, faţă
de 4,5 ha înainte de demararea proiectului.
Potrivit normelor europene, obiectivul va fi
prevăzut cu filtre de
dezinsecţie şi dezinfecţie
pentru vizitatori, cu scopul
de preveni epidemiile, atât
în interiorul, cât şi în exteriorul Grădinii Zoologice. Intrarea şi ieşirea se face prin
puncte speciale, unde vizita-

Grădina Zoologică Braşov a intrat în reabilitare în
2010, fiind inclusă în Programul „Implementarea şi
realizarea proiectelor de
investiţii în vederea atingerii
standardelor
necesare
autorizării grădinilor zoologice”, finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor
(MMP) din fondul alocat
pentru implementarea programelor multianuale prioritare
de
mediu
şi
gospodărire a apelor.
Investiţia se ridică la
29,83 milioane de lei, din
care MMP suportă 22,23 de
milioane de lei. Studiul de
fezabilitate pentru proiect a
fost finalizat în anul 2007,
iar în anul 2008 ministerul
de rersort a aprobat alocarea
fondurilor, Braşovul fiind
atunci printre puţinele oraşe
din ţară care pregătiseră un
astfel de proiect. În momentul de faţă lucrările de reabilitare sunt finalizate în
proporţie de 70%.

„Mai trebuie finalizate
construcţiile începute, precum şi corpul de clădire
pentru păsări exotice şi reptile, care se va realiza prin
supraetajarea şi extinderea
clădirii existente. La final
vor fi realizate lucrările de
amenajare a exterioarelor –
alei, iluminat public, spaţii
verzi”, a afirmat primarul
George Scripcaru.

Grădina a adus profit
Grădina
Zoologică
Braşov
găzduieşte
în
prezent aproximativ 760 de
animale, păsări şi reptile, din
peste 60 de specii. În anul
2011, grădina a primit
124.131
de
vizitatori
plătitori de bilet, realizând
venituri de aproximativ
520.000 de lei. Anul acesta,
până în prezent, numărul
vizitatorilor plătitori de bilet
a fost de 43.013, în ciuda
lucrărilor
care
s-au
desfăşurat fără întrerupere.
Încasările au fost de aproape
175.000 de lei, în condiţiile
în care estimarea pentru anul
acesta, calculată şi în funcţie
de întreruperea programului
de vizitare, a fost de 160.000
de lei.

S-a redeschis spitalul din Victoria Braşovul, ţinta investitorilor străini
Spitalul din Victoria, care
au fost închis de Ministerul
Sănătăţii anul trecut, a fost
redeschis de o firmă din
Sibiu, care prestează servicii
medicale private, şi de
autorităţile locale. Este al
treilea spital din Braşov care
a fost redeschis din iniţiativă
locală, scrie ziarul Capital.

Firma privată din Sibiu a
investit peste două milioane de lei în infrastructura şi dotarea cu aparatură
a spitalului, iar primăria din
localitate a contribuit cu
încă două milioane şi
jumătate lei, pentru plata
utilităţilor. Primăria va contribui la buna funcţionare a

unităţii medicale cu suma
de 250.000 de lei lunar,
sumă care probabil va
creşte în viitor. Spitalul
care va deservi peste
20.000 de persoane, atât
din oraşul Victoria, cât şi
din localităţile apropiate,
trebuia să fie redeschis încă
din septembrie anul trecut.

Prima şcoală de formare a
educatoarelor s-a deschis la Braşov
Asociaţia Educatoarelor
din România a deschis,
săptămâna
trecută,
la
Braşov, Centrul naţional de
formare în învăţământul
preşcolar, anunță Monitorul
Expres. Centrul are ca scop
formarea şi specializarea
continuă a educatoarelor din
toată ţara, atât prin cursuri,
cât şi prin sesiuni de traininguri sau workshop-uri
avizate de Ministerul Educaţiei. „Majoritatea instituţiilor
publice
şi
a
ONG-urilor derulează programe de formare în general
create pentru un nivel de
învăţare mai înalt. Noi, de
fiecare dată, trebuie să
adaptăm cunoştinţele pentru
acest domeniu educaţional,
pentru nivelul preşcolar. În
cadrul centrului, vor fi programe specifice elaborate pe
curriculum specific. Programul este unul non-disciplinar şi se bazează pe analiza
nevoilor de formare identifi-

Cora, Auchan şi, mai recent, fondul sud-african de
investiţii NEPI, în parteneriat cu francezii de la Carrefour, au pus ochii pe
Braşov pentru dezvoltarea
unor centre comerciale de
mari
dimensiuni,
în
condiţiile în care oraşul de
la poalele Tâmpei nu are în
prezent un mall mai mare
de 20.000 de metri pătraţi.
Cora şi-a trecut în portofoliu în urmă cu doi ani
platforma Hidromecanica
din apropierea centrului
oraşului, Auchan a preluat
anul acesta platforma Tractorul, iar sud-africanii de la
NEPI au cumpărat de la
Dan Şucu, proprietarul
Mobexpert, magazinul şi

terenul deţinute de acesta
lângă hipermarketul Carrefour, pentru a dezvolta
un centru comercial în
parteneriat cu grupul francez.
Cei trei investitori
mizează pe nevoia de consum a unui oraş cu o

populaţie de 230.000 de
locuitori. Oraşe comparabile cu Braşovul, precum
Iaşi sau Constanţa, au deja
două sau chiar trei centre
comerciale de mari dimensiuni, în care au fost atraşi
cei mai mari retaileri de pe
piaţa locală.

2.750 de locuri bugetate
la Universitatea Transilvania
cate în urma aplicării unor
chestionare la nivelul educatoarelor. Am identificat trei
direcţii pe care trebuie să
acţionăm. Este vorba de
relaţiile educaţionale actuale, consilierea educaţională şi psihologică şi
formarea educatoarelor în
educaţia timpurie”, a explicat
Simona
Moaşa,
preşedintele Asociaţiei Educatoarelor din România.
Înfiinţată în anul 2007 la
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Braşov, Asociaţia Educatoarelor din România
numără în prezent peste
1.200 la nivel naţional, pentru care se organizează în
mod curent şcoli de vară,
conferinţe, cursuri şi traininguri. Din anul 2007
asociaţia a lansat revista
naţională educatoarea.ro şi
portalul de resurse pentru
învăţământul preşcolar cu
acelaşi nume, mai scrie
Monitorul Expres.

Dintre acestea, 18 locuri
sunt alocatecandidaţilor de
etnie romă, alte 24 sunt
pentru cetăţenii din Republica Moldova, iar 72 de
locuri sunt pentru cetăţenii
de origine română din Republica Moldova, din ţările
vecine sau etnici români cu
domiciliul în străinătate.
În perioada următoare,
Senatul Universităţii va decide cum vor fi repartizate
aceste locuri bugetate pe
facultăţi. Înscrierile pentru
studiile de licenţă vor avea
loc în perioada 12-17 iulie.
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În total sutn aproape
5.000 de locuri la
Universitatea Transilvania. Cele mai scumpe studii
au rămas cele de la Facultatea de Muzică unde taxa
pe an este de 5.000 de lei
pentru licenţă.
Urmează Facultatea de
Medicină cu 4.500 de lei pe
an şi studiile de Master de
la Facultatea de Design de
Produs şi Mediu - 4.000 de
lei, la fel ca studiile de
Master de la Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor.

Cele mai ieftine studii
sînt cele de la Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, care
costă 1.400 de lei. 2.000 de
lei pe an vor plăti studenţii
admişi pe locurile cu taxă
la Facultatea de Matematică şi Informatică, la
Muzică
Pedagogie
Muzicală, la studii de
licenţă Design şi produs de
mediu, Construcţii, Silvicultură.
Şi taxele de înscriere la
concursul de admitere au
rămas neschimbate, între
70 şi 150 de lei.

www.gazetabrasovului.ro
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SURPRIZĂ. După ce exit poll-urile îi cotau duminică la peste 60%,
vot politic, rezultatele oficiale indică un scor sub 50%. Adică, mai
puţin decât au luat împreună PSD, PNL şi PC în 2008. Ca pondere
în consiliile locale, la nivelul judeţului, USL nu depăşeşte 50%.

Braşovul NU a ales

SCHIMBAREA
Consiliul Județean și Primăria Brașov vor fi conduse
de aceeași oameni: Aristotel Căncescu și George Scripcaru
Componența Consiliului Județean (34 de consilieri)

La prima impresie, concluzia copleşitoare a scrutinului de duminică pare să fie
aceea că PDL a pierdut
alegerile, iar USL le-a
câştigat lejer. Mai ales că liderii USL s-au grăbit să iasă
cu declaraţii triumfaliste şi să
vorbească de „victorii istorice"
şi
pregătirea
şampaniei.

USL - 17 consilieri
PDL - 11 consilieri
PP-DD– 2 consilieri
UDMR– 2 consilieri
FDGR – 2 consilieri

Brasovul, încremenit
de un deceniu
La nivel național, faţă de
alegerile de acum patru ani,
democrat-liberalii au pierdut
mai bine de zece procente la
votul politic, la pachet cu
multe consilii judeţene şi
primării
de
municipii
reşedinţă de judeţ. Pe de altă
parte, USL a obţinut o victorie foarte importantă, dar nu
a depăşit pragul de 50% pentru votul politic. La Brașov,
lucrurile par însă încremenite
în proiect. Principalele
instituții, primăria municipiului Brașov și Consiliul
Județean vor fi conduse de
aceeași „baroni” care le conduc de mai bine de un deceniu: George Scripcaru – aflat
la al treilea mandat de primar
(2004-2008; 2008-2012)
după unul de viceprimar
(200-2004) și Aristotel
Căncescu – aflat la al patrulea mandat (2000-2004;
2004-2008; 2008-2012).

Cu câte procente
au câştigat
Din totalul de 123.343 voturi legal exprimate, George
Scripcaru (PDL) a obţinut
55.416 voturi, reprezentând
44,93%, iar principalul său
contracandidat,
Cătălin
Leonte (USL), a primit
49.531 voturi cu un procent
de 40,16%. Potrivit rezultatelor finale, la șefia Consiliului Județean, Aristotel
Căncescu a obţinut 47,15%
din voturi, iar contracandidatul său, independentul
Nicolae Ţucunel, doar
28,43%.

USL, victorie
neconvingătoare
Principala ţintă politică a

Componența Consiliului Local (27 de consilieri)
USL – 12 consilieri (51.881 de voturi)
PDL – 9 consilieri (40.113 de voturi)
PP-DD – 2 consilieri (6.808 de voturi)
UDMR – 2 consilieri (6.417 de voturi)
FDGR – 2 consilieri (9.348 de voturi)

PSD, PNL şi PC atunci când
au format alianţa a fost
depășirea pragului de 50% la
alegeri. Țintă neatinsă, având
în vedere că au luat împreuna, la nivel de țară, mai
puţine voturi decât au obţinut
separat în 2008. Nici în
județul Brașov victoria nu a
fost atât de categorică pe cât
o anunță televiziunile controlate de actuala putere. De altfel, coaliția USL nici nu a
funcționat (decât în câteva
cazuri) la alegerile din
județul Brașov. Au fost liste
întocmite sub sigla USL, sub
sigla ACD (PNL +PC) , PNL
sau PC. Însumate, toate acestea, ca pondere în consiliile
locale, la nivelul județului,
nu depășesc 50%. O parte

din schimbările de poziţie înregistrate în 2012 s-ar putea
explica şi prin sistemul de
vot, într-un singur tur de
scrutin. Au dispărut astfel
alianţele pe care le formau
partidele în turul doi, alianţe
care nu de puţine ori au reuşit
să răstoarne situaţia.

Unde s-au pierdut
procentele pedeliştilor
Dacă USL nu a reușit să
obțină peste 50%, unde s-au
dus atunci voturile pierdute
de PDL? În primul rând, la
Partidul Poporului-DD și la
Forumul Democrat al Germanilor din România. FDGR
a avut o campanie foarte bine
organizată și un candidat cu

carismă, Cristian Macedonschi, la Primăria Brașov, iar
partidul lui Diaconescu a beneficiat de sprijinul cotidianului Bună ziua, Brașov!, al
cărui director, Ovidiu Fodor,
a candidat pentru fotoliul de
primar. Cei doi noi politicieni,
Ovidiu Fodor și Christian
Macedonschi a produs o
surpriză, clasându-se pe
locurile 3 și 4 în cursa pentru
Primărie.

Diferenţe mici
fată de 2008
La alegerile locale 2008,
judeţul Braşov a fost câştigat
de PDL, dar nu categoric. Democrat-liberalii au avut de
partea lor primăriile municipi-

ilor Braşov, Codlea şi Săcele,
iar liberalii municipiul
Făgăraş. În 2012, singura
răsturnare de situație s-a produs la Codlea, unde, omul de
afaceri Cătălin Munteanu,
reprezentând PNL, și-a adjudecat scaunul de primar. În
ceea ce privește cele cinci
orașe din județ, primarii au
rămas neclintiți: Râşnov Adrian Verştea (PNL), Rupea
- Flavius Dumirescu (PDL),
Victoria - Gheorghe Cristian
(PDL), Ghimbav - Toma
Dorel (PSD), Zărneşti Bârlădeanu Dorel (PSD). La
Consiliul
Local,
după
alegerile din 2008, au rezultat
27 consilieri după cum
urmează: 15 PDL, 5 PNL, 5
PSD şi 2 UDMR. În 2012, ra-

portul s-a schimbat, dar nu
foarte mult: 12 USL, 9 PDL,
2 PP-DD, 2 UDMR și 2
FDGR. La Consiliul Județean
în 2008, au rezultat un număr
de 34 de mandate, împărțite
astfel: 13 PDL, 12 PNL, 7
PSD şi 2 UDMR. În 2012, raportul pe partide este următorul: 17 USL, 11 PDL, 2
PP-DD, 2 UDMR și 2 FDGR.

Peste 70% dintre
primarii au rămas
în funcţie
În peste 70% din cele 58 de
localităţi ale judeţului, foştii
primari şi-au păstrat fotoliile
şi au sărbătorit încă de ieri.
PDL a pierdut aproximativ
cinci
dintre
primăriile
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Scripcaru şi-a pierdut majoritatea din CL şi a anunţat că vrea negocieri cu oricine.
Pentru a-şi putea trece proiectele ar fi nevoie să câştige toate voturile PP-DD, FDGR
şi UDMR, în condiţiile în care PSD şi PNL au anunţat că nu vor colabora cu el. Sunt însă
voci care anunţă că unii pesedişti vor vota alături de reconfirmatul primar al Braşovului
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Clasamentul candidaţilor
la preşedintia CJ
Aristotel Căncescu - 47,15%
Nicolae Ţucunel - 28,43
Ionel Fliundra (PP-DD) - 7,39
Kovacs Attila (UDMR) - 6,16%

Clasamentul
candidaţilor la Primărie
Dintr-un total de 123.343 voturi
legal exprimate (2.969 voturi au
fost anulate):
George Scripcaru (PDL) – 55.416
voturi (44,92%)
Cătălin Leonte (USL) – 49.531
(40,16%).
Ovidiu Fodor (PP-DD) – 5.794
Christian Macedonschi (FDGR) –
6.304
Carol Ambrus (UDMR) – 3.854
Radu Miron (PRM) – 1.228
Popa Ovidiu (PSR) – 275
Muntean Virgil (PP LC) – 478
Adrian Ţolovici (PNŢCD) – 463

NICOLAE ŢUCUNEL: „Eu cred că am dus cu
tânăra mea echipă o campanie încadrată în
regulile şi normele morale, civilizată, fără elemente negative, dar criticînd ce era de criticat.
Am fost afectat de campania negativă dusă împotriva mea, o campanie nesusţinută de fapte.
Eu am prezentat oferta mea, care era cea mai
bună pentru administraţia publică braşoveană,
şi care ar fi adus cu siguranţă, un important
plus. Dacă electoratul a considerat altfel, eu respect această decizie şi mulţumesc celor care
au apreciat oferta mea”
ARISTOTEL CĂNCESCU: „Vrem să facem în
primul rând aeroportul şi Spitalul de la Hărman.
În centrul preocupărilor noastre mai sunt drumurile şi turismul, dar şi proiectele europene –
pentru proiectele turistice, pentru drumuri, dar
şi pentru refacerea monumentelor istorice. Am
avut parte de o campanie murdară, în care
reprezentanţii PDL s-au mobilizat doar pentru
a arunca cu noroi, a minţi, a denigra şi a
încerca pe orice cale să se agaţe de putere”
GEORGE SCRIPCARU: „Raportat la scrutinul
din 2008 şi ţinând cont de evoluţia politică şi
economică din ultimii ani, cred că rezultatul
meu este unul bun! Obţinerea unui nou mandat
este cel mai important rezultat, mai ales că am
fost singur împotriva unui candidat cu trei partide în spate, care a avut logistică şi mecanisme superioare. Cu viitorii membri ai
Consiliului Local mă aştept la o bună colaborare, astfel încât să putem continua implementarea proiectelor de dezvoltare a
Braşovului şi a Zonei Metropolitane”.
CĂTĂLIN LEONTE: „Mă aşteptam ca pe ultima
sută de metri să câştig alegerile. În ceea ce
priveşte colaborarea cu primarul George Scripcaru, îi vom susţine proiectele care asigură
dezvoltarea Braşovului, dar vom fi extrem de
atenţi la modul în care se cheltuie banii. Vom
aproba doar acele proiecte bine argumentate
din punct de vedere al oportunităţii. Eu o sa
continui sa lupt pentru un Brasov mai bun, insa
am decis sa nu merg ca viceprimar!”

Ponderea partidelor
pe consiliile locale
PDL – 26,45
USL – 21,86%
PSD – 11,31
PNL – 6,87
ACD – 6,03
PP-DD – 5,47
UDMR – 5,36
FDGR -3,87
PC – 1,84

CHRISTIAN MACEDONSCHI: „Vrem să fim forţa
de echilibru, liantul şi motorul de dezvoltare
pentru acest oraş. Vom colabora cu toate partidele din Consiliul Local pentru a ne promova
proiectele noatre de dezvoltare pentru Braşov
şi judeţ. Vrem să nu-i dezamăgim pe braşovenii
care ne-au votat. Peste două săptămâni mă voi
deplasa la Bundestag pentru a crea o punte de
legătură cu oamenii politici germani, pentru a
ne sprijini în atragerea investiţiilor străine, dar
şi pentru crearea unor parteneriate viabile între
Braşov şi Germania”
CONSTANTIN NITĂ: „Nu am avut nici o îndoială
asupra faptului că USL va surclasa PDL la
Consiliul Local şi cel Judeţean, dată fiind
maniera în care PDL (nu) s-a preocupat de
Braşov în ultimele două mandate. Şi faptul că
în cursa pentru Primărie candidatul nostru,
Cătălin Leonte, s-a situat la o distanţă foarte
mică de George Scripcaru dovedeşte că a fost
perceput foarte bine de electorat”

judeţului, faţă de scrutinul din
2008, printre acestea regăsindu-se localităţi importante
precum Predealul şi Codlea,
şi a reuşit să câştige faţă de
acum patru ani, doar Primăria
Budila. Conform rezultatelor,
cele mai multe fotolii de primar au fost luate de PNL –
22, PDL – 18, ACD – 5, PSD
– 5, USL – 4, UDMR – 3 şi
UNPR, o singură primărie.

Cine cu cine
se aliază?
Rămas fără susținerea
majorității CL, ca până
acum, George Scripcaru a
anunțat că „PDL este deschis
la orice alianţă, indiferent de

partid, în special pentru Consiliul Local Braşov, având în
vedere că nu mai există o
majoritate”. Rivalitatea dusă
până la dușmănie dintre
Scripcaru și Căncescu scoate
din start PNL dintr-un astfel
de calcul. Și PSD a refuzat
destul de neelegant oferta
primarului prin vocea celui
care a pierdut alegerile pentru funcția de primar, Cătălin
Leonte: „Nu pot să fac
echipă cu un om fără principii morale“. Important în
formarea noilor majorități va
fi felul în care se vor orienta
cele două noi forțe politice
brașovene, PP-DD și FDGR.
Deocamdată, ambele au avut
o atitudine mai critică la

adresa PDL. Christian Macedonschi, candidatul FDGR la
Primărie este considerat unul
dintre apropiații lui Aristotel
Căncescu, el fiind și membru
al PNL.

Trădează PSD?
La fel de important este și
felul în care va funcționa
alianța USL. Lucrurile nu au
pornit-o cu dreptul, înaintea
depunerii listelor cu candidaturi izbucnind un scandal
monstru între liderii PNL și
PSD. Constantin Niță l-a
acuzat pe Aristotel Căncescu
că l-a înșelat cu candidații
plasați pe pozitții eligibile,
motiv pentru care alianța sa

rupt în județ. Ulterior, Niță a
fost acuzat că îl sprijină pe
ascuns pe contracandidatul
lui Căncescu, Nicolae Țucunel, fost membru PSD. În
zilele alegerilor, realizatoarea
Oana Stancu, a postului de
televiziune Antena 3, a declarat că, la Brașov, PSD a
făcut blat cu PDL! Ziarista la acuzat pe șeful PSD
Brașov, deputatul Constantin
Niță, că a dat mâna cu primarul George Scripcaru.
Niță a respins însă categoric
zvonurile: „Puteam să fac
blat cu George Scripcaru
dacă puneam un candidat de
paie, care lua 5 – 7%. (…)
Nu pot să accept o asemenea
afirmaţie sub nicio formă”
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Lista primarilor din județ
În ceea ce priveşte numărul de primării
câştigate, PNL are 11 edili, PSD 10,
Alianţa Centru Dreapta (PNL-PC) 9
primari, PDL 18, UDMR 4, iar UNPR are
un primar în judeţul Braşov, USL 5.
u
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Braşov - George Scripcaru PDL
Codlea - Munteanu Cătălin ACD (PNL)
Făgăraş - Mănduc Sorin ACD (PNL)
Săcele Radu - Nistor Florea PDL
Ghimbav - Toma Dorel PSD
Predeal - Cocoş Liviu PNL
Râşnov - Adrian Verştea PNL
Zărneşti - Bârlădeanu Dorel PSD
Rupea - Flavius Dumirescu PDL
Victoria - Gheroghe Cristian PDL
Apaţa - Boloni Iuliu UDMR
Augustin - Garcea Mircea PSD
Beclean - Leancu Cosmin UNPR
Bod - Cernat Paul PNL
Bran - Hermenenu Gheorghe PDL
Budila - Marşavela Irimia PDL
Buneşti - Pălăşan Mircea PNL
Caţa - Vocilă Gheorghe PNL
Cincu - Suciu Gheorghe PDL
Comăna - Grusea Viorel ACD
Cristian - Dragoş Serafim USL
Crizbav - Balasi Sorin PDL
Drăguş - Sucaciu Gheorghe PDL
Dumbrăviţa - Popa Zachiu PNL
Feldioara - Taus Sorin USL (PNL)
Fundata - Pâtea Marian ACD
Hălchiu - Gârbacea Ioan PSD
Hărman - Dişor Mihai ACD
Hârseni - Olteanu Mihai USL
Hoghiz - Şerban Ion PSD
Holbav - Oprea Lucian PSD
Homorod - Pelei Marcel PDL
Jibert - Iancu Boeriu PNL
Lisa - Greavu Sorin PNL
Măieruş - Boriceanu Nistor PNL
Mândra - Taflan Ioan Şerban USL
Moieciu - Clinciu Neculaie PSD
Ormeniş - Gergely Janos UDMR
Părău - Popeneciu Mihai PDL
Poiana Mărului - Codreanu Nicolae PDL
Prejmer - Şerban Todorică PDL
Racoş - Gaşpar Tamaş UDMR
Recea - Lazea Gheorghe PDL
Sâmbăta de Sus - Andreiaş Vasile PDL
Sânpetru - Rusu Ioan PNL
Şercaia - Paltin Cristinel PNL
Şinca - Bârlez Victor PDL
Şinca Nouă - Flucuş Dumitru PNL
Şoarş - Timiş Ionel PNL
Tărlungeni - Kiss Iosif UDMR
Teliu - Şerban vasile PNL
Ticuşu - Şcheopea Emil USL (PNL)
Ucea - Băcilă Marian PNL
Ungra - Stanciu Traian PSD
Vama Buzăului - Chirilaş Tiberiu PSD
Viştea - Ioani Florin PDL
Voila - Şerban Ovidiu PSD
Vulcan - Călbureanu Gheorghe PDL

u Peste 50 de dosare penale
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, a
anunţat că în judeţul Braşov, în perioada campaniei
electorale şi în ziua alegerilor, au fost întocmite
peste 50 de dosare penale şi s-au aplicat 33 de
amenzi în valoare de peste 20.000 de lei, însă fără
a se înregistra incindete majore. Poliţiştii braşoveni
au întocmit 56 de dosare penale, dintre care 18 pentru mită electorală în urma unor reclamaţii ale membrilor unor partide concurente, trei pentru vot
multiplu, şase pentru calomnie (cinci la Rupea şi
unul la Predeal pentru publicare de materiale electorale calomnioase), 12 pentru distrugere de bannere şi patru pentru furturi de materiale electorale.
Din cele 56 de dosare penale, patru au fost deja propuse pentru neîncepere urmărire penală. Pe lângă
dosarele penale întocmite, poliţiştii au mai aplicat 33
de amenzi contravenţionale la Legea 67/2004, în
valoare de 20.600 de lei, marea majoritate pentru
distrugerea şi degradarea de materiale electorale şi
pentru afişaj electoral în locuri interzise.
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„La 17 ani aveam de ales între a fi şmecher sau a realiza ceva
în viaţă. Îmi doream să ies din tipare, să fiu diferit. Am ales
tunning-ul şi mi-am deschis primul atelier în urmă cu 12 ani“
Gabriel Onofrei

Gabriel Onofrei,
artistul maşinilor tunate
u Braşoveanul îşi pune propriile idei în aplicare atunci când vine vorba de
tunning, astfel că pe porţile serviceului său ies adevărate bijuterii pe patru roți

Gabriel Onofrei a făcut din pasiunea sa pentru mașini și tunning o afacere bănoasă

Onofrei reușește să transforme mașinile în totalitate

Tânărul a organizat mai multe
concursuri de drift pentru pasionați

www.gazetabrasovului.ro

Gabriel Onofrei (37 de
ani) este un nume cunoscut
şi respectat în lumea tunningului românesc. Braşoveanul a modificat sute de
bolizi şi a arătat până unde
poate merge ambiţia unui
om pentru crearea unor
maşini exclusiviste. Acum
se ocupă şi de organizarea
competiţiilor de drift sau de
accelerare, numărându-se
printre membrii fondatori ai
Federaţiei Române de Drift
şi reuşind astfel să transforme şi Braşovul într-un
centru al acestor sporuti,
până nu demult văzute doar
în filme. Tânărul are acum
un palmares important în
competiţiile sportive auto.
Onofrei s-a dat şase ani în
Campionatul Naţional de
Raliuri şi a adunat o colecţie
impresionantă de trofee, de-

venind vicecampion la
VTM, clasa debutanţi.
De-a lungul timpului, în
atelierul lui au intrat maşini
de toate felurile, dar au ieşit
adevărate bijuterii pe patru
roţi. Printre vedetele autohtone care au apelat la talentul şi priceperea lui Gabi
Onofrei se numără prezentatorul tv Cabral, Cheloo de
la Paraziţii sau Mihai de la
3 Sud Est. Chiar dacă a plecat de la zero, fără să aibă o
bază materială care să-i
permită să-şi pună pasiunea
în aplicare, Gabi s-a
ambiționat să meargă pe
acest drum în urmă cu 15
ani.

„Vroiam să fiu diferit“
„La 17 ani aveam de ales
între a fi şmecher sau a realiza ceva în viaţă. Îmi

www.gazetabrasovului.ro

doream să ies din tipare, să
fiu diferit. Am ales tunningul şi mi-am deschis primul
atelier în urmă cu 12 ani.
Am început cu un Ford
Capri, dar procesul de tunning nu se finalizează
niciodată, întrucât întotdeauna ai câte ceva de modificat“, a precizat Gabi, cel
care modifică maşinile după
propriile idei, fiind de
părere că „trebuie să fii
original dacă vrei să ai succes“.
Gabi a modificat în cei 18
ani de activitate sute de
maşini, iar la fiecare bolid a
adus câte un element inedit.
„Cei mai mulţi doresc să-şi
modifice optic automobilul,
să-şi schimbe în special aspectul exterior al maşinii,
dar şi părţile din interior.
Totodată, modificăm şi

performanţele tehnice ale
maşinilor. Întrucât vrem să
facem numai lucruri de calitate, aducem cele mai bune
piese din Japonia şi Statele
Unite“, a menţionat Gabi.

„Bijuterii“ personale
Gabi a renunţat de un an
la raliuri şi este organizatorparticipant în Campionatul
Naţional de Drift. În
colecţia personală, braşoveanul are adevărate bijuterii care valorează sute de
mii de euro. Piesele de
rezistenţă sunt un Nissan Z
350, un Porsche, dar şi un
Jaguar, care are bordul placat cu cristale Swarovski.
Unul dintre cei mai
performanţi bolizi al lui
Onofrei este un Nissan Z
350. În urma modificărilor
făcute, care depăşesc ca

www.gazetabrasovului.ro

Masinile lui Gabi Onofrei au devenit si mai celebre după ce, anul trecut, au apărut în videoclipul
„Club Rocker“ lansat de Inna. Filmările au avut loc în Bucureşti, în regia lui Alex Herron, regizorul
cu care Inna a mai colaborat şi pentru „Sun is Up“. Videoclipul s-a bucurat de un imens succes,
atât în rândul fanilor Innei, cât si a amatorilor de GTT Racing.
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Câteva dintre mașinile tunate de Gabriel Onofrei au ajuns celebre în toatî lumea după ce au apărut în videoclipul melodiei „Club Rocker“ interpretată de Inna

u Se pregăteşte pentru „liniuţele“ legale
Gabriel Onofrei se pregăteşte, acum, de organizarea celei de-a treia ediţii
a GTT Drag Racing, concursul de accelerare, care se va desfăşura pe 17
iunie, pe strada 13 Decembrie. Etapa va începe la orele prânzului, iar
lungimea traseului este de 402 metri. La aceste „liniuţe“ legale, în schimbul
taxei de înscriere, care este de 100 de lei, se poate înscrie oricine are carnet
de conducere de peste un an, vrea să aibă parte de adrenalină şi este curios
să vadă performanţele maşinii sale. Autoturismele participante se vor împărţi
pe 8 categorii de concurs, în funcţie de capacitatea cilindrică, de la sub 1585
cmc aspirat şi sub 1000 cmc supraaliment, până la peste 3800 cmc aspirat.

u Tunningul pentru toţi

Vreau să creez maşini exclusiviste şi nu
mă las până nu reuşesc acest lucru“
investiție 40.000 de euro,
bijuteria are acum o valoare
de piaţă de 70.000 de euro,
fiind una dintre cele mai
apreciate maşini tunate din
România, iar sub capotă
este o adevărată „fiară“, cu
700 de cai putere.

Nissan-ul de senzaţie
Pilotul „aleargă“ în Campionatul Naţional de Drift
cu un Nissan Silvia S14,
achiziţionat de la Andreas
Distel, campion european

elveţian. În garajul lui Gabi
Onofrei mai stă la loc de
cinste şi un Porche modificat în totalitate. „Am pornit
de la zero cu această
maşină şi am lucrat în jur
de cinci ani la ea. Are 310
cai putere şi un motor de
3.200 S, cu roţi care au
jante de 20 de inci,
ajungând la o viteză
maximă de 300 km/h. Am
schimbat tapiţeria şi am
montat un sistem de
navigaţie performant“, a
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explicat Gabi Onofrei, procesul de „recosmetizare“ a
automobilului.
Ultima bijuterie a lui
Onofrei este un Nissan 200
SX din generaţia S 15 care
este considerată una dintre
cele mai bune maşini
pretabile pregătirii pentru
drift şi cu care pilotul
braşovean face senzaţie la
toate competiţiile, fie ele
din ţară sau din străinătate,
după ce a „aranjat-o“ în
stilul său.

Dincolo de competiţie, există şi români care doresc tunning pentru a
îmbunătăţi performanţele maşinii. Pot cere modificări ale suspensiilor, sistemelor de frânare sau ale motorizării. „O roată lată cu balon mic aduce o
altă ţinută de drum a maşinii, de exemplu, decât o roată normală, ceea ce
este clar un avantaj al maşinii. Pe de altă parte, acest tip de roţi nu e deloc
potrivit cu drumurile pline de gropi din România“, spune Gabriel Onofrei.
Printre cele mai cunoscute metode de tunning „util“ se află chip-tunningul.
Acesta înseamnă de fapt optimizarea parametrilor de injecţie ai maşinii,
operaţie care aduce un plus de putere motorului. În urma acestui tip de tunning, o Skoda Octavia de 90 CP poate fi adusă la 115 - 120 CP. Uzura motorului creşte însă cu 3-5%, iar proprietarul trebuie să îşi întreţină maşina cu
mai multă atenţie. Chip-tunningul aduce însă pierderea garanţiei maşinii,
deoarece producătorii nu aprobă această practică.

u Maşinile lui Onofrei au apărut în videoclipul Innei
Dacă nu erau deja celebre, mașinile lui Gabi Onofrei au devenit și mai celebre
după ce, anul trecut, au apărut în videoclipul „Club Rocker“ lansat de Inna.
Filmările pentru „Club Rocker“ au avut loc în Bucureşti, în regia lui Alex Herron,
regizorul cu care Inna a mai colaborat şi pentru „Sun is Up“. „Alex Herron a
mai lucrat cu Taio Cruz, Kesha, Kylie Minogue sau Tinie Tempah. Directorul
de imagine al videoclipului a fost Maz Makhani care,la rândul lui, are în portofoliu numeroase videoclipuri filmate pentru artişti celebri ca: Lady Gaga, Enrique Iglesias, Puff Diddy, Nicky Minaj, Black Eyed Peas sau 50 Cent.
Videoclipul regizat de Alex Herron a beneficiat de o producție masivă și arată
spectaculos, scrie site-ul urban.ro. În imagini apar Nissan-ul 350Z și mașina
de drift Nissan Silvia S15. Videoclipul s-a bucurat de un imens succes, atât în
rândul fanilor Innei, cât și a amatorilor de GTT Racing.
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Cum au contribuit braşovenii la construirea

Statuii Libertătii
Anul 1880, Corso, aleea
unde se plimbă protipendada
braşoveană. Doamnele coborâte cu trăsura din Şchei, şi-au
strecurat în poşete bilete de
loterie. N-o să le strice nişte
bani dacă o să aibă norocul să
câştige. Şi bărbaţii lor şi-au
luat bilete, fără ştirea nevestelor. Au auzit că banii de pe
bilete o să fie folosiţi pentru
ridicare unei statui, ce o să fie
trimisă la americani.

Proiect la o cupa
de sampanie
În 1865, politicianul activist
Edouard René Lefebvre de
Laboulaye şi sculptorul Frédéric-Auguste Bartholdi au
mers la o serată. Printre cupele
de şampanie au discutat despre
politică, artă, despre simbolurile Americii. Au plecat cu
ideea de a construi un monument în onoarea concepţiei
americane asupra libertăţii. În
final a fost realizată în colaborare cu Gustave Eiffel, cel care
a ridicat celebrul turn care îi
poartă numele, din Paris. S-a
făcut mare vâlvă. Trebuia să
fie ceva măreţ, cum nu se mai
văzuse până atunci.

300.000 de lozuri
pentru statuie
S-au făcut subscripţii publice şi loterii pentru strângerea
de fonduri. Şi braşovenii au
cumpărat bilete de loterie.
,,Ministrul de Interne a dat
voie, cum anunţă ziarul oficial, senatorului şi noului academician Enric Martin să facă
o loterie cu 300.000 sorţiuni
(lozuri) de câte un francu, ca
din venitul aceleia să se termine Statuia Libertăţii, pe
care Francia voieşte să o dăruiască Staturilor Unite Americane“, scria în numărul 39 al
,,Gazetei de Transilvania“, din
mai 1879. Anunţul apăruse în
tot Imperiul Austro-Ungar.
Statuia a fost terminată în
1884. Are 46 de metri şi jumătate, 125 de tone, iar faţa
statuii o reprezintă pe mama
scultorului Frederic Bartholdi. Anul următor a fost transportată până în SUA cu vaporul. Pentru acest lucru a fost
demontată în 350 de piese. A
durat patru luni reansamblarea
pieselor de metal.

Publicitate
şi marketing
,,Cine n-a cumpărat încă de
la noi o obligaţiune de câştig
ca premiu de la Banca tripatecară Ungară, acela să nu
se mai răsgândească mult căci

îşi bate joc de norocul propriu. Oameni buni!!! Când vă
stă norocul cu coşul plin la
uşă, nu vă răsgândiţi mult, ci
puneţi mâna pe el !!“, spuneau anunţurile de publicitate
din Braşov. La fel ca în Bucureşti şi Iaşi, erau oameni care
mergeau din casă în casă şi
vindeau bilete de loterie. La
jumătatea secolului al XIXlea erau în vogă loteriile particulare. La baluri şi serbări
câmpeneşti, se organizau loterii-tombolă, cu scopul de
colectare de fonduri. Banii
ajungeau la săraci, artişti, se
foloseau pentru costruirea
spitalelor şi a bisericilor. În
1862, Elena Cuza, soţia domnitorului Alexandru Cuza, a
adunat 59.480 lei pentru
,,construirea stabilimentului
ce avea să adăpostească Asylul de copile orphane“.

Tombole organizate
de femeile din familia
Muresianu
Regina Maria, la fel ca alte
doamne de seamă, a ţinut
baluri de binefacere cu loterii.
Pe 15 ianuarie 1918 a avut loc
tragerea loteriei pentru invalizi de război sub patronajul
reginei. La Braşov, doamnele
vindeau bilete de tombolă
pentru a strânge fonduri destinate orfanilor şi văduvelor
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Braşovenii au participat la loteriile care au colectat fonduri pentru relizarea „Statuii Libertaăţii”

u Doamna cu făclie

Femeile din familia lui Andrei Mureşianu organizau baluri
cu tombole pentru donaţii către societăţi de binefacere

de război. Femeile din familia
lui Andrei Mureşianu, precum şi soţiile de negustori şi
industriaşi, donau banii din
tombole unor societăţi de
binefacere.

Premii în ,,articole
de gateală“
La 15 iunie 1880 a avut loc
o loterie de binefacere pentru
terminarea catedralei Sf Iosif
din Bucureşti. Erau puse în
joc trei câştiguri în bani şi premii în ,,obiecte de aur, de
argint şi de alte metaluri, în
articole de găteală, ornamente

de saloane, servicii de masă şi
alte obiecte de utilitate domestică“, cum se anunţa în
presa vremii. Cocoanele s-au
îngrămădit să cumpere biletele de loterie. Tentaţia premiilor era mare. Catedrala a fost
terminată trei ani mai târziu.

Loterie în ajutorul lui
Bolintineanu
Vasile Alecsandri şi Costache Negri s-au implicat în
organizarea unei loterii în favoarea unui prieten drag, scriitorul Dimitrie Bolintineanu
(foto). Acesta era bătrân şi
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Joseph Pulitzer a lansat o subscripţie publică
pentru construirea unui uriaş postament la intrarea în portul New York, pe care să fie aşezată
Statuia Libertăţii. Statuia aşteapta într-o magazie, sa fie îmbarcată. Tot el a iniţiat, în paginile
ziarului său, ,,New York World“, un concurs de
poezie, câîştigat de poeta Emma Lazarus.
Primul vers al poemului ,,Lăsaţi să vină la mine
pe cei flămânzi, cei obosiţi şi cei săraci“, a fost
încrustat pe postamentul statuii. Pulitzer este un
evreu născut în Ungaria, care a emigrat în SUA.
A lăsat prin testament o sumă importantă de bani
pentru acordarea unor premii asemănătoare cu
premiile Nobel. Insula Ellis a devenit Purgatoriul
pentru milioane de emigranti. De lângă stânca
pe care a fost instalată Statuia Libertăţii, se vede
cu ochiul liber capătul sudic al Manhattan-ului.
bolnav. Sărăcise dar era prea
mândru ca să ceară ajutor financiar. Cei doi scriitori au
făcut o loterie adresată „românilor simţitori“, punând ca
miză biblioteca şi mobilierul
lui Bolintineanu. Din 500 de
numere puse în joc, doar trei
erau câştigătoare. Mulţi au

cumpărat bilete. Alţi scriitori,
pictori, aristocraţi, prieteni de
familie şi admiratori ai lui
Dimitrie Bolintineanu. Au
câştigat chiar prietenii scriitorului, Alecasandri şi Negri.
Aceştia nu au avut inima să-l
îndurereze şi mai mult pe
scriitor. I-au dăruit banii şi iau înapoiat cărţile
şi biblioteca. Era
în anul 1872, anul
morţii lui Bolintineanu. Acesta
nu a mai apucat
să se bucure mult
de generozitatea
prietenilor.
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Premieră la Teatrul Particular Luni, 18 iunie, de la ora 19.00, are loc premiera
spectacolului „Dresorul“ cu Dorina Roman şi Dan Zorilă, regia Elena Manoliu,
coregrafia Maria Guth. Spectacolul este unul aniversar, la împlinirea a doi ani de
la înființarea Teatrului Particular Brasov !

Salsa Weekend, la Eliana Mall
Petreceri incendiare
si surprize

Școlile de salsa din România vin în week-end la Brașov

Evenimentul are loc începând de vineri și până
duminică, de la ora 21.00,
în Ballroom din Eliana
Mall, unde organizatorii îl
au ca invitat exclusiv pe
Oliver Pineda, câștigă torul titlului de „Campion
Mondial la Salsa“ de șase

ori (2001 IDO World
Salsa Championships în
Miami, 2005 World Salsa
Open în Puerto Rico, 2005
& 2006 ESPN World
Salsa Championships în
Las Vegas, 2007 ESPN
World Salsa Champion ships, 2012 - Hong Kong

World Salsa Championships).
Anul acesta, Oliver Pi neda sosește pentru prima
oară în România, la Bra șov. Este o șansă unică
pentru toți iubitorii acestui
dans să îl cunoască și să
învețe de la el.

„Am pregătit trei zile și
nopți incendiare în care
aveți oportunitatea să
învățați de la cel mai renumit instructor internațional. Evenimentul cuprinde trei workshopuri în
tehnica de salsa pentru instructori, zece workshopuri de salsa, bachata,
zouk, trei party-uri incendiare, cei mai renumiți
DJ-i din România, un invitat surpriză, show-uri
ale școlilor de salsa din
România, un show sus ținut de Oliver Pineda și
multe alte suprize“, spun
organizatorii. Prețul bile telor de intrare variază în
funcție de opțiunile par ticipanților:
l Golden Pass (FP) –
200 lei (acces la10 workshopuri
sâmbătă
și
duminică + 3 party-uri)
l Silver pass (PP) – 120
lei (intrarea la 3 party-uri
– vineri, sâmbătă și du minică)
l Party pass vineri: 50
lei
l Party Pass Sâmbătă:
60 lei, Party Pass du minică: 40 lei.
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„Carmen“ se joacă
sâmbătă la Operă

Opera Braşov vă invită
sâmbătă, 16 Iunie 2012,
de la ora 18.30, la sala Operei pentru a vedea spectacolul
„Carmen“,
de
George Bizet. Dirijor va fi
Traian Ichim, iar regizor
Cristian Mihăilescu. Personajul Carmen este
desăvârşit interpretat de
frumoasa mezzo-soprană a
Operei Braşov, Asineta
Raducan, într-un spectacol
extraordinar,în care îi mai
puteți vedea pe Cosmin
Marcovici (Don Hose)- in-

vitat
de
la
Opera
Naţională-Iaşi, Cristina
Radu (Micaela), Nicoleta
Chirilă(Frasquita),
Cristina Roşu (Mercedes),
Valentin
Marele(Escamillo) Dan Popescu
(Zuniga), Vitalii Dumitru
(Morales), Cristian Fieraru
(Dancairo) şi Claudiu
Bugnar (debut-Remendado)). Biletele costă 20,
respectiv 10 lei şi se vând
la sediul Operei din str.
Bisericii Române nr. 51,
tel. 0268-419380.

Atenţie cum şi cât staţi Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE
la soare pe timpul verii!
* 15 INTRĂRI=450 RON

Cui nu-i place sa leneveasca la soare? Este o
placere pentru mulți dintre
noi, dar este posibil ca
sănătatea să aiba de suferit din
cauza acestei mici bucurii: ne
putem alege cu insolații, arsuri, alergie, îmbătrânirea
prema-tură a pielii și chiar
cancer.
Ce n-ați da pe un bronz la
munte... Asta pentru că este
mai durabil decât cel de mare
și aduce beneficii estetice nuanțe incredibil de arămii.
De ce? Pentru că atmosfera
din zonele montane, situate la
altitudini ridicate, dezvoltă o
serie de procese chimice pe
care, din păcate, litoralul nu le
poate oferi.
Chiar dacă sunteți la munte,
nu trebuie să uitați să vă
protejați pielea, mai ales că
aici radiația solară poate fi cu
până la 80% mai ridicată
decât cea de la nivelul mării.
Se știe că produsele de
protecție solară scad riscul de
cancer de piele, dar trebuie să
folosești și alte măsuri de
precauție, cum ar fi evitarea
expunerii prelungite la soare
și a expunerii între orele 11.00
- 15.00, atunci când radiatiile
sunt foarte puternice.
expunerii
Beneficiile
corecte şi raţionale la soare
sunt foarte bine cunoscute. Pe
lângă cele de ordin estetic sau
psihologic (expunerea la soare

având un rol favorizant în
combaterea stărilor depresive), acesta favorizează sinteza de vitamina D,
intervenind astfel în combaterea rahitismului (la copii), a
osteomalaciei (la adulţi) - prin
favorizarea absorbţiei calciului şi fosforului din alimente şi
fixarea lor în oase. De asemenea, expunerea la soare
ameliorează durerile articulare
şi întăreşte sistemul imun.
Expunerea prelungită însă,
poate constitui un factor de
risc pentru apariţia unor anumite boli cu evoluţie
îndelungată (de exemplu, cancerul de piele) sau a unor
probleme imediate la nivelul
pielii (arsurile solare) sau
poate agrava o condiţie
patologică preexistenta (de
exemplu, boli cardio-vasculare, boli autoimune - lupus
eritematos sistemic sau
diferite colagenoze).
Expunerea în condiţii improprii sau pentru o
perioadă îndelungată la
soare, are şi alte efecte nocive, pe lângă arsurile de
piele, cum ar fi:
u insolaţie sau alte probleme cauzate de temperaturile
excesive
u reacţii alergice, atât la
radiaţiile UV, cât şi la unele
produse de protecţie solară
u probleme de vedere:
scăderea acuităţii vizuale, lez-
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iuni ale retinei, mergând până
la pierderea parţială sau totală
a vederii.
Pericolele pe termen lung
includ:
u risc crescut de apariţie a
cancerului de piele
u agravarea unor boli că
lupus eritematos, poliartrita
reumatoida, psoriazis
u apariţia cataractei (ca
efect nociv direct al expunerii
intense la soare şi de-a lungul
unei lungi perioade de timp);
cataractă este, la rândul ei, una
din cauzele de apariţie a
cecităţii
u modificări pigmentare şi
structurale la nivelul pielii apariţia unor pete maronii sau
a ridurilor premature.
Cum ne protejăm pielea
de arsuri
u Aplicați o cremă cu factor rificat de protecție pe
pielea uscată, cu 15-30 minute
înainte de expunerea la soare;
u Acoperiți cu cremă toate
parțile corpului, inclusiv urechile, umerii și partea din
spate a genunchilor și a picioarelor;
u Produsele de protecție
solară trebuie reaplicate la
fiecare două ore
u Cele mai expuse zone la
arsura solară sunt nasul,
umerii, decolteul și buzele.
Prin urmare, în aceste zone
este bine să folosiți o cremă cu
factor de protecție mai mare.

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

Str. Griviței nr. 2 F (ieșirea din Brașov spre Târgu
Mures) Program: Luni, 14-22, Marți-Vineri 11-22,
Sâmbătă - duminică, 10-22. Tel: 0268.44.00.70
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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

15 milioane de dolari pentru
prima reţea electrică inteligentă
u Prima reţea
electrică inteligentă
din România, Micro
Smart Grid, ce va fi
implementată în
Parcul Industrial
Ghimbav a fost
lansată, săptămâna
trecută, în prezenţa
ambasadorului SUA,
dl. Mark H. Gitenstein.

Olimpiu Filip
Investiţia realizată de
Gurpul ICCO, prin ICCO
Solar Energy, în parteneriat cu o companie
americană, aduce pentru
prima dată în România
conceptul de Smart Grid.
Proiectul este unul 100%
eco şi va diminua semnificativ amprenta de carbon, fiind o premieră
absolută pentru România.
Smart Grid este un concept
promovat în piaţa nord
americană şi în piaţa vest
europeană şi nu numai,
care pune la dispoziţia
consumatorului informaţii
despre energie în timp
real, dându-i astfel posibilitatea să facă alegeri inteligente. Smart Grid este
astăzi una dintre priorităţile mondiale pentru că
economiseşte bani şi
protejează mediul înconjurător prin detectarea
imediată a eventualelor
scurgeri de energie sau
avarii, protejează reţeaua
în faţa atacurilor şi
căderilor de tensiune, introduce forme alternative
de producere a energiei
electrice, astfel reducând
semnificativ emisiile de
CO2.

Rețeaua electrică inteligență a fost inaugurată în prezența ambasadorului SUA la București, Mark H. Gitenstein

50.000 de metri
pătraţi de panouri
fotovoltaice
Investiţia
totală,
realizată printr-un proiect
promovat de Serviciul
Comercial al Ambasadei
SUA în Bucureşti şi
susţinut de Excelenţa Sa,
ambasadorul SUA, se va
ridica la 15 milioane de
dolari şi va fi derulată în
două etape. În prima fază,
care se va încheia în
toamna acestui an şi pentru care se vor investi 12
milioane de euro, se vor
monta panouri fotovoltaice
pe acoperişul celor cinci
hale întinse pe 50.000 de
mp, dar şi la sol, pe alte

10.000 de mp. Se va
ajunge la producerea unei
energii de 4,8 MWp.
„Acest proiect este o
premieră pentru România,
care are un enorm
potenţial energetic, insuficient valorificat. Pot să
spun că atunci când talentul specialiştilor de la
Braşov se împleteşte cu
tehnologia
americană,
limita este doar cerul”, a
declarat E.S. Mark H.
Gitenstein.
Atât preşedintele CCI, cât
şi primarul Braşovului au
salutat acest proiect, felicitându-i pe investitori. Ei au
apreciat investiţia pentru că
aduce beneficii comunităţii,
contribuind la dezvoltarea
durabilă. „Este ceea ce

dorim
şi
noi
să
implementăm pentru municipiul şi judeţul Braşov.
Componenta energetică este
o problemă care mă
preocupă, vrem să generăm
proiecte în administraţie
care să asigure eficienţa
energetică, să protejeze
mediul şi să creeze şi locuri
de muncă”, a declarat
George Scripcaru. „Este
într-adevăr un program pilot
și este cu atât mai important
cu cât vine într-o zonă în
care trebuie să promovăm
dezvoltarea durabilă și
eficiența energetică. În Europa, cam 40% din energie
se risipește, de aceea avem
nevoie de asemenea soluții
inteligente“, a declarat
presedintele Camerei de

Comert si Industrie, Nicolae
Țucunel.

Din al zecelea
an, profitabilă
Reprezentanţii Grupului
ICCO estimează că investiţia
se va amortiza în nouă ani,
iar din al zecelea an va deveni şi profitabilă. „Suntem
în permanenţă preocupaţi de
investiţia în tehnologii de
ultimă generaţie care ne

asigură, în acelaşi timp, dezvoltarea sustenabilă. Proiectul de faţă este unul major,
dar şi o premieră în piaţa
românească, ţinând cont de
faptul că este prima dată
când putem implementa un
sistem care nu numai că produce şi livrează energie în
reţeaua proprie, dar poate fi
şi controlat în mod eficient“,
a declarat Călin Costan, directorul general al grupului
ICCO.

Acest proiect este o premieră pentru România, care are un enorm potenţial energetic,
insuficient valorificat. Pot să spun că atunci când
talentul specialiştilor de la Braşov se împleteşte
cu tehnologia americană, limita este doar cerul”,
a declarat E.S.

Mark H. Gitenstein
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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,
intabulării,
legalizării
construcției, etc. Tel:
0745/024488

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”

Indicativ
Magazin Anticariat-Antichități-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

Spațiu

GB

Tarif 3 EURO +TVA

Text mesaj

154 caractere
valabil în reţelele Orange,
Vodafone, Cosmote

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

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 la 1442
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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
lVând garsonieră Tractorul,
confort I semidecomandat,
etaj 2, separare de gaz, termopane, panouri radiante,
parchet, gresie, faianță, ușă
metalică, Preț: 25.500 euro,
Tel:
0368.444.598,
0732.133.304
lVând garsonieră Astra, bloc
de
apartamente,
decomandată, etaj 2/4, parchet, termopan, ușă metalică,
separare gaz, preț 27.000 euro
negociabil, relații la tel:
0731/833201
lVând garsonieră Astra, confort I decomandat, cu
îmbunătățiri, preț: 27.000
euro. Tel: 0268.322.376
Vând garsonieră în zona
Astra, Soarelui, etaj intermediar, centrală termică, geamuri termopan, parchet. Preț
negociabil.
Telefon
0728/332.945
lOfer garsonieră în Astra –
Calea București, confort I
semidecomandat, dotată cu
termopan, parchet, mobilată și
utilată, preț 25.000 euro. Tel:
0754/870.035
lOfer 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
lVând garsonieră în Centrul
Civic, confort I, bloc de
apartamente,
renovată,
centrală proprie, mobilată și
utilată, 30.000 Euro. Tel:
0754/870.035
lVând garsonieră pe Calea
București, zona Județean,
centrală proprie, geamuri termopan, gresie și faianță,
19.000
euro.
Tel:
0754/870.035

2 Camere
lApartament două camere
modern, structură mare 59 mp
utili, lojă, et 1, Ct termică proprie, izolație de 15 cm, situat
în rezidențial nou, zona
Răcădău. Preț 54.800 Euro!
Tel: 0725.336.338
lGriviței, decomandat, confort I, 58 mp, etaj intermediar,
centrală, termopan, gresie,
faianță, parchet, uși noi de
calitate, 51.000 Euro. Tel:
0752.158.181; 0756.158.184
lApartament 2 camere, Ciocanului - Tractorul, confort 1,
parter, debranșat, balcon închis, vedere 2 părți, pretabil
spațiu comercial, 37.000 euro
neg., tel: 0751.188.188
lHărmanului, decomandat,
confort I, 58 mp, etaj intermediar, îmbunătățiri de calitate,
mobilat lux, 35.000 Euro. Tel:
0756.158.184; 0752.158.181
lVând apartament două
camere, Astra, decomandat,
toate îmbunătățirile mai puțin
central proprie, 35.000 euro
neg. Tel: 0268.322.376,
0721.932.829
lSânpetru, bloc tip vilă,
construcție 2012, intabulat,
finisaje de lux, loc parcare,
24.900
Euro.
Tel:
0752.158.181; 0756.158.184
lApartament 2 camere,
Brândușelor - ITC, confort 1
decomandat, 57 mp, balcon
închis în termopan, centrală
termică, beci, parchet, gresie,
faianță, ușă metalică, 42.000

euro
neg. 0721.308.704
lZizinului, decomandat, confort I, cu îmbunătățiri, etaj 4
din 8, 47.000 Euro. Tel:
0756.158.184; 0752.158.181
lVând apartament două
camere, Centrul Civic, confort I semidecomandat, etaj
intermediar, separare de gaz,
fără îmbunătățiri, 34.000
euro, tel: 0368.444.598
lRăcădău, Muncii, decomandat, confort I, etaj 7 din 8, 2
balcoane, centrală, termopan,
50.000
Euro.
Tel:
0752.158.181; 0756.158.184
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000 euro
negociabil relații la tel:
0731/833202
lAstra, Ardealului, semidecomandat, confort I, etaj 2 din
4, fără amenajări, 35.000
Euro. Tel: 0756.158.184;
0752.158.181
lVând apartament Florilor,
semidecomandat, cu balcon,
izolat termic exterior, etaj
1/4,separare de gaz, 34.000
euro neg, tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 2 camere,
Galaxiei, confort 1 decomandat, etajul 3, însorit,
debranșat, parchet, separare
gaz, gresie, faianță, 33.000
euro, tel: 0751.188.188
lVând apartament cu 2
camere Calea București, confort I circular, etaj intermediar, îmbunătățiri, 45.000
euro. Tel: 0754/870.035
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 0728/332.945
lVând apartament 2 camere
în zona Astra, confort 1 decomandat, geamuri tip termopan, centrală termică. Preț
41.000
euro.
Telefon
0728/332.945
lVând apartament 2 camere
zona Astra, Calea București,
etaj intermediar, confort 1,
centrală termică. Preț 39.000
euro. Telefon 0728/332.945

3 Camere
lVând apartament 3 camere
în vilă construcție 2010, în
Codlea, suprafață 63 mp,
centrală electrică, parchet,
faianță, gresie, terasă 8 mp
închisă termopane, loc parcare, preț 40.000 euro. Tel:
0723/666649
lRăcădău, apartament 3
camere, dec, Cf. 1, însorit,
P/8, structură mare, 2 băi (ambele cu fereastră), două debarale, CT, preț 54.000 EUR!
Tel: 0725.336.338
lRăcădău, Jepilor, decomandat, confort I, cu amenajări,
63.000 Euro, negociabil. Tel:
0752.158.181; 0756.158.184
lApartament 3 camere,
Griviței, confort 1 decomandat, 85 mp, vedere bilaterală,
balcon închis, termopan,
centrală
termică,
ușă
metalică, beci, parchet,
56.000 euro, tel: 0751.188.188
lVând apartament trei
camere Astra, confort I decomandat, două grupuri sanitare, vedere pe două părți,
centrală proprie, termopane,
ușă metalică, parchet, gresie,
faianță, două beciuri, bloc re-

abilitat termic, preț: 52.000
euro neg. tel: 0268.322.376,
0732.133.304
lApartament 3 camere, Gral Dumitrache, confort 1
decomandat, vedere 2 părți,
2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centală termică, termopane, parchet, liber la
vânzare, 52.000 euro, tel:
0751.188.188
lVând apartament trei
camere, Centrul Civic, confort I decomandat, etaj intermediar, centrală proprie,
termopane, gresie, faianță,
vedere pe două părți, însorit,
bucătărie mobilată și utilată,
pivniță, Preț: 65.000 euro, tel:
0368.444.598
lApartament în casă, Schei
- După Iniște, 90 mp, 3
camere, baie, bucătărie, hol,
parchet, gresie, faianță, 2
colocatari în imobil, intrare
separată, 52.000 euro, tel:
0721.308.704
lApartament 3 camere,
Răcădău – Maceșului, confort 1 decomandat, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, 57.000 euro neg, tel:
0751.188.188
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 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

4 Camere
lCraiter, decomandat, confort
I, 100 mp, centrală, termopan,
2 grupuri sanitare, vedere pe 2
părți, însorit, izolat termic,
55.000
Euro.
Tel:
0756.158.184; 0752.158.181

Case
lSe vinde jumătatea unui
Duplex, construcție din
cărămidă, la cheie, compusă
din 3 camere, living,
bucătărie, 2 băi; teren 430 mp.
Stație RAT la doar 120 m, Str.
Plugarilor - la doar 5 minute
de Real, Metro sau centrul istoric. Preț 71.000 euro! Tel:
0725.336.338
lPensiune înscrisă în circuitul turistic, 7 camere, living, sală restaurant 50
persoane, tavernă, garaj, 60
locuri
barbeque,
zonă
deosebită - Brădet. Preț
150.000 Euro negociabil,
posibilitate schimb!
Tel:
0725.336.338
lCasă de vânzare Hărman Trandafirilor,
suprafață
totală 860 mp, suprafața
construită 100 mp, 2 corpuri
de casă, 3 camere, baie,
bucătărie, șură, șopron, 2 beciuri, garaj, grădină de zarzavat, pomi fructiferi, 65.000
euro neg, tel: 0721.308.704
lBod,
vilă
deosebită,
P+E+M, 5 camere, 2 grupuri
sanitare, bucătărie, dinning, 3
dressing-uri, 2 terase, 3 balcoane, garaj, utilități, finisaje
deosebite, curte amenajată cu
gazon, 750 mp teren, 115.000
EURO, tel: 0721.932.829
lCasă de vânzare, Hălchiu Satul Nou, suprafață totală
700 mp, suprafață construită
170 mp, parter și mansardă,
2 terase, 3 camere, 2 băi,
bucătărie, construcție nouă,
bucătărie de vară, gaz,

canalizare,
apă, gresie, faianță, parchet,
mobilată nou, 60.000 euro,
tel: 0751.188.188
lVând urgent casă, Stupini,
460 mp teren, 160 mp
construiți, construcție nouă,
modernă, cărămidă, materiale
de calitate, izolată, la cheie,
toate utilitățile, preț 89.000
euro,
relații
la
tel:
0731/833202

Terenuri
lTeren în suprafață de 475
mp, ultracentral, unic în
Brașov, FS 12,5 mp, preț
145.000
EUR.
Tel:
0725.336.338,
adamah.
brasov@yahoo. com
lTeren de vânzare la cel mai
mic preț! Particular ofer spre
vânzare loturi de casă cu
PUZ, în suprafață de 405 mp
fiecare parcelă, cu front de 19
m, situate în Hărman, la incredibilul preț de doar 2.800
euro pentru o parcelă. Prețul
se poate achita și în rate direct
la proprietar. Cota de drum se
oferă
gratuit.
Tel.
0729/026029.
lTeren în suprafață de 800
mp, sunt două loturi de 400
mp, cu extras CF separat,
PUZ P+2, POT 30%, CUT
1,2. Pretabil construcții civile,
case sau vilă cu apartamente.
Preț 65.000 Eur/lot. Potențial
enorm de investiție! Tel:
0725.336.338
lVând
teren
Sânpetru
Livadă, 500 mp, PUZ, CF,
CU, pentru construcția de
locuințe, 20 euro/mp, negociabil,
relații
la
tel.
0731/833201
lUrgent! 1.000 mp, zona de
vile
Tractorul,
teren
excepțional, FS 42/24, curentul tras pe teren! Preț 59.000
Euro! Tel: 0725.336.338
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. Tel: 0743/400.443
lVând teren 560 mp, la doar
5 min. de centrul istoric, str.
Plugarilor, zona de vile, acces
rapid la inelară, stație Rat la
100 m, preț 21.000 Euro. Tel:
0725.336.338
lVând teren Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru construcția de locuințe
preț 15 euro/mp negociabil,
relații la tel: 0731/833201
lTeren în suprafață de 1.000
mp, zonă rezidențială Plugar-

ilor
/ Merilor la doar 5 minute de
centrul istoric, lot deosebit
prin poziționare. Preț 33.000
Euro. Tel: 0725.336.338
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,
platformă, show-room, etc.
Prețul este negociabil. Tel.
0745/168108.
lVând teren Săcele, Bunloc,
ANL, între vile 680 mp, FS =
19 ml, preț 52 euro/mp, relații
la
tel:
0731/833202,
0744/302197
lVând teren în Sânpetru, 710
mp, livadă 1, lângă case,
utilități aproape, 12.800 euro.
Tel: 0724/369.906
lVând teren Săcele, zona
Primăria Veche, spre Poiana
Angelescu, intravilan pentru
construcția de locuințe, 1.200
mp, preț 32 euro negociabil,
relații la tel 0731/833201,
0744/302197
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
Brașov - 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
lVând teren pentru “grătar”
la Hărman, loturi incepand cu
500 mp, 2.000 euro. Posibilitate de plată și în rate. Tel:
0743/400.443
lParticular vând 1.000 mp
teren pentru construcții de
case situat în Hărman, zona
de vile, cu toate utilitățile,
îngrădit, se poate construi
imediat. Prețul este de 28
euro/mp. Tel: 0745/168108
Vând teren în Hărman, strada
Mircea cel Bătrân, loturi pentru case, utilități aproape, 500
mp la doar 3.000 Euro. Tel:
0724/369.906
0747/771523

ÎNCHIRIERI
Garsoniere
lÎnchiriez garsonieră, central,
decomandată, bloc de apartamente, centrală termică, geamuri termopan, mobilată, 150
Euro/luna, tel: 0721.932.829

Apartamente
lÎnchiriez apartament 2
camere, Astra, semidec, îmbunătățiri, mobilat, utilat, 850
RON/luna, tel: 0368.444.598
lOfertă închiriere apartament 2 camere, Carpaților Hacienda, confort 1 decomandat, etaj intermediar, mobilat,
utilat nou, renovat integral,
centrală termică, termopane,
balcon închis în termopan, 300
euro, tel: 0751.188.188

Case
lOfertă închiriere casă, Craiter,
3 camere, 2 băi, bucătărie, hol,
terasă, curte betonată, spațiu
verde, garaj, mobilată, utilată
complet și modern, centrală
termică, termopane, 500 euro
neg, tel: 0721.308.704

CUMPĂRĂRI
Apartamente
lDoresc să cumpăr apartament 3 camere, Tractorul,
confort 1 decoamndat, 2 băi,
etaj intermediar, însorit,
centrală termică, ofer prețul
zonei, tel: 0751.188.188
lDoresc să cumpăr apartament 2 camere, Astra, decomandat, etaj intermediar, cu
sau fără îmbunătățiri, ofer
plata cash, tel: 0721.308.704

Spaţii comerciale
lCumpăr spațiu comercial, situate doar în centrul istoric, zonă cu
vad, prioritate spațiile situate pe
str. Republicii, Mureșenilor,
Michael Weiss, doar stradal,
vitrină. PLATA CASH! Tel:
0725.336.338
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Dumitru Ioan Puchianu

Festivalul „fatzaDa“
revine în weekend
Festivalul urmăreşte promovarea şi conservarea patrimoniului cultural-arhitectural,
prin evenimente publice, arta
devenind un mijloc de comunicare şi sensibilizare. „fatza
Da“ este un proiect socio-cultural- artistic, generator de
evenimente, care are ca scop

promovarea moştenirii culturale româneşti, prin încurajarea
iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural.
Aflat la ediţia a patra, Festivalul „fatzaDa” îşi propune să
atragă atenţia asupra problemelor arhitecturale din „cetate“, festivalul va îmbina ca

„Solid like Rock”,
pe Cetătuie

de fiecare dată, arta de galerie
cu arta stradală, muzica cu
sportul extrem, teatrul cu circul, jocurile cu simţul civic,
arhitectura cu simţul practic.
Tema festivalului din acest an
este „Relaţia dintre om şi
clădire/construcţie, între tradiţie şi realitate“.
Festivalul de muzică Solid
like Rock, ajuns la ediția a
VIII-a, are loc sâmbătă, 16
iunie, începând cu ora 21.00,
în incinta Cetățuii de pe
dealul Straja. Printre trupele
participante se numără Șuie
Paparude, Roa, Gojira, Unlocka, Sharky, Mic Motion
Monument (Bass Turbat),

Treipic,
Djubei&Burner
Greene (Astronaut Kru),
Bully, Alt Om, Dex, JB, Rotopercutor, Bask, VJ Flkowerstepper. Biletele costă 30 de
lei, dacă le luați în avans, sau
50 de lei, la intrare. Biletele
se pot cumpara online
www.bilete.ro, www.biletoo.
ro.

