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Pensiunea Marcelei Cosnean, din Hărman, adună
în fiecare an zeci de
oaspeţi din întreaga lume şi
a fost recomandată de
ghidul de călătorii ca fiind
„unul dintre cele mai splendide locuri în care poţi să
înnoptezi şi să mănânci în
Transilvania”.
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Apocalipsa
şomajului
Deşi Tractorul şi Rulmentul au fost închise în 2007, Braşovul
a pierdut aproape 24.000 de angajaţi din 2008 încoace

PSD solicită validarea
rezultatelor la alegerile locale de la Moieciu, după ce
miercuriea trecută, Biroul
Electoral Central (BEC) a
decis să dea curs unei
cereri formulate de PNL, de
anulare a rezultatelor şi de
repetare a alegerilor pe 24
iunie.
PAG. 2
LEGENDELE
BRAȘOVULUI

Braşovul bunicilor a rămas
doar în fotografiile de
epocă păstrate în cuferele
înnegrite de vreme. Au
dispărut biserici, farmecul
plimbărilor de pe Corso,
tramvaiul cu aburi şi
trăsurile.
PAG. 8

Numărul mediu de someri înregistrați lunar în județul Brașov, în ultimii cinci ani (datele pentru anul 2012, sunt calculate până la sfîrșitul lunii mai)

Scripcaru vrea o nouă
conducere pentru PD-L
Șeful pedeliștilor brașoveni
susține tabăra reformistă din
partid, reprezentată de Monica
Macovei și Cristian Preda pagina 5
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Cinci consilieri locali şi un consilier judeţean din Braşov au intrat în vizorul ANI
pentru încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie
administrativă şi al regimului juridic al incompatibilităţii. Este vorda despre Vasile
Kraila, Gheorghe Tănase, Ciprian Chiricheş, Gabriela Urse, Gabor Imre şi Ion Marcu.

www.monitorulexpres.ro

Alegeri cu repetiţie la Moieciu
u PSD solicită validarea rezultatelor la
alegerile locale de la
Moieciu, după ce miercuriea trecută, Biroul
Electoral Central (BEC)
a decis să dea curs
unei cereri formulate de
PNL, de anulare a
rezultatelor
şi
de
repetare a alegerilor
Amintim că la Moieciu,
după alegerile de duminică,
actualul primar, Nicolae
Clinciu (PSD), a fost declarat câştigător în faţa contracandidatului său, Ioniţă
Manea (PNL), cu doar două
voturi în plus. Disputa se
duce pe marginea a trei
buletine de vot, exprimate
în favoarea candidatului liberal, pe care nu se vede însă
foarte clar, ştampila „votat
2012“. Biroul electoral de
circumscripţie locală Moieciu a decis să anuleze cele
trei buletine care l-ar fi adus
pe Ioniţă Manea, de la
minus două voturi, la un vot
în plus faţă de Clinciu. Asta
după ce la secţia de votare,
cele trei buletine au fost
considerate valabile. BEJ
Braşov a transmis cauza la

late. Iar membrii Biroului
Electoral de Circumscripţie
Comunală Moieciu au semnat cu toţii, inclusiv
reprezentantul PNL, procesul-verbal de constatare a
rezultatelor, atribuindu-i
mandatul de primar lui Clinciu. Un proces- verbal nu
poate fi anulat fără probe
solide“, a declarat secretarul
executiv al PSD, Viorel
Chiriac. Pe lângă contestarea la BEC a deciziei de
reluare a alegerilor la
Moieciu, PSD Braşov a a
depus o contestaţie similară
şi la Curtea de Apel
Bucureşti.
Neînțelegerile între cei doi candidați s-au ivit din cauza a trei buletine de vot

Biroul Electoral Central
(BEC), care a constatat că la
Moieciu s-a produs o fraudă
electorală şi a decis
repetarea alegerilor.

PSD spune că
4 buletine nu aveau
ştampila de control
PSD Braşov a contestat la
BEC decizia de anulare a
alegerilor de la Moieciu şi

de reluare a alegerilor, pe 24
iunie. Social-democraţii cer
BEC să valideze mandatul
de primar al lui Nicolae
Clinciu aşa cum a făcut-o,
în primă fază, şi Biroul de
Circumscripţie Locală din
Moieciu.
PSD Braşov argumentează solicitarea prin faptul
că, la alegerile din 10 iunie,
însuşi primarul Nicolae
Clinciu a depus o contestaţie
la biroul electoral local din

Moieciu, atrăgând atenţia că
există patru buletine de votunul pentru Nicolae Clinciu
şi trei în favoarea lui Ioniţă
Manea- care nu au ştampila
de control a secţiei de vot,
ceea ce atrage nulitatea lor
de drept. Reprezentanţii
PSD au argumentat, de
asemenea, că pe toate cel
patru buletine fără ştampila
de control, şi ştampila „votat
2012“ era ilizibilă. „Toate
aceste buletine au fost anu-
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Braşovenii s-au lăsat manipulaţi
de denigrările aduse lui Ţucunel

Nicolae Țucunel spune că nu va mai candida niciodată
la funcția de președinte al Consiliului Județean

Preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov,
Nicolae Ţucunel, a ținut să le
mulțumească care au participat
în număr mare la alegeri, şi
celor 76.000 de cetăţeni din
judeţ care l-au votat, cărora
spune că li s-ar alăturat alţi
15.000, ale căror voturi au fost
anulate. 28,43% din sufragii au
fost insuficiente pentru a câştiga. De asemenea, Ţucunel şia exprimat recunoştinţa faţă de
formaţiunile politice care l-au
susţinut, faţă de ceilalţi candidaţi independenţi, Dumitru
Puchianu şi Luminiţa Olteanu,
care au renunţat în favoarea lui
şi l-au susţinut pe parcurs, ca şi
faţă de tinerii din echipa
„alături de care am dus o campanie morală, civilizată, fără el-

emente negative, făcând un
uriaş efort fizic şi psihic. A fost
una dintre experienţele vieţii
mele, fiind chiar mai dificil să
candidezi uninominal la locale,
decât pentru a fi preşedinte de
ţară”.

E nevoie de
colaborare între edili
El consideră că a avut o
strategie bună de campanie,
fără greşeli, şi crede că principalul său contracandidat, care
a câştigat alegerile, a avut de
partea sa comunităţile rurale,
unde toată lumea votează cum
spune primarul. „Consider că
am venit cu o ofertă bună, principiile mele fiind mai multă
administraţie, mai puţină
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politică, introducerea spiritului
managerial şi a transparenţei în
cheltuirea banului public, dar
am avut şi proiecte: finalizarea
unor drumuri judeţene şi realizarea altora, transport intrajudeţean, tren metropolitan,
aeroportul şi infrastructura spitalelor. Mi-am anunţat disponibilitatea, şi e reală, de a fi în
slujba cetăţeanului, de a veni la
şefia CJ nu ca să iau, ci să dau”,
a declarat candidatul, care
spune că respectă însă opţiunea
electoratului şi speră ca aceia
care au câştigat să facă astfel
încât după patru ani judeţul să
fie la fel de dezvoltat şi frumos
ca municipiul reşedinţă. „Pentru asta, este nevoie de colaborare între Consiliul Judeţean şi
consiliile locale, în special cu
CL Braşov, să arate că suntem
o comunitate puternică. Sper să
înţeleagă cei doi factori
decidenţi cât e de important şi
că este timpul să se pună de
acord, să facă împreună
proiecte”, a mai adăugat
Ţucunel.

„Nu sunt
traseist politic“
Ţucunel a declarat că a fost
afectat de campania negativă
furibundă dusă împotriva sa:
„Nimic din ceea ce s-a spus de-

spre mine nu este adevărat,
sunt minciuni pe care nu le mai
cataloghez, oameni nemulţumiţi inventaţi. Dar mulţi au
plecat urechea şi s-au lăsat
manipulaţi. Eu rămân acelaşi,
am personalitatea, verticalitatea, demnitatea mea, singura
nemulţumire fiind lăturile
aruncate asupra mea nejustificat”. Totuşi, el spune că
deocamdată este în discuţie cu
juriştii săi dacă să-i acţioneze
în judecată pe cei care l-au denigrat, în primul rând, fiindcă nu
sunt uşor de identificat, articolele de pe print ori internet,
fluturaşii, SMS-urile şi mailurile neavând autori asumaţi.
Preşedintele CCI susţine că nu
va mai candida la şefia CJ,
decât dacă se schimbă conjunctura, motivând: „Nu mai
vreau să aud despre mine că
sunt hoţ şi bandit, că am făcut
sau voi face nu ştiu ce
grozăvie!”. În ceea ce priveşte
viitorul său politic, Ţucunel nu
s-a decis dacă revine în PSD,
al cărui membru marcant şi
lider local a fost până în 2011.
Totuşi, el a fost tranşant în
privinţa unei eventuale intrări
în alt partid: „Nu sunt traseist
politic. Dacă am plecat din
PSD nu mă duc în alt partid,
eventual mă întorc“.
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PNL susţine
că intenţia
de vot era clară
Tot miercurea trecută,
Biroul Electoral Central a
admis cererea de anulare a
alegerilor, formulată de
PNL, al cărui candidat la
primăria Moieciu, Ioniţă
Manea, a pierdut la o
diferenţă de numai două voturi faţă de pesedistul Nicolae Clinciu. BEC a admis
argumentele invocate de
PNL, referitoare la „frau-

darea alegerilor, prin modificarea arbitrară a procesului-verbal întocmit de biroul
electoral al secţiei de votare
nr. 5 din comuna Moieciu
(din satul Măgura, n.r), ca
urmare a constatării nulităţii
unor buletine de vot declarate valabile“. Reprezentanţii PNL au explicat că
cele trei buletine de vot exprimate în favoarea candidatului Ioniţă Manea şi apoi
declarate nule de Biroul de
Circumscripţie Electorală
comunală Moieciu fuseseră,
de fapt, validate la secţia de
votare din Măgura.
Totodată, vicepreşedintele
PNL, Adrian Veştea, spune
că pe cele trei buletine, chiar
dacă ştampilele sunt ilizibile,
intenţia de vot în favoarea
candidatului liberal este
clară. „Noi suntem convinşi
că cele trei voturi în favoarea candidatului nostru
erau valabile şi că am
câştigat alegerile la Moieciu. Se va demonstra acest
lucru în perioada următoare
când vom câştiga din nou“, a
declarat Adrian Veştea,
vicepreşedinte al PNL, responsabil şi de zona BranMoieciu.

Braşovul, „oraşul
de vis al României“

Orașul nostru a primit cele mai multe voturi în cadrul
unei campanii realizate de www.evz.ro

20.000 de voturi de popularitate au făcut din oraşul
Braşov câştigătorul campaniei „Oraşul de vis“.
Lansată pe 6 aprilie 2010,
campania “Oraşul de vis“, ce
poate fi accesată aici
http://www.evz.ro/orasul-devis.html, este un demers
marca evz.ro. Echipa evz.ro
a dorit să vină în sprijinul
românilor interesaţi să afle
care este cel mai bun loc din
România unde merită să
trăieşti. A lansat cititorilor
provocarea de a se implica
într-un proiect unic în presa
românească.
80.000 de români au participat activ la campanie,
acordând voturi de popularitate si evaluând oraşele. Fotografiile trimise de aceştia au
facut subiectul unor fotoreportaje inedite. Au fost alese

15 oraşe, cele mai mari după
numărul de locuitori (cu peste
150.000 de locuitori): Arad,
Bacău, Braşov, Brăila, ClujNapoca, Constanţa, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti,
Ploieşti, Sibiu, Timişoara şi
Bucureşti.
Acestea au primit de la
cititori voturi de popularitate
şi evaluări cu note de la 1 la
10 pentru: infrastructură,
mediu, siguranţa cetăţenilor,
sistemul local de sănătate,
dezvoltare economică, administraţie locală, cultură şi
educaţie.
Cititorii evz.ro au desemnat, în final, oraşul Braşov
drept câştigător al campaniei
“Oraşul de vis“ cu aproximativ 20,000 de voturi. Pe
locurile doi şi trei s-au plasat
orasul Piteşti, respectiv
oraşul Craiova.
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Cei mai mulţi dintre candidaţii braşoveni la examenul de Bacalaureat stăpânesc foarte bine limba română.
Potrivit raportului final realizat de Ministerul Educaţiei pe baza datelor de la inspectoratele şcolare,
candidaţii la Bac din judeţul Braşov au avut rezultate peste media naţională, ocupând locul al doilea, fiind
în număr mare apreciaţi de profesorii examinatori ca utilizatori experimentaţi în utilizarea limbii române.
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Cioacă nu poate să vândă
niciun bun al Elodiei
Magistraţii Judecătoriei
Piteşti au acordat, săptămâna trecută, fratelui
Elodiei Ghinescu drept de
curatelă asupra fiului avocatei şi al poliţistului Cristian Cioacă, în prezent
copilul aflându-se în îngrijirea părinţilor paterni, care
locuiesc în Argeş.
Decizia instanţei nu este
definitivă şi poate fi atacată
cu recurs în termen de 15
zile.
La Judecătoria Piteşti,
poliţistul Cristian Cioacă a
cerut ca sora lui să îl reprezinte pe minor, în timp ce
mama Elodiei Ghinescu a
spus că fratele avocatei este
cel mai potrivit în această
situaţie.
Cristian Cioacă a venit la
Judecătorie fără avocat, a
depus la dosar certificatul
de deces al Elodiei, reprezentându-se singur şi
cerându-le magistraţilor să
respingă instituirea curatelei
cumnatului său.
Acţiunea are ca scop
acordarea
reprezentării

Polițistul Cioacă a ajuns la mâna cumnatului său,
care este curatorul micuțului Patrik

copilului, ca şi moştenitor
de drept al mamei sale Elodia Ghinescu, declarată
decedată la începutul lunii
noiembrie 2011, printr-o
sentinţă a Judecătoriei
Braşov.
Cu alte cuvinte, bunurile
pe care soţii Cioacă le-au
dobândit în timpul că-

Editorial GB

Baroane
Ce semeţ erai la alegerile trecute,
dragul meu, cu fruntea ta gânditoare încadrată de șuvițe argintii. Și Alexandru Ghiza
ce mojic ai ajuns, la alegerile astea,
cu părul ăla vopsit în culoarea blănii de șobolan. Nu te
mai recunosc. Parcă în hainele tale a intrat alt om şi
parcă celălalt a plecat în pielea goală, pe undeva, prin
ceruri ori iad.
Ți-ai făcut operații estetice, ca să scapi de dungile
ălea urâte de sub ochi care îți accentuează căutătura
aia de tâlhar. Degeaba, moșneag bolnav de putere, tot
hidos arăți. Crezi tu, diavole, că dacă ai zeci de angajați
care practică zilnic sărutul lui Baphomet, sub coada ta
în formă de săgeată liberală, esti deja stăpânul lunii?
Crezi tu că dacă ai televiziuni, radiouri și ziare, îi poți
convinge pe toți să aibă încredere în tine, în timp ce
mâinile tale transpirate sunt băgate până la umăr în
buzunarele lor?
Ai împuțit scaunul în care te-am pus, ai murdărit toate
casele în care ai intrat ca un mișel prin ecranul televizorului. Picioarele tale sunt spălate într-un studio din
Tractorul și miroase până în Bartolomeu și Șchei,
spurcăciune! I-auzi! Vrei să ne fii stăpân încă patru ani
şi să-ți plătim apetitul nesățios pentru amante pe cât de
puhave și strâmbe, pe atât de scumpe. Vrei, în continuare, să-ți pui în practică, în văzul lumii, cele mai scârboase fantezii scatologice la canalul tău pornografic
necodat. Vrei să ne intri din nou în dormitor prin butonul
telecomenzii, boșorog pervers.
Doar că au început procurorii să-ți umble prin
fărădelegile pe care vrei să le îngropi sub scaunul tău
de baron local, pe care te încăpățânezi să mai stai patru
ani, deși te-ai jurat că nu o să mai candidezi, javră fără
caracter. Începi să tremuri acum, căzătură. Aşa s-a întâmplat cu toţi câţi au umblat să ne fure binele ce ni l-a
dat Dumnezeu. Te-ai cam subţiat şi învineţit. Obrazul
ţi-a intrat în gură, gulerul ţi-a căzut pe gât ca un cerc de
putină uscată. Dacă te mai usuci niţel, o să-ţi adune
doagele de pe jos. Ce floacă vopsită-n capul tău! Ce
față pleoştită! Ce ochi fleşcăiţi! Parcă eşti un şoarece,
scos din apă, fiartă, de coadă, Baroane...
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sătoriei şi care le revin
moştenitorilor, soţ şi fiu, nu
pot fi valorificate decât cu
acordul ambelor părţi, respectiv poliţistul Cristian
Cioacă şi fratele Elodiei, ca
reprezentant al copilului
acesteia.
La finalul şedinţei de
judecată, Cristian Cioacă a

ieşit prin spatele instanţei,
printr-o zonă de acces a
magistraţilor.
În prezent, Patrik, băiatul
Elodiei Ghinescu şi al lui
Cristian Cioacă, se află în
îngrijirea părinţilor poliţistului, care locuiesc în
comuna Albota din judeţul
Argeş.

Poliţist infractor,
cercetat de colegii săi
Agentul Gelu Mocanu,
de la Poliţia Municipiului
Braşov, a circulat cu o
maşină care avea numerele
de înmatriculare provizorii
expirate, a fost prins cu
5.500 de euro asupra lui,
pe care nu i-a putut justifica, şi a luat credit cu acte
false.
Prima infracţiune a
comis-o în data de 25 martie 2008, când agentul i-a
determinat
pe
reprezentanţii legali ai societatii S.C. P.C. S.R.L. să
încheie un contract individual de muncă, document ce atesta prestarea de
către poliţist a unor servicii
juridice. După încheierea
contractului, agentul a
cerut o adeverinţă falsă de
venit,
care
conţinea
menţiuni false cu privire la
calitatea de angajat şi
salariul
net
încasat,
adeverinţă cu ajutorul
căreia a obţinut un împrumut bancar.
Poliţistul nu s-a oprit
aici şi a continuat să încalce legea. La începutul
acestui an, în data de 21
ianuarie, Gelu Mocanu a
fost prins conducând, prin

Braşov, un autoturism
marca Audi A6, deşi autorizaţia provizorie emisă
pentru numerele de înmatriculare provizorii expirase
din
data
de
15.01.2012. Mai mult, anchetatorii au găsit asupra
lui şi suma de 5.500 euro.
Pentru că nu a putut justifica banii nicicum, poliţistul l-a determinat pe
martorul D.F. să mintă şi
să confirme că suma i-a
fost acordată de acesta cu
titlu de împrumut.
Pentru faptele sale,
agentul va da acum
socoteală în faţa legii.
Procurorii Parchetului de
pe lângă Tribunalul Braşov
l-au trimis în judecată sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere
pe drumurile publice a
unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat,
conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul
cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare, instigare
la
mărturie
mincinoasă, instigare la
fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi
înşelăciune.

Stagiunea de vară la Biserica Neagră
Biserica
Evanghelică
C.A. din România - Parohia
Braşov are plăcerea de a
anunţa deschiderea celei
de-a 60-a Stagiuni a concertelor estivale de orgă, a
expoziţiei temporare „Din
tainele atelierului de restaurare” la Biserica Neagră şi
noua ofertă de ghidaje tematice săptămânale. Începând cu luna iunie,
vizitatorii vor avea ocazia
să descopere sunetele
orgilor bisericii şi să afle
mai multe despre valoroasele covoare anatoliene.
Stagiunea anului 2012
propune publicului braşovean şi turiştilor un
număr de 36 de concerte
care vor avea loc în perioada 5 iunie - 25 septembrie. Programul concertelor
păstrează formatul ultimilor
ani: în fiecare marţi, de la
ora 18:00, pentru lunile
iunie şi septembrie și în
fiecare marţi, joi şi
sâmbătă, de la aceeaşi oră,
pentru lunile iulie şi august.
Concertele durează, în
medie, 30 de minute, iar
biletul de intrare este de 8
lei, cei interesaţi având la
dispoziţie un abonament cu
5 bilete, la preţul de 30 lei.
Concertele se desfăşoară pe
timpul noului program de
vizitare al Bisericii Negre.
„În luna august va avea loc
un concert aniversar extra-

Reprezentanții Bisericii Negre au pregăti o sumedenie
de evenimente pe perioada verii

ordinar care va fi transmis
în direct în Piaţa Sfatului,
prin care dorim să marcăm
împliniriea a 60 de ani de la
debutul concertelor estivale
de orgă la Biserica
Neagră”, a declarat organistul Steffen Schlandt.

Expoziţie deschisă
până în octombrie
Expoziţia temporară va fi
deschisă în perioada 5
iunie-30 octombrie şi este
dedicată proiectului de
restaurare a unui covor din
colecţia Parohiei, încheiat
cu succes în anul 2011 la
Muzeul de Artă Islamică din
Berlin. Pe lângă covorul
expus, se vor amenaja
panouri cu text şi fotografii
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ce vor ilustra istoria
colecţiei şi a conservării ei
şi vor explica metoda de
restaurare aplicată în cazul
acestui covor. „Prin această
expoziţie vizitatorii au
acces virtual într-un spaţiu
de regulă închis publicului,
cel al atelierului de restaurare, şi au ocazia să descopere în ce constă
repararea unui obiect istoric
valoros, în acest caz a unui
covor”, a declarat Ágnes
Ziegler, conservator opere
de artă.
În perioada 6 iunie-26
septembrie, angajaţii Parohiei vor oferi ghidaje pe
teme inedite precum:
„Stranele şi ordinea şederii
în Biserica Neagră”, „Orga
Buchholz”,
„Covoarele

otomane”, „Turnul, clopotele şi structura acoperişului”, „Biserica Neagră
–
spaţiu
bisericesc
evanghelic lutheran” sau
„Istoria reconstrucţiei bisericii după marele incendiu”. Acestea vor fi
suţinute în fiecare miercuri
de la ora 17:00 şi se vor
derula pentru grupuri de
douăzeci de persoane, în
limba română şi germană,
costul participării la ghidaje
fiind echivalentul unui bilet
de intrare în biserică, iar
participarea se face pe bază
de înscriere prealabilă la
sediul Parohiei, Piaţa Sfatului
17,
telefonic:
0268511824 sau prin email: info@biserica-neagra.ro.

www.gazetabrasovului.ro
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„Nu se poate face o estimare a numărului de angajaţi care lucrează la negru,
deoarece nu este dezvoltată o metodă de calcul a populaţiei ocupate în
economia informală/la negru”
Ion Popescu, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov

Apocalipsa
şomajului
Deşi Tractorul şi Rulmentul au fost închise în 2007, Braşovul
a pierdut aproape 24.000 de angajaţi din 2008 încoace
În perioada 2008 – 2011,
Transilvania a înregistrat cea
mai pronunţată scădere a numărului mediu de salariaţi de
la nivel naţional. Cea mai drastica situaţie este Braşov şi
Harghita, unde numărul angajaţilor a scăzut cu circa
14%. Sunt cele mai slabe evoluţii din România, după
cum reiese din datele Comisiei Naţionale de Prognoză
(CNP). Braşovul a pierdut aproape 24.000 de angajaţi.
Cifra este surprinzătoare, având în vedere că marile
companii de stat, cum ar fi
Tractorul sau Rulmentul, au
fost închise în 2007.

u Supercompanii

Salariul mediu este
de doar 1.434 de lei
Salariul mediu la Braşov
este de 1.434 de lei, cu 100 de
lei mai mic decât media naţională. Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1.600 de lei lei). Câştiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile servicii şi comerţ
(1.300 lei) şi, respectiv, agricultură, silvicultură şi piscicultură (1.200 lei).Într-un
clasament al judeţelor României, judeţul Braşov ocupă
locul al 7 -lea după câştigul
salarial mediu net pe economie, situându-se după judeţele Ilfov, Sibiu, Cluj, Timiş,
Gorj, Prahova. Numărul salariaţilor la sfârşitul lunii martie a acestui an a fost în judeţul Braşov de 156.628 de
persoane.

Lideri la productivitate,
dar si la somaj
Judeţul Braşov a înregistrat
cea mai bună evoluţie a productivităţii din regiunea centrală. În ultimii cinci ani,
PIB-ul pe cap de locuitor a
crescut cu 6,6%, de la 7.656
de euro în 2008 la 8.162 de
euro în 2012, iar economia

locală a crescut cu 3,6 miliarde de lei. Cu toate acestea,
numărul mediu al salariaţilor
din Braşov a scăzut cu 14,4%,
cel mai ridicat procent din
regiune, rata şomajului crescând de la 4,3% la 6,5%. Astfel la finele lunii mai, în statisticile se găseau 10.705 persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, din care 4.857
femei. Din păcate, la fel cum
se întâmplă lună de lună, mai
puţin de 50% dintre ei au
schimbat carnetul de şomer
cu cel de salariat. Potrivit datelor AJOFM, 984 persoane
(362 femei), din 2.033 s-au
angajat în urma acordării serviciilor gratuite de mediere,
consiliere şi informare profesională sau formare profesională. Ceilalţi peste 1.000
de braşoveni care au ieşit din
evidenţele AJOFM, dar nici

nu s-au angajat, sunt cei cărora le-a expirat perioada în
care primeau bani ori sunt
şomeri neindemnizaţi care nu
şi-au mai actualizat dosarele
după şase luni.

Vârsta critică:
40-49 de ani
Majoritatea şomerilor continuă şi luna trecută să provină din mediul rural, ceea ce
este anormal, dar explicabil
prin obligaţia solicitanţilor de
venit minim garantat de a fi
în evidenţa AJOFM. 5.710
persoane care locuiesc la sat
se află în registrele Agenţiei,
în timp ce din mediul urban
provin 4.995 de persoane
(scăderea fiind mai mare
aici). Cei mai mulţi şomeri se
înregistrează, în continuare,
în municipiul Braşov (2.346,
cu 200 mai puţini faţă de

aprilie), după care urmează
Săcele
(712
şomeri
înregistraţi), Făgăraş (578),
Râşnov (369), Zărneşti (342)
şi Codlea (209). La polul opus
se situează Predealul, cu doar
43 de şomeri înregistraţi, şi
Ghimbavul, cu 48 de şomeri
(cu 2 mai puţin faţă de aprilie.
Grupa de vârstă din rândul
căreia se înregistrează cei mai
mulţi şomeri este cea cuprinsă
între 40 şi 49 de ani, cu
26.04% din totalul persoanelor înregistrate, ur- mată de
grupa de vârstă 30 - 39 ani,
reprezentată de 24.74% din
totalul şomerilor. Şomerii în
vârstă de până la 29 de ani se
regăsesc în proporţie de
21.74%, cei cu vârsta de peste
55 de ani reprezintă 13.91%.
În fine, persoanele care
aparţin grupei de vârstă 50–
55 ani constituie 13.57%.

Doar 30% primesc
indemnizaţie de şomaj
Din totalul persoanelor din
evidenţa AJOFM, 3.412 persoane, cu 300 mai puţini decât în luna anterioară, beneficiază de indemnizaţie de
şomaj, 5.501 persoane (cu
200 mai mulţi) au primit adeverinţele necesare obţinerii
venitului minim garantat (nu
este sigur că l-au obţinut),
restul de aproape 2.000 de persoane fiind doar în căutarea
unui loc de muncă, ceea ce
înseamnă că, în total, peste
7.300 de şomeri nu primesc
nici un fel de indemnizaţie.
Femeile reprezintă 45,37%,
ponderea lor fiind în creştere,
din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei.
În funcţie de nivelul studiilor,
marea majoritate a persoanelor

Una dintre cele mai
importante
companii la nivel local,
dar şi naţional, este
lanţul de magazine
Selgros Cash &
Carry, parte a grupul elveţian TransGourmet Holding
SE. Compania a
derulat în 2010
afaceri de circa
766,4 milioane de
euro, având în jur
de 4.300 de salariaţi. Printre companiile importante
din
Braşov
se
numără producătorii
de componente auto Autoliv, cu afaceri
de peste 385,1 milioane de euro în
2010 şi Schaeffler
România, cu o cifră
de afaceri de circa
307 milioane de euro, potrivit celor
mai recente date
ale MFP.
aflate în evidenţa AJOFM
Braşov continuă să fie cele
fără studii medii, 73,86%,
cele cu studii medii -16.46%,
iar studii superioare având
9,68% dintre şomeri.

Regiune echilibrată
Regiunea Centru poate fi
considerată una dintre cele
mai echilibrate regiuni din
România, cu excepţia disparităţilor salariale. Posibila capitală, Braşov, este totuşi
lider regional atât la ceea ce
înseamnă productivitatea
măsurată în PIB/cap de
locuitor, 7.364 euro în 2011,
numărul de salariaţi-144.100,
dar şi în ceea ce priveşte
salariile: 1.398 de lei pe lună,
net. Cel mai mic şomaj este
înregistrat însă în Sibiu, doar
5,4%, faţă de 7,7% media
regională. Un alt semn de rel-
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Scripcaru vrea o nouă
conducere pentru PD-L
u Șeful pedeliștilor brașoveni este de partea taberei
reformiste reprezentate de Monica Macovei și Cristian Preda

u Explozie de insolvențe la Brasov
După ce în primele trei luni ale anului în curs numărul insolvenţelor părea să scadă
vertiginos, Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului ne-a remis un comunicat
de presă din care reiese că în luna mai a explodat numărul firmelor care au decis
să se pună la adăpost de creditori prin apelarea la procedura insolvenţei. 226 de
companii braşovene, mai multe decât în primele patru luni ale anului. În perioada
ianuarie – aprilie se înregistraseră 221 de cazuri de insolvenţă. Anul trecut, în
primele cinci luni, la Braşov se înregistrau 538 de cazuri de insolvenţă, în timp ce
în primele cinci luni ale acestui an s-au declarat doar 447 de insolvenţe. Potrivit
ONRC, în primele cinci luni ale anului, numărul firmelor braşovene care şi-au suspendat activitatea a crescut cu 90%, de la 406 la 772, în timp ce numărul afacerilor
dizolvate voluntar de către patroni a urcat de aproape 2,5 ori la Braşov, de la 159
de cazuri în ianuarie – mai anul trecut la 397 de cazuri în perioada similară din
2012. În schimb, numărul radierilor voluntare a scăzut cu 21,22%, de la 985 de
cazuri la 777de cazuri în acest an. Nici în ceea ce priveşte înmatriculările de noi
agenţi economici nu mai stăm la fel de bine ca anul trecut. Astfel, dacă anul trecut
în primele trei luni se înmatriculau 1.534 de agenţi economici, în acest an s-au înmatriculat doar 1.501 firme. Interesant este că a crescut numărul înmatriculărilor
de persoane fizice autorizate, de la 328 anul trecut la 490 în acest an, în timp ce
înfiinţările de societăţi cu răspundere limitată şi-au redus ritmul de la 919 la 784.
Numărul comercianţilor activi din punct de vedere juridic la finele lunii mai este în
creştere faţă de perioada similară a anului trecut. Anul trecut, se înregistrat 27.715
de comercianţi activi, în timp ce în acest an numărul acestora a ajuns la 29.643,
cu 6,51% mai mulţi decât anul trecut.
ativ echilibru economic între
judeţele componente este şi
faptul că, alături de regiunea
de Vest, cea de Centru este
singura cu trei judeţe care au
peste 100.000 de salariaţi. În
cazul salariilor, disparităţile
sunt mai pregnante. Diferenţa
dintre cel mai mare, de 1.398
de lei net, din Braşov, şi cel
mai mic, de 1.097 de lei, din
Covasna, este de 301 lei, respectiv de 27%.
Regiunea Centru stă bine
şi la capitolul retail, fie că
este vorba despre Selgros
Cash & Carry din Braşov
(afaceri de peste 710 milioane de euro şi aproape
5.000 de angajaţi în 2009),
fie despre Domo, din Covasna, care a obţinut o cifră
de afaceri de peste 170 de
milioane de euro în perioada studiată.

Doar două treimi
din populaţia
ocupată lucrează

de Statistică Braşov, munca la
negru, care deocamdată nu
este luată în calcul de niciun
buletin statistic.

Braşovul avea în 2009 o
populaţie ocupată (toate persoanele de 15 ani şi peste care
au desfăşurat o activitate
economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii
de cel puţin o oră în perioada
de referinţă, în scopul obţinerii unor venituri sub formă
de salarii, plată în natură sau
alte beneficii) de 229.500 de
persoane. Dintre aceştia, 21.825
de braşoveni erau şomeri (o
rată a şomajului de 8,7% la
finele anului) şi doar 150.855
de angajaţi. Mai rămâne o
parte importantă de peste
50.000 de oameni care nu
intră în statistici. O explicaţie
ar fi, potrivit lui Ion Popescu,
directorul Direcţiei Judeţene

PIB-ul Braşovului
a crescut de şapte
ori în zece ani
În 2009 Produsul Intern
Brut a scăzut uşor faţă de
2008, arătând că totuşi criza
era destul de serioasă. În
2000, PIB-ul Braşovului era
de 2,844 miliarde de lei, iar
în 2008, an de creştere
economică cu toate că atunci
a început criza, ajunsese la
16,822 miliarde de lei. În
2009 a regresat, însă, la
16,443 miliarde de lei.
Şi PIB-ul pe cap de
locuitor a evoluat de la 4.425
de lei în 2000 la 28.196 de
lei în 2008, după care a regresat la 27.522 în 2009.

Pedeliștii s-a reunit, duminică, după ce cu trei zile înainte, membrii Biroului Permanent Naţional au demisionat
în bloc, în frunte cu Emil
Boc, ca urmare a rezultatelor
dezastruoase de la alegerile
locale. Democrat-liberali sau împărțit în trei tabere. Primarul Brașovului, George
Scripcaru, unul dintre puținii
lideri PD-L care a reușit să
cucerească un nou mandat de
primar al unui oraș important,
s-a numărat printre cei care
au susținut primenirea totală
a conducerii. Până la urmă,
Colegiul Director al PDL a
decis organizarea unei Convenţii Naţionale Extraordinare pe 30 iunie.

susțin pe Vasile Blaga drept
candidat la șefia PDL. De
partea cealaltă, George Scripcaru (Brașov), Dorin Florea
(Mureș), Gheorghe Falcă
(Arad) îl văd pe Mihai Răzvan Ungureanu la șefia PDL,
dar varianta nu are susținere
consistentă în rândul pedeliștilor. Preşedintele PDL Braşov, George Scripcaru, consideră că este necesară o
„împrospătare” a conducerii
partidului. El a spus că va
susţine reformarea structurii
de conducere a PDL şi cooptarea de oameni noi. „Este
nevoie să deschidem partidul, pentru a crea noi oportunităţi”, a afirmat George
Scripcaru.

Contre între
Scripcaru şi Udrea

Scripcaru susţine
coalizarea dreptei

Încă de la discuțiile de joi,
când conducerea partidului a
demisionat în bloc, spiritele
au fost foarte încinse. Elena
Udrea le-a spus colegilor săi
din PDL, care au acuzat-o că
este vinovată de eșecul partidului în alegeri, că nu înțelege ura împotriva sa. „Îmi
spuneți că mi-am numit apropiații în funcții dar să nu
uităm că mulți dintre voi mați rugat să vă pun amantele
în funcții”, ar fi replicat Udrea. Potrivit surselor din
partid, Udrea le-ar fi spus
pedeliștilor că nu merită să
fie acuzată că ar fi tras partidul în jos: „Stiți foarte bine
că nu am plecat acasă cu
banii de la Ministerul Dezvoltării ci au mers către comunitățile pe care le conduceți”. Conform www.hotnews.ro, liderul PDL Brașov
George Scripcaru i-ar fi replicat: „Dacă credeți că este
suficient să vă asumați public
eșecul va înșelați. Susțineți
că nu ați afectat imaginea
partidului dar când s-au tăiat
salariile și pensiile erați
ocupată să vă afișați poșetele
și decolteul”.

La Colegiul Director de joi
s-a discutat şi despre revitalizarea ideii Mişcării Populare. Deşi lideri locali ca
Gheorghe Falcă şi George
Scripcaru s-au pronunţat pentru grăbirea alăturării PDL de
MRU. S-a propus chiar ca
acesta să fie uns direct preşedinte, majoritatea celor prezenți manifestând însă reticenţă faţă de idee, spunând
că fostul premier trebuie să
demonstreze mai întâi ce
poate. De altfel, Falcă, secondat şi de primarul Braşovului, George Scripcaru, a
propus, în mai multe rânduri,
ca Mihai Răzvan Ungureanu
să fie recuperat cât mai repede de PDL. La un moment
dat, Vasile Blaga şi-a pierdut
răbdarea şi a răbufnit: „În
România au fost doi Mesia şi
unul l-am avut noi”.

Primarii realeşi l-au
vrut pe Ungureanu
Conform unor surse din
partid, lideri de organizații ca
Mircea Hava (Alba), Mihai
Stănișoara (Mehedinți), Gheorghe Ștefan (Neamț), Constantin Ostaficiuc (Timiș) îl

Discuţii tensionate
În timpul discuţiilor de
duminică, primarul de Braşov, George Scripcaru a spus
că în partid sunt oameni care
trebuie să facă un pas înapoi,
pentru că au o imagine negativă, susținând punctul de
vedere al primarului Aradului Gheorghe Falcă. În timp
ce europarlamentarul Monica Macovei explica, în şedinţa Colegiului Director,
procedura juridică privind
conducerea interimară, președintele Senatului, Vasile Blaga a acuzat-o pe aceasta că

„minte” pe procedura juridică. Macovei a răspuns acuzelor lui Blaga spunând că nu
vrea să fie insultată. Dispute
au mai apărut în timpul
şedinţei între Mihai Stănişoară şi primarul de Arad, Gheorghe Falcă. Stănişoară i-a
spus lui Falcă : „Mai taci din
gură, m-am săturat să tot faci
pe profesorul”.

Începe lupta
În final, Colegiul Director
al PDL a decis duminică
seară, cu 36 de voturi pentru
și 14 împotriva, organizarea
Convenției extraordinare pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Emil Boc a
anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a fost convocată ședința Consiliul Național de Coordonare pentru
a organiza alegerile interne
stablite peste 2 săptămâni, mai
exact pe 30 iunie. Potrivit
statutului PDL, conducerea
care va fi aleasă în 30 iunie
printr-o convenție extrardinară va avea un mandat limitat,
valabil până în febuarie
2013.

De partea moţiunii
Macovei-Preda
Vasile Blaga, deși a a fost
lăudat de mai mulţi lideri de
filiale judeţene, care au apreciat că ar fi un conducător
potrivit al PDL, nu și-a exprimat intentia de a candida la
șefia PDL. În schimb europarlamentarul Cristian Preda a cerut derogare de la
vechimea obligatorie pentru
a candida la o funcție de conducere. Lupta pentru șefia
PDL însă este de abia la început. În urmatoarea perioadă, atât reprezentanții gărzii
vechi - care îl susțin pe Vasile
Blaga, cât și tabăra reformatoare, căreia i s-a raliat și
Scripcaru, îsi vor face calcule
și vor negocia sustinerea
moțiunilor proprii. Cristian
Preda, împreună cu Monica
Macovei, Sever Voinescu și
Teodor Paleologu intenționează să depuna o moțiune
pentru șefia PDL. Conform
surselor din PD-L, printre
liderii de organizații care vor
susține moțiunea se vor afla
George Scripcaru, Gheorghe
Falcă și Dorin Florea.
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Marcela Cosnean a trăit aproape 20 de ani în străinătate, dar s-a întors în ţară hotărâtă
să reînvie frumosul din lucrurile mărunte. Atelierul său de creaţie de la Hărman este unic
în România. „Îmi place frumuseţea, în toate formele ei şi încerc să mă pun în slujba
acesteia", declară artista.

A dus numele Braşovului
în ghidul turistic Lonely Planet
u Pensiunea Marcelei
Cosnean, din Hărman,
adună în fiecare an
zeci de oaspeţi din
întreaga lume şi a fost
recomandată de ghidul
de călătorii ca fiind
„unul dintre cele mai
splendide locuri în
care poţi să înnoptezi
şi să mănânci în
Transilvania”.

Andrei Dinu
Casa Marcelei Cosnean
din Hărman este de fapt o
incursiune în istorie. Fiecare
detaliu şi fiecare ornament
este gândit şi aşezat special
pentru a reînvia atmosfera
secolelor trecute. Marcela
şi-a creat căminul într-o
casă săsească ridicată în
1904, pe care a reulit să o
restaureze păstrându-i aerul
de odinioară.
Casa
adună
toate
trăsăturile tradiţionale ale
căminelor săseşti ridicate în
centrul României secolului
al XII-lea: porţi masive de
lemn, casa în forma literei L
şi ferestre mari. Pensiunea
are la bază conceptul de han
intim şi cochet, reunind
facilităţile şi serviciile premium
cu
aspectul
tradiţional al casei şi împrejurimilor.

Marcela Cosnean și-a făcut o adevărată galeie de artă în hambarul din curtea hanului

The County Hotel
Achiziţionat la începutul
anilor ’90, hanul a fost
restaurat păstrând aproape
intacte toate anexele sale,
pentru a fi ulterior transformate în camere pentru
turişti. Astfel, încăperile au

www.gazetabrasovului.ro

fost transformate într-un
apartament de două camere
cu acces la un living room şi
o bucătărie proprie şi într-o
cameră pentru oaspeţi, care
găzduieşte un pian şi
covoare de lână vopsite în
culori vii. Astfel a luat fiinţă
The County Hotel, o pensi-

une cochetă apreciată de toţi
cei care-i trec pragul. „Este
o casă generoasă, cu mult
caracter, care mi-a plăcut
foarte mult de la prima
vedere. Este o casă prin care
eu pot să mă exprim, pot să
o însufleţesc, să-i dau viaţă.
Locuinţa a fost cumpărată în

www.gazetabrasovului.ro

1994 şi restaurarea am început-o în 2001“, povesteşte
Marcela.

Cum a ajuns
în prestigiosul ghid
Bucătăria hanului, o
încăpere generoasă, este

principala atracţie a locaţiei,
datorită mobilei vechi,
cumpărată din diverse târguri de antichităţi, iar apoi
restaurată minuţios. Printre
primii străini care au poposit
la pensiunea The Country
Hotel a fost un tânăr englez
care a rugat-o pe proprietară

www.gazetabrasovului.ro

„Este o casă generoasă, cu mult caracter, care mi-a plăcut foarte mult de la prima
vedere. Este o casă prin care eu pot să mă exprim, pot să o însufleţesc, să-i dau viaţă.
Locuinţa a fost cumpărată în 1994 şi restaurarea am început-o în 2001. A durat un an şi
ceva....şi încă mai durează", povesteşte Marcela.

Gazeta Braşovului l Săptămâna 19 - 25 iunie

INEDIT

7

Casa de la Hărman a fost construită în 1904

Bucătăria Marcelei este principalul punct de atracție al turiștilor care îi calcă pragulxxx

să îl lase să fotografieze casa
şi împrejurimile. La câteva
luni de la acestă vizită, proprietara a primit prin poştă
ediţia pentru România şi
Moldova a prestigiosului
ghid de călătorie Lonely
Planet. Tânărul englez s-a
dovedit a fi unul dintre editori, iar la începutul capitolului despre Transilvania, la
rubrica „recomandarea autorului” a descris cu lux de
amânunte The Country
Hotel, din comuna Hărman.

Galeria de artă
din hambar
La Hărman femeia a găsit
locul potrivit și pentru a îşi
face un atelier de creaţie
inedit. Acolo, prind viaţă
obiecte artizanale care nu pot
fi cumpărate din altă parte.
Ba mai mult, hambarul

gospodăriei a fost transformat într-un studio-galerie în
care periodic au loc târguri
artizanale.
„Arta este pentru mine
însăşi viaţa: muzică, design
interior, aranjamente, culori,
bucătărit. Acestea sunt elemente fără de care nu cred ca
aş fi la fel cum sunt şi fără de
care nu m-aş simţi deloc
bine. Este vorba despre detalii, nu neapărat de lucruri
mari şi scumpe. Toată viaţa
este un detaliu, restul este
doar umplutură“, consideră
Marcela Cosnean.

Obiecte rare de artă
Marcela Cosnean reuşeşte
să facă artă din tot ce atinge.
Fie că e vorba de gătit, ambalat, croit sau personalizat,
munca femeii capătă forme
artistice, rar experimentate
de alţi creatori. Obiectele de

artă sunt unicate, nu se
găsesc de cumpărat în niciun
magazin.
„Gătitul îl am de acasă.
Bunica era bucătăreasa satului, la nunţi şi alte evenimente. Mama mea, care
venea din urmă, era deja o
gopodină cu mare rafinament. Eu probabil că duc mai
departe ştafeta cu alte ingrediente. Este o mare plăcere să
gătesc, este o adevarată terapie. Folosesc mirodenii
proaspete, roşii aromate,
legume şi fructe, amestecate
clasic sau atipic“, explică femeia. Artista încheagă şi
dulceţuri felurite, ambalate
rustic.
Marcela Cosnean a organizat pentru prima dată, în vara
lui 2009, un târg de vintage
la Braşov. „Talciocul de stil“
a adunat laolaltă haine, bijuterii şi antichităţi din toate

zonele ţării. „De mic copil
am avut această plăcere de a
creea, de a aranja, de a aduna
diverse frumuseţi: haine,
genţi, pălării, mănuşi“, îşi
aminteşte artista.

Haine personalizate
pentru nou-născuţi
Punctul forte al atelierului
de creaţie de la Hărman este
însă „trusoul de bebeluş“
care cuprinde haine cu totul
speciale pentru nou-născuţi.
„Haina este personalizată şi
adaptată bebeluşului. Vorbim de adevărate bijuterii.
Este o mare plăcere să creez
astfel de minunăţii şi am o
imaginaţie nelimitată. Materialele sunt naturale şi cât
se poate de nobile: bumbacuri, mătase, lână şi nu
numai",
mărturiseşte
Marcela Cosnean.

Trusourile pentru nou născuți sunt personalizate

u

Spune adevăratul mit al lui Dracula

Reputatul ghid turistic Lonely Planet a scris şi despre Vlad Ţepeş şi le-a arată turiştilor străini unde
să-l caute în România. În niciun caz acolo unde îl
plasează turismul de suvenir al autorităţilor
române sub numele de Dracula, la Castelul Bran,
ci la Cetatea Poienari. Masiva cetate a fost
construită pe ruinele celei ce-a fost odată, în 1459,
reședința secundară a lui Vlad Țepeș, construită
în apropiere de barajul Vidraru. Cetatea era o
adevătară fortăreață contra otomanilor, dar, deşi
a fost folosită câteva secole după ce Vlad Dracul
a fost învins de otomani, cetatea a fost în cele din
urmă abandonată.

Abonează-te la relaxare!
ABONAMENT 3 ORE * 15 INTRĂRI=450 RON

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

www.gazetabrasovului.ro

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

www.gazetabrasovului.ro

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

www.gazetabrasovului.ro

Cum arăta oraşul bunicilor
Braşovul era un oraş
„tradiţional,
unde
schimbările intră foarte
lent“, aşa cum spunea
cărturarul Sextil Puşcariu.
În aprilie 1923, într-o
revistă literară a vremii,
cineva notase: „Braşovul e
cel mai frumos oraş din
România Mare“ , dar ceva
mai
târziu,
scriitorul
Meschendorfer, comentând
vremea de la poalele Tâmpei, a spus că este „cea mai
nevricoasă climă din lume“.

Restaurantul Gambrinus

Terasa Corona

Aspectul caselor
Din ultimele două secole
ale ultimului mileniu au
rămas mărturie o mulţime
de fotografii. Vederile de
epocă arată cum era
Braşovul începutului de
secol XX. Unele clădiri au
fost demolate, altele mai
sunt şi acum. Cele mai
multe străzi şi-au schimbat
înfăţişarea.
Cârcotaşii
spuneau că este un oraş
provincial anost. Aspectul
caselor nu s-a schimbat prea
mult de atunci. Cărturarul
Sextil Puşcariu arăta că, la
începutul secolului XX,
casele aveau un singur cat,
iar camerele şi băile se
adăugau întotdeauna pe
orizontală şi nu pe verticală.
Casele modeste aveau
salon, dormitor, prânzitor
(sufragerie) şi bucătărie.

Iorga, prima
stradă cu case
în stil românesc
În 1928 s-a construit
Şirul Iorga, unde s-au
înălţat case în stil neoromânesc. Case după
acelaşi model erau ridicate
mai sus pe actuala stradă
Eminescu. Saşii, cei mai
vechi locuitori ai cetăţii, se
plângeau că românii îşi
construiesc case prea împodobite. Gara a fost
construită în 1873, iar la începutul secolului actualul
parc era un maidan, unde

Terasa Promenade
se strângeau căruţele negustorilor, în zi de târg. La
începutul secolului XX, actuala stradă Mihai Eminescu se numea strada
Cetăţuii. Pe locul unde se
află astăzi Parcul Titulescu
se afla un maidan unde se
juca fotbal. Tramvaiul trecea pe lângă terenul viran
de la parc.

Piaţa Sfatului,
plină de tarabe
Piaţa Sfatului se numea
Târgul Grâului, şi era plină
de tonete cu zarzavat la care
vindeau ţărănci. Pavajul era
din pietre de râu. Tot acolo,
pe Şirul Grâului, era Corso,
unul din locurile preferate
de
plimbare
ale
braşovenilor. La fel şi actuala stradă Hirscher. În altă
parte era piaţa de peşte,
unde se găseau din belşug
bucăţi de nisetru, morun,
ştiuci şi cegă. Lumea bună
se plimba pe aleea din Livada Poştei, între Rectoratul
de acum şi Biblioteca

Restaurantul Transilvania
Judeţeană.
Era
acolo
Restaurantul Transilvania,
castani şi un chioşc cu
fanfară.

Locuri de plimbare
Elevii de liceu nu aveau
voie singuri pe Promenadă,
dacă erau prinşi, le scădeau
nota la purtare. În schimb
ţineau maialuri în Poiana
Braşovşi în Noua. Toţii elevii, fie că erau fetele de la
Principesa Elena sau băieţii
de la Şaguna sau Honterus,
aveau uniforme. Când se
ţinea târgul de toamnă în
Târgul Grâului, elevii aveau
voie să meargă şi ei. Băieţii
dăruiau fetelor linguri de
lemn, iar servitoarele
primeau turtă dulce cu
oglindă.

Excursii
la statuia lui Arpad
Elevii se plimbau şi pe
Tâmpa, până la soclul Statuii lui Arpad sau făceau excursii pe drumul de Poiană,
unde un sas ţinea un restau-

rant. Drumeţiile pe cărările
din păduri erau iniţiate de
organizaţia cercetaşilor. Statuia propriu-zisă de pe
Tâmpa nu mai era, deoarece
fusese aruncată în aer de un
student român. Tinerii
studioşi erau încântaţi de
librăriile şi de magazinele
de pe actuala stradă Republicii. Un negustor ţinea un
magazin mare cu tot felul de
jucării, păpuşi ca din
poveşti, gravuri şi cărţi.
Când intrai acolo te credeai
că în 1001 de nopţi. Erau
multe magazine cu tot felul
de
mărfuri,
de
la
încălţăminte la cuie şi
pluguri pentru munca câmpului.

Industria,
la marginea oraşului
Întreprinderile industriale
erau aşezate în general în
cartierele Blumăna şi
Braşovul Vechi. În Şchei şi
în Dârste erau multe mori
de apă. În spatele actualei
Maternităţi era un teren în
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terase, numit Dealul Romurilor, unde se înălbea
pânza.
La
Bastionul
Ţesătorilor, pe actualul
teren de tenis Olimpia, era
patinoarul.
Clădirea
Facultăţii de Silvicultură, de
lângă Poarta Ecaterinei, era
Şcoala Evanghelică de Fete.

A fost construită între anii
1874 – 1876. Zidurile de
apărare au început să fie demolate din cauza extinderii
oraşului. După al doilea
război mondial, înfăţişarea
Braşovului s-a schimbat
mult, o dată cu construirea
cartierelor muncitoreşti.

u Locurile uitate

u Localurile Brasovului de odionioara
Conform statisticilor vremii, în 1920, la Braşov, exista o crâşmă la 200 de locuitori.
u Corona. În 1910, pe strada Postăvarului, hotelul
„Coroana” a inaugurat cea mai căutată terasă din oraş.
Luther. În Piaţa Sfatului, unde se află acum Restaurantul Chinezesc, funcţiona restaurantul Luther, frecventat
de intelectuali, medici, profesori şi, în special, avocaţi.
u Aro. În 1939, restaurantul din complexul hotelier
Aro a devenit un simbol al gastronomiei şi al divertismentului de înaltă clasă. Seara, cânta orchestra
condusă de Jean Sibiceanu. Vinul era adus direct din
pivniţa hotelului.
u
Ursu. Lângă Aro, pe colţ cu actuala stradă
Mureşenilor (în palatul Czell) se afla un alt local căutat
– Ursu. Braseria deschidea de la 5-6 dimineaţa pentru
cheflii care se dregau cu ciorbă de potroace şi de burtă.
Promenade. Se afla lângă fosta Casă a Ofiţerilor, întrun loc pe unde astăzi trece Bulevardul Eroilor. Clădirea
a fost demolată în 1946.

Şirul Grâului era numit de braşoveni
şi Corso, fiind unul dintre locurile
preferate de plimbare

u Transilvania. Peste drum de „Ursu”, la parterul
clădirii de azi a Rectoratului era un alt local de prestigiu- Transilvania. Aici îşi organizau nunţile românii.
u Gaura dulce. În spatele restaurantului Cerbul Carpatin
se afla celebra Gaura Dulce unde sfârâiau tot timpul
grătarele. Carnea friptă se aducea pe un fund mare de
lemn, numit cârpător, iar chelneriţa o tăia cu mare iuţeală
în formă de tăieţei, peste care se presărau sare şi piper.
u Mielul alb. Pe strada Lungă se afla „Mielul Alb”, un
local fără prea multe pretenţii. Denumirea cârciumii
venea de la un miel alb, sculptat pe frontispiciul clădirii
ridicate în 1909. Aici se adunau, pe vremuri, după campaniile electorale, simpatizanţii liberalilor pentru a fi
cinstiţi de conducerea partidului.
u Gambrinus. Tot pe strada Lungă, în clădirea unde
este actualul sediu al Partidului Democrat Liberal, era
localul „Gambrinus”. Cărturarul braşovean Sextil
Puşcariu povestea că la Gambrinus erau vestite
cotletele de porc sau vacă, servite pe farfurii de lemn.
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u Villa Kertsch. A fost construită de inginerul
oraşului, Christian Kertsch, în anii 1886-1887.
A fost bombardată în cel de-al doilea război
mondial. Modaromul a fost construit după demolarea hotelului Kertsch, în anii 1970-1972
Casa Vămii. La sfârşitul secolului al XIX-lea,
strada Mureşenilor se numea Uliţa Vămii.
Astăzi, fosta clădire a Vămii nu mai există, iar
pivniţa clădirii de pe colţul străzii adăposteşte
un restaurant.
u Tramvaiul. În 1902, din Piaţa Sfatului începea Şirul Târgul Inului, actuala str. Gheorghe
Bariţiu. Tramvaiul care trecea pe această
stradă avea curse zilnice până în Săcele.
u Şi-au schimbat destinaţia. Clădirea în care
se află acum Prefectura şi Consiliul Judeţean
era în 1902 Palatul Justiţiei. Rectoratul
Universităţii „Transilvania” din Livada Poştei era
Palatul Institutului de Pensii de pe B-dul Rudolf.
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Două piese de teatru, în weekend. Vineri, 22 iunie, amatorii de teatru sunt aşteptaţi la piese
„METODA G“, care se joacă la sala Studio, de ora 19.00. Sâmbătă, în sala mare, de la ora 19.00,
se joacă piesa „ABSINT“ de Marta Fertacz, în regia lui Claudiu Goga. Tot la sala mare se joacă şi
„Fanteziile sexuale ale soţului meu aproape că m-au înnebunit“, duminică, de la ora 19.00.
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Istoria artei cositoritului,
prezentată la Casa Sfatului
Organizată de Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul
Cultural
Naţional (DJCPNC) Braşov, din iniţiativa directorului Gheorghe Mitran, şi
Muzeul de Istorie Braşov,
expoziţia sub genericul
„Arta Cositorului Transilvănean, de la Renaştere la
Baroc”, prezintă aproximativ 80 de obiecte din cositor
aflate
în
patrimoniul
muzeelor, dar şi al unor biserici din Braşov, Sibiu,
Mediaş, Sighişoara, Bistriţa
– piese laice şi religioase,
obiecte de uz cotidian sau
decorative realizate în secolele XVI – XVIII în ateliere din Transilvania, dar şi
în centre europene. Cele
mai multe piese aparţin
colecţionarului braşovean
Ioan Georgescu.

Valoare documentară
Dacă în secolele XIVXVI obiectele din cositor
(staniu) erau destul de rare
şi constituiau apanajul micii

Expoziția adună 80 de exponate ce fac parte
din patrimoniul mai multor muzee din țară

aristocraţii, în secolele
XVII-XVIII ele erau considerate „argintăria” clasei
de mijloc a societăţii. „Ceea
ce argintul era pentru nobili

şi lutul pentru ţărani cositorul era pentru orăşeni, aşa
definea Nicolae Iorga impactul social al produselor,
care au avut un mesaj se-

S-a deschis parcul acvatic din Noua!

Fostul ştrand Noua, actualul „Smile Aquapark
Braşov“ şi-a deschis porţile
la sfîrşitul săptămînii trecute. Cel mai mare parc acvatic din România, care se
întinde pe o suprafaţă de
patru hectare, este deschis
zilnic între orele 9.00 şi
19.00. Preţul unui bilet de
intrare este de 30 de lei în
zilele săptămînii şi de 40 de
lei în week-end. Copiii care

au o înălţime de sub 1,3
metri vor plăti 5 lei pentru
intrare, dar obligatoriu trebuie să fie însoţiţi de un
adult. Braşovenii au la
dispoziţie şi un sistem de
abonamente, care asigură
10 intrări, la care se adaugă
o intrare gratuită. Totul la un
preţ de 250 lei, abonamentele fiind valabile pe tot
parcursul sezonului estival
2012. Printre atracţiile par-

cului se numără cele mai
înalte tobogane acvatice din
ţară, dar şi cea mai înaltă
multipistă din ţară. De
asemenea, o mare atracţie a
parcului va fi „River“, un
sistem prin care apa este
antrenată astfel încît să se
parcurgă tot perimetrul
riverului în aproximativ o
oră. Parcul mai are şapte tobogane de apă (trei pentru
colaci,
3
tobogane
kamikaze
şi
unul
multipistă), o piscină de relaxare, patru baruri terestre,
un bar în mijlocul piscinei,
dar şi o scenă şi chiar patru
terenuri de fotbal. La
dispoziţia vizitatorilor sînt
puse gratuit şezlonguri şi
umbrele de plajă, pentru
confortul de care au nevoie
într-o zi la plajă. Administratorii „Smile Aquapark“
promit că temperatura apei
din bazine nu va scădea sub
28-30 grade Celsius.

Scurtmetraje de Oscar, la Reduta
O dată pe an, scurtmetrajele care s-au distins la
Oscar, Berlin, BAFTA, Sundance, Clermont-Ferrand,
Tribeca sau Cannes pot fi
văzute şi de români, în
cadrul „Nopţii lungi a
filmelor scurte”. Desfăşurat
la Bucureşti, anul acesta,
evenimentul ajunge şi la
Braşov, în 23 iunie, la Centrul Cultural Reduta. Printre
scurtmetrajele prezentate,

iubitorii acestui gen vor
putea vedea şi unul dintre
filmele-vedetă ale programului, „Plimbarea de
dimineaţă” (r. Grant Orchard, Marea Britanie,
2011). Filmul a câştigat premiul pentru scurtmetraj la
BAFTA, la Sundance şi a
fost nominalizat la Oscar.
Un newyorkez întâlneşte o
găină pe străzile metropolei:
care dintre cei doi se va
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dovedi „mai urban” şi „mai
cool”? Animaţia e bazată pe
o povestire a celebrului
autor american postmodernist Paul Auster. Biletele
pentru Noaptea Lungă a
Filmelor Scurte sunt puse în
vânzare prin MyTicket şi
Eventim, la preţul de 20 de
lei. ShortsUP, brandul scurtmetrajelor valoroase, e organizat de ORICUM în
parteneriat cu Feeder.ro.

mantic extraordinar în medievalitate. De cositor au
avut nevoie orăşenii, negustorii, administraţia oraşelor,
cetăţilor, castelelor, curţilor

domneşti din Moldova şi
Ţara Românească, curtea
princiară din Transilvania,
bisericile şi mănăstirile”,
ne-a explicat directorul
DJCPNC, autor al unei
lucrări de specialitate pe
această temă. Odată cu dezvoltarea
breslelor,
la
jumătatea veacului al XVIlea, apar categorii de piese
cu scop exclusiv ornamental. În expoziţie sunt prezentate obiecte reprezentative
din toate tipurile existente
în colecţie: pocale şi căni
ceremoniale de breaslă, căni
cu forme şi utilizări diverse,
clondire, talere, farfurii,
sfeşnice, statuete etc.
„Piesele acestea au şi o
deosebită valoare memorială, documentară, prin
inscripţiile şi mărcile pe
care le conţin”, mai spune
Mitran.

Obiecte
spectaculoase
Prin formă, decor şi
ornamentaţie, piesele ex-

puse ilustrează o diversitate
de stiluri şi tendinţe artistice, de la goticul târziu,
baroc, la Renaştere. Printre
cele mai spectaculoase
obiecte din expoziţie se
numără talerul ornamental
„Învierea”, realizat în celebrul atelier de la Nürnberg.
Printre piesele remarcabile
se află cănile de cârciumă
transilvănene din secolele
XVI – XVII, talerele de
nuntă sau logodnă, dăruite
de membrii breslelor tinerilor căsătoriţi, o serie de
obiecte utilitare cu forme
speciale, sigilii de breaslă,
precum şi piesele decorate
cu scene religioase, cu
scene de vânătoare sau cu
motive bahice.
Manifestarea este însoţită
de un impresionant catalog
trilingv, ce repertoriază întreaga colecţie de obiecte
din cositor, fiind realizat în
condiţii grafice excelente.
Colecţia de o valoare
inestimabilă din Casa Sfatului poate fi vizitată până pe
20 iulie.

Tabără medievală la Râşnov
Cei mici sunt invitaţi, în
această vară, la Cetatea
Medievală Râşnov, în
Tabăra Medieval Art 2012.
Tabăra va fi organizată în
lunile iulie şi august şi sunt
aşteptaţi copii cu vârste
cuprinse între 8 şi 14 ani.
Copiii vor avea parte de
multe jocuri interactive,
cursuri de spadă, tir cu
arcul, echitaţie, pictură,
heraldică, un festival de
teatru cu trupa taberei sau
parade în costume de
epocă.
Pentru opt zile de tabără,
în patru serii pe parcursul
lunilor iulie şi august, chiar
în Cetatea Medievală
Râşnov, copiii vor deprinde
tainele meşteşugurilor de
altădată şi vor retrăi din plin
farmecul
timpurilor
străvechi, în cadrul a cinci
ateliere de arte medievale
sau cu ocazia excursiilor organizate la castele, cetăţi şi
fortificaţii din Transilvania,
spun organizatorii.

Atelierele de tabără de la
Râşnov se vor încheia festiv
cu un spectacol - eveniment,
"Viaţa la Cetatea Râşnov",
care va consta într-o întrecere între două Ordine
Cavalereşti, un spectacol foc de tabără, catapulta
distractivă cu proiectile moi
şi baloane cu apă, aruncarea
potcoavei, trasul frânghiei,
popice medievale, spectacol

al copiilor taberei - "Garda
Cetăţii" sau acordarea de titluri de nobleţe de domniţă
sau cavaler al Cetăţii.
Tabără medievală se va
organiza şi la Sibiu, tot în
lunile iulie şi august.
Pentru
mai
multe
informaţii despre Tabăra
Medieval Art 2012 puteţi
accesa site-ul tabara.medievalart.ro.

Audiţii în premieră la Filarmonică
Filarmonica Braşov vă
invită joi, 21 iunie, la un
concert simfonic la Complexul Militar, de la ora
19.00. Spectacolul va fi
dirijat de Mihail Agafiţa ,
iar solistă este soprana
Georgeta Stoleriu. În program: Felicia Donceanu –
Suita pentru orchestră de
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cameră „Prin ţara de sus”
(primă audiţie), Felicia
Donceanu – Poemul pentru
soprană
şi
orchestră
„Yolanda” (primă audiţie),
M. Mussorgski – Poemul
simfonic „O noapte pe
muntele pleşuv”, I. Stravinski – Suita „Pasărea de
foc”. De la ora 10.00 în

aceeaşi zi va avea loc
repetiţia generală cu public.
Biletele se pot procura de la
sediul Filarmonicii Braşov
din Str. Apollonia Hirscher,
nr. 10, tel. 0268.473.058,
agenţia de bilete, de luni
până joi între orele 12 – 15
şi de la sala de concert începând cu ora 18.00.
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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
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Jurassic Park, la Râşnov
u Turiştii care vor
alege Râşnovul sau
staţiunile vecine pentru
vacanţe sau weekenduri vor avea mai
multe alternative pentru
petrecerea
timpului
liber, după ce pe Valea
Cetăţii va fi deschis
primul „Dino Parc” din
România.
Judeţul
Braşov
îşi
îmbogăţeşte gama de servicii turistice prin completarea ofertei de agrement
cu un nou parc recreativ în
oraşul Râşnov, scrie site-ul
bzb.ro. Prin semnarea contractului de finanţare al
proiectului „Dino Parc”,
peste doi ani, turiştii se vor
distra, dar se vor şi informa
despre viaţa dinozaurilor de
acum câteva milioane de
ani. Proiectul, cu o valoare
totală de 22,37 milioane lei,
este finanţat din bugetul
Regiunii Centru alocat prin
Domeniul
major
de
intervenţie
5.2,
care
finanţează crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism.

Locaţie: pădurea
din vecinătatea
Cetăţii Râşnov
Proiectul parcului de
agrement, care va fi construit în pădurea din
vecinătatea Cetăţii Râşnov,
a fost depus de către SC
HCR SRL din Sfântu Gheorghe şi solicită spre
finanţare nerambursabilă
suma de 16,60 milioane lei,
la care beneficiarul va contribui cu 5,71 milioane lei
pentru implementarea cu
succes a proiectului. Prin
implementarea proiectului
beneficiarul urmăreşte diversificarea produselor tur-

Parcul va avea 80 de dinozauri din care 20% vor fi realizați în mărime naturală de către o echipă internațională de artiști

istice şi introducerea a şase
categorii de produse noi.

Atracţie majoră
pentru copii
Parcul recreativ tematic va
fi prevăzut cu foişoare de
observaţie şi studiu, amplasate în arbori, dotate cu
biblioteci în care vizitatorii
vor găsi informaţii despre
creaturile preistorice. Se vor
realiza prezentări video, întro sală de cinema special
amenajată şi vor fi susţinute
şedinţe de laser-shooting cu
tematica animalelor preistorice.
Copiii se vor putea distra
în locurile de joacă special
amenajate, iar turiştii vor
putea să se relaxeze
urmărind spectacole cu momente din viaţa dinozaurilor.
Beneficiarul estimează că va

avea un număr de minim
200.000 de vizitatori, în
primul an după finalizarea
implementării proiectului.
Principalii
clienţi
se
estimează a fi din rândurile
elevilor de şcoli primare de
pe o rază de circa 200 kilometri. Vizitatorii vor avea în
cadrul parcului un traseu delimitat, pentru a vedea exponate la scara reală ale
creaturilor istorice. Lângă
fiecare exponat vor exista
panouri informative cu numele, caracteristicile şi perioada în care a trăit fiecare
creatură preistorică.

Servicii turistice
de calitate
„Prin semnarea acestui nou
contract avem, pe acest
domeniu destinat modernizării infrastructurii de tur-

ism şi valorificării resurselor
naturale, la nivelul celor şase
judeţe din Regiunea Centru,
un număr de 17 proiecte
finanţate cu fonduri Regio.
Am alocat din bugetul programului, la nivel regional,
fonduri nerambursabile în
valoare de aproape 30 milioane euro, pentru modernizarea structurilor de cazare şi
pentru crearea unor noi
atracţii turistice. Astfel, prin
creşterea calităţii serviciilor
turistice, obiectiv stabilit prin
aceste proiecte, şi alături de
celelalte proiecte finanţate
prin Program, prin care
urmărim reabilitarea infrastructurii de drumuri din
regiune, a serviciilor de
intervenţie sigure, moderne şi
rapide, a serviciilor sociale,
medicale, educaţionale de
calitate, vom reuşi să creăm o

structură ce va convinge
turiştii din ţară şi din afară să
ne viziteze. Aşa au reuşit şi
alţii şi aşa vom reuşi şi noi să
atragem resurse materiale şi
umane, vom ridica nivelul de
trai din regiune şi vom crea
locuri de muncă”, a declarat
domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Râşnovul, cea
mai mare zonă
de recreere
„Lucrările vor începe cât
mai curând, după ce vor fi

finalizate toate procedurile
în ceea ce priveşte
finanţarea. Noi am acordat
şi vom acorda în continuare
tot sprijinul firmei constructoare şi credem că din vara
lui 2014, turiştii vor avea o
nouă alternativă pentru petrecerea timpului liberă. Prin
această investiţie, Râşnovul
demonstrează încă o dată că
vrea să devină un pol al turismului şi cea mai mare
zonă de recreere şi relaxare
din judeţ”, ne-a declarat primarul Adrian Veştea, citat de
bzb.ro.

„Vrem să facem un parc tematic, cu 80 de
dinozauri, dintre care peste 20 vor fi în
mărime naturală. Îl dorim ca pe un parc interactiv,
destinat în primul rând copiilor, dar și celor mari.
Dinozaurii vor fi construiţi de o echipă
internaţională de artiști”
Gabriel Rozorea, care deţine 50% din HCR.
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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

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

REMINA
Imobiliare
Cele mai
bune oferte
imobiliare
le găsiți la noi!

0721.308.704
0751.188.188

Dă anunţul tău în „Gazeta Braşovului” prin
SMS la numărul 1442. Tarif 3 EURO +TVA,
valabil în reţelele Orange, Vodafone, Cosmote
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SMS-ul se scrie astfel: GB (spaţiu) text anunţ. Un anunţ trimis prin SMS va apărea în două ediţii consecutive ale publicaţiei „Gazeta Braşovului”

IMOBILIARE
VÂNZĂRI
Garsoniere
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
lVând 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
lOfertă vânzare apartament
în casă, zona magazinului
Star, 2 camere, confort 1, 50
mp, centrală termică, termopane, gresie, faianță, parchet, 53.500 euro neg,
0721.308.704
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
lApartament 2 camere,
Brândușelor - ITC, confort 1
decomandat, 55 mp, balcon
închis în termopan, centrală
termică, gresie, faianță, parchet, termopane, baie cu
geam, ușă metalică, beci,
41.000 euro, 0751.188.188
lRăcădău, apartament la
mansardă, terasă de 24 mp,
preț 50.000 Euro. Tel:
0725.336.338,
adamah.
brasov@yahoo. com
lApartament 2 camere, Victoriei, confort 1 semidecomandat, etaj intermediar, vedere
Tâmpa, însorit, centrală
termică, parchet, ușă metalică,
43.000 euro, 0721.308.704
lApartamente în rate, maxim
60 luni, avans 30%, rezidențial
nou, situat în cea mai frumoasă
zonă a Brașovului. Tel:
0725.336.338
lVând apartament două
camere, Astra, decomandat,
toate îmbunătățirile mai puțin
central proprie, 35.000 euro
neg. Tel: 0268.322.376,

0721.932.829
lVând apartament două
camere, Centrul Civic, confort
I semidecomandat, etaj intermediar, separare de gaz, fără
îmbunătățiri, 34.000 euro, tel:
0368.444.598
lVând apartament 2 camere
Tractorul, parter înalt, decomandat, structură mare,
îmbunătățiri, preț 38.000 euro
negociabil relații la tel:
0731/833202
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
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
lApartament 3 camere Victoriei, confort 1 semidecomandat, etajul 3, 2 balcoane
închise în termopan, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, ușă metalică,
finisaje de înalta calitate, renovat integral, vedere 2 părți,
60.000 euro, 0751.188.188
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
lOfertă închiriere apartament în casă, zona de agrement Olimpia, 3 camere, baie,
bucătărie, suprafață 100 mp,
intrare separată, curte
separată, contorizare separată,
centrală termica, termopane,
gresie, faianță, parchet, acces
auto facil pe stradă, acces auto
în curte, (ne)mobilat, pretabil
birouri, salon înfrumusețare,
locuit, 350 euro, 0721.308.704
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 reabilitat termic,
preț: 52.000 euro neg. tel:
0268.322.376, 0732.133.304
lApartament 3 camere, Tractorul - G-ral Dumitrache, confort 1 decomandat, 2 balcoane
închise în termopan, 2 grupuri
sanitare, ușă metalică, centrală
termică, termopane, gresie,
faianță, parchet, însorit, vedere
2 părți, 52.000 euro neg,

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 3 camere,
Răcădău, D. Gherea, bloc tip
vilă, confort 1 decomandat,
etajul 2, parchet, termopane,
gresie, faianță, 2 balcoane, 2
grupuri sanitare, 58.000
euro, 0721.308.704
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

Case
lPensiune înscrisă în circuitul
turistic, 7 camere, living, sală
restaurant 50 persoane,
tavernă, garaj, 60 locuri barbeque, zonă deosebită Brădet. Preț 150.000 Eur negociabil, posibilitate schimb!
Tel: 0725.336.338
lCasă de vânzare, Hărman
- Trandafirilor, suprafață
totală 860 mp, suprafață
construită 100 mp, 2 corpuri
de casă, 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, 2 beciuri,
șură, șopron, gradină de
zarzavat, curte betonată,
gaz, curent, canalizare,
50.000 euro, 0751.188.188
lParticular vând casă de
vacanță (cabană construită din
lemn), situată în pădurea de
lângă Lacul RECI, zonă
mirifică. Cabana este formată
din parter și mansardă, în
suprafață de 50 mp. La parter
are living, baie, bucătărie și
terasă, iar la mansardă sunt 2
dormitoare, hol și balcon. Cu
toate utilitățile. Terenul pe care
este amplasată are 385 mp și
este concesionat pentru 385
euro pe an. Prețul a fost redus
la doar 24.000 euro. Tel
0745.168. 108
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
lCasă de vânzare - Hălchiu,
construcție nouă, suprafață
totală 500 mp, suprafață utilă
160 mp, parter și mansardă, 3
camere, living, bucătărie, 2
băi, mobilată, microstație de
epurare, captare apă cu foraj
la 30 m și bazin colector,
branșament gaz cu extindere
rețea, branșament curent
electric, 89.500 euro neg,
0721.308.704
lBod, vilă deosebită, P+E+M,
5 camere, 2 grupuri sanitare,
bucătărie, dinning, 3 dressinguri, 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 Satul Nou,

construcție
nouă, suprafață totală 700 mp,
suprafață construită 170 mp,
parter și mansardă. Parterul
cu o suprafată de 90 mp este
compus din living, bucătărie,
baie, terasă. La mansardă
avem 2 camere, baie, balcon,
terasă. Centrală termică, canalizare, apă, curent, bucătărie
de vară cu gaz, mobilat nou,
58.000 euro, 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 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 Euro lot. Potențial
enorm de investiție! Tel:
0725.336.338
lNu ratați ocazia! ULTIMILE
10 PARCELE! Dacă doriți să
cumpărați un teren pe care se
poate construi, nu refuzați
asemenea ofertă! Puteți
cumpăra ultimele 10 parcele
de teren cu PUZ aprobat, 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. Indici urbanistici conform PUZ aprobat: CUT 0, 8
POT 35%, Regim de înălțime
propus S+P+E. Telefon
0729.026.029
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
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 13.300 mp, cu
front de 47 m direct la DN 11.
Prețul este redus la doar 5
euro/mp. Situat în apropiere de
Brașov (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, showroom, etc). Tel. 0745 168 108
lVând teren Sânpetru Livadă,
500 mp, PUZ, CF, CU, pentru
construcția de locuințe, 20
euro/mp, negociabil, relații la

tel.
0731/833201
lSuperofertă! Particular vând
1.000 mp teren intravilan pentru construcții de locuințe situat
în
Hărman,
Str.
Stadionului. Terenul are toate
utilitățile (apă, canal, curent și
gaz), este localizat în cartier de
vile noi și este îngrădit. Puteți
construi imediat. Prețul a fost
redus la doar 28 euro/mp. Tel.
0745.168.108
lVând/schimb teren 560 mp ,
la doar 5 min de centrul istoric,
Str. Plugarilor, zonă de vile,
acces rapid la inelară, stație Rat
la 100 m, preț 21.000 Euro.
Tel: 0725.336.338
lOferim spre vânzare teren în
suprafață de 42.350 mp, cu
front de 80 m, situat în Hărman
(spre Tărlungeni), la doar 5
euro/mp. Terenul oferit spre
vânzare are acces din DJ
Brașov - Tărlungeni sau din
DN 11 Brașov - Hărman. În
zonă s-au dezvoltat mai multe
cartiere rezidențiale situate
foarte aproape de acest teren.
Destinația terenului poate fi
atât
pentru
construcții
rezidențiale cât și pentru
construcții industriale sau
prestări servicii sau chiar pentru parc fotovoltaic. Tel.
0745.02.44.88
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 Sânpetru livadă,
1.100 mp, PUZ CF CU, pentru
construcția de locuințe preț 15
euro/mp negociabil, relații la
tel: 0731/833201
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
lVând teren pentru “grătar” la
Hărman, loturi incepand cu
500 mp, 2.000 euro. Posibilitate de plată și în rate. Tel:
0743/400.443
lVând 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
lDoresc să închiriez - caut apartament în casă, 3
camere, în centrul istoric Schei, cu acces facil pe drum,
cu curte separată, mobilat,
utilat cu utilități separate,
ofer 400 euro, 0751.188.188
lÎnchiriez apartament 2
camere, Astra, semidec,
îmbunătățiri, mobilat, utilat,
850
RON/luna,
tel:
0368.444.598
CUMPĂRĂRI
Apartamente
lCaut să cumpăr apartament 3 camere, zona Victoriei,
Făget, Gării, Codrul Cosminului, O. Goga, confort 1, etaj
intermediar, cu centrală
termică, 0721.308.704
lCaut apartament 2 camere,
Astra, confort 1, parter sau
etajul 1, fără îmbunătățiri,
ofer plata cash, 0751.188.188
Spaţii comerciale
lCumpăr spațiu comercial,
situat în centrul instoric, 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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